P r o c e s pompen en - b ewa k in g

Procesintensificatie biedt
kansen voor pompindustrie
Procesintensificatie biedt grote kansen voor ontwikkelaars en bouwers van pompen.
Dit zegt Henk Akse, die als consultant de procesindustrie adviseert op het gebied
van duurzaamheid en innovatie.

Michael van Wijngaarden

Het implementeren van procesintensificatie (PI) is een van de uitdagingen waar de Nederlandse industrie op dit moment voor staat.
De essentie van PI is in feite heel
eenvoudig: door slimmer te ontwerpen eenzelfde capaciteit realiseren in een kleiner, compacter
apparaat. In deze ogenschijnlijke
tegenstrijdigheid zit meteen de
crux van PI. Het betekent namelijk dat een aantal interessante
zaken hand in hand gaat. Zaken
die elkaar in andere situaties nog

wel eens willen bijten. Ten eerste
gaat door PI de energie-efficiency
omhoog. Ten tweede gaat de ‘plot
space’, de ruimte die de industrie
inneemt, omlaag. En ten slotte
dalen de investeringen omdat er
simpelweg minder staal en beton
nodig is om een fabriek te bouwen.
“In de praktijk blijkt daadwerkelijk dat je tegelijkertijd geld en
energie kan besparen. PI biedt in
dat opzicht alleen voordelen,” bevestigt Henk Akse. Opmerkelijk is
nog wel dat ‘men’ terughoudend
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is als het gaat om PI. Het is nog
steeds een relatief onbekend fenomeen en de vrees bestaat dat er
hoge investeringen nodig zijn om
PI te realiseren. Die argumenten
zijn op zich legitiem, maar er is
ook een duidelijke besparingskant
aan het verhaal, een kant die nog
niet goed is doorgedrongen tot de
procesindustrie.
Spinning disc

Ook bij pompleveranciers leeft er
nog weinig besef dat zij op het
gebied van PI een belangrijke
bijdrage kunnen leveren. Die bijdrage moet volgens Akse worden
gezocht langs twee lijnen. “Heel
direct kun je met pompen, als je
er creatief naar kijkt, veel meer
doen dan alleen het verpompen
van vloeistoffen. Het is namelijk
ook mogelijk om er chemische
reacties mee uit te voeren.” Het
meest sprekende voorbeeld hiervan
is ontworpen aan de Universiteit
Eindhoven, waar onderzoek wordt
gedaan naar de spinning disc technologie. Een spinning disc reactor
is in feite een pomp die is voorzien
van een platte schijf in plaats van
de traditionele rotor. Dit voorbeeld
laat zien dat de pompindustrie heel
dicht tegen PI aan zit. In pompen
met een spinning disc vinden namelijk chemische processen plaats
die normaal gesproken elders in
het productieproces gebeuren. De
pomp behoudt haar pompfunctie
en neemt bovendien de functie
van reactor over. Akse: “De chemi-

P r o c e s pompen en - b ewa k in g

Schema van de drie fasen in de lopende PI-scans. 38 bedrijven hebben inmiddels fase 1 uitgevoerd, fase 2 begint
nu

sche reacties in de spinning disc
reactor vinden versneld plaats,
veel sneller dan in een traditionele
reactor. Ook zijn er minder bijproducten en neemt een reactor van
dit ontwerp minder ruimte in. De
snelle spinning disc technologie
heeft in sommige gevallen traditionele, dure reactoren al overbodig
gemaakt. Bovendien is de grondstofbenutting veel beter dan in
een conventionele grote reactor
doordat zich minder bijproducten
vormen, en dat is met het oog
op duurzaamheid een belangrijk
punt.”
Geheimzinnigheid

In feite kunnen PI en duurzaamheid niet los van elkaar worden
gezien, PI is een middel om duurzaamheid dichterbij te brengen. De
geheimzinnigheid waarmee PI in

In feite hebben
we het hier
over een heel
nieuw marktsegment: het
verplaatsen van
vloeistoffen in
combinatie met
het omzetten
van die vloeistoffen in een product.”
Inline mixers

De andere lijn waar pompenbouwers volgens Akse aan PI kunnen
bijdragen, is iets indirecter. Deze
lijn haakt aan bij de bouwers van
inline mixers, zoals het Zwitserse
Sulzer. Een inline mixer is strikt
genomen niet meer dan een holle
buis met daarbinnen een specifieke metalen structuur en vorm,
waardoor er een vloeistofstro-

“De essentie van PI is in feite heel
eenvoudig”
de industrie echter wordt omgeven,
zet een rem op verdere ontwikkelingen. Chemiereuzen geven een
ander nu eenmaal niet graag een
kijkje in de keuken. Desondanks
hoeft de grote slag naar de praktijk
niet jaren te duren, denkt Akse.
Vaak ligt de oplossing al voor het
grijpen. “Laagdrempelige aanpassingen aan bestaande producten,
zoals de spinning disc, bieden
reële kansen voor pompenbouwers.

ming ontstaat voor het mengen
van verschillende vloeistoffen.
Deze technologie is commercieel
beschikbaar en vooral interessant
in combinatie met pompen. Een
pompreactor/mixer combinatie
verenigt namelijk het mengproces
en de gewenste chemische reactie
in één. “Ook dat is een nieuw
toepassingsgebied voor pompenbouwers, waar ze samenwerking
moeten zoeken met leveranciers

van inline mixers. De kracht zit
´m echt in het combineren van de
technologische kennis van deze
twee industrieën.”
Quick scan

