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< PLC + HMI = Power Panel C-Series
< Pure HMI = Power Panel T-Series
< For I/O, drives and safety
< POWERLINK | Ethernet | USB | CAN | RS232 | RS485
< 4.3" | 5.7" | 7" | 10.1"

www.br-automation.com/PowerPanel



Industrie Next

Hopelijk gaat het u en de uwen goed. We zullen het geweten hebben: de eco-
nomische crisis is binnen. Aan wie of wat is ze gelegen? De globalisering? Onze 
malrelatie met de natuur? Ons lakse bestel? Mers, Sars, Ebola,… vingeroefenin-
gen voor de uitbraak waarvan we wisten dat die ons te wachten stond. Alleen 
wisten we niet wat en wanneer. We zitten ermee. En moeten erdoor. 
D O O R  LU C  D E  S M E T,  H O O F D R E D A C T E U R  E N G I N E E R I N G N E T  M A G A Z I N E

   De helden van de witte woede waarschuwden al lang dat het een ‘bergop’ 
gevecht zou worden: te weinig mensen, bescherming, bedden, apparatuur,… Crea-
tieve helden, makers, sleutelden ersatzoplossingen in mekaar. Bierbrouwers, gingen 
desinfecterende handgel produceren. Wie een 3D-printer binnen bereik had, printte 
deuropeners, componenten voor gelaatsschermen en maskervormen, ventielen om 
vrijetijdsduikmaskers om te bouwen tot persoonlijk beschermings- of overlevings-
middel, onderdelen waarmee een beetje ingenieur beademingsmachines met moto-
ren van ruitenwissers in elkaar knutselde,… Personen en veel bedrijven gingen voluit 
en deelden hun vindingen belangeloos. Open source. Solidariteit. Want de nood was 
en is nog steeds groot. 

   Wie durft nog ‘binnenkort’ te zeggen, wetend dat er evenmin een vaccin be-
staat voor de eerdergenoemde Mers, Sars noch Ebola? Of zelfs HIV. Wordt dit een 
jarenlang gerekte oorlog die, als eb en vloed of met de seizoenen, her en der weer 
opflakkert en ons ondergronds jaagt? Tot dan doen we het voorzichtig, met ‘behan-
delingen’ en cocktails… Hoe vrijwaren dat een vaccin ooit voor iedereen beschikbaar 
komt? Is het voor octrooi-instellingen, bijvoorbeeld, dan nu tijd om in het reine te 
komen met halssnijders en te voorkomen dat die daarvoor exorbitante prijzen kun-
nen rekenen, zoals voor vele weesgeneesmiddelen? Of dat alleen Amerikanen de 
prik krijgen.

   Uitdagingen die kunnen tellen en deel zijn van onze nieuwe tijd. Hoe zullen 
we die nieuwe tijd (post-lockdown) noemen? Industrie 4.2, 4.3, 4.4,… of wordt het 
Industrie Next? Wat betekent dat dan?

   Net vóór de pandemie demonstreerde Altair zijn jongste SimSolid simulatiesoft-
ware in Leuven. Enkele gebruikersgetuigenissen wezen op het gemak en de snelheid 
waarmee ze complexe structurele en sterkteberekeningen valideerden. Uren tot 
dagen eindige elementen computertijd herleidden ze tot seconden, tot enkele minu-
ten voor nog preciezer resultaten. Geen versnelling met tien of vijftien procent maar 
‘grootteordes’ die het iteratieve ontwerpproces tot een wervelwind maken.

   Tegelijk kent de industrie weke plekken. Corona bewees dat het zonder de juiste 
mensen op de juiste plek niet zal gaan. Bovendien werd onze maatschappij de voor-
bije weken fors afhankelijker van alles digitaal. Van internet. Voor onze job maar ook 
sociaal. Op de eerste lentedag, het eerste weekend van de lockdown sneuvelde het 
trafiekrecord op het vaste internetnetwerk, aldus Telenet. Er is de voorbije weken 
30 à 40% meer gedownload en 70% meer geüpstreamd. De impact op school en 
werk zet de sluizen open. Tegelijk kenden Italië en Spanje van midden maart tot 
midden april respectievelijk meer dan vier keer en meer dan vijf keer meer brute 
RDP-aanvallen (remote desktop protocol - een geliefd kanaal voor ransomware) dan 
de maand ervoor, zo telde Atlas VPN. Bovenop een pandemie kan er een tweede loe-
ren. Europa behoedde ons voor een aanval op onze digitale privacy. Tot slot: welke 
positieve aspecten aan de lockdown willen we behouden, zelfs koesteren? Wie staat 
morgen weer in de file? Wie ziet de einder? Maak het goed. n
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• Energie audit

• Veiligheidsaudit

• Stoomkwaliteitstest 

• Testen en beheer van condenspotten 

• Projectondersteuning 

Uw partner bij het beheer en de optimalisatie van uw 
stoominstallatie
Stoom is een belangrijke energiedrager in de industrie. Met meer dan 100 jaar ervaring heeft Spirax-Sarco de expertise om u te 
begeleiden bij de realisatie van een veilige, betrouwbare en energie-efficiënte stoominstallatie.

Wij helpen u zowel uw operationele kosten als CO2 uitstoot te verlagen.

Naast onze kwalitatief hoogwaardige producten doen we dit door een uitgebreid en flexibel pakket aan diensten:

• Voorgemonteerde totaaloplossingen

• Supervisie tijdens bij de installatie

• Inbedrijfstelling

• Service en onderhoud 

• Opleiding

Spirax Sarco

www.spiraxsarco.com/nlinfo@nl.spiraxsarco.com+31 10 892 03 86
info@be.spiraxsarco.com+32 9 244 67 10 www.spiraxsarco.com/be

KSB Guard bewaakt de trillingen (RMS) en de temperatuur van uw installatie 24 uur per dag, 7 dagen per week en meldt 
eventuele afwijkingen direct. 
• U elimineert snel problemen voordat er grote schade ontstaat!
• Via een app’ of website heeft u toegang tot de pompdocumenten, de meethistorie, het belastingsprofiel, enz.
• Meer informatie via www.ksbbelgium.be of infoBE@ksb.com.

 Onze techniek. Uw succes.
Pompen     Afsluiters     Service

Uw pompen beschikbaar houden als uw technici minder beschikbaar zijn?

KSB Guard U kunt het beter doen met minder
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Meest gelezen op engineeringnet.be

Eerste industriële power-to-gas installatie 
in Zeebrugge
Met het groene energieproject Hyoffwind willen Eoly 
(Colruyt Group), Parkwind en Fluxys in Zeebrugge een 
power-to-gas installatie bouwen. De haalbaarheids-
studie wil dat de technologie volwassen genoeg is voor 
een geïndustrialiseerde productie van groene waterstof 
met windenergie. Er wordt een elektrolyse-installatie 
van 25 MW beoogd. Zeebrugge zou energiehub en 
misschien ook logistieke hub voor waterstoftoepassin-
gen kunnen zijn. Eind februari schreef het consortium 
verschillende externe partijen aan. Na de zomer wordt 
een definitieve investeringsbeslissing genomen om, 
mits de nodige vergunningen, tegen midden 2021 de 
bouw te starten en begin 2023 de eerste productie aan 
te vatten. n(Guy Leysen) (Foto: Fluxys)

Virusdodende UV-C robot
De autonome robot UVD van het Deense Blue Ocean Robotics zet 
ultraviolet licht, UV-C of een kortgolvige straling tussen 100 en 280 nm, in 
tegen het Corona-virus. UV-licht wordt al langer gebruikt om chirurgisch 
gereedschap te desinfecteren, om vochtige lucht in koelkamers kiemvrij te 
houden, om water te behandelen,... Ook worden verrijdbare UV-lampenin-
stallaties al langer ingezet tegen de ziekenhuisbacterie. De Deense robot 
rijdt rond in patiënten- en operatiekamers om er bacteriën, schimmels én 
het coronavirus te doden. Dit is aanvullend op het werk van het schoon-
maakpersoneel, zo stelt Claus Risager, CEO van Blue Ocean Robotics. Maar 
een kamer is wel snel weer beschikbaar. Chinese ziekenhuizen zouden al 
meer dan 2.000 UVD-robots besteld hebben in Denemarken. Het toestel 
is ook inzetbaar in kantoorruimtes, winkelcentra, scholen, luchthavens, 
fabrieken, ... n (Luc De Smet) (Foto: Blue Ocean Robotics)

Onbemande drone doorkruist de stratosfeer
Het Persistent High Altitude Solar Aircraft (PHASA-35) van BAE 
Systems en het in september overgenomen Prismatic kan één 
jaar lang in de lucht blijven. Deze onbemande drone, met een 
spanwijdte van 35 m, wordt overdag aangedreven door de 
zonnepanelen op zijn vleugels, en ’s nachts door zijn batterijen. 
Het toestel is op twee jaar tijd ontwikkeld. Het is betaalbaarder 
dan een satelliet en kan ingezet worden voor detectie- en be-
wakingsmissies vanuit de stratosfeer maar ook als platform voor 
communicatienetwerken. Het toestel ging in februari voor het 
eerst de lucht in vanuit de Woomera Test Range van de Royal 
Australian Air Force (RAAF) in Zuid-Australië.  Er komen nog 
meer proefvluchten. De eerste operaties met klanten zullen 
snel daarna volgen. n(Luc De Smet) (Foto: BAE Systems)

6 I  Engineeringnet Magazine mei 2020 volg ons op www.engineeringnet.be



Nieuwslijn

Helmholz Benelux
Tel. +31 (0)85 4010 710 | www.helmholz-benelux.eu

Cybersecurity speelt binnen de ethernet-
netwerken een belangrijke rol.

De WALL IE beschermt uw automatiserings-
netwerk tegen ongeautoriseerde toegang.
Dankzij de eenvoudige configuratie is hij snel 
aan te passen aan uw eisen.

- Optimale netwerkbeveiliging 

- Gebruik uw eigen IP-adressen (NAT)

- Eenvoudige configuratie via de
webinterface

- Ontwikkelt voor de industriële
automatisering

NETWERKSECURITY

HET IS NIET ALLEEN DE KABEL!

Hoe veilig is uw netwerk?

WALL IE –
INDUSTRIAL NAT GATEWAY / 
FIREWALL

Hergebruik
Lasea, Aseptic Technologies (Gembloux), 
Optec Laser Systems (Mons), AMB Ecos-
teryl en Materia Nova testten midden 
april een UV-C ontsmettingsprotocol voor 
maskers. De tests gebeurden bij Centexbel 
en ontsmetten maskers zonder de filter-
eigenschappen ervan onderuit te halen. 
Een kleiner ‘desktop’ systeem, bedoeld 
om masker per masker te behandelen, 
gebruikt een aangepast lasertoestel van 
Aseptic Technologies en een continu 
UV-C licht. Een behandeling duurt minder 
dan twee minuten. Het tweede ‘centrale’ 
ontsmettingssysteem is ontwikkeld samen 
met Optec en gebruikt een laserbron om 
de UV-C straling op te wekken. Een eerste 
toestel zou enkele dagen later al geleverd 
worden aan het CHU, het academisch 
ziekenhuis van Luik. De ontwikkeling van 
het prototype zou nauwelijks een maand 
gevergd hebben. Maar het bouwt wel 
voort op proeven die aan de CHU Liège en 
de ULG en Cerva (Brussel) gebeurden… 
16 jaar geleden. (Foto: Lasea)n

Muzisch vaccin
Researchers aan het Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) zetten het SARS-
CoV-2 virus op muziek. De aminozuren, die 
de proteïne-armpjes opbouwen waarmee 
het virus cellen verschalkt, kregen een 
muzieknoot mee. Een slim algoritme van 
prof. Markus Buehler, AI-modelbouwer van 
nieuwe proteïnen én muzikant, zet alles op 
klank en in een compositie die een ander, 
omvattend en sneller begrip van het virus 
mogelijk maakt. Zo kan men de ‘muziek’ 
ook vergelijken met andere virussen. Buehler 
wil dat vanuit die muzikale structuren en 
ontwikkelingspatronen ‘tegenstemmen’ of 
‘contrapunten’ bedacht kunnen worden 
die met artificiële intelligentie en deep 
learningmodellen vervolgens naar nieuwe 
proteïnen en anti-lichamen voor een 
anti-viraal middel te vertalen zijn. Tevens 
een pleidooi om complexe problemen te 
vertalen op een elegante manier die ons 
brein kan bevatten en verwerken. Buehler 
zoekt in een project van MIT-IBM Watson AI 
Lab naar een proteïne dat de shelf-life van 
voedsel kan verlengen. (Beeld: MIT) n

Spraakgestuurde machines
Besturingenfabrikant E.D.&A. (Kalmthout) ziet de vraag naar spraakgestuurde bedie-
ning stijgen bij machine- en apparatenbouwers. Domoticafunctionaliteiten van slimme 
speakers bieden mogelijkheden. Denk Google Home, Amazon Echo (Alexa) en Siri (Apple). 
Meer en meer machines en apparaten zijn te koppelen aan slimme speakers om ze zo te 

bedienen. De slimme speaker stuurt 
het spraakcommando naar de cloud 
waar een webserver die vertaalt 
voor de specifieke machine. Om 
het principe te visualiseren en uit te 
testen, bouwde E.D.&A. een demo 
met enkele LEDs, relais en een ven-
tilator. Belangrijk ook: de beveiliging. 
De demo was bestemd voor ESEF, 
die oorspronkelijk in maart maar nu, 
met wat geluk, begin september 
doorgaat in Utrecht. n

volg ons op www.engineeringnet.be mei 2020 Engineeringnet Magazine I 7



In the field omslagverhaal

OLED-schermen zijn hét succesproduct van de organische elektronica. Ferme kleuren en diep, écht 
zwart. Individuele pixels schitteren op organische, koolstofgebaseerde halfgeleiders maar dan zonder 
'backlight'.  “Van vacuümdepositie zullen we evolueren naar printen en rol-op-rol”, belooft prof. Koen 
Vandewal (38) aan IMO-IMOMEC, het geïntegreerd onderzoeksinstituut van UHasselt en imec (Diepen-
beek). Tegelijk geeft hij toe dat iedereen dacht dat het wel sneller zou lukken. 
D O O R  LU C  D E  S M E T

E
r zijn reeds demonstratoren maar 
vandaag koop je nog steeds geen 
‘geprint’ OLED-beeldscherm. Er 
zijn immers nog tal van uitdagin-

gen. De halfgeleiderlaag moet zeer dun 
zijn (minder dan 100 nanometer) en 
dan blijkt ‘opdampen’ alsnog makkelij-
ker dan ‘printen’. “Ook de inktformu-
laties bevinden zich nog in de onder-
zoeksfase.” Er wordt vooral geprint met 
polymeren die langere ketens vormen, 
en dus een hogere ladingsmobiliteit 
hebben. Maar om mooie homogene 
lagen te hebben, moeten de inkten dus 
eveneens bijgestuurd worden.

   “Het materiaal dient in slechts en-
kele stappen geproduceerd te worden, 
anders schiet er niet veel meer over van 
het startmateriaal”, zegt Vandewal. “Van 
de materialen die goed werken, hebben 
we dikwijls slechts enkele honderd mil-

ligram, geen kilogrammen…” Dagelijks 
worden ook nieuwe polymeren ont-
wikkeld. Die ontwikkelingen volgen, 
is een challenge. “Van silicium zijn de 
structuur, de eigenschappen en para-
meters goed gekend. Wij ontwikkelen 
technieken om die correct te meten. Met 
nieuwe materialen is het telkens weer 
opbouwen.” Een en ander kan gesimu-
leerd worden, maar dan is de precisie 
minder. Welke kleur een organisch 
materiaal zal opleveren in een oplossing 
of droog, kan berekend worden maar 
het blijft moeilijk te voorspellen hoe 
een nieuwe molecule zich zal gedragen. 
“Soms lukt het, en wordt het gepu-

Een sample waarbij elke gekleurde pixel een 
organische fotodetector is. (Foto: KVdw)

Een thin-film zonnecel, die binnen het PERCI-
STAND-consortium, met EnergyVille, Solliance, 
e.a. is ontwikkeld, haalt een energie-efficiëntie 
van 25% (Foto: imec)

ORGANISCHE ELEKTRONICA

Nog veel te doen
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In the field omslagverhaal

bliceerd, maar meestal niet. Daarmee 
moeten we leren omgaan.” Gelukkig zijn 
er werkpaard-materialen waarop het 
onderzoek zich kan focussen.

Ladingsmobiliteit
   Silicium haalt een ladingsmobiliteit 

van ongeveer 1.000 cm²/Vs. Bij organi-
sche materialen is er niet één waarde 
(er zijn zoveel verschillende materialen) 
maar een hele spreiding, van 1 cm²/Vs 
tot 10-4 cm²/Vs. Dat is wel duizend tot 
tien miljoen keer lager. Er is nog veel 
fundamenteel onderzoek te doen. Over 
de beweging van de lading, bijvoorbeeld. 

   Vandaag gebeurt het transport van 
ladingen doorheen de organische 
materialen vaak nog zeer wanordelijk. 
De organische laag moet dus ordelij-
ker. Men probeert daarom organische 
‘kristallen’ te printen. “Kristallen hoeven 
niet indien de organische films maar 
dun genoeg gemaakt zouden kunnen 
worden… maar we krijgen ze niet ‘geor-
dend’. Koolstof is lichter dan silicium. 
De atomen bewegen meer en dat werkt 
tegen ons. Maar we hebben het nog 
niet opgegeven en er wordt wel degelijk 
vooruitgang geboekt.”

   Maar ook over de afzetmethodes. 
“Terwijl organische zonnecellen of 
detectoren laagdiktes hebben van hon-
derden micron, zitten wij duizend keer 
dunner.” Organische moleculen kunnen 
amorf zijn of heel lichtjes kristallijn. Bij 

opdampen is het vooralsnog makkelij-
ker om homogene lagen te bekomen 
dan met printen. Maar het gaat ook om 
levensduur en mogelijke toepassingen. 
Zo blijkt de blauwe kleur in de OLED-
schermen het snelst te vervagen. “Dat 
vergt nieuwe materialen.” 

 
Toepassingen: sensoren, dunfilm PV

   Met silicium kan je foto/lichtdetec-
toren bouwen die licht detecteren met 
golflengtes van 400 tot 1000 nm. Dat is 
het volledige visuele gebied en een deel 
van het nabije infrarood. Als je verder in 
het infrarood wilt, zijn andere materialen  
nodig en moet je de apparatuur koelen. 
“Willen we een werkende detector be-
komen dan moeten we chemici vragen 
om pigmenten die binnen een bepaald 
golflengtebereik licht absorberen. Ver-
volgens moeten we die optimaliseren 
zodat we sterk absorberende én dunne 

lagen kunnen neerzetten.” Hij kan zich 
voorstellen dat beeldsensoren met een 
extra laagje dat infrarood licht opneemt, 
aangewend kunnen worden in warmte-
camera’s “om het silicium te ‘enhancen’. 
Alles is in onderzoeksfase.”

   Dunfilm zonnecellen moeten een 
groot stroomsignaal geven. “Twintig jaar 
geleden haalden organische dunfilmen 
1% efficiëntie. Vandaag halen we in het 
labo 17 à 18%. Dat betekent dat we elk 
jaar de efficiëntie zowat met één procent 
omhoog krijgen.” Helemaal niet slecht. 
Ondertussen halen silicium zonnecellen 
op het dak wel 25%… Dergelijke organi-
sche dunfilm PV kan in een ander kleur-
tje en is dan wellicht goed voor ‘building 
integrated photovoltaics’? “Die zijn 
minder efficiënt. Gekleurde zonnecel-
len reflecteren immers een deel van het 
licht. Denk echter aan semi-transparante 
zonnecellen die bovenop siliciumcellen 

“Koolstof is lichter dan silicium. De atomen 
bewegen meer en dat werkt tegen ons. Maar 
we hebben het nog niet opgegeven en er wordt 
wel degelijk vooruitgang geboekt”, aldus
prof. Koen Vandewal (38) aan IMO-IMOMEC, het 
geïntegreerd onderzoeksinstituut van UHasselt 
en imec in Diepenbeek. (Foto: IMO-IMOMEC)

Koen Vandewal haalde zijn MSc in de fotonica aan de UGent in 2004 en vijf jaar later zijn doctoraat in Hasselt op organische zon-
necellen. Voor zijn postdoc trok hij twee jaar naar het Zweedse Linköping in de Biomolecular and Organic Electronics groep, en 
als postdoc ook twee jaar naar Stanford University. In 2014 werd hij prof  ‘organische fotovoltaïek’ aan het Institut für Angewandte 
Photophysik (IAPP) van de technische universiteit van Dresden “waar in de omgeving op een gegeven ogenblik meer dan duizend 
vorsers op organische elektronica onderzoek deden. ” Vier jaar later vond hij een plek dichter bij huis, in Diepenbeek, bij IMO-
IMOMEC van de universiteit Hasselt. Hij is er actief op de fysica-afdeling en doet o.a. research op een betere omzetting van signalen 
in organische media. Hij werkt samen met de chemie-afdeling en een groep die zich focust op het printen. “Ik moet de chemici 
begrijpen en zij mij. Het fundamenteel onderzoek verloopt allemaal in overleg. Kan je dit maken of niet? Soms denken we dat we 
het weten…” Begin dit jaar ontving Vandewal van de Europese Unie de ERC Consolidator beurs, goed voor 2,4 miljoen euro voor zijn 
ConTROL-project (Charge-TRansfer states for high-performance Organic eLectronics).

mei 2020 Engineeringnet Magazine I  9volg ons op www.engineeringnet.be
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In the field omslagverhaal

komen om een breder spectrum van het 
licht te vangen en om te zetten. Dunfilm 
kan meer blauw licht opnemen. Dergelij-
ke tandemcellen worden in het lab getest 
waar ze momenteel de efficiëntie van 
silicium met ongeveer 1% verbeteren.”

Bio-elektronica
   Een andere toepassingstak is de bio-

elektronica die in het lichaam van de 
patiënt gebracht wordt. Organische elek-
tronica belooft flexibele dragers die in 
sommige gevallen zelfs oplossen in het 
lichaam, wat zinvol kan zijn voor ‘tijde-
lijke’ toepassingen. Gekeken wordt naar 
biocompatibiliteit. “Er wordt hierop heel 
veel onderzoek gedaan”, aldus Vande-
wal. “Niemand wil een steen (silicium) 
in zijn lijf. Koolstof gebaseerde materia-
len zijn dikwijls niet giftig.” 

   Onderzoekers proberen de hersenen 
rechtstreeks te verbinden met sensoren, 
computers, sturingen,… Signalen in het 
menselijk lichaam lopen via ionenstro-
men. Om bruikbaar te zijn voor transis-
toren moeten die in elektronenstromen 
worden omgezet. “Er worden polymeren 
ontwikkeld die precies dát doen. En 
omgekeerd.” 

Performantie heeft meerdere 
aspecten

   “Veel organische elektronica is 
gedemonstreerd en werkt maar er is 
meer performantie nodig om te concur-
reren met wat al bestaat,”, zegt Vande-
wal. Performantie betekent niet alleen 
‘opbrengst’ maar ook betrouwbaarheid 

en levensverwachting. Zo trokken de 
soepele organische zonnecellen van het 
Amerikaanse Konarka (ondertussen 
failliet) het maar een paar jaar terwijl 
silicium PV-panelen een levensverwach-
ting van een paar decennia kennen. “Je 
kan de molecules ongetwijfeld stabilise-
ren maar dat kost tijd.”

   Het ‘organisch’ verhaal klinkt an-

ders voor verschillende toepassingen. 
“OLED-beeldschermen presteren beter 
dan anorganische LED-schermen en 
werden daarom zo’n succesverhaal. Ze 
doen iets dat eerder niet kon. Orga-
nische zonnecellen mogen dan wel 
lichtgewicht, flexibel en gekleurd zijn, 
ze presteren op dit moment nog steeds 
minder dan silicium PV-cellen…”  n

Organische PV-dunfilm
Heliatek, eveneens een spin-off (2006) van de TU Dresden en de universiteit van Ulm, ontwikkelde de organische HeliaSol-zonnefilm 
die een efficiëntie van 8% haalt en is nu bezig zijn serieproductie aan te zwengelen. Het vacuümdampt zijn innovatieve halfgeleider- 
technologie op een kunststoffen draagfolie in een rol-op-rolproces. De organische cel heeft meerdere lagen om niet alleen het 
zichtbare licht maar ook infrarood en ultra-violet te vangen. Het standaardproduct meet 0,436 m bij 2 m, heeft een zelfklevende 
basis en is uitgerust met aansluitkabel. Het bedrijf zou nu de breedte optrekken naar zo’n 90 cm en kiezen voor semi-transparantie. 
Het karakteriseert zijn technologie als het omgekeerde van OLED, die energie omzet in licht. Tegen 2022 voorziet het met HeliaFilm 
een geïntegreerde oplossing voor de bouw. Het bedrijf beklemtoont zijn ‘groene’ signatuur met een carbon footprint van minder 
dan 10 gram CO2e/kWh vergeleken met 40 à 100 gram CO2e/kWh voor standaard silicium PV-technologieën. Zijn PV-actieve laag 
bevat nauwelijks één gram organisch materiaal per vierkante meter. Het gaat er prat op dat het 98% van zijn materialen betrekt in 
Duitsland en Europa, dat er geen zeldzame materialen noch zware metalen gebruikt worden. Wel PET als encapsulatie. In 2016 in-
vesteerde o.m. Engie New Ventures in het bedrijf. Heliatek PV-stroken zijn te zien op de voorgevel van Engie Laborelec in Linkebeek. 

Organische wondhelend lichtarmband
Het PI-SCALE project, deel van EU’s Horizon 2020 programma, bouwde een 
soepele OLED-pilootlijn (LYTEUS) die, nu het project vorig jaar afgerond is, actief 
blijft bij het Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and 
Plasma Technology FEP (Dresden). Een van de producten die er van de lijn liepen 
is een kunststoffen spuitgiet armband met ingebouwde OLED’s die licht van een 
bepaalde golflengte uitstuurt die wondhelend is.

mei 2020 Engineeringnet Magazine I  11volg ons op www.engineeringnet.be



In the field topingenieurs

12 I  Engineeringnet Magazine maart 2020



JAN VERHAEGHE, AGESIA

Passie voor composieten 

In the field topingenieurs

“Ik ben nog steeds in de running”, zegt Jan Verhaeghe (66). Hij golft 
nu bij de senioren. Daar is ’t van: ‘En wat hebt gij gedaan?’ In de 
plaats van ‘wat doe je nog?’ “Nog actief zijn eenmaal je de pensioen-
leeftijd bereikt, is niet meer normaal bij ons. Dat stoort me enorm.” 
Eind februari richtte hij, samen met Koen De Roeve, Agesia bv (*) op 
om, met zijn ervaring in structurele composieten, duurzame logis-
tieke en transportoplossingen te helpen ontwikkelen in thermo-
plastische composieten. Deze technologie, die nu doorbreekt in de 
vliegtuigbouw, willen ze naar niet-vliegende structuren brengen.  
D O O R  LU C  D E  S M E T

T 
wintig jaar geleden sleutelde De 
Roeve al mee aan de composiet-
panelenmachine voor Verhaeghes  
Acrosoma nv. Daarvóór, als 

Composittrailer, kleefde Verhaeghe 
composieten (thermoset) trailers in 
mekaar. Nu, dertig jaar later, schuift de 
composietenmarkt naar die thermoplas-
ten. “Vandaag kunnen we met de nieuwe 
thermoplastische materialen en techno-
logieën producten ontwikkelen die vijf 
jaar geleden niet bestonden. We kunnen 
nu thermoplastische structuren ontwik-
kelen die wedijveren met staal. Ik ben 
ervan overtuigd dat het technisch kan. 
De rest,… dat zijn marktvoorwaarden.”

Paus
   “Als kind was ‘paus worden’ het 

hoogste goed”, lacht Verhaeghe. Thuis, 
in Ledegem, bouwde vader landbouw-
machines, karren, wagens,… Al gauw 
wist Verhaeghe dat hij ingenieur zou 
worden. Zijn vrienden trokken naar 
Gent. Hij ook. Zijn thesis ‘Werktuig-
kunde’ ging over windturbines. Lang 
voordat er sprake was van groene ener-
gie! Naast een literatuurstudie zouden 
hij en een medestudent een kleine 
windturbine ontwikkelen en testen 
op de windtunnel van de universiteit. 
“Een Fokker van 1936, prachtig, in mooi 
fineerhout.” Tijdens de proeven ging 
het ding in resonantie en spatte het uit 
elkaar. “Onze prof veranderde de the-
sistitel van ‘een windturbinemodel’ naar 
‘een windturbinemodel én windtunnel’.” 
Toen Verhaeghe afstudeerde, vervoegde 
hij zijn broers in de familiezaak.

Van Hoboken naar Ledeberg naar 
Lokeren

   Vier jaar later, in 1982, startte hij als 
procesingenieur bij de kipper/oplegger-
bouwer SEFA, deel van de Franse Marel 
Groep, in Hoboken. “Voor Belgavia 
(nu Aviapartner) en Sabena bouwden 
we een nieuw type cateringwagens die 
lading én chauffeur naar boven tilden. 
Mijn ontwerp. Jammer genoeg hebben 
we dat nooit gepatenteerd.” Het concept 
is nu wereldwijd in gebruik. Weer vier 
jaar later trok hij naar Willebroek om 
bij Alvey Europe (intern transport, 
rollenbanen, palletiseerinstallaties,…) 

productiemanager te worden. “Ik had er 
ingenieurs die met PLC’s bezig waren. 
Daar had ik zelf nog nooit van gehoord.” 
Ook daar bleef hij vier jaar. Toen het 
bedrijf een management buy out kende, 
stapte hij niet mee. Terug naar SEFA 

waar hij van 1989 tot 1993 directeur was. 
De vrachtwagenmarkt kende niet haar 
beste tijd. Hij moest in 1993 veel mensen 
ontslaan. “Moeilijk!”

   Ondertussen vond Carrosserie Ste-
vens (Ledeberg) in hem een overnemer. 
“Het was een stokoud bedrijf maar met 
marktwagenchassis als sterk product 
en 90% van de Belgische markt. Samen 
met mijn echtgenote slaagden we er in 
die fabriek de toekomst in te loodsen.” 
In Oost-Duitsland werden toen veel 
gebouwen afgebroken. “Of we wekelijks 
twee chassis voor betonbreekmachi-
nes aankonden? Ik heb er 200 of 300 
geleverd. Dit was een vliegende start van 
het bedrijf.” 

   In 1996 praatte hij wéér met Marel, 
maar dan om SEFA over te nemen, 
schuldenvrij, en met alle medewerkers. 
“We zouden beide bedrijven integreren 
in een nieuwbouw halfweg Hoboken en 
Ledeberg, in Lokeren. We verhuisden 
en… verloren tegelijk 60-70% van onze 
mensen. In Vlaanderen verhuis je niet 
straffeloos een bedrijf naar 30 km ver-
der.” Het was 1998.

Are you for sale?
   Bij transporteurs groeide de vraag 

naar lichtgewichtmaterialen zodat ze 
meer product konden laden. Velen 
kozen aluminium in plaats van staal. 
Verhaeghe dacht aan opleggers in nog 
lichter composiet. Bij Bekaert Composi-
tes kocht hij de scrap op. “In Ledeberg 
plakten we met die gepultrudeerde, 
composieten profielen ons eerste chas-
sis in mekaar en via een IWT-project 
(nu Vlaio) bouwden we er een trailer 
mee die drie ton minder woog. Iedereen 

“Ieder is nu overtuigd 
van lichtgewicht, 

groen en CO2-vrij.  
Maar een extra prijs 
bovenop de markt-
prijs betalen, is nog 
steeds een moeilijke 

zaak.” 
Jan Verhaeghe, Agesia  

(*) Agesia noemt Verhaeghe naar Fargesia 
(bamboe). “Bamboe is een van de mooiste 
composieten die er zijn.” Hij wijst naar 
Ignaas Verpoest, prof emeritus aan de 
KULeuven. “Bamboe interesseert me ook al 
lang.” Tevens neemt hij de notie van ‘agile’ 
(flexibel, soepel) mee. In Lokeren gaat 
Agesia aan de slag onder de hoede van De 
Roeve Industries die als incubator fungeert.
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dacht dat hij leeg uit elkaar zou knallen. 
We laadden hem vol met 40 ton hout 
en elke zaterdagochtend reden we door 
de kleine dorpen in de buurt om te zien 
hoe hij op snelheidsbumpers reageer-
de.” Later mocht hij de trailer testen 
op de militaire testbaan in Brasschaat 
en Wechelderzande. Verhaeghe zette 
Composittrailer op. 

   Allerlei projectjes gingen van start 
in een Europees project. Met onder-
steuning van het IWT zijn er nog twee 
prototypes gemaakt en proefgereden... 
“We hadden uiteindelijk een productie-
rijp product.” Ondertussen was een 
West-Vlaamse risicokapitaalverschaffer 
ingestapt. “Ik had een viertal patenten 
op de trailer, en de industrialisatie kon 
starten. Vier maanden na de start kreeg 
ik telefoon uit de VS: “Are you for sale?” 
Verhaeghe zag andere mogelijkheden. 
Hij deed een beroep op de compensa-
ties voor Vlaanderen naar aanleiding 
van de midlife update van de F16 om 
met Martin Marietta Materials een 
licentieakkoord aan te gaan. De Ameri-
kanen kochten in de Smokey Mountains 
een bedrijf, verbouwden het, schoven 
mensen naar composiet en trokken 
halsoverkop de productie op gang. 
“Ze wilden acht composieten trailers 
per dag maken. Het werd een ramp.” 
Technisch kregen ze de productie niet 

gestroomlijnd en businessgewijs… “Trai-
lerbouw in de VS is ‘aluminium’ en zeer 
conservatief. De winst met de duurdere 
composiet was te beperkt. Bovendien is 
de trucker vooral in zijn trekker geïnte-
resseerd, niet zozeer in de trailer.”

Panelen
   In de deal met Martin Marietta zou 

Verhaeghe ook panelen voor de opbouw 
van de trailers leveren, maar zijn Brugse 
leverancier ging failliet. Met zijn vriend 
Clem Hiel (onze topingenieur in nr. 142, 
red.) zocht hij de Amerikaanse markt 
af, maar… “Ondertussen had ik bij een 
bestuurslid van Composittrailer een 
tuftingmachine gezien en maakte ik de 
combinatie van tuften en pultruderen 
waardoor een uniek product ontstond: 
gestikte panelen.” Een paar weken later 
was er een proof of concept en een 
eerste machine. “Op acht maanden tijd 
leverden we 500 ton panelen aan de 
VS.” Met het verdiende geld bouwde hij 
samen met De Roeve een grote machine 
die hij onderbracht in een nieuw bedrijf: 
Acrosoma.

   In 2005 legde Acrosoma op Le Bour-
get, de Franse luchtvaartbeurs, de eerste 
contacten met vliegtuigbouwer Airbus. 
“Met onze panelen bouwden we stijve 
en lichtgewicht transporttools voor 
de vliegtuigvleugels van de A350. Die 

doen het in het Nedersaksische Stade 
vandaag nog steeds”, zegt Verhaeghe die 
er bij de zesmaandelijkse keuring nog 
steevast bij gehaald wordt. “We waren 
ondertussen wereldtop in het ontwik-
kelen van de eindige elementen rond 
complexe composietstructuren. Maar 
voor een bescheiden KMO was het 
werken met de grote luchtvaartjongens 
toch een brug te ver”, erkent hij. De tijd 
tussen het ontwerpen, de acceptatie en 
eventuele orders was veel te lang. “Voor 
de tooling voor een stuk van de F35 
maakten we in 2012 een eerste ontwerp. 
Onlangs, acht jaar later, heeft nu een 
Engels bedrijf de bestelling gekregen. 
De aanlooptijden zijn gigantisch lang. 
Ondanks de Belgische steun van het 
Luchtvaartplatform bracht ons dat in 
moeilijkheden.”

Vallen en weer opstaan
   Zijn keure ingenieurs en technici kon 

hij niet meer betalen. “Ik wilde en kon 
ze niet afdanken. Ik had het geld niet. Ik 
zat vast in de eigen thermosettechno-
logie, dure mallen, weinig flexibiliteit,… 
Op een bepaald ogenblik schiet je dan 
op al wat beweegt en glijdt de visie van 
de lange naar de korte termijn. Maar ik 
zie vandaag nog steeds niet hoe ik dat 
toen anders had kunnen doen”, geeft 
Verhaeghe, die een moeilijke tijd tege-

CAD
In 1998 bestond een studiebureau 
uit ingenieurs, een rij tekenplanken, 
papier, Rotring-pennen en Chinese 
inkt. “Bij Stevens hadden we een 
55-jarige tekenaar, excellent op de 
tekenplank. Ik wou hem een oplei-
ding laten volgen op (een voorloper 
van) SolidWorks. Hij was akkoord… 
op voorwaarde dat ik die ook volgde.” 
Verhaeghe lacht nog na. Hoewel zijn 
tekenaar ‘sprak’ tegen de computer, 
presteerde hij zeer goed. “Men kan van 
iedere goede ontwerper een CAD-
man maken, maar omgekeerd is geen 
garantie. Ik kon business binnenhalen 
bij bedrijven die ook al met CAD-pro-
gramma’s werkten. Met een stokoud 
bedrijf en productie-apparaat kwam ik 
zeer modern over.” Fo

to
 : 
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moet ging, toe. Het Nederlandse VDL 
nam Acrosoma over. Hij werkte een paar 
jaar voor hen in Eindhoven. 

   Terugkijkend wijst hij naar een aantal 
belemmeringen voor het commerciële 
succes van zijn composieten trailers. Hij 
noemt de Amerikaanse Geoffrey Moore 
en zijn ‘chasm of innovation’: de zoge-
naamde ‘valley of death’. “Na de early 
believers, verzet je geen enkele machine 
totdat de kinderziekten opgelost zijn. De 
business gaat dan in vrije val.” Hoe lan-
ger dat duurt, des te minder kans dat het 
ooit goed komt. “Niet alle componenten 
van een trailer kan je immers zomaar 
tegen een composiet kleven.” Hij werkte 
samen met het Franse Benalu en stilaan 
evolueerde zijn trailer naar een hybride 
van aluminium en thermoset composiet. 
De complexiteit van verbindingen, de 
moeilijke integratie van hulpstukken en 
de beperkte en complexe herstelmoge-
lijkheden van de gebruikte thermosets 
bleven een voortdurende uitdaging.   

“Een grootvolume alutrailer woog 
toen, in 2004 typisch 9,2 ton en kostte 
56.000 euro. Ik positioneerde me met 
mijn composiettrailer aan 6 ton, maar 
die moest 65.000 euro kosten. Drie 
ton, een derde gewichtswinst en dus 
meer lading, kostte maar 15% meer in 
aanschaf.” Op elke beurs waaraan hij 
deelnam, ving Verhaeghe de innova-
tieprijs. Dat zette elders een en ander 
in beweging. “Op één jaar tijd trokken 
alubouwers via incrementele innova-
tie hun trailers naar 7,8 ton en 48.000 
euro. Die beweging konden wij niet 
volgen. Dat was een doodsteek.” Met 
thermosets ontbrak het hem voorts aan 
uitwijkmogelijkheid of reactievermogen. 
“Je kan niet vlot een andere productie 
gaan draaien. Een pultrusiemal kost al 
gauw 30 à 40.000 euro. En zo’n mal kan 
niet aangepast worden.”

   Veel van die technische hindernissen 
vervallen met de thermoplastics. Die 
hebben geen dure tooling nodig, waar-
door het ontwerp soepel geredesigned 
kan worden. Thermoplasten kunnen wél 
vervormd en gelast worden. Verbindin-
gen voor hulpstukken kunnen worden 
geïntegreerd en het is bovendien ook 
mogelijk een esthetisch, ‘sexy’ product 
te ontwerpen. Met het groeiende eco-

bewustzijn is er in transport wellicht wél 
een bonus te halen voor minder CO2-
emissies en recycleerbare systemen. 
Thermoplasten zijn immers volledig 
recycleerbaar.

   Nu gaat hij dan weer zijn eigen weg. 
Gedreven maar… les geleerd. “Wat we 
met Agesia ook doen (haalbaarheids-

studies, cocreatie) het moet betalend 
zijn.” Hij kan bogen op zijn trackrecord. 
Opnieuw heeft hij aansluiting met de 
lucht- en ruimtevaart en brengt hij tech-
nologie die daar ontwikkeld werd, naar 
de grond voor logistieke toepassingen 
(spoor- en wegvervoer) maar ook op het 
water (schepen). n

Fo
to

 : 
LD

S

Composiet en waterstof
Bij Agoria zat Jan Verhaeghe Agoria Composites voor sinds de jaren ’90 en is er nu 
weer zeer actief. Met Acrosoma was hij lid van Flag waar hij een vijftal jaar, tot 2008, 
voorzitter was. “Het gaat er mij om technologie uit de luchtvaart naar de industrie 
te brengen en omgekeerd.” Hij wijst naar Airbus. Airbus plant in 2035 op waterstof 
te vliegen. Tegen dan kost waterstof minder dan kerosine. Die waterstof moet wel 
verpakt worden bij hoge druk. “Daarvoor zijn hoogsterkte composieten druktanks dé 
oplossing.” Enkele Belgische bedrijven spelen hierin mee, met reeds bewezen erva-
ring in voertuigbouw. Lichtgewicht materialen en structuren zullen een nog grotere 
rol spelen in de komende decennia. Als het luchtverkeer straks weer loskomt, zal het 
vliegtuig van de toekomst zijn rol spelen. Ik vermoed dat steun aan de sector dan 
ook verbonden zal zijn met de ecologie-eisen. Nieuwe ontwikkelingen met thermo-
plastische composieten zullen er een belangrijke rol in spelen.”

Fo
to

 : 
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S
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Nu JEC World in Parijs, de jaarlijkse vakbeurs voor de composietenwe-
reld, na een eerste uitstel toch niet doorgaat, klopten we aan bij Linde 
De Vriese, Team Lead Composites bij het SLC-Lab van Sirris in Hever-
lee, om te vernemen welke trends de sector beheersen. Composieten 
lopen meerdere ontwikkelingslijnen tegelijk af, zo blijkt. De nieuwe ma-
terialen moesten aanvankelijk andere materialen zoals metaal en hout 
verdringen. Vandaag verdringen ze elkaar. Er zijn nieuwe processen, 
automatisering,… Veel innovatie blijft echter steken in de labs en bij 
producenten in een markt die misschien toch minder vraag gedreven is. 
D O O R  LU C  D E  S M E T  

I
n composietenland is er een wedren 
aan de gang tussen thermosets en 
thermoplasten. Dat heeft te maken 

met de eigenschappen van de materia-
len maar vaker ook met de cyclustijden 
die steeds korter moeten. Zo kunnen 
thermosets naderhand vlot gelijmd 
worden maar… het proces is complex 
en arbeidsintensief. “Thermoplasten 
kennen kortere cyclustijden die alvast 
in automotive wel gegeerd zijn. Niet 
alleen kunnen thermoplasten sneller 
vorm gegeven worden maar ze zijn ook 
‘lasbaar’. Een lasmachine kan naast de 

pers, spuitgietmachine of tape layer 
gezet worden. Thermoplasten hebben 
ook een recyclagevoordeel: ze kun-
nen hergebruikt worden. Vezels zullen 
daarbij wel verkleind worden maar 
kunnen nog ingezet worden. Hier kan 
ook geautomatiseerd worden.” Thermo-
plasten kunnen ook biogebaseerd zijn. 
Maar het zijn andere materialen en vaak 
een andere technologie dan de beter 
gekende thermosets. “Elk ontwikkelen 
vergt investeren. Ik denk wel dat er vraag 
naar is.”

   De voordelen zijn er (verhoogde, 
intrinsieke taaiheid,…) voor de eindge-
bruiker maar omschakelen is voor de 
producent niet zo evident. “De goede 
impactweerstand vindt een praktische 
toepassing in Samsonite-reiskoffers, 
bijvoorbeeld. Dat is ook de reden voor 
automotive om thermoplastische com-
posieten van dichtbij te bekijken, bv. 
voor brandstoftanks, deuren en deur-
stijlen, bumperbalken,…, maar ook om 
verschillende processen samen te bren-
gen. Om versterkingen aan te brengen 
waar nodig, kan bijvoorbeeld composiet 
met spuitgieten gecombineerd worden. 
Overmolding. Een ander voorbeeld: 
kunststoffen raamprofielen met inge-
bouwde versterking in glasvezel.

   In de plaats van een stug polymeer 
vorm te geven kan men tegenwoordig 
ook een minder visceuze thermoplast 
monomeer uitrollen of met de borstel 

uitsmeren op een vorm om die dan te 
laten reageren. “Dergelijke processen, 
die eerder voor thermosets bedoeld 
waren, krijgen nu meer aandacht en zijn 
alvast makkelijker voor het bekomen van 
grotere structuren zoals de kiel van een 
boot”, geeft De Vriese aan.

Nieuwe materialen
   “Biocomposieten, met vlas of hen-

nep als versterking, blijven eigenlijk op 
het demoniveau hangen. Het commer-
cialiseren blijft een uitdaging”, meent 
De Vriese. Tegenover de voordelen staan 
namelijk ook nadelen, zoals de variabele 
eigenschappen van het natuurproduct, 
vochtgevoeligheid,… die bij het ont-
werpen van toepassingen in rekening 
gebracht moeten worden. En de kennis-
drempel. Dat geldt ook voor exotischer 
materialen, zoals basalt, een natuurvezel 
die een hogere temperatuurweerstand 
heeft dan glas, dat duidelijk het ‘brand-
werende’ voordeel heeft maar duurder 
is en zijn intrinsieke voordelen dus 
maximaal moet bewijzen vooraleer het 
ingezet wordt.

Om versterkingen aan te brengen waar nodig, 
kan bijvoorbeeld composiet met spuitgieten 
gecombineerd worden. Overmolding. (Foto: LDS)

Composieten op zoek naar nieuwe 
toepassingen    

Het SLC is betrokken in het IPCEI-initiatief voor 
waterstoftechnologie en doet onderzoek naar 
het wikkelen van composieten drukvaten. 
(Foto: LDS)
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In the field 

   Toch ziet ze ruimte voor ‘hybride’ 
materialen, die verschillende soorten 
vezels en/of materialen combineren 
om optimaal van de eigenschappen  
van elk te profiteren. Voorbeeld: fietsen- 
bouwer REIN4CED in Winksele com-
bineert de stijfheid van koolstofvezels 
met de taaiheid van stalen vezels om 
fietsen te bouwen die even stijf maar 
veel impactbestendiger zijn dan de 
traditionele composieten frames. Door 
gebruik te maken van thermoplasten 
was het mogelijk een automatische 
lijn te bouwen, wat tegelijk het opzet-
ten van een productie hier, in Europa, 
haalbaar maakt, met alle logistieke 
voordelen van dien. De fietsenbou-
wer denkt mettertijd zijn technologie 
trouwens ook te kunnen inzetten in 
automotive en de luchtvaart.

Inzetten veeleer op nieuwe 
toepassingen

   “Materiaalontwikkeling mag 
nooit op zichzelf staan, het is steeds 
ondergeschikt aan een eindtoepas-
sing”, meent De Vriese, die vreest dat 
producenten al te vaak hun materiaal/
product pushen op een markt die te 
weinig vraag gedreven is. Een voor-
beeld daarvan is ook het integreren van 
sensoren in de composieten matrix. Zo 
prototypeert het Sirris composietenlab 
met onderzoekers van de UGent en 
het bedrijf Com&Sens capacitatieve en 
FBG-sensoren (Fiber Brag Grating). 
Het gaat o.a. om optische vezels die 
in de matrix komen van structurele 

onderdelen zoals windturbinebladen 
om naderhand de gezondheid van het 
onderdeel te monitoren en eventuele 
defecten vroegtijdig te detecteren. “Die 
sensoriek zetten we ook in om pro-
cessen te monitoren”, geeft De Vriese 
mee. Zo worden met Siemens RTM 
processen, waarbij hars in een mal 
onder druk wordt ingespoten, gemoni-
tord en bijgestuurd. Siemens ontwik-
kelt daarvoor simulatiesoftware. Dat 
past ook in de huidige trend van het 
uitbouwen van digitale tweelingen van 
gehele processen.

   In het verlengde daarvan is er 
de voortgaande automatisering van 
processen. Eerder al waren er auto-
matische tape layers voor prepregs 
“maar die zijn erg duur en worden 
voornamelijk toegepast in de lucht-
vaartsector. Ze zijn niet toegankelijk 
voor de kleinere bedrijven.” Tapes zijn 
beperkt in breedte, in snelheid en dus 
duur. “Er is vraag naar het draperen 
van weefsels in een mal, bijvoorbeeld. 
Draperen is complexer. Waar is het 
eerste drukpunt op de mal? Voor het 
automatiseren van drapeerprocessen 
zijn er verschillende uitdagingen die zo 
productspecifiek zijn dat er geen off-
the-shelf oplossingen bestaan”, geeft 
De Vriese aan. Die vindt ze vandaag 
evenmin bij robotbouwers. n

Voor drapeerprocessen bestaan er geen off-the-
shelf oplossingen, aldus Linde De Vriese. Hier 
legt de robot stroken op een vacuümplaat om ze 
vervolgens te lassen.  (Foto: LDS)

Corona-krat
Op onze voorjaarsagenda stond de JEC-
beurs in Parijs maar die werd om evidente 
redenen afgelast. Naast REIN4CED was ook 
AB Inbev er dit jaar finalist voor de Compo-
sites Innovation Award. De brouwer zou er 
uitpakken met een nieuwe composieten 
bierkrat die het met Flex/design (Delft) 
en Hulens Engineering ontwikkelde en 
engineerde, o.m. voor zijn Corona-bier (dat 
voortaan in Jupille gebrouwen zal worden) 
en de Mexicaanse markt. Het gaat om een 
thermoplastische sandwichcomposiet met 
een schuimkern van ultra high molecular 
weight rPET, een polymeerfilm en een 
textielversterking.

Kleine uitdagende wereld
“Composieten zijn in België een kleine, uitdagende wereld”, zegt Linde De Vriese bij 
het SLC-Lab van Sirris in Heverlee. “Verschillende kleine bedrijven bekijken momenteel 
of ze hun eigen composietproducten kunnen produceren. Een open kennisuitwisse-
ling tussen materiaalkenners en de productiebedrijven in binnen- en buitenland is 
daarbij cruciaal. 
De interesse in biomaterialen blijft ook merkbaar aanwezig, vooral bij ontwerpers en 
meubelmakers”, ervaart De Vriese die heel wat belangstelling merkt voor de crash-cur-
sussen die het SLC-Lab organiseert. Tegelijk erkent ze dat er nog heel veel koudwater-
vrees bestaat en dat het natraject krachtiger zou kunnen. “Vooral in de machinebouw, 
de transportsector en bij ontwerpers merken wij heel veel animo om een stap verder 
te zetten. Er valt nog veel te exploreren!”

Het SLC-lab bouwde een 
computercase in thermo-
plast: intrinsieke taaiheid 
en impactweerstand. 
(Foto: LDS)
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Column

Klimaatneutraliteit is een uitdaging voor 
alle spelers in de technologiesectoren. 
Agoria helpt bedrijven bij het identifice-
ren van de kansen die de klimaattransitie 
biedt, maar wil ook een antwoord geven 
aan deze bedrijven met uitdagingen. 
Industrie, bouw en mobiliteit, in al zijn 
aspecten, vormen de drie grote projec-
ten waaraan Agoria actief werkt en waar 
uitdagingen maar ook kansen liggen voor 
de technologische industrie.

De circulaire economie
   De Europese Commissie kondigde 

op 11 maart haar actieplan aan om de 
circulaire economie te ontwikkelen. 
Dit plan, dat helemaal binnen het 
kader van de Green Deal valt, voorziet 
in maatregelen die de gehele pro-
ductlevenscyclus omvatten. Voor Agoria is het absoluut 
noodzakelijk dat het ecologisch ontwerp van producten 
op Europees niveau blijft behouden om de interne markt 
te behouden. In dezelfde context pleiten wij ook voor een 
Europese eenheidsmarkt voor recyclage. De interpretatie 
van de regelgeving over grensoverschrijdend transport 
door lidstaten vormt vandaag een ware belemmering voor 
hoogwaardige recycling in Europa.

België is de Europese leider in de circulaire economie
   België is helemaal niet slecht gepositioneerd qua circu-

laire economie. België heeft doorgedreven inzamelsystemen 
voor elektrische en elektronische apparatuur (Recupel) 
alsook een uitstekend recyclingnetwerk voor non-ferro ma-
terialen. Dit is een unieke troef waarmee we metalen kun-
nen recycleren die niet ontgonnen worden in Europa, en 
waarvoor we sterk afhankelijk zijn van China en/of andere 
continenten. Er zijn natuurlijk nog technologische uitdagin-
gen aan te pakken, vooral in het kader van plastic recycling.

   Recycling is natuurlijk niet alles. Voor de circulaire 
economie is het ook essentieel om de levensduur van 
producten te verlengen en efficiënter om te gaan met 
hulpbronnen in onze samenleving. Kort gezegd: meer 
doen met minder. Elke besparing vertegenwoordigt winst 
in concurrentievermogen voor het bedrijf én heeft een 
positief effect op de klimaatuitdagingen. Voor een groot 
aantal bedrijven is de materiaalkost vaak hoger dan die van 
het personeel. JTekt Torsen, fabrikant van versnellingsbak-

ken, ontwierp zijn product opnieuw om 
met het 'near net shape’-concept 40% 
minder hulpbronnen te gebruiken, met 
behoud van functionaliteit en betrouw-
baarheid. De productkost is 30% lager 
en dat betekent onmiskenbaar meer 
concurrentievermogen.

Nieuwe businessmodellen
   Als het product eenmaal op de markt 

is, rijst de vraag van onderhoud, herge-
bruik, ‘product servitization’ en remanu-
facturing. Een refurbished product hoeft 
niet van mindere kwaliteit te zijn. De 
ervaring leert dat we er vaak een ander 
marktdeel mee kunnen aanspreken dan 
dat van nieuwe producten. Een ander 
voordeel: met remanufacturing krijg je 
ook veel informatie uit het veld die je 

kunt integreren bij het ontwerpen van nieuwe producten. 
Dit is typisch het geval voor slijtdelen.

   Nieuwe businessmodellen ‘as a service’ zorgen voor 
een nieuwe aanpak: in plaats van een product, verkopen 
we de functionaliteit terwijl de producent eigenaar van 
het product blijft. Het bekendste voorbeeld is wellicht 
dat van ‘light as a service’. Maar ook perslucht, koeling, 
vermogen, … kunnen. De voordelen van de circulaire eco-
nomie zijn legio. Een langere levensduur van het product 
is een logisch gevolg, door hergebruik, door herfabricage 
of hergebruik van de reserveonderdelen. Er is ook een 
betere klantenbinding.

Waar beginnen?
   Met onze kennis bieden we bedrijven een ‘ingang’ en 

contacten met professionals. We helpen hen waarden-
ketens te identificeren en eventuele hinderpalen op te 
heffen. De moeilijkste hindernissen zijn overigens niet 
van technologische aard. Die zijn meestal een gebrek aan 
kennis van de waardeketen en haar kansen, juridische 
uitdagingen, financiering,... De rest is slechts gezond 
verstand: het zetten van de ene stap na de andere, en een 
goed netwerk uitbouwen!

   Voor meer informatie over de circulaire economie, 
bezoek de website van Agoria en download de ‘Circulaire 
economie’-whitepaper. n

www.agoria.be

Green Deal en de circulaire economie
Op 10 december onthulde de Europese Commissie de Green Deal: een ambitieus strategisch plan 
om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Hoe kunnen we dit 
(post-corona) niet zien als een mogelijkheid om ons economisch model te heroverwegen? 

D O O R  
PAT R I C K  VA N  D E N  B O S S C H E , 

L E A D  D U U R Z A A M H E I D  B I J  A G O R I A
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STOOMATLAS
De gids voor duurzaam stoomgebruik
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Waterstof als duurzame brandstof voor stoomketels

Industrieel stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven

Debietmeters: waarvoor dienen ze en hoe maakt u de juiste keuze?

Energiebesparingen in een stoominstallatie

Hoe duurzame energie u winst oplevert
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OFFICIAL DEALER STEAMBOILERS BELUX OF BOSCH INDUSTRIEKESSEL GMBH

BBC, Belgian Boiler Company, is reeds geruime tijd erkend als DE referentie-leverancier 
van industriële “Bosch” stoomketels voor de Belgische en Luxemburgse markt.

Als exclusief verdeler van Europa’s 
grootste konstrukteur van stoomketels, 
BOSCH INDUSTRIEKESSEL GMBH uit 
Duitsland, biedt BBC totaalprojecten 
aan met de meest geavanceerde tech-
nieken qua sturing en data-overdracht.

Vandaag richt BBC zich ook expliciet 
naar grote installateurs, studieburelen 
en eindklanten voor verwarmings-
ketels en oververhit waterketels tussen 
2.500 en 38.000 kW.

Zowel voor de stoomketels als de 
verwarmingsketels, koppelt BBC 
energiebesparende technieken aan 
vooruitstrevende ecologische principes 
conform de Vlarem, Waalse en Europe-
se normen.

Engineering, verkoop, complete in-
stallaties, opstart en de volledige after 
sales vormen het totale service pakket 
van BBC. Daarnaast beschikt BBC over 
het grootste park aan HUURKETELS 
zowel voor stoom (tot 15.000 kg/u - 30 
bar) als verwarmingsketels (tot 5.000 kW) 

Ons volledig gamma bestaat uit :
�  Stoomketels tot 50.000 kg/u, drukken  
 tot 30 bar – sturing op basis van  
 Siemens S7 met visualisatie
� Ontgassers en voedingswatertanks
� Economisers en condensors
� Schouwen
� Purgetanks

� Verwarmingsketels- en oververhit  
 waterketels tot 38 MW – sturing op 
 basis van Siemens S7 met visualisatie
� Economisers en condensors
� Schouwen 

� Huurketels stoom- en verwarming  
met voedingswatertanks, ontgassers, 

 expantiesystemen eveneens in  
 verhuur beschikbaar.

B.B.C. Belgian Boiler Company nv Veldmeersstraat, 23, B-9270 Laarne
Tel. +32 (0)9 252 62 85  I Fax. +32 (0)9 252 62 86 I E-mail: verkoop@bbc-loos.be
www.bbc-loos.be
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Beste lezer,

Duurzame warmte is een zeer actueel thema in Vlaanderen en  
Europa. Met deze nieuwe editie van de Stoomatlas wil het Platform  
Duurzaam Stoomgebruik van ENERGIK vzw bijdragen aan dit 
thema.
Stoom zal voor de industrie de belangrijkste warmtedrager blijven. 
In sectoren als chemie, voeding, textiel, … worden dagelijks tonnen 
stoom aangemaakt om producten te verwerken. Het energie- 
gebruik dat hiermee gepaard gaat, is dan ook aanzienlijk.  
Duurzame productie van deze stoom is een uitdaging voor de 
nabije toekomst.  
Het Platform Duurzaam Stoomgebruik heeft tot doel de kennis 
rond stoomtechniek levend te houden. We werken samen met pro-
ducenten van stoomtechnologie en met geëngageerde spelers uit 
het bedrijfsleven die begaan zijn met stoom. We proberen kennis 
en goede praktijken te verzamelen en te verspreiden.
Voor u ligt het eerste deel van deze derde editie van de Stoomatlas. 
We willen u verder informeren over duurzame technologieën en 
energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden, geïllustreerd 
met enkele voorbeelden uit het bedrijfsleven. Daarnaast vindt u 
ook een lijst van bedrijven die u verder kunnen helpen met uw 
specifieke vragen en problemen rond stoom in uw bedrijf.
Meer informatie vindt u op www.energik.be. 
Jaarlijks organiseren we een Stoomtechniekdag en een Stoom-
cursus waarop we uw kennis over stoomtechniek proberen aan te 
scherpen. We kijken er naar uit u op één van onze activiteiten te 
ontmoeten. n

Voorwoord
Door Prof. Michel De Paepe
Voorzitter Platform Duurzaam Stoomgebruik

COLOFON

De Stoomatlas 2020 kwam tot stand dankzij de medewerking van Michel De Paepe, Jasper Nonneman, Jozef de Borger en 
het FCO Media-team onder leiding van Patrick Vandenkendelaere. Met dank aan de auteurs: Victor Bleus, Steve Bonte, Katrien 
Desmet, Marc Devos, Dieter Hasevoets, Koen Mortelmans, Marnix Van Belleghem, Jan Van der Perre en Davy Van Paemel.

Deze stoomatlas wordt uitgegeven door ENERGIK vzw met de steun van het Vlaams Energieagentschap.
Deel 2 verschijnt in Engineeringnet Magazine nr. 152 op 24 september 2020.

Voor meer informatie over dit magazine of over stoomgebruik kan u terecht bij:  
ENERGIK vzw, Bedrijvencentrum regio Mechelen, Industriegebied Mechelen Zuid II, De Regenboog 11, 
2800 Mechelen. Tel. 0475 78 09 69 – jozef.deborger@energik.be of op www.energik.be

Eindredactie: Michel De Paepe en Jasper Nonneman.
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Water is overal aanwezig op onze 
blauwe planeet. Om te overleven 
zijn we als mens afhankelijk van 
dit water. De gasvormige fase van 
water wordt damp of stoom ge-
noemd. In de oudheid ontdekten 
we dat verwarming van water tot 
de vorming van stoom leidt. Het 
volume dat wordt ingenomen door 
de stoom is veel groter dan dat van 
het vloeibare water. 

Heron van Alexandrië (10-70 na Chr.) 
slaagde er als eerste in beweging te 
realiseren op basis van deze volume-
verandering (Figuur 1). Het zou echter 
nog tot in 1715 duren voor Thomas 
Newcomen de eerste stoommachine in 
werking zette. (Figuur 2) Toen in 1769 
James Watt deze machine verbeterde 
begon de eerste industriële revolutie 
en was stoom niet meer weg te denken 
uit de dagelijkse industriële praktijk. 

Stoom werd toen vooral ingezet 
om beweging te realiseren. Stoom-
machines drijven pompen aan, iets 
later duiken ze op in stoomtreinen en 
stoomschepen.  (Figuur 3)

EIGENSCHAPPEN EN SOORTEN 
STOOM
Indien water wordt verdampt door 
de toevoeging van warmte wordt die 
warmte opgeslagen in de gevormde 
damp. Bij één atmosfeer bedraagt 
deze warmte (verdampingsenthalpie) 
ongeveer 2500 kJ/kg. Hogere waar-
den treffen we niet aan voor andere 
technische vloeistoffen. Indien de 
stoom weer wordt gecondenseerd, 
komt deze opgeslagen warmte weer 
vrij. De verdampingswarmte, of dus de 
warmte die vrijkomt bij condensatie, 
wijzigt sterk met de druk. Op figuur 4 
wordt deze verdampingswarmte ge-
toond in een enthalpie-druk-diagram. 

In dit diagram is de onderste zone het 
gebied waar water in vloeibare fase 
voorkomt. Het bovenste gedeelte 
geeft de condities waarin stoom voor-
komt. We spreken hier van oververhit-
te stoom (stoom op een temperatuur 

Stoom als energiedrager van het verleden en de toekomst
Van begrip tot machine
Door  Prof. Michel De Paepe, professor thermodynamica aan UGent 
en Jasper Nonneman, doctoraatsstudent aan UGent

Figuur 3 : Het stoomschip "SS Belgenland”. (Foto : Stoom, verleden en toekomst)

Figuur 2 : de eerste stoommachine van 
Thomas Newcomen in 1715. (Foto : Stoom, 
verleden en toekomst)

Figuur 1: Principetekening volgens Heron 
(10-70 na Chr.). (Foto : Stoom, verleden en 
toekomst)
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boven de verdampingstemperatuur). In het middel-
ste gedeelte bevindt zich de zone van natte stoom. 
In dit gebied bestaan vloeibaar en gasvormig water 
samen. Dit gebied wordt het natte dampgebied of 
ook wel het co-existentiegebied genoemd.
In figuur 4 zien we dat op relatief lage druk de ver-
dampingswarmte van stoom hoger is dan bij hoge 
druk. Stoom in de procesindustrie wordt dus meestal 
op drukken tussen 5 en 20 bar geproduceerd. Stoom 
wordt ook maar beperkt oververhit omdat dit ener-
getisch niet interessant is. Oververhitting wordt in de 
procesindustrie enkel gebruikt om watervorming in 
de stoom te vermijden door de temperatuur een paar 
graden boven de saturatietemperatuur te houden.
Hogedrukstoom komt vooral voor in elektriciteits-
centrales waar men die stoom ook sterk zal overver-
hitten. Hogere temperaturen geven immers aan-
leiding tot hogere rendementen van de centrales. 
Moderne centrales maken zelfs gebruik van stoom 
op drukken en temperaturen boven het kritisch 
punt (221,3 bar en 374 °C). Oververhittingstempe-
raturen lopen op tot 800 °C. Hier spreekt men van 
ultra-superkritische centrales waar drukken tot 300 
bar worden bereikt. In bijgevoegde tabel 1 wor-
den de stoomdrukken aangegeven zoals die in de 
huidige industriële praktijk worden geklasseerd naar 
drukniveau. 

PROCESSTOOM
Als het water op druk wordt gebracht, kunnen twee 
bijkomende voordelen worden gerealiseerd. De druk 
bepaalt de temperatuur waarbij de stoom verdampt 
en condenseert. Hierdoor is het mogelijk om een 
grote hoeveelheid warmte vrij te stellen aan een 
temperatuur naar keuze. Ten tweede is het mogelijk 
het drukverschil tussen de plaats van de productie 
van de stoom en het gebruik van de stoom in te zet-
ten om de stoom door een leiding te transporteren. 
Hierdoor is geen pomparbeid nodig voor dit trans-
port en is het mogelijk stoom af te leveren daar waar 
hij wordt gevraagd. Stoom is dus een zeer interes-
sant medium voor een netwerk. n

Figuur 3 : Het stoomschip "SS Belgenland”. (Foto : Stoom, verleden en toekomst)

Figuur 4: Enthalpie-druk diagram van stoom. (Foto : 
Stoom, verleden en toekomst)

Tabel 1: Drukniveaus in de praktijk. (Stoom, verleden en 
toekomst)

 Lagedruk ketels Tot circa 25 bar stoomdruk

 Middendruk ketels Van 25 tot ± 80 bar stoomdruk

 Hogedruk ketels Van 80 tot ±130 bar stoomdruk

 Superkritische ketels  > 221 bar

 Ultra-superkritische  > 300 bar

RITEC bvba
Vaart Rechteroever 227 - B-9800 Deinze
 +32 (0)9 381 52 00    sales@ritec.be   www.ritec.be

Free: contact us for 
your Boiler lnspection
Booklet - lncludes 
latest code changes

Also available:
Simpliport® 180 & Flat Glass Water Gages and Durastar™

New intelligence 
“senses the sensors” 
to notify operators when 
probes need cleaning. 

• assures the most 
accurate, dependable 
and reliable water level

•  eliminates need for 
frequent blowdowns

•  reduces operator 
exposure to hazardous 
areas

Remote indicators can be located more than 1 km 
from the boiler... designed for effi cient communication 
now and in the future. 
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Nederland heeft zich recent ambi-
tieuze klimaatdoelen aangemeten. 
Zo wil het tegen 2030 49% minder 
CO2 uitstoten ten opzichte van de 
uitstoot in 1990 en tegen 2050 zelfs 
zakken met 95%. Heel knap als je 
weet dat Europa 40% vooropstelt 
voor 2030. 

Voor 2050 heeft Europa intussen 
wel de ambities opgekrikt en wordt 
er gestreefd naar klimaat neutraal. 
Daarentegen staan in België nog niet 
alle neuzen in dezelfde richting. Voor-
zichtig wordt het streefdoel van 35% 
reductie naar voor geschoven maar 
daarvoor is er, naar aloude gewoonte, 
eerst nog wat discussie nodig tussen 
de verschillende gewesten. Niette-
min zullen er stappen ondernomen 
worden zowel regionaal als interna-
tionaal. De manier waarop we van-
daag onze energie opwekken (onder 
andere ook onze warmte) zal drastisch 
dienen te veranderen. Ook zal een 
snelle en vooral betaalbare transitie 
naar duurzame energie sterk bepaald 
worden door hoe deze schone energie 
uiteindelijk gedistribueerd zal worden. 
Geen eenvoudig vraagstuk maar toch 
worden hier en daar alvast de eerste 
puzzelstukken gelegd.

STOOMPRODUCTIE ZONDER FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN: DE OPTIES
Vandaag zijn er al heel wat initiatieven 
lopende die de emissie van broeikas-
gassen, die vrijkomt bij warmtepro-
ductie, trachten terug te dringen. Om 
een leidraad te geven aan bedrijven 
wordt vaak verwezen naar de zo-
genaamde “trias energetica” die in 
verschillende vormen terug te vinden 
is, maar fundamenteel steeds uitgaat 
van volgend principe:

• Beperk de behoefte aan energie,
• Gebruik voor de resterende energie 
zo veel mogelijk hernieuwbare bronnen,
• En doe dit zo efficiënt mogelijk.

Beperk de energiebehoefte en  
verhoog de efficiëntie
Overweeg als bedrijf eerst om de 
nood aan energie zo veel mogelijk te 
reduceren. De redenering is hier zeer 
simpel. De meest klimaat neutrale kilo 
Joule is de niet gebruikte kilo Joule! 
Dit gebeurt het meest effectief door 
het totale productieproces in kaart te 
brengen en na te gaan of alles wel op 
elkaar afgestemd is. Het gebruik van 
restwarmte, bijvoorbeeld, kadert hier 
perfect in. Hoeveel op het eerste ge-
zicht “laagwaardige” restwarmte wordt 

er tot op de dag van vandaag niet 
gedumpt, via lozing van koelwater, in 
koeltorens of via schouwen? Terwijl 
deze warmte toch nog inzetbaar kan 
zijn. Denk dan aan verwarming van 
gebouwen, sanitair warm water, water 
om te reinigen, enz. Veel van deze 
toepassingen vragen geen te hoge 
temperaturen (typisch tussen de 30°C 
en 60°C).
Warmterecuperatie wordt vandaag al 
veel toegepast en zal in de toekomst 
alleen maar belangrijker worden. Een 
aantal initiatieven is al in Vlaanderen 
actief. Denk bijvoorbeeld aan het 
ECLUSE-stoomnet in de Antwerpse 
haven waarbij Indaver zijn overtollige 
stoomproductie verdeelt bij andere 
bedrijven. Maar ook verschillende initi-

Waterstof als duurzame brandstof voor stoomketels
Door dr.ir. Marnix Van Belleghem operationeel manager, Deconinck-Wanson

Figuur 1. Klassieke gasgestookte stoomketel 10T/u. (Foto : Deconinck-Wanson)
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atieven van warmtenetten ontspruiten 
her en der. Deze warmterecuperatie 
kan echter ook op kleinere schaal al in-
gezet worden. Afgassen van installaties 
die anders gewoon geloosd worden 
via de schouw kunnen met behulp van 
een afgasketel eenvoudig gevalori-
seerd en omgezet worden naar stoom. 
Installaties van ettelijke Megawatts zijn 
daarbij geen uitzondering.
Maar ook de uitlaatgassen van een 
klassieke stoomketel bevatten nog 
veel energie. Ter illustratie gaan we 
even uit van een stoomketel die 5T 
stoom produceert per uur aan 10 
barg. De uitlaatgassen verlaten de 
schouw van de ketel gemiddeld op 
een temperatuur van om en bij de 
230°C. Het is duidelijk dat hierin nog 
een behoorlijke hoeveelheid energie 
zit. Deze energie kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om het voedingswa-
ter naar de stoomketel voor te verwar-
men, typisch spreken we dan van een 
economiser. Een besparing die al snel 
4% oplevert. Maar we kunnen nog 
verder gaan. De resterende warmte 
in de schouw kan ook aangewend 
worden om koud water op te warmen 
voor toepassingen tot 60 à 65°C. Wat 
toelaat om de rookgassen af te koelen 
tot zelfs onder het dauwpunt. Zo kan 
het verbrandingsrendement van een 
stoomketel, dat zonder bijkomende 
maatregelen rond de 90% schommelt, 
opgekrikt worden tot ruim 98%. In het 
voorbeeld van de 5T/u stoomketel 
zou dit een vermogenswinst beteke-
nen van om en bij de 280 kW.

Gebruik duurzame energiebronnen
Als er dan toch energie nodig is 
voor een productieproces, gebruik 
dan in eerste instantie duurzame 
energiebronnen. Vandaag zien we 
hierin geen eenduidige oplossing als 
vervanging van fossiele brandstoffen. 
Veel experten zijn het er dan ook over 
eens dat er niet één oplossing voor-
handen is maar dat de energietran-
sitie een combinatie zal worden van 

verschillende alternatieven. Voor de 
productie van duurzame stoom zijn de 
meest courant toegepaste alternatie-
ven in België vandaag (in volgorde van 
meer naar minder courant toegepast):
- Biogas: dit wordt vaak lokaal opge-
wekt door de vergisting van afvalstro-
men (afval van landbouw, afvalwa-
ter,…). Het grote voordeel van deze 
technologie is dat ze quasi één op één 
uitwisselbaar is met klassiek aardgas 
en toepasbaar is voor zowel kleine als 
grotere installaties. Grotere biogascen-
trales worden ook ingezet om biogas 
in het aardgasnet te injecteren.
- Biomassa: wordt vandaag al ingezet 
voor grote vermogens, vaak in combi-
natie met stoomproductie op hogere 
druk en een nageschakelde stoom-
turbine voor elektriciteitsproductie. In 
België botsen we wel op de limieten 
van de beschikbare biomassa. 
- Biofuels: zoals biodiesel, worden 
vandaag nog niet zo vaak aangewend 
voor de productie van stoom, maar 
wel al bijgemengd bij stookolie. 
- Elektrisch: stoom produceren met 

elektriciteit wordt vandaag in België 
enkel toegepast op kleine schaal voor 
beperkte vermogens. Het is ook enkel 
duurzaam als de elektriciteit afkomstig 
is uit hernieuwbare bronnen. Voor de 
productie van een paar ton stoom 
per uur spreek je al snel over enkele 
Megawatt. Niet zo eenvoudig en vaak 
duur. Maar de technologie is er wel en 
kan eenvoudig opgeschaald worden. 
In Denemarken wordt vandaag reeds 
‘groene’ stoom geproduceerd wanneer 
de windmolenparken er een over-
schot aan elektriciteit produceren.
- Concentrated solar power: ook 
de zon kan rechtstreeks aange-
wend worden voor stoomproduc-
tie door zonlicht met spiegels te 
bundelen waardoor in het brand-
punt hoge temperaturen ontstaan. 
In Spanje en Noord Afrika lopen zo al 
jaren verschillende groot- en klein-
schalige projecten. Recent zijn ook in 
Vlaanderen, meer bepaald in Genk, 
Antwerpen en Oostende drie piloot-
projecten opgestart (bron: Azteq).
- Waterstof: de grote ontbrekende in 

Figuur 2. Afgasketel 7T/u. (Foto: Deconinck-Wanson)
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dit lijstje is waterstof. Vreemd, want 
waterstof zou wel eens een zeer duur-
zaam alternatief kunnen zijn voor veel 
verbrandingstoepassingen.

WATERSTOF: DE BASISPRINCIPES
Bij omgevingsomstandigheden is 
waterstof (H2) een di-atomair gas 
met een lage dichtheid van 0,083 kg/
Nm3 (ongeveer 11% van dat voor 
aardgas) vergeleken met 1,25 kg/Nm3 
voor lucht. Het is het lichtste element 
en in de lucht zal het snel stijgen en 
verspreiden. De hoge diffusiviteit van 
waterstof in vergelijking met aardgas 
heeft twee belangrijke effecten: 
• Een groter vermogen om door ma-
terialen en verbindingen te dringen, 
hoewel de feitelijke diffusiesnelheid 
door pijpen erg klein is. Berekenin-
gen hebben aangetoond dat het 
jaarlijkse verlies aan waterstof door 
lekkage ongeveer 0,0005-0,001% van 
het totaal getransporteerde volume 
bedraagt. Dit kan van belang worden 
als we overwegen om waterstof als 
energiedrager te gaan gebruiken en te 
transporteren.
• Eventuele lekken zullen snel diffun-
deren in de atmosfeer.
Het lage moleculair gewicht van 
waterstof heeft als resultaat dat het de 
hoogste energie-inhoud per massa-
eenheid van elke brandstof heeft, 
maar de lage dichtheid betekent ook 
dat de volumetrische energie-inhoud 
relatief laag is. Bij verbranding geeft 
waterstof slechts een derde van de 
hoeveelheid energie per volume-een-
heid gas af vergeleken met aardgas bij 
dezelfde druk. Het grote voordeel is 
echter dat de verbranding van water-
stof geen rook produceert omdat het 
geen koolstof bevat. Er wordt dus geen 
CO of CO2 geproduceerd. De verbran-
dingsproducten zijn enkel waterdamp 
en (thermische) stikstofoxiden (NOx). 
De hoeveelheid geproduceerde NOx 
hangt voornamelijk af van de vlam-
temperaturen die wel hoger liggen 
dan bij de verbranding van aardgas. 

Waterstof als hulpmiddel in een tran-
sitie naar een CO2-arme economie
Waterstof kan op veel manieren 
worden gebruikt. Tot op heden wordt 
waterstof bijna volledig (99%) ge-
bruikt als grondstof voor industriële 
toepassingen (> 50% bij de productie 
van ammoniak/ kunstmest, de rest bij 
de raffinage van (bio)brandstoffen, 
de productie van methanol en ver-
werking). Het gebruik van waterstof 
als energiedrager begint echter te 
versnellen. Waterstof heeft als ener-
giedrager het grote voordeel dat bij 
verbranding het restproduct water is. 
Geen CO2-uitstoot, dus. We kunnen 
echter pas over een duurzame oplos-
sing spreken als deze waterstof ook 
duurzaam geproduceerd wordt. Van-
daag onderscheidt men drie vormen 
waterstof: 
• Grijze waterstof, gemaakt uit me-
thaan (CH4) afkomstig van aardgas. Bij 
deze productie komt er opnieuw veel 
CO2 vrij.
• Blauwe waterstof, tevens gewonnen 
uit aardgas, maar in combinatie met 
opvang en stockage van de geprodu-
ceerde CO2.
• Groene waterstof, geproduceerd 
uit elektrolyse van water, waarbij de 
elektrische energie nodig voor dit pro-
ces, gemaakt wordt uit hernieuwbare 
bronnen zoals wind en zon.

De productie van groene of duurzame 
waterstof uit water via elektrolyse 
staat of valt met de beschikbaar-
heid van duurzame elektriciteit. ‘The 
Hydrogen Council’, een wereldwijd 
initiatief van 81 leidende energie-, 
transport- en industriebedrijven 
(Shell, Engie, belangrijke autocon-
structeurs maar ook een aantal 
banken,…) heeft daarom een “road-
map” opgesteld om tot een transitie 
te komen.  Die wordt in figuur 3 kort 
toegelicht. Deze beschrijft de zeven 
rollen die waterstof kan spelen bij het 
CO2-arm maken van de belangrijkste 
industriesectoren.

1. In eerste instantie kan waterstof een 
belangrijke rol spelen in het versneld 
uitrollen van alternatieve energiebron-
nen zoals wind- en zonne-energie voor 
elektriciteitsproductie. Vandaag is de 
integratie van grote zonneparken en 
windmolenparken soms nog moeilijk 
gezien de wisselende productie en 
sterke weersafhankelijkheid van deze 
installaties. Door de opgewekte elektri-
citeit aan te wenden om via elektrolyse 
waterstof te produceren en te stocke-
ren, kan de onbalans tussen elektrici-
teitsvraag en -productie opgevangen 
worden.
2. Waterstof kan relatief eenvoudig 
getransporteerd worden, mogelijk 
zelfs via het huidige aardgasnet. Daar-
naast kunnen tankers en tankwagens 
ingezet worden voor verder transport 
naar regio’s waar nog geen leidingnet 
beschikbaar is.
3. Door waterstof op te slaan onder 
druk kan ze als energiebuffer dienen 
om bijvoorbeeld de stabiliteit van 
het elektriciteitsnet te garanderen. 
Bestaande of nieuwe aardgasturbines 
met dezelfde functie (opvangen van 
piekbelastingen in het elektriciteits-
net) zouden op termijn omgebouwd 
kunnen worden om op waterstof te 
werken.
4. Vervolgens kan waterstof ingezet  
worden in de transportsector. Brand-
stofcellen zouden bijvoorbeeld 
de oplossing kunnen bieden voor 
duurzaam transport over langere 
afstanden, waar batterijen vandaag 
tekortschieten.
5. Ook voor de productie-industrie, 
waar vaak veel warmte nodig is, kan 
waterstof een waardevolle oplossing 
bieden. Eén van de technologische 
oplossingen hierbij is de inzet van 
stoomketels gestookt met water-
stofbranders. Hierna gaan we hierop 
dieper in.
6. Zoals eerder aangehaald, wordt 
vandaag het grootste aandeel van 
waterstof gebruikt in de chemische 
industrie. Nu is die waterstof nog 
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afkomstig van het omzetten van 
aardgas maar op termijn dient die 
vervangen te worden door groene 
waterstof.
7. Tot slot kan waterstof als brandstof 
dienen zowel in waterstofgestookte 
residentiële boilers als in brandstofcel-
len voor de productie van warmte voor 
huishoudelijke toepassingen.

Het mag duidelijk zijn dat de toepas-
singen van waterstof legio zijn. De 
uitbouw van zo’n waterstofeconomie 
kost echter tijd maar er kunnen nu 
alvast zinvolle stappen ondernomen 
worden. 
Om waterstof in te zetten bij de 
productie van stoom of warmte in het 
algemeen dienen bestaande stoom-
installaties omgebouwd of misschien 
wel volledig vernieuwd te worden. 
Overwegingen en investeringen die 
vandaag al in acht kunnen genomen 
worden.

WATERSTOF ALS BRANDSTOF VOOR 
(STOOM)KETELS
   Het gebruik van waterstof als brand-
stof bij stoomketels heeft een aantal 
technologische implicaties zowel op 
het ketelontwerp als op het bran-
derontwerp. Voor de ketel dient het 
thermisch ontwerp opnieuw onder de 
loep genomen te worden. Een één op 
één ombouw van een aardgasketel 
naar een waterstofketel met dezelfde 
capaciteit is niet zomaar mogelijk. Veel 
moderne ketels die aardgas of andere 
waterstofhoudende brandstoffen ver-
branden, hebben al de mogelijkheid 
om warmte uit de gevormde water-
damp terug te winnen. Het spreekt 
voor zich dat dit van nog groter belang 
zal zijn voor ketels die alleen waterstof 
verbranden. Waterstofgestookte ketels 
zijn het efficiëntst als ze in 'condense-
rende modus' kunnen werken (door 
het toepassen van een nageschakelde 
condensor) om ervoor te zorgen dat 

de latente warmte wordt teruggewon-
nen. Daarnaast heeft de vlam van 
waterstof, hoewel de temperatuur 
hoger is, een lagere emissiviteit dan 
die van aardgas. Dit leidt ertoe dat 
warmteoverdracht in de vuurhaard 
moeizamer verloopt en er dus meer 
warmtewisselend oppervlak nodig is. 
Ook het rookgasvolume zal voor een-
zelfde vermogen een stuk hoger lig-
gen voor waterstof dan voor aardgas, 
gezien de lage densiteit van waterstof. 
Rookgasdebieten door de ketel zullen 
dus hoger zijn. Om de tegendruk in 
de ketel aanvaardbaar te houden, is 
een herontwerp van de vuurhaard en 
vlampijpsecties aangewezen. 
Tot slot ligt de temperatuur van de 
vlam bij waterstofverbranding een 
stuk hoger dan bij aardgas en zijn bij-
komende ontwerpmaatregelen nodig 
om tot een duurzame ketel te komen. 
HKB Boiler Solutions in Venlo heeft 
een ketel ontwikkeld met een paar 

Figuur 3. De zeven rollen die waterstof kan spelen bij het CO2-arm maken van belangrijke industriesectoren. (Foto: Hydrogen Council)
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specifieke eigenschappen die hem 
uitermate geschikt maakt voor wa-
terstofverbranding. Zo stellen ze een 
watergekoelde branderdoorvoer voor 
om met de hoge temperaturen aan de 
brandermond om te gaan en voorzien 
ze bijkomende koelgroeven aan de 
ingang van de tweede trek (start van 
de vlampijpbundel).
Niet alleen de ketel, maar ook de 
brander moet specifiek aangepast 
worden aan de verbranding van 
waterstof. In tegenstelling tot klas-
sieke verbranding met aardgas, heeft 
waterstof een veel snellere verbran-
dingsreactie en een kortere vlam. 
Met als gevolg hogere thermische 
belasting van de systeemcompo-
nenten vooral op de voorste delen 
van de verbrandingskamer. In het 
branderontwerp dient daarom extra 
aandacht te gaan naar thermische 
weerstand enerzijds en vlamsta-
biliteit anderzijds. Door de hogere 
vlamtemperatuur in een beperktere 
ruimte neemt ook de vorming van 
thermische NOx toe met een factor 

2,5 tot 3 vergeleken met de ver-
branding van aardgas. Dit effect kan 
gemakkelijk gecompenseerd wor-
den door het toepassen van externe 
rookgasrecirculatie. Hierbij wordt er 
een fractie van de rookgassen aan de 
uitlaat van de ketel terug aangezogen 

en bijgemengd in de verbrandings-
lucht. Als gevolg hiervan daalt de 
gemiddelde vlamtemperatuur, wat 
gunstig is voor de thermische belas-
ting van de brander, en daalt tevens 
de thermische NOx-vorming. Brander-
constructeurs zoals Saacke kunnen 
referenties voorleggen van installaties 
met gemeten NOx-waarden <50mg/
Nm³ (bij 3% O2).
Waterstof als brandstof heeft lange 
tijd op de achtergrond geopereerd en 
werd tot op heden vooral gebruikt in 
toepassingen waar waterstof als ne-
venproduct van een chemisch proces 
ontstaat. Vaak wordt ze dan verbrand 
in combi-branders die verschillende 
brandstoffen tegelijk kunnen verwer-
ken zoals waterstof in combinatie met 
aardgas of lichte stookolie. Intussen 
wordt het duidelijk dat waterstof in de 
toekomst een belangrijke rol zal spe-
len in de transitie naar een duurzame 
en CO2- arme economie. De technolo-
gie is er vandaag en kan al snel ingezet 
worden.  n

Figuur 4. Dubbele vuurhaard 
vlampijpketel. (Foto: HKB Boiler 
Solutions, Venlo, Nederland)

Figuur 5. Basisontwerp Saacke 
SSB-brander geschikt voor H2. 
(Foto: Saacke Benelux)

De auteur van dit artikel, Marnix Van Belleghem, behaalde in 2013 een doctoraat in de thermodynamica aan de Uni-
versiteit Gent. Hij werkt voor Deconinck-Wanson als operationeel manager en specialist thermische installaties.
Dit artikel kwam mede tot stand met de bijdragen van Maurice Hoenson, Sales Manager bij HKB Boiler Solutions en Ad 
de Kruijf, Head of Branche Office Saacke Benelux. 
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Door de stijgende brandstofprijzen 
en huidige milieuvoorschriften wordt 
het alsmaar belangrijker om energie-
besparingen te vinden. Eén methode  
mikt er op mensen zelf te laten na-
denken hoe energie te besparen op 
hun kostenplaats. Hierbij kan de 
focus op het stoomsysteem gelegd 
worden. Maar… U kunt niets verbete-
ren als u het niet kunt meten.

ENERGIE BESPAREN IN UW (STOOM)
NETWERK
Hoe nauwkeuriger de meting, hoe 
beter de controle over het verbruik. 
Naast de meest voor de hand liggende 
energiekosten, zoals gas en elektri-
citeit, kan bij stoom een aanzienlijke 
besparing gerealiseerd worden door 
verspilling te vermijden. Hiervoor is 
het natuurlijk eerst van belang uw ver-
bruik in kaart te brengen, met behulp 
van een stoomdebietmeter. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN 
EEN STOOMDEBIETMETER
Het is uiterst belangrijk een debietme-
ter te kiezen die rekening houdt met 
alle noden van stoommeting:
• Stoom is een medium op hoge tem-
peratuur met variabele dichtheid.
• Vaak is er een fluctuerende vraag.
• Natte stoom kan debietmeters be-
schadigen.
De nauwkeurigheid van de debiet-
meter is een belangrijke factor bij 
het maken van de juiste keuze, maar 
turndown (de verhouding tussen het 
maximale en minimale stoomdebiet 
dat de meter kan meten) is vaak nog 
belangrijker. Het is verstandig om de 
debietmeter te kiezen met een zo 
groot mogelijke turndown. Zo vermin-
dert sterk de kans dat de debietmeter 
het werkelijke debiet niet kan meten. 

Indien gekozen wordt voor een te 
kleine turndown zal een cumulatieve 
(toenemende) meetfout ontstaan. Een 
debietmeter zorgt ervoor dat uw proces 
een grotere energie-efficiëntie bereikt, 
en vaak is de aankoop- en installatie-
investering binnen slechts twee jaar te-
rugverdiend. Het is echter essentieel om 
de juiste debietmeter voor de toepas-
sing te kiezen om de terugverdientijd 
zo kort mogelijk te houden.

EEN NAUWKEURIGE STOOMDEBIET-
METING WAARBORGEN
Voor een nauwkeurige en betrouwbare 
meting van het stoomdebiet zijn er an-
dere technische eisen dan voor de de-
bietmeting van andere fluïda. Zo meten 
stoomdebietmeters het volumetrisch 
debiet, dat vervolgens gecombineerd 
wordt met de fysieke eigenschappen 
van stoom (temperatuur en druk) om 
tot een nauwkeurig massadebiet te 
komen. Terwijl we er van uitgaan dat 
temperatuur en druk in de stoomsys-
temen constant zijn, is dit in de meeste 
gevallen niet correct. Tijdens het proces 
kunnen schommelingen van de druk 

en temperatuur optreden, die kunnen 
resulteren in aanzienlijke meetfouten. 
Het is dan ook belangrijk voor een 
nauwkeurige debietmeting dat zowel 
temperatuur als druk gemeten worden. 
Zo wordt steeds rekening gehouden 
met de dichtheid en kunnen geen 
fouten optreden.
 
TEMPERATUUR, EROSIE EN SNELHEID
Bij stoomdebietmeting moet met ver-
schillende zaken rekening gehouden 
worden. Ten eerste is de temperatuur 
een belangrijke factor. Stoom gaat 
gepaard met hoge temperaturen, wat 
de nauwkeurigheid en levensduur van 
meetelektronica kan beïnvloeden. Ook 
kan erosie optreden in slecht ontwor-
pen systemen, doordat natte stoom 
stromingsgevoelige elementen be-
schadigt. Dit resulteert in onnauwkeu-
righeden of falen. Een derde factor is 
de snelheid. Stoomleidingen zijn vaak 
ontworpen met een grotere diame-
ter dan andere fluïda zodat de totale 
snelheid beperkt wordt om erosie te 
voorkomen. Dit kan de prestaties van 
debietmeters beperken omdat ze hun 

Debietmeters:  
waarvoor dienen ze en hoe maakt u de juiste keuze?
Door Katrien Desmet en Marc Devos, flowmeter specialists Spirax Sarco

Het belang van dichtheidscompensatie. In dit voorbeeld is een eenvoudige niet-gecompen-
seerde meter ingesteld voor 6 bar eff. De daadwerkelijke systeemdruk varieert gedurende de 
dag en veroorzaakt zeer significante fouten tegen het einde van de dag. Dit is typerend voor 
veel stoomsystemen. 
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optimale nauwkeurigheid eerder bij 
hogere snelheden halen. 

BEPALEN VAN TURNDOWN
Het stoomgebruik varieert aanzienlijk 
onder invloed van het weer (indien 
ruimteverwarming) of productie-
schema's (indien processtoom). Om 
te voldoen aan de vele bereiken is het 
belangrijk een meter te specifiëren 
met een zo groot mogelijke turndown. 
Turndown is een maat voor de ef-
fectiviteit van het werkbereik van de 
debietmeter, uitgedrukt als de verhou-
ding van het maximale en minimale 
debiet dat de meter kan meten waarbij 
deze nog voldoet aan het gespecifi-
ceerde nauwkeurigheidsniveau.
Debietmeters met een hoge turndown 
zijn standvastig tegen een wijzigende 
stoomvraag in de toekomst. Of de 
debietsnelheden nu toenemen of 
afnemen, een debietmeter met hoge 
turndown voldoet aan de veranderen-
de eisen. Een meter met lage turn-
down kan dat niet en moet dan ver-
vangen worden. We spreken van een 
hoge turndown vanaf een verhouding 
van 50 : 1 (aanwezig bij nauwkeurigere 
debietmeters). Een lage turndown 
bevindt zich rond de 10 : 1 (eerder bij 
robuustere types).

BEPALEN VAN NAUWKEURIGHEID
De manier waarop de nauwkeurig-
heid van meters wordt gespecificeerd 

heeft een invloed op de weergegeven 
prestaties van een debietmeter. Er 
zijn twee manieren waarop de nauw-
keurigheid van een debietmeter kan 
bepaald worden: 
• Percentage van de volledige schaal 
(% full scale deflection; % FSD). 
• Percentage van de gemeten waarde. 
Dit zijn twee heel verschillende 
werkwijzen en het is belangrijk om het 
verschil te begrijpen. Door % FSD te 
gebruiken kunnen fabrikanten een ho-
gere nauwkeurigheid afficheren maar 
deze methode is in de realiteit minder 
nauwkeurig. Dit omdat bij % FSD de 
foutmarge van de meting is gebaseerd 
op het maximaal debiet. In het ander 
geval wordt de foutmarge individueel 
voor ieder meetpunt bekeken. Dit is 
uitgelegd in de volgende voorbeelden:
Voorbeeld 1: nauwkeurigheid volgens 
% FSD. Het maximum stoomdebiet 
is 1000 kg/u, en als nauwkeurigheid 
wordt ± 1 % van FSD vermeld. Bij het 
lezen van het maximum stoomdebiet 
(1000 kg/h) kan de werkelijke fout  
± 10 kg/h zijn, dus het werkelijke stoom- 
debiet kan tussen 990 en 1010 kg/h 
liggen. Maar % FSD betekent ook dat 
bij het lezen van 10 % van het debiet 
(100 kg/h) de fout nog steeds ± 10 kg/h  
zijn, dus het werkelijke stoomdebiet 
kan variëren tussen 90 en 110 kg/h, 
wat een fout van 10 % is. 
Voorbeeld 2: nauwkeurigheid volgens 
% van meting. Het maximum stoom-

debiet is 1000 kg/u, en als nauwkeu-
righeid wordt ± 1 % van de gemeten 
waarde vermeld. Bij het lezen van het 
maximum stoomdebiet (1000 kg/h) 
kan de werkelijke fout ± 10kg/h zijn, 
dus het werkelijke stoomdebiet kan 
tussen 990 en 1010 kg/h liggen. Bij  
het lezen van 10% van het debiet  
(100 kg/h) is de werkelijke fout ook 
1%, dus ± 1 kg/h, wat betekent dat het 
stoomdebiet kan variëren tussen 99 
en 101kg/h. Dit toont duidelijk dat bij 
lagere debieten een meter met een 
nauwkeurigheid gespecificeerd als % 
van meting nauwkeuriger is dan een 
meter met een nauwkeurigheid gespe-
cificeerd als % FSD.

BESCHIKBARE INSTALLATIERUIMTE
Naast de fysieke eigenschappen van 
stoom zijn er andere belangrijke over-
wegingen aangaande de toepassing 
en installatie van meetsystemen. Zo is 
het leidingwerk voor stoomdistributie 
vaak complex en met veel bochten, 
waardoor het moeilijk kan zijn om 
de nodige rechte, ononderbroken 
leidingen te vinden die nodig zijn voor 
de meter. Dit is wel vereist om een tur-
bulentvrije stroming te bereiken en zo 
nauwkeurige resultaten te garanderen. 
Verschillende soorten debietmeters 
hebben langere of kortere onbelem-
merde, rechte buislengtes stroomop-
waarts en stroomafwaarts nodig om 
hun gespecificeerde nauwkeurigheid 
te bereiken. Er moet dus een debiet-
meter geselecteerd worden die binnen 
de beschikbare stroomopwaartse en 
stroomafwaartse ruimte past.

Deze grafiek toont een typische vraagcurve voor een stoomsysteem met een hoge opstart-
belasting en variabele vraag doorheen de dag. Een debietmeter met een turndown van 4 : 1 
en gedimensioneerd op een piekbelasting van 1000 kg/u zou stoomdebieten lager dan  
250 kg/h niet opmeten of op zijn best opmeten met een significante cumulatieve fout. 
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TYPES DEBIETMETERS
Omwille van de eigenschappen van 
stoom zijn sommige soorten debiet-
meters (die gewoonlijk voor andere 
fluïda worden gebruikt) over het alge-
meen niet geschikt voor stoomdebiet-
meting. Het is dus van belang om de 
juiste technologie voor de toepassing 
te kiezen.
1. Coriolis-debietmeters
Coriolis-debietmeters meten direct het 
massadebiet, door middel van het cori-
oliseffect. Deze stelt dat een medium in 
beweging zich zal verzetten tegen een 
wijziging van richting. De coriolismeter 
bestaat dan ook uit één of meer gebo-
gen buizen, die vibreren op de resonan-
tiefrequentie. Door het corioliseffect 
zal een vertraging optreden tussen het 
ingaande deel en het uitgaande deel. 
Dit omdat in het ingaande deel de ver-
draaiing van het medium plaatsvindt 
tegen de draaiingsas, waardoor 
meer kracht uitgeoefend moet worden. 
In het uitgaande deel is de verdraai-
ing van het medium dan weer met 
de draaiingsas mee, dus moet minder 
kracht uitgeoefend worden. Hierdoor 
zal het uitgaande deel voorlopen op 
het ingaande deel. Deze vertraging 
is een maat voor het massadebiet, 
hierdoor is er geen nood aan druk- of 
temperatuursondes. De coriolis-
debietmeter is vooral toepasbaar op 
droge verzadigde stoom. Bij natte 
verzadigde stoom is er water aanwezig 
in de stoom, waardoor een tweefasig 
mengsel (stoom en water) ontstaat. Dit 
water heeft een invloed op de verdraai-
ing van de vloeistof, wat een weerslag 
heeft op de nauwkeurigheid.

2. Meetflenzen
Bij meetflenzen wordt de drukval 
gemeten terwijl de stoom door een 
precieze cirkelvormige vernauwing in 
de leiding stroomt. Deze drukval kan 
gebruikt worden om het debiet te be-
rekenen. Correcte dimensionering en 
installatie van de meetflens is essen- 
tieel, gezien enkel een goed ontworpen 
systeem een turn-down tussen 4 : 1 en 
5 : 1 kan bereiken. Wegens de beperkte 
turndown is deze meter vooral toe-
pasbaar bij stoomverbruikers met een 
relatief constant debiet, of in situaties 

waarbij de meting van een trend  
belangrijker is dan de nauwkeurigheid.

3. Pitot-buisdebietmeters
Pitot-buisdebietmeters berekenen 
de stoomsnelheid op basis van de 
druk die gegenereerd wordt in een 
buis met open uiteinden, dwars op 
de stroming. Het stromingsprofiel in 
een buis is echter niet overal gelijk, 
in welk geval gebruik wordt gemaakt 
van meervoudige pitot-buizen. Deze 
hebben meerdere stroomopwaartse 
meetpunten om verschillende snel-
heidsdrukken over het verloop van 
de buis te meten. Het gemiddelde 
geeft dan een representatief debiet. 
Bij gebruik van een enkelvoudige 
pitot-buis is de nauwkeurige plaatsing 
van het meetstuk kritisch. De pitot-
buisdebietmeters hebben gemiddeld 
gezien een turndown van 4 : 1. Wegens 
deze beperkte turndown worden ze 
eerder gebruikt ter indicatie van het 
stoomdebiet, om hieruit dan de beste 
permanente oplossing te bepalen. Bij 
grotere diameters zijn pitot-buizen 
kosteneffectief.

4. Turbine-debietmeters 
Deze hebben een rotor met meer-
dere bladen, die loodrecht op de 
stroming hangt. De snelheid van ro-
tatie is evenredig met het volumede-
biet van de stoom. Typisch hebben de 
turbine-debietmeters een turndown 
van 10 : 1 en een nauwkeurigheid van 
± 0,5 %.
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Dankzij het metingsprincipe met rote-
rende bladen is deze meter uiterst ge-
schikt voor stoom aan lage snelheden.  
We vinden deze dan ook vaak terug 
in grotere stoomleidingen (groter dan 
DN100), die overgedimensioneerd 
zijn in functie van uitbreidingen in de 
toekomst. Eens de aanpassingen dan 
gebeuren, kan de rotor verwisseld 
worden zodat de turndown geschikt is.

5. Debietmeters met variabel oppervlak
Bij debietmeters met een variabele 
opening beweegt een conische vlotter 
zich in de meter waardoor een variabe-
le opening ontstaat. Dit zorgt voor een 
zeer grote turndown (van 50 : 1, tot  
zelfs 100 : 1, afhankelijk van het 
gebruikte meetprincipe). De meting 
van het debiet kan op twee verschil-
lende manieren gebeuren. Zo kan de 
verplaatsing van de vlotter via een 
rekweerstand gedetecteerd wor-
den, als maat voor het volumetrisch 
debiet. Bij een ander meetprincipe 
wordt de verschildruk over de vlotter 
gemeten. Hierbij is de verplaatsing 
van de vlotter en de verschildruk een 
maat voor het debiet. Dit zorgt voor 
een grotere nauwkeurigheid (1 %) en 
grotere turndown (100 : 1) dan het 
eerste meetprincipe. Als balancerende 

kracht kunnen 
de meters twee 
principes gebrui-
ken: het gewicht 
van de vlotter 
of een veer. Bij 
gebruik van een 
veer is de meter 
onafhankelijk 
van de zwaar-
tekracht, zodat 

deze gebruikt kan worden in elk vlak 
of stromingsrichting.

6. Ultrasone debietmeters
Ultrasone debietmeters meten de tijd 
die een ultrasone puls nodig heeft om, 
in een hoek, heen en weer te reizen 
door een leiding (en medium). De puls 
beweegt sneller tijdens het reizen met 
de stroming mee dan tijdens het reizen 
in tegengestelde richting. Het verschil 
tussen deze tijden is evenredig met 
het debiet. Deze meters zijn vooral 
geschikt voor debietmeting in grote 
leidingen en worden geplaatst door 
de meter op de leiding te klemmen. 
De ultrasone debietmeters zijn uiterst 
geschikt voor 100 % droge stoom en 
geven snel een indicatie over het de-

biet, door het klemmen op de leiding. 
Daarentegen zijn ze niet geschikt voor 
natte stoom. De waterdruppels hierin 
zorgen voor een tweefasig mengsel 
(stoom en water), wat interfereert met 
de nauwkeurigheid van de resultaten.
 
7. Vortex-debietmeters
Bij vortex-debietmeters wordt een 
niet-gestroomlijnd lichaam (ook wel 
‘bluf body’ genoemd) in een stroming 
geplaatst, waardoor regelmatige 
wervelingen aan de achterkant van 
het lichaam ontstaan. De frequentie 
van de wervelingen is evenredig met 
het stoomdebiet. Deze meters zijn het 
best geschikt voor fluïda met hoge 
snelheden (tot 80 m/s), gezien bij lage 
snelheden de wervelingen minder 
goed en duidelijk gevormd worden. 
Dit geeft een probleem bij stoom, 
waar gewerkt wordt met een snelheid 
van 25 m/s. Een te lage stroomsnel-
heid kan opgelost worden door vóór 
de debietmeter de leidingdiameter te 
reduceren waardoor de snelheid ver-
hoogt. Dit kan echter punten creëren 
waar condensaat zich kan opstapelen.  
Het is dus belangrijk om correct, ex-
centrisch, te reduceren. n

Type meter Oververhitte stoom? Verzadigde stoom? Natte stoom? Turndown* Nauwkeurigheid*

Meetflens JA JA JA 4 : 1 3 %

Turbine JA NEE NEE 10 : 1 0,5 %

Variabele opening JA JA JA 25 : 1 / 100 : 1 2 % / 1 %

Vortex JA JA NEE 12 : 1 2 %

Pitot JA JA NEE 4 : 1 5 %

Ultrasoon JA JA JA 20 : 1 2 %

Coriolis JA NEE NEE 50 : 1 / 100 : 1 0,1 % / 1 %

De juiste debietmeter kiezen : de juiste keuze staat of valt met de kennis van de huidige installatie en de nauwkeurigheid die hiervoor nodig is. 
(* voor stoomtoepassingen)
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Ondanks grote investeringen in ener-
gie-efficiëntie gaat er in de procesin-
dustrie nog veel warmte verloren. De 
verklaring daarvoor is eenvoudig: in 
veel gevallen is de temperatuur er-
van te laag om nog van nut te zijn; de 
energie is beneden het zogenaamde 
pinch point gezakt en daarom niet 
meer bruikbaar. Ze wordt geloosd 
in de atmosfeer, als verbrandings-
gassen, stoom, via luchtkoelers of 
koeltorens.

UITDAGINGEN OM RESTWARMTE TE 
VALORISEREN
Zeker in West-Europa is de absolute 
kost van primaire energie hoog. Bedrij-
ven zijn ook meer en meer proactief 
bezig met hun ecologische voetafdruk. 
Wanneer er dus nog grote hoeveel-
heden restwarmte aanwezig zijn, be-
tekent dit dat huidige technologieën 
geen oplossing bieden. De uitdagin-
gen zijn zowel van technologische als 
economische aard:
•Temperatuurbereik: het grootste 
energiegebruik in de procesindustrie-
en bevindt zich tussen 70°C en 200°C. 
Bij voedingsprocessen zijn door de 
band lagere temperaturen in dit bereik 
nodig terwijl in bijvoorbeeld de petro-
chemische industrie vooral temperatu-
ren boven 130°C vereist zijn.
•Temperatuurverhoging: om rest-
warmte te kunnen benutten, moet de 
temperatuur teruggebracht worden 
tot het niveau en in de vorm waarop 
ze in een proces opnieuw bruikbaar is.
•Flexibel: geschikt voor diverse types 
input en output en in staat om met 
variabele operationele bedrijfspara-
meters (debiet of temperatuur) om te 
gaan.
•Operationele kost (OpEx): een grote 
onderhoudskost of een substantiële 
energiekost (elektrisch verbruik) ver-
minderen de besparing.
•Terugverdientijd: zeker op fabrieksni-

veau is dit een belangrijke parameter. 
Projecten met meer dan zeven jaar 
zijn meestal moeilijk verdedigbaar. 
Op strategisch niveau spelen dan 
weer andere overwegingen mee zoals 
margeverhoging of de totale bijdrage 
aan cashbesparingen over een langere 
periode.
•Schaal: niet veel oplossingen voor 
temperatuursverhoging zijn geschikt 
om aan valorisatie te doen op grote 
schaal. Zodra we spreken over enkele 
megawatt restwarmte heeft dit impact 
op de technische haalbaarheid en de 
kostprijs per MW die stijgt, of er zijn 
belangrijke nevenkosten, zoals infra-
structuurkosten of hoge vaste reserve-
ringskosten voor elektrisch vermogen.
Wanneer een technologie onvol-
doende scoort op een of meerdere 
vereisten, komt ze niet of moeilijk in 
aanmerking voor implementatie. 

EEN VLAAMSE UITVINDING: 
DE QPINCH HEAT TRANSFORMER
Qpinch, een spin-off van UGent, ont-
wikkelde een nieuw type fysicochemi-
sche absorptiepomp die de hierboven 
beschreven uitdagingen overwint. 
De input is restwarmte: stoom, dam-
pen, condensaat. Ook rookgassen 
zijn mogelijk maar nog niet in scope 
omdat er zoveel makkelijk te benut-
ten andere restwarmte is. De output 
is alle gewenste proceswarmte; vaak 
stoom maar ook hete vloeistoffen zijn 
mogelijk. 
Door het gebruik van thermische com-
pressie, waarbij een deel van de ener-
gie in de restwarmte wordt benut om 
de temperatuurstijging te bekomen, is 
er nauwelijks elektrisch energiegebruik 
(3-4% op duty). De units worden ge-
bouwd met standaard componenten 
van de chemische industrie en er zijn, 
op wat kleine pompen na, geen me-
chanisch bewegende delen. Daardoor 
is de operationele kost (onderhoud en 

elektrisch energiegebruik) marginaal. 
Voorbeeld: 10 MW restwarmte, die 
nu verloren gaat, zet de Qpinch Heat 
Transformer om in 5 MW proceswarmte 
(stoom, dampen, hete vloeistoffen) met 
een elektrisch vermogen van slechts 
300 kWe. Naast de financiële besparing 
en een substantiële vermindering van 
de CO2-uitstoot, zorgt dit ook voor 
debottlenecking in stoomproductie 
en koeling van sommige plants.
In 2017 startte Qpinch met de 
commerciële uitrol. De focus ligt 
op de petrochemische sector met 
eerste units van 1 tot 10 MW om 
dan verder op te schalen naar 50 
MW en meer. Ook in de voedings- en 
papierindustrie is er inmiddels inte-
resse. De eerste installaties gaan online 
bij Borealis in de haven van Antwerpen 
en enkele andere chemiebedrijven in 
diverse Europese landen in de tweede 
helft van 2020; de start van een oplos-
sing waarmee Qpinch de globale 
procesindustrie energie-efficiënter wil 
maken. n

www.qpinch.com

Door Steve Bonte, process engineer bij Qpinch

De fysicochemische warmtetransformator: een nieuwe tool om 
het massale potentieel aan restwarmte te ontsluiten
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Energiebesparing door toepassing van omgekeerde osmose op 
voedingswater van de stoomketel
Door Victor Bleus

Het is algemeen bekend dat door 
het voeden van een stoomketel 
met omgekeerd osmosewater de 
energieverliezen aanzienlijk dalen. 
Inderdaad, door het verminderen 
van de spui door toepassing van 
RO-water wordt het energieverlies, 
dat gepaard gaat met de spui, fors 
teruggedrongen. Tegelijk wordt 
het verlies aan voedingswater via 
de spui teruggedrongen door het 
gebruik van RO-water als voeding 
van de stoomketel.

Omgekeerde osmose (RO) is een druk-
gedreven proces om water te zuiveren 
van ionen, ongewenste moleculen en 
grotere deeltjes gebruikmakend van 
een halfdoorlatend membraan. Zoals 
getoond op figuur 1 zal het streven 
naar een thermodynamisch evenwicht 
ervoor zorgen dat bij gewone osmose 
het water doorheen het halfdoorla-
tend membraan stroomt in de richting 
van de zijde met de hoogste concen-
tratie, tot de osmotische druk wordt 
bereikt. Door een druk uit te oefenen 
op de zijde met de hoogste concen-
tratie, die groter is dan de osmotische 
druk, wordt het zuivere water gefor-
ceerd om doorheen het membraan 
te diffunderen naar de zijde met de 

laagste concentratie. Het zuivere 
water, dat zich aan de zijde van de lage 
concentratie bevindt, kan dan gebruikt 
worden als voedingswater voor de 
stoomketel. 
Een RO-installatie kan er in de praktijk 
uitzien zoals in figuur 2, waarbij de in-
stallatie in de figuur 10-100m³/h zuiver 
water kan aanleveren. Het membraan in 
zo een installatie is opgebouwd uit een 
spiraal gewonden membraan bestaan-
de uit drie verschillende lagen (vandaar 
de naam TFC: thin film composite), 
waarbij de dunste waterscheidende 
laag bestaat uit polyamide. Al het zui-
vere water wordt doorheen de spiraal-
windingen afgeleid en verzameld in een 
verzamelbuis middenin de spiraal.

Om het potentieel van deze techniek 
toe te lichten, volgt hier een verge-
lijking van een situatie waarbij de 
stoomketel enerzijds met verzacht 
water wordt gevoed en anderzijds met 
RO-water. Bij de aanmaak van RO-
water wordt de RO-installatie gevoed 
met verzacht water. Bij een RO wordt 
meestal anti-scalant gedoseerd om 
minerale afzettingen op de RO-mem-
branen te vermijden. Indien echter de 
RO wordt toegepast voor de voeding 
van een stoomketel, heeft het gebruik 
van een ontharder als voorbehande-
ling het voordeel dat bij onderhoud 
of herstelling aan de RO, de stoomke-
tel tijdelijk kan gevoed worden met 
verzacht water. Voor beide situaties 
gaan we uit van de volgende basis-
parameters :
• Stoomproductie : 3 ton / uur
• Werkuren per jaar : 8000 
• Stoomdruk : 8 Bar
• Retourcondensaat : 60 %
• Prijs stadswater : 1,5 €/m³ waarbij de
  lozing van het water is inbegrepen
• Prijs onthard water : 2,30 €/m³ waarbij 
  de lozing van het water is inbegrepen
• Prijs onthard water (RO) : 3,10 €/m³  
  waarbij de lozing van het water is
   inbegrepen
• Kostprijs energie : 0,025 €/kWh 
• Thermisch rendement : 90% Figuur 1. Principe van osmose en omgekeerde osmose

Figuur 2 :  RO-installatie
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Situatie 1 : voeding stoomketel met 
onthard water
Voor onthard stadswater gaan we uit 
van een geleidbaarheid van 700 µS/cm.
De geleidbaarheid waarbij gespuid 
wordt op de stoomketel bedraagt 
typisch 5000 µS/cm. (bron : Spirax 
Sarco). Zoals men kan zien, bedraagt 
het energieverlies 35 kW, wat overeen-
komt met een kost van 7.764 €/jaar.

Situatie 2 : voeding stoomketel met 
osmosewater
Voor RO-stadswater gaan we uit 
van een geleidbaarheid van  
20 µS/cm.
De geleidbaarheid waarbij gespuid 
wordt op de stoomketel bedraagt ty-
pisch  4.000 µS:cm (bron: Spirax Sarco). 
Zoals men kan zien, bedraagt het ener-
gieverlies 2,4 kW, wat overeenkomt 
met een  kost van slechts 540 €/jaar.

CONCLUSIE
Gezien de aankoopprijs van de ont-
harder 3.200 € (*) bedraagt en die van 
de omgekeerde osmose 12.000 € (*), 
bekomen we een terugverdientijd van 
ongeveer 15 maanden. (zie tabel 1) n

 (*) Bij deze raming is plaatsing inbegrepen.

Figuur 3: Voeding stoomketel met onthard water (situatie 1)

Figuur 4: Voeding stoomketel met osmosewater (situatie 2)

Tabel 1: Overzicht terugverdientijd omgekeerde osmose

 Aankoopprijs  Energiekost 
   per jaar

Onthard water 3.200 € 7.764 €/jaar

Osmosewater 12.000 € 540 €/jaar

 

Terugverdientijd 1,2 jaar 15 maanden

-

-

-

-
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De Europese Unie verbond zich ertoe 
om de CO2-emissies met 35% te ver-
minderen tegen 2030, ten opzichte 
van 1990. In dit artikel geven wij en-
kele adviezen om uw stoominstallatie 
te optimaliseren waardoor de ener-
giekost (emissies en broeikasgassen), 
de afvalwaterkost, het waterverbruik 
en het gebruik van waterbehande-
lingschemicaliën dalen.

De volgende energiebesparende 
maatregelen zullen aan bod komen:
• isolatie,
• testen en onderhouden van condens-
potten,
• het belang van een condensaatretour 
naar het ketelhuis,
• de besparingsvoordelen van herge-
bruik van flashstoom.
Dit artikel wil aantonen dat met goed 
vakmanschap en goed beheer van het 
stoom- en condensaatsysteem aan-
zienlijke besparingen kunnen worden 
gerealiseerd alsook een positief effect 
op de efficiëntie van het proces met 
een betere controle en hogere produc-
tie tot gevolg.

HET BELANG VAN STOOM
Met potentiële energiebesparingen 
van meer dan 12% zijn er op korte 
termijn bij de stoomopwekking, de 
stoomdistributie en de warmte-

krachtkoppeling de meest rendabele 
efficiëntieverbeteringen te halen. 
Onderstaande tabel is een inschatting 
van de mogelijke besparingen voor 
een typisch stoomdistributiesysteem 
met condensaatretour.
In aanvulling op deze tabel kunnen er 
verdere besparingen worden gereali-
seerd in het ketelhuis, waar de stoom 
wordt opgewekt. Omdat dit artikel en-
kel handelt over de stoomverdeling en 
condensaatretour, zal dit niet verder 
worden uitgewerkt.

1. Controleer de isolatie van het 
stoomsysteem
Zorg er eerst voor dat alle stoomlei-
dingen en randapparatuur geïsoleerd 
zijn. Vooral afsluiters, filters en water-
afscheiders die grote oppervlakten 
hebben, zijn belangrijk. Controleer of 
de isolatie na onderhoudswerkzaam-
heden weer correct werd aangebracht 
of vervangen. Goede isolatie zal het 
warmteverlies tot 90% reduceren. 
Voorbeeld: een niet geïsoleerde 
stoomleiding met een lengte van één 
meter en een diameter van 100 mm 
zal bij een werkdruk van 10 bar eff. on-
geveer 1 kW verliezen. Dit is equivalent 
aan het verspillen van ongeveer 16 ton 
stoom/jaar. Goede isolatie zal deze ver-
liezen verminderen tot ongeveer 1,6 
ton stoom/jaar.

2. Condenspotten
Veel mensen onderschatten het 
belang van condenspotten voor 
hun proces. Enkele van de meest 
voorkomende problemen in stoom-
systemen worden veroorzaakt door 
een verkeerde keuze van de condens-
pot en/of de slechte afvoer van het 
condensaat. Deze problemen kunnen 
worden opgelost door regels van goed 
vakmanschap, de selectie van de juiste 
condenspotten en een preventief 
onderhoudsprogramma.

Hoe condenspotten testen en  
onderhouden ?
Bij correcte dimensionering en selectie 
aangepast voor de toepassing zijn 
condenspotten betrouwbaar. Zij 
kunnen echter, zoals alle technische 
componenten, soms falen. Als een 
condenspot lekt zijn er twee belang-
rijke gevolgen:
1. Stoomverliezen, wat resulteert in 
een hogere energiekost, grotere emis-
sies, toenemend waterverbruik en 
toenemend verbruik van chemische 
behandelingsproducten van het ketel-
voedingswater.
2. Als het condensaat wordt terug-
gevoerd, dan komt de terugvoerlei-
ding onder druk te staan. Dit kan een 
invloed hebben op de capaciteit van 
andere condenspotten die op dezelfde 

Maatregel Energiebesparing Terugverdientijd(jaar) Andere Voordelen

Verbeteren isolatie 3 - 13% 1,1 

Onderhoud condenspotten 10 - 15% 0,5 

Automatische monitoring condenspotten 5% 1 

Herstellen van lekken 3 - 5% 0,4 Minder nood aan groot onderhoud

Hergebruik van flashstoom / condensaatretour Afhankelijk van Variabel, afhankelijk Minder waterverbruik en kosten  
 bestaande hergebruik van de toepassing  voor waterzuivering

Condensaat terugwinning 10% 1,1 Minder waterverbruik en kosten  
   voor waterzuivering
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Stoomsysteemoptimalisatie:  
energiebesparingen in een stoominstallatie
Door Davy Van Paemel, energy specialist steam installations bij Spirax Sarco Benelux
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terugvoerleiding aangesloten zijn. Dit 
komt doordat het drukverschil over die 
condenspotten lager wordt waardoor 
er minder condensaat kan worden 
afgevoerd.
De tabel rechts geeft een typisch 
overzicht van de stoomverliezen door 
één enkele lekkende ½” condenspot 
gebruikt voor ontwatering van een 
leiding bij middel druk (MD) en lage 
druk (LD).
Bovenstaande cijfers zijn conservatief 
maar tonen duidelijk de noodzaak 
aan om condenspotten regelmatig 
te laten controleren (minstens één 
keer per jaar). Defecte condenspot-
ten moeten zo snel mogelijk worden 
vervangen. Het is niet ongewoon dat 
Spirax-Sarco bij een stoomgebruiker, 
die niet over een condenspotbeheer-
systeem beschikt, tijdens een audit 
vaststelt dat 10% van de condenspot-
ten lekt. In waarde uitgedrukt komt 
dit neer op een potentiële besparing 
van 50.000€/jaar met een terugver-
dientijd van minder dan zes maanden. 
Voor het uitvoeren van een audit en 
het beheren van uw condenspotpo-
pulatie is het raadzaam om een be-
roep te doen op een gespecialiseerd 
bedrijf (zoals bv. Spirax-Sarco), dat 
over specifiek opgeleide ingenieurs 
beschikt die niet alleen de werking 
van de condenspotten controleren, 
maar die ook advies geven omtrent 
de installatie ervan, het correcte 
type condenspot te selecteren en 
te dimensioneren voor de gegeven 

toepassing. Verder kan dergelijke 
specialist het volledige project van 
uitwisseling en installatie van de 
condenspotten beheren. Uw technici 
kunnen zich dan concentreren op het 
onderhoud van uw productieproces.

3. Condensaatretour en herwinnen 
van flashstoom
   Eens stoom zijn warmte heeft afge-
geven (verdampingsenthalpie), kan 
het gevormde condensaat terugge-
voerd worden naar het ketelhuis. De 
terugwinning van condensaat en het 
gebruiken van flashstoom zal resulte-
ren in:
• energiebesparingen,
• waterbesparing,
• minder afvalwater (terugwinnen van 
condensaat betekent dat er minder 
water geloosd zal worden),
• vermindering chemische waterbe-
handeling (condensaat is gedistilleerd 
water dat al behandeld is).

Energiebesparingen
Er wordt geschat dat bij het her-
gebruik van condensaat, zonder 

terugwinning van flashstoom, een 
besparing tot ongeveer 10% van 
de brandstofkost mogelijk is.
Uit de stoomtabellen blijkt dat 
de hoeveelheid energie, die 
nog in het condensaat aan-
wezig is (voelbare warmte), 
toeneemt naarmate de druk 
stijgt. Bij een druk van 10 bar 
eff., bevat condensaat nog 28% 
van de totale energie inhoud (totale 
warmte) van stoom. Eens het con-
densaat door de condenspot stroomt 
naar een lagere druk (en dus een 
lagere verzadigingstemperatuur), 
zal een gedeelte van het condensaat 
‘herverdampen’. Dit wordt ook wel 
flashstoom genoemd en kan ge-
bruikt worden in lage druk stoomtoe-
passingen. 
Flashstoom (die bij atmosferische druk 
ontstaat) kan in sommige gevallen 
voor grote problemen zorgen indien 
de condensaatleiding te klein gedi-
mensioneerd is. Extreme snelheden 
in de condensaatretourleiding bij 
lage druk zorgen voor erosie, ernstige 
waterslagen en uiteindelijk lekken. 

       Specifieke Enthalpie

   Druk Druk Temp. Water (hf) Verdamping (hfg) Stoom (hg) Specifiek Volume 
  Bar eff. Bar abs. °C (Voelbare warmte) (Latente warmte) (Totale warmte) m3 / kg 
     kJ / kg kJ / kg kJ / kg 

   0 1 100 419 2257 2676 1,673

   1 2 120 506 2201 2707 0,881

   4 5 159 671 2086 2757 0,315

   10 11 184 782 2000 2782 0,177

   30 31 236 1017 1787 2804 0,065

* Gebaseerd op 8700 uren/jaar

Stoomdruk Stoomverlies (benaderend) Stoomverlies (benaderend) 
 Ton / jaar* Ton / jaar* 
 (bij aansluiting op een (bij lozen van condensaat 
 condensaatleiding) zonder recuperatie)

 20 bar eff. 95 190

5 bar eff. 25 50 
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Een mogelijke oplossing is om eerst 
de flashstoom af te scheiden, door 
middel van een flashvat, en het 
resterende condensaat via een col-
lector met pomp terug te voeren naar 
het ketelhuis. Waar mogelijk moet 
deze flashstoom gebruikt en gecon-
denseerd worden om bijvoorbeeld 
het ketelvoedingswater mee voor te 
verwarmen.

Typisch overzicht van een systeem 
voor terugwinning van condensaat & 
flashstoom. 
Condensaatretour – Midden druk (MD)
Condensaat afkomstig van MD-stoom 
wordt afgevoerd naar een flashvat.

De flashstoom, die ontstaat in het MD-
condensaat, kan gebruikt worden als 
LD-stoom.
Een overstortventiel zal alle overtollige 
stoom afblazen.

12,5% flashstoom lijkt niet significant 
maar de relatieve energie, die het bezit 
ten opzichte van het condensaat, is 
immens.

LD-condensaatretour
   Tot slot kan de gemeenschappelijke 
LD-condensaatleiding teruggestuurd 
worden naar een collector bij atmosfe-
rische druk alvorens het condensaat 
naar het ketelhuis terug te pompen. 

Hoewel het merendeel van de energie 
gebruikt is, bevat het condensaat nog 
steeds voelbare warmte en kan het 
opnieuw gebruikt worden als ketel-
voedingswater. n

Als wereldleider in stoomsystemen, is Spirax - Sarco meestal de eerste naam die opkomt bij ingenieurs als ze denken 
aan het woord 'stoom'. De firma heeft, na meer dan een eeuw ervaring, een wereldwijde reputatie opgebouwd, met 
meer dan 1300 gespecialiseerde ingenieurs in 34 verschillende landen.

Druk flashstoom (bar eff.)

Atmosferische druk

kg flashstoom / kg condensaat
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Door Silvia Colazzo, communication manager ECLUSE

Industrieel stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven: 
een sluis voor groene energie

In 2019 nam ECLUSE in de Waasland-
haven haar grootschalige industriële 
stoomnetwerk in bedrijf. ECLUSE 
is een samenwerkingsverband van 
publieke en private deelnemers 
die kennis en expertise delen in dit 
multi-stakeholdersproject. Partners 
zijn Indaver, SLECO, Fluvius, Fineg, 
Waterlink en Maatschappij Linker-
scheldeoever. Het stoomnetwerk is 
één van de grootste in zijn soort in 
Europa. Het levert groene energie 
onder de vorm van processtoom aan 
een vijftal bedrijven in het Antwerpse 
havengebied en geeft groene warmte 
in Vlaanderen een boost. Dankzij 
dit stoomnetwerk komt er boven-
dien 100.000 ton CO2 minder in de 
lucht terecht en blijft de chemische 
nijverheid voor de volgende tien jaar 
verankerd in de regio.

AFVAL WORDT WARMTE
De Indaver/SLECO-site in Doel, op 
de linkeroever van de Antwerpse 
haven, huisvest zes waste-to-energy-
installaties. Drie roosterovens verwer-
ken huishoudelijk en vergelijkbaar 
industrieel afval. Drie wervelbedovens 
verwerken slib en industrieel afval. 
In totaal gaat het om ca. één miljoen 
ton afval per jaar. Energie, onder 
de vorm van oververhitte stoom, is 
het belangrijkste eindproduct van 
het verbrandingsproces. Het totaal 
thermisch vermogen van de instal-
laties bedraagt 250 MW. De beschik-
bare stoom werd tot vóór de komst 
van ECLUSE voornamelijk omgezet 
naar elektriciteit, wat neerkwam op 
ongeveer 1% van de totale Belgische 
elektriciteitsproductie (ca. 600 GWh/
jaar). Het is te vergelijken met het 
elektriciteitsverbruik van 180.000 
huishoudens. Nu ECLUSE gerealiseerd 
is, wordt de opgewekte stoom via een 
stoomleiding rechtstreeks doorge-

sluisd naar een vijftal buurbedrijven, 
wat veel energie-efficiënter is. Aange-
zien de helft van het afval in de waste-
to-energy- installatie bio-organisch 
is, mag de warmte die er vrijkomt be-
schouwd worden als groene warmte. 
De totale thermische capaciteit van 
het stoomnetwerk bedraagt 160 MW, 
waarvan reeds 100 MW  
gecontracteerd is en 60 MW gereser-
veerd voor eventuele toekomstige 
ontwikkelingen of uitbreiding bij de 
bestaande contractpartners.

GESLOTEN CIRCUIT
Het transportnetwerk fungeert 
als een gesloten systeem dat over 
het volledige tracé bestaat uit 
twee parallelle pijpen: één voor de 
stoomtoevoer (ontwerpcondities: 
40 bar/400°C) en één voor conden-
saatretour (ontwerpcondities: 25 
bar/130°C). Doorheen het netwerk 
varieert de diameter tussen DN500 
en DN150 voor stoom en DN200 tot 
DN65 voor condensaat. Langs een 
condensaatleiding vloeit het warme 
water terug naar de verwerkings-
installatie om de stoomketels terug 
van voedingswater te voorzien. 

PROCESSTOOM VOOR DE BUREN IN 
DE WAASLANDHAVEN
Het ECLUSE-netwerk biedt een 
duurzaam antwoord op de vraag naar 
processtoom van een aantal chemi-
sche bedrijven in de Waaslandhaven, 
op Linkeroever. Het achterliggende 
idee is eenvoudig. Bij de verbranding 
van afvalstoffen wordt stoom opge-
wekt. Buurbedrijven hebben grote 
hoeveelheden stoom nodig voor hun 
productieprocessen. Vraag en aanbod 
worden hier perfect op elkaar afge-
stemd. De afnemers van het ECLUSE-
stoomnetwerk zijn chemische bedrij-
ven in de onmiddellijke omgeving van 
de Indaver/SLECO-site. De chemische 

industrie is een zeer geschikte afnemer 
voor een stoomnetwerk, vanwege de 
volcontinue operatie en de energie-
intensieve processen. Ze hebben dan 
ook een zeer stabiele stoomvraag 
doorheen het jaar. De afnemers van 
ECLUSE zijn Ashland, ADPO, Ineos 
Phenol, Monument Chemical en  
Lanxess. Voorheen produceerden zij 
de stoom voornamelijk in eigen 
stoomketels en WKKs, gevoed door 
aardgas. Doordat de energievoor-
ziening nu gebeurt via ECLUSE, is 
de fossiele brandstof aardgas als 
energiebron vervangen door een 
milieuvriendelijker alternatief.

INSTALLATIES EN PROCES
ECLUSE heeft als doel hogedrukstoom, 
geproduceerd op de site van Indaver/
Sleco, te verdelen naar stoomverbrui-
kers in de haven. Het condensaat van 
deze stoom wordt onder de vorm van 
warm water teruggevoerd naar de site 
om daar terug in de condensaatcyclus 
terecht te komen.
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DESUPERHEATER EN CONDENSAATVAT
De aanwezige voordruk bij Indaver/
SLECO is voldoende hoog om het net-
werk rechtstreeks te voeden. De over-
verhitte stoom (400°C – 47 barg) wordt 
op de juiste temperatuur gebracht 
door ketelvoedingswater te injecteren 
in een ‘desuperheater’. Het condensaat 
dat terugkeert uit het netwerk wordt 
opgevangen in een tank van 50 m³ op 
lage druk en temperatuur (130°C –  
3 barg). Dit condensaatvat vormt een 
buffer tegen debiet- en temperatuur-
schommelingen op het ECLUSE-net-
werk. Van hieruit wordt het conden-
saat teruggepompt in het bestaande 
systeem van Indaver/SLECO. (zie fig.1)

DIRECTE STOOMOVERDRACHT
De manier waarop de warmteover-
dracht gebeurt naar de verschillende 
afnemers hangt af van de procespara-
meters van het interne stoomnetwerk 
bij de afnemer. Bij hogere drukken en/

of temperaturen op het netwerk van 
de afnemers en op voorwaarde dat 
het condensaat in het netwerk van 
de afnemers van voldoende kwaliteit 
is, wordt een directe stoomlevering 
voorzien. De stoom van ECLUSE wordt 
dan rechtstreeks geïnjecteerd in 
het netwerk van de afnemer via een 
nieuwe aansluiting op de bestaande 
installatie. Condensaatpompen voeren 
evenveel warm water terug naar het 
ECLUSE-netwerk als dat er stoom gele-
verd wordt. (zie fig.2)

INDIRECTE STOOMOVERDRACHT
Bij lage drukken en temperaturen op 
het netwerk van de afnemers, wordt 
een indirecte warmteoverdracht 
voorzien, waarbij de stoom en het 
condensaat van het primaire netwerk 
(ECLUSE) volledig gescheiden blijft 
van de stoom en het condensaat van 
het secundair netwerk (afnemer). De 
warmtewisseling wordt dan gereali-

seerd in twee stappen:
1. Een kettle reboiler met aan de 
primaire zijde oververhitte stoom 
van het ECLUSE-netwerk en langs de 
secundaire zijde condensaat van het 
netwerk van de afnemer.
2. Een platenwarmtewisselaar koelt 
de gecondenseerde primaire stoom 
verder af, waarmee langs de andere 
kant het secundaire boilervoedings-
water opgewarmd wordt.
Het afgekoelde primaire conden-
saat wordt teruggevoerd naar het 
netwerk, gebruikmakend van de 
voordruk van de primaire stoom. 
Aan de secundaire zijde wordt de 
gewenste systeemdruk opgebouwd 
door condensaatpompen, gevoed 
door warm water uit de bestaande 
voedingswatercyclus van de afnemer. 
De secundaire zijde van de kettle re-
boiler levert stoom met de gewenste 
temperatuur, die via een nieuwe aan-
sluiting op de bestaande installatie 
geïnjecteerd wordt. (zie fig.3)

ONDERGRONDSE LEIDINGEN
Het ondergrondse leidingnetwerk 
bestaat uit voorgeïsoleerde com-
ponenten. Voor condensaat wordt 
gebruikgemaakt van een verbonden 
pijpsysteem opgebouwd uit een 
stalen mediumbuis, PUR-isolatie en 
HDPE-coating. Voor stoom wordt 
gebruikgemaakt van een staal-in-staal 
systeem. In deze dubbelwandige 
stalen buis fungeert de binnenste 
pijp als mediumvoerende buis en de 
buitenste pijp als beschermende man-
telbuis (eveneens gecoat met HDPE). 
De tussenruimte wordt gevuld met 
rotswol en achteraf vacuüm gezogen 
om de warmteverliezen te beperken. 
Het warmteverlies doorheen het 
gehele netwerk wordt zo beperkt tot 
gemiddeld 1,5 MW op jaarbasis. De 
binnen- en buitenkant zijn enkel met 
elkaar verbonden op de vaste punten 
van het systeem. De binnenbuis is 
uitgerust met rollagers, zodat deze vrij 
kan bewegen in de lengterichting om 
thermische uitzetting op te vangen. 
Over het gehele ondergronds tracé 
zijn vier expansielussen voorzien met 
een afmeting van 12 bij 12 meter.

Figuur  1: Overzicht van het 
netwerk bij de producent. 
(Doc. : Ecluse) 

Figuur  2: Overzicht van het 
netwerk bij een directe afne-
mer. (Doc. : Ecluse)
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BOVENGRONDS LEIDINGNETWERK
Het bovengronds leidingnetwerk 
bestaat uit koolstofstalen buizen die 
geïsoleerd werden na mechanische 
plaatsing. Rotswol werd gebruikt als 
isolatiemateriaal. Aluminium bepla-
ting beschermt de leidingen tegen 
weersinvloeden. De isolatiedikte be-
draagt ongeveer 240 mm voor stoom 
en 60 mm voor condensaat, zodat de 
uiteindelijke buitendiameter (leiding 
inclusief isolatie en beplating) op-
loopt van 20 cm voor DN65 conden-
saat tot 1 meter voor DN500 stoom. 
Het leidingwerk is gemonteerd op 
betonnen sleepers, die ondiep ge-
fundeerd zijn op een gestabiliseerd 
zandbed (ongeveer 80 cm onder het 
maaiveld). Over een lengte van vier 
kilometer, werden ca. 700 sleepers 
geplaatst, wat overeenkomt met één 
sleeper om de zes meter.

EXPANSIELUSSEN
Om te voorkomen dat overdruk of 
uitzettingen de leidingen zouden 
doen barsten, werden 41 expansie-
lussen geplaatst. De bovengrondse 
expansielussen meten vijf bij zes 
meter. Omdat grote delen van het 
netwerk geïnstalleerd werden op 
publiek terrein of privaat terrein van 
derden, zou een horizontale opstel-
ling te veel ruimte in beslag nemen. 
De meeste lussen werden daarom 
verticaal geplaatst. Elke expansielus 
introduceert echter nieuwe hoge en 

lage punten in het systeem, wat extra 
voorzieningen inzake condensaataf-
voer en ontluchting vereist. Daar-
naast vangen de lussen veel wind 
vanwege de grote diameters. Om te 
voorkomen dat ze zouden bezwijken 
onder hoge windlast, zijn staalko-
lommen voorzien als bijkomende 
ondersteuning. Om de krachtwerking 
op deze kolommen op te vangen, is 
elke verticale expansielus voorzien 
van een diepe fundering op palen. Er 
werden 160 palen tot 14 meter diep 
geheid.

INVESTERING VAN €30 MILJOEN
De totale investeringskost voor 
ECLUSE, met inbegrip van de instal-
laties bij producent/afnemers als het 
transportnetwerk zelf, bedraagt 30 
miljoen EUR. Hiervan werd 10 miljoen 
EUR onder de vorm van strategische 
ecologiesteun gesubsidieerd door 
de Vlaamse regering. Zij onderkende 
immers sterk de voordelen van dit 
grootschalig project. Vlaanderen 
geeft deze subsidie aan onderne-
mingen die investeren in groene 
spitstechnologie. Onze regio moet 
namelijk, net als de rest van Europa, 
haar energievoorziening zuiniger, 
groener en duurzamer maken. Bij 
groene warmte zijn deze drie vakjes 
aangevinkt. De Vlaamse overheid 
wil daarom het potentieel hiervoor 
in Vlaanderen ten volle benutten en 
steunen. n

Figuur  3: Overzicht van het netwerk bij een indirecte afnemer. (Doc. : Ecluse)

ECLUSE in enkele cijfers
Het stoomnetwerk heeft een totale 
lengte van ongeveer vijf kilometer, 
waarvan 20% zich ondergronds bevindt. 
De langste ondergrondse passages si-
tueren zich op het terrein van DP World 
en Ineos Phenol. Het netwerk omvat 15 
leidingbruggen. De langste, over meer-
dere spoorwegen en een openbare weg, 
heeft een lengte van 50 meter en is 12 
meter hoog. Tenslotte zijn er ook zeven 
ondergrondse wegkruisingen.

Betrouwbare en flexibele 
energievoorziening
Dit stoomnetwerk is één van de 
grootste industriële warmteclusters 
in Europa. In de Waaslandhaven 
bedient het verschillende bedrijven, 
die grote hoeveelheden stoom nodig 
hebben voor hun productieproces-
sen. De energievoorziening van ECLUSE 
is flexibel: bedrijven nemen stoom af 
wanneer ze die nodig hebben. Door aan te 
sluiten op dit netwerk, dat stoom levert die 
voor 50 % groen is, kunnen ze bovendien 
hun eigen gasgestookte boilers, die 100 % 
grijze energie leveren, geheel of gedeel-
telijk vervangen. Voor dit alles betalen ze 
een energieprijs volgens een uniform tarief, 
lager dan de huidige brandstofkosten. Dit 
stoomnet creëert zo een betrouwbare, 
duurzame en kostenefficiënte energievoor-
ziening. Een bijkomende reden voor de 
deelnemende bedrijven om te blijven kie-
zen voor de Antwerpse havenregio. Andere 
bedrijven kunnen aansluiten. Dit netwerk 
kan het begin zijn van een intensief indus-
trieel cluster in dit hele industriegebied.

www.ecluse.be
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Al sinds de jaren ’70 hanteert Eastman Chemical Company een energie-
optimalisatiebeleid in al zijn vestigingen. Dat resulteerde onder meer 
in acht erkenningen als Partner van het Jaar door de US Environmental 
Protection Agency (EPA). Ook de productiesite Eastman Gent Zuid zet volop 
in op duurzaamheid. Om het energieverbruik nog verder te optimaliseren, 
werd in 2017 een geïntegreerd energiemanagementsysteem van Siemens 
geïmplementeerd.

Eastman Gent Zuid is slechts één van 
de ruim 40 hoogst gespecialiseerde 
productiesites van de groep wereld-
wijd. Hier wordt Saflex® gemaakt, een 
unieke ‘kunststoffolie’ die tussen twee 
glasplaten wordt aangebracht voor ge-
bruik als veiligheidsfilm in onder meer 
de autoindustrie. 

ENERGIE-EFFICIËNTIE EN -ERVARING
Trekker van energiebeheer in Gent is 
Els Kuys, die ondertussen ruim 36 jaar 
ervaring heeft bij Eastman. Sinds eind 
2019 neemt Els de rol van Global HSES 
Audit & Environmental Affairs Mana-
ger EMEA op zich. Samen met haar 
collega’s in de departementen Utilities 
en Maintenance ging ze de uitdaging 
aan om het energiegebruik verder 
te verlagen. “We zijn al sinds 2005 lid 
van het Auditconvenant over energie-
efficiëntie in de industrie,” legt Els uit. 
“Dat betekent dat we om de vier jaar 

een verplichte energie-audit uitvoeren 
en dat we ons ertoe verbinden om, 
volgens de Energiebeleidsovereen-
komst (EBO), een aantal doelstellingen 
te halen wat betreft energie-optimali-
satie en verbruik.” 

MANUEEL METEN IS ZWETEN
Om accuraat te rapporteren over het 
verbruik, moet Eastman Gent Zuid in 
de eerste plaats over de juiste cijfers 
beschikken. Dat is geen eenvoudige 
opdracht. Els: “80% van de energie die 
we verbruiken is elektriciteit. Tot voor 
kort gebeurde de registratie van het 
verbruik via manuele meters. Op de 
hele site zijn er zo’n 250. Eén persoon 
moest elke maand de waarden van 
elke meter opnemen en noteren in een 
Excel-file: een bijzonder inefficiënt hu-
zarenstukje. Bovendien bleek het vrij-
wel onmogelijk om aan de hand van 
dergelijke losse metingen opvolgstu-

dies te doen.” Om aan de voorwaarden 
van de EBO te voldoen, moest Eastman 
op zoek naar een nieuw energiebe-
heersysteem. “Eerst hebben we intern 
afgestemd met alle stakeholders: 
van engineering over boekhouding 
tot productie. Dat resulteerde in een 
aantal belangrijke vereisten. Ten eerste 
moest het systeem schaalbaar zijn, 
aangezien zowel de energiewetge-
ving als onze doelstellingen constant 
worden bijgeschaafd. Ten tweede was 
het belangrijk dat onze mensen zelf 
snel aan de slag konden met het sys-
teem. En ten derde wilde de Eastman 
groep dat de oplossing on-premise 
kon worden ingebed. Zo kwamen we 
na gesprekken met diverse aanbieders 
uiteindelijk bij Siemens terecht.”

HOLISTISCH BEELD VAN VERBRUIK
Eind 2017 ging de implementatie van 
SIMATIC Energy Manager van start. “De 
eerste stap was het digitaal integreren 
van de 250 elektrische tellers en van 
de ca. tien stoom- en condensaatme-
ters en deminwatermeters, met als 
doel een holistisch beeld te krijgen 
van alle utilities, op elk moment,” legt 
Matthias Demaret, E&I Engineer bij  
Eastman uit. “Geen makkelijke op-
dracht, aangezien de productiesite 
historisch gezien uit twee losstaande 
delen bestaat. Daarom was het voor 
ons belangrijk dat het systeem vol-
doende flexibel was opgebouwd.”
“Een tweede stap is automatisering: 
het integreren van het energiebeheer-
systeem in het volledige fabrieksnet-
werk. Dat moet gebruikers toelaten 
om eenvoudig online gegevens te 
raadplegen, trends te onderscheiden 
en anomalieën te detecteren. Aan die 
fase zijn we vandaag nog volop bezig.”

OWNERSHIP DANKZIJ DASHBOARDS
Uit veiligheidsoverwegingen krijgen 
vandaag enkel personen, die op het 
industriële netwerk van Eastman 

Eastman Gent Zuid optimaliseert verbruik met 
geïntegreerd energiebeheersysteem
Door Jan Van der Perre, sales specialist energy management digital industries bij Siemens
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Gent Zuid gekend zijn, toegang tot de 
meetgegevens. Maar ook het hoofd-
kantoor in de VS en andere Eastman-si-
tes willen de energie-optimaliseringen 
kunnen opvolgen. Matthias: “Daarom 
verkennen we de mogelijkheden voor 
verdere uitbreiding. Bovendien willen 
we meer ownership creëren bij het 
departement Utilities, maar ook bij 
andere departementen zoals Produc-
tie en Magazijn: om concrete analyses 
te kunnen maken is het belangrijk dat 
zij over realtime gegevens beschikken.” 
Ook operatoren en collega’s bij Main-
tenance hebben nood aan duidelijke, 
accurate informatie. “Daar helpen de 
dashboards enorm bij,” zegt Matthias. 
“Ze laten zien waar er verliezen zijn, en 
in sommige gevallen kunnen opera-
toren of onderhoudsmedewerkers 
meteen ingrijpen om die te verhelpen. 
Dat creëert een gevoel van gedeelde 
verantwoordelijkheid.”

VOORTREKKERS UIT GENT
Eastman Gent Zuid is vandaag de 
eerste productiesite in België die over 
een dergelijk gesofisticeerd energie-
managementsysteem beschikt. Die 
pionierspositie is ook het bestuur 

van de groep niet ontgaan. “We zijn 
in gesprek om onze aanpak ook naar 
andere sites door te trekken,” legt Els 
uit. “Hoe beter de gegevens waarover 
we beschikken, hoe beter we kunnen 
optimaliseren op groepsniveau. Het 

streefdoel op lange termijn? De beste 
energie blijft de energie die we niet 
gebruiken! Theoretisch is dat nul ener-
giegebruik dus.” n

www.eastman.com

Vereenvoudigde voorstelling van het ener-
giebeheersysteem bij Eastman Gent Zuid. 
(Foto : Eastman)

Energiebeheer bij Eastman, powered by SIMATIC
Het SIMATIC-energiebeheersysteem bij Eastman Gent Zuid bestaat 
uit de volgende Siemens-componenten:
• SIMATIC Energy Manager Pro
• SIMATIC WinCC V7 Scada system
• SIMATIC S7-300, S7-400 en S7-1500 PLC’s
• SIMATIC ET200 SP remote IO eilanden
• SENTRON PAC energy meters (PAC 4200)

Dit is een voorbeeld van een mogelijk dashboard. Bij Eastman is het anders opgebouwd. (Foto : Eastman)
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Steeds meer ondernemingen zijn er 
zich van bewust dat ze hun ecolo-
gische voetafdruk moeten verlagen 
en duurzamer moeten werken. Daar 
hoort ook een energietransitie bij. 
Ze steunt op drie pijlers: een lager 
energiegebruik, een maximale 
inzet van energie uit hernieuwbare 
bronnen en, waar nog nodig, een 
optimaal rendement uit de fossiele 
brandstoffen. 

Vandaag wordt nog 80% van onze 
energie centraal opgewekt uit 
aardolie, gas of steenkool, maar die 
voorraden slinken. Bovendien zorgen 
ze voor een hoge CO2-uitstoot. Dus 
moet worden overgeschakeld naar lo-
kale productie van milieuvriendelijke 
energie op basis van hernieuwbare 
bronnen als wind, zon en biomassa. 
ENGIE Cofely is marktleider in het 
aanbieden van energie-efficiënte 
oplossingen op maat. We beheren uw 
gebouwen en technische installaties, 
reduceren uw energiekosten en ver-
kleinen uw ecologische voetafdruk.

UW ENERGIETRANSITIE IN 4 D’S
De ecologische voetafdruk verminde-
ren door minder broeikasgassen uit te 
stoten en toch kostenefficiënt te vol-
doen aan een stijgende energievraag. 
Dat is de omslag die elke ondernemer 
moet maken. De Groep ENGIE en 
dochterbedrijf ENGIE Cofely kun-
nen daarbij helpen.  Om het doel te 
bereiken, volgt u het parcours van de 
4 D’s: daling van het energiegebruik, 
decarbonisering, decentralisering en 
digitalisering.

1. Daling van uw energiegebruik
Elke kWh brandstof die u niet moet 
verbruiken, is winst. Ze verlaagt zowel 
uw uitgaven als uw ecologische 
voetafdruk. Daarom meten en analy-
seren we het energiegebruik. Daarna 

stellen we totaaloplossingen voor. 
Die kunnen gaan van een uitgebreide 
lichtstudie en relightingproject met 
ledverlichting, over de plaatsing van 
hoogrendementsketels tot moge-
lijkheden voor elektrische mobiliteit. 
Nieuwe diensten en technologieën 
laten bedrijven en overheden toe om 
hun energie-efficiëntie te verbeteren 
en hun energiegebruik te doen dalen. 
Wanneer u toch kiest voor fossiele 
brandstoffen, proberen we de CO2-
uitstoot zoveel mogelijk te beperken 
door een optimale output. Dat kan 
bijvoorbeeld door het gebruik van 
een warmtekrachtkoppeling (WKK), 
waarbij zowel warmte als elektriciteit 
wordt opgewekt uit het verbranden 
van stookolie, aardgas of biomassa. 

2. Decarbonisering
De markt van de hernieuwbare 
energie wordt steeds concurrentiëler. 
Daardoor dalen de prijzen. Zonne-

energie is hier een mooi voorbeeld 
van. ENGIE Cofely maakt volop 
gebruik van die trend om CO2-arme 
installaties te bouwen. 

3. Decentralisering
Gedecentraliseerde productiemetho-
des, zoals zonnepanelen, windmolens 
en WKK’s laten toe om lokaal energie 
op te wekken. ENGIE Cofely werkt 
voortdurend aan innovatieve oplos-
singen om die gedecentraliseerde 
productiemethodes mogelijk te 
maken.

4. Digitalisering
Digitale toepassingen zijn niet meer 
weg te denken. Denk maar aan de au-
tomatische analyse van uw installaties 
op afstand, het proactief inplannen 
van onderhoud en de opvolging van 
het energiegebruik. Daardoor wordt 
u niet alleen milieuvriendelijker, maar 
bespaart u aan het einde van de rit.

Door Dieter Hasevoets, Operations Manager Operations Energy Transition ENGIE Cofely

Hoe duurzame energie u winst oplevert
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HOE DOEN WE DAT?
1. Energiemonitoring
Met de OptiBase-software van ENGIE 
Cofely monitort en volgt u het ver-
bruik van gas, water en elektriciteit 
automatisch op. U kunt vergelijken 
met voorgaande jaren of met soortge-
lijke gebouwen en u kunt een alarm-
functie instellen bij overschrijding van 
de gestelde normen. 

2. Energieanalyse
Hier gaan we nog een stap verder. 
Met de OptiPro-software spoort u 
inefficiënties op. U detecteert auto-
matisch storingen en anomalieën 
in uw installaties, waarbij u inzicht 
krijgt in de achterliggende technische 
oorzaken.

3. Energieaudits
Op basis van metingen levert ENGIE 
Cofely u aanbevelingen om uw ener-
giefactuur te verlagen door duurzame 
investeringen. Ook zorgen we ervoor 
dat uw energiesystemen opnieuw op-
timaal werken. Soms zijn ze niet goed 
afgesteld of door jaren van intensief 
gebruik, ontregeld.

4. Projectwerk
ENGIE Cofely kan op verschillende 
manieren helpen. We zoeken al-
tijd naar de oplossing die het best 
aansluit bij uw behoeften. Vaak is dat 
een combinatie van de optimalisatie 
van de huidige installatie en nieuwe 
technieken of producten. We denken 
hierbij onder meer aan WKK (warmte-
krachtkoppeling, die u zowel van
warmte als van stroom voorziet), 
warmtepompen, LNG- en CNG-
installaties, het vervangen van uw 
verlichting door led, de installatie van 
laadpunten voor elektrische voertui-
gen en de aanleg van warmtenetten.
   
In onze kaderartikels focussen we 
op WKK’s die ENGIE Cofely bouwde 
bij Brussels Airport Company, de 
Universiteit van Luik (Sart-Tilman) en 
bij tuinbouwers. Ze werden telkens 
op maat gemaakt voor de specifieke 
behoeften van de opdrachtgever. n

WKK met houtpellets voor Universiteit en Universitair Ziekenhuis van Luik
De Universiteit en het Universitair Ziekenhuis van Luik (Ulg) kozen al in 2011 
voor een WKK-centrale met houtpellets als voedingsbron. Twee elementen 
lagen aan de basis van die keuze: de stijging van de kosten van verwarming 
met fossiele brandstoffen in de periode 2006-2008 en de intentie om de 
CO2-uitstoot van de centrale stookruimte te verminderen. Door een oude 
gasketel te vervangen door een WKK-installatie kan de Ulg jaarlijks 10.000 
ton CO2 uit de verbranding van het gas vermijden. De verbranding van het 
hout wordt over de hele levensduur immers als neutraal beschouwd. Bo-
vendien worden de pellets betrokken bij producenten die zich binnen een 
straal van 200 km bevinden.
Met de WKK voorziet de Ulg nu in de eigen behoefte aan elektriciteit en warm-
te. Die laatste wordt via een warmtewisselaar geïnjecteerd in een bestaand 
warmtenet van 20 km voor de verwarming van de gebouwen op de campus 
van Sart-Tilman. In 2018 werd de langdurige samenwerking tussen Ulg en 
ENGIE hernieuwd. Daarbij werd geopteerd voor een EnergiePrestatie- 
Contract. Dat betekent dat de universiteit het energiebeheer van haar 
gebouwen integraal aan de groep ENGIE overdroeg. Die engageerde zich 
om het energiegebruik op lange termijn te doen dalen. Wordt de voorop-
gestelde besparing niet gehaald, dan betaalt ENGIE het verschil terug. Wordt 
beter gedaan dan de afgesproken norm, dan wordt de winst gedeeld. Om 
de doelstelling te bereiken, werd de vertrek- en retourtemperatuur van het 
warmtenet verlaagd van 145°C naar 110°C zodat er minder input aan energie 
nodig is. Om nog bijkomend energie te besparen, wordt extra warmterecupe-
ratie overwogen op de rookgassen van de gasketels en de biomassa-WKK, en 
zullen de gasketels van modulerende branders voorzien worden.

FICHE
Voeding WKK: houtpellets type A 
Pneumatisch transport van biomassa (3 ton/u)
13 MWth oven / ketel
13 ton stoom/u – 420°C – 41 bar 
3,2 MVA turbogenerator
7.3 MWth stadsverwarming (aan bestaand warmtenet gekoppeld)
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WKK op gas voor Brussels Airport Company
Brussels Airport Company (BAC) werkt volop aan de verduurza-
ming van haar activiteiten. De uitbater van de nationale lucht-
haven wil de primaire energieconsumptie tegen 2030 een kwart 
onder het referentiepeil van 2010 brengen. Tegelijk wil de maat-
schappij besparen op haar CO2-uitstoot.
Op een luchthaven staat het leven nooit stil. Er is permanent 
behoefte aan zowel elektriciteit als warmte. Met WKK’s kan die 
combinatie perfect worden ingevuld. ENGIE hielp bij de juiste 
dimensionering van de installatie, die uit twee WKK-eenheden op 
gas bestaat en in de centrale stookplaats werd ingeschoven op de 
plaats waar voordien een gasketel van 35MW stond. ENGIE zorgde 
voor het ontwerp, de volledige installatie en de indienstneming 
van de installatie. De komende jaren staat het ook in voor het on-
derhoud ervan, zodat de continuïteit kan worden gegarandeerd. 
De opgewekte elektriciteit van de WKK’s wordt op het netwerk 
van de luchthaven geplaatst. De warmte wordt gebruikt voor de 
verwarming van de terminalgebouwen Pier A/Topaaz en Nieuwe 
Terminal/Pier B. Bij het ontwerp van de installatie werd rekening 
gehouden met de totale kostprijs over de hele duurtijd van de 
investering.
 
FICHE
2 WKK motoren: Jenbacher JMS 320 (1067kWe – 1241kWth)
80.000 werkuren
Elke motor is verbonden met een aparte transformator van 1600kVA

Financieringsformules
U kunt een WKK uiteraard met eigen middelen financieren of een beroep doen op een banklening. Maar er zijn ook 
andere mogelijkheden. ENGIE Cofely biedt u er twee aan.
* Leasing. In dit geval zorgt ENGIE Cofely voor de financiering, het operationeel maken en het onderhoud van de WKK.  
   U betaalt maandelijks een vast leasingbedrag plus een variabel deel voor het onderhoud van de motor.
* Derde-investeerdersoplossing: ENGIE Cofely zorgt voor de financiering, het operationeel maken en het onderhoud van
   de WKK. U betaalt de opgewekte energie volgens een vooraf afgesproken formule.

WKK-centrale voor tuinders
Er bestaan WKK’s in alle mogelijke 
dimensies. Dus ook voor kleinere 
bedrijven. Een WKK van 1.000 kWe is 
onder meer geschikt voor de glastuin-
bouw. Met de warmte kunnen de ser-
res op de gepaste temperatuur worden 
gehouden, de opgewekte elektriciteit 
kan lokaal worden gebruikt of op het 
net worden gezet. Voor de meeste 
serreteelten volstaat een beperkte 
warmte. En dat biedt opportuniteiten. 
Zo kan de tuinder meer energie produ-
ceren als de prijs om die op het net te 
plaatsen interessant is en de warmte 
intussen gebruiken om buffertanks op 
te warmen. Deze wordt dan gerecupe-
reerd bij stijgende warmtevraag. De 
WKK kan bovendien worden uitgebreid 
met een rookgasreiniger. Die zorgt 
voor de eliminatie van de schadelijke 
gassen, waardoor de resterende gassen 
geschikt zijn voor de CO2-bemesting in 
de kas. Zeker voor tomatentelers. Hun 
planten hebben extra toevoeging van 
CO2 nodig om te groeien.

FICHE
MWM – gasmotor – aardgas
Rookgasreiniger: Steuler Type Eco2Pro
Onderhoudscontract: 10 jaar
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Belgian Boiler Company (BBC, Laarne) 
verdeelt en installeert niet alleen de 
stoom- en verwarmingsketels van 
Bosch in België en Luxemburg, het 
verhuurt ook dergelijke ketels, voort-
aan ook met een eigen gamma.

 “Tot nog toe deden wij hiervoor altijd 
een beroep op onze Nederlandse 
partner Eco Ketelservice