Maar hoe komen de verschillende
partijen met elkaar in contact als
het gaat om dergelijke kennisoverdracht? Een van de manieren is het
uitvoeren van zogenoemde quick
scans, die als startpunt kunnen
worden gezien op weg naar verdere
stappen naar procesintensificatie.
De eerste quick scans zijn enkele
jaren geleden opgezet en inmiddels ook afgerond. Er zijn volgens
Akse zeker positieve resultaten te
melden, maar ook hier blijven de
deuren gesloten als het gaat om
het openbaar maken van deze resultaten. “Er wordt gekeken in het
hart van het chemische proces van
de chemiereuzen van deze wereld.
De voordelen van PI voor hun processen worden uit concurrentieoverwegingen dan ook niet naar
buiten gebracht.” Een begrijpelijke
keuze, maar een keuze die helaas
niet bevorderlijk is voor een snelle
implementatie van PI elders. Een
schrale troost is wellicht dat er
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Mag het iets meer zijn?

Blagdon luchtgedreven membraanpompen.
Blagdon luchtgedreven membraanpompen zijn betrouwbare werkpaarden
voor vele verschillende toepassingen. Van éénvoudig gietijzer of kunststof tot
hygienic design vlg. FDA of EHEDG. Voor drukken tot zelfs 16 bar d.m.v. het
speciale ‘Full Flow 2:1’ ontwerp. Alle pompen worden standaard geleverd met
de levensduur gesmeerde ‘non-stalling’ luchtschuif voor een hoge bedrijfszekerheid.

Mag het iets meer zijn?

Bij Kalteren leveren we onze klanten méér dan een vakkundig advies en een
juiste productkeuze. Zo kunt u bij ons rekenen op een snelle en accurate levering van de pompen die u bestelt. En mocht er onverhoopt een probleem zijn,
dan beschikken wij over ervaren monteurs, een ruime sortering reservedelen en
over goede reparatie- en testfaciliteiten.
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Pomp nodig?
Bel ALLWEILER.
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scheepvaart.
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wel openbare samenvattingen van
de scans beschikbaar zijn zoals op
de website van Akse (www.traxxys.
com). “Eén ding is sowieso duidelijk: voor een aantal bedrijven zijn
er voordelen te behalen met PI.
Helaas kunnen we de inhoudelijke
resultaten niet openbaar maken.”
Resultaten

Op basis van de voordelen die met
de quick scans naar voren zijn gekomen, lopen er bij een aantal bedrijven inmiddels concrete ontwikkelprogramma’s om PI-applicaties
te ontwikkelen. Deze programma’s
zijn gekoppeld aan het Action
Plan PI, dat een aantal jaren geleden werd geformuleerd door de
Actiegroep PI, een samenwerkingsverband tussen de industrie,
kennisinstituten en de overheid.
Het ontwikkelen van concrete applicaties die op relatief korte termijn kunnen worden toegepast, is
de ambitie van iedereen die zich
met PI bezighoudt. Plat gezegd: er
moeten producten komen die geld
opleveren. Bovendien is op basis
van de quick scans in een aantal
gevallen besloten om in de tweede
fase een intensive scan te doen.
Deze tweede fase is dit jaar van
start gegaan. Bij één bedrijf is al
een intensive scan gedaan, andere
bedrijven staan op het punt deze
stap te nemen. De derde en laatste
stap is dat aan het eind van de
tweede fase, samen met een engineering contractor, wordt gekeken
welke oplossingen ontworpen
moeten worden.

PI bevindt zich op het terrein van
BASF in Ludwigshafen. Op dit terrein bevinden zich meer dan 1200
destillatietorens, meer dan in heel
Nederland. “Ongeveer 50 daarvan
zijn vervangen door ‘dividing wall
columns’,” legt Akse uit. “Door het
plaatsen van een verticaal schot
in één kolom creëerde men twee
destillatietorens. De intensivering
zit in het feit dat BASF op deze
manier hetzelfde volume gebruikt
voor twee destillaties. Simpel maar
doeltreffend.”
Gezond verstand

Als je er met gezond verstand naar
kijkt, is de oplossing naar PI vaak
heel eenvoudig, concludeert Akse.

“De uitdaging is het concretiseren
naar een applicatie, een product.”
Hoe moet het nu verder met PI
in Nederland? Akse denkt dat de
echte doorbraken gaan komen
door concreet met kleine consortia aan applicaties te werken.
De samenstelling van zo´n consortium is volgens hem cruciaal.
“Pompenbouwers en ontwikkelaars
moeten hierin een kernrol vervullen. Bovendien is er een duidelijke case nodig die laat zien dat
het ook commercieel interessant
is. Maar wat wellicht het belangrijkste is: men moet haast hebben
om tot een resultaat te komen.
Waar we aan kunnen werken, is het
creëren van meer urgentie.”

Kansen uit onverwachte hoek

Soms komt de ontwikkeling van een nieuwe applicatie uit onverwachte hoek. Dergelijke
ontwikkelingen kunnen nieuwe markten binnen bereik brengen, illustreert Henk Akse.
“Uit een PI scan bij een zinkfabrikant in Budel bleek bijvoorbeeld dat spinning disc
reactoren zeer waarschijnlijk ook kunnen worden gebruikt voor het maken van zink.
Binnenkort start aan de TU Eindhoven de eerste praktijktest. Zulke onvermoede, praktische toepassingen zijn er veel meer. De pompfunctie is weliswaar van ondergeschikt
belang, maar aan de andere kant kunnen innovatieve pompleveranciers hierop inspringen door hun assortiment aan te passen. Zij zitten dan direct in de spinning disc
markt. En die ziet er veelbelovend uit.”

Succesvol

Een voorbeeld van een succesvolle,
grootschalige implementatie van
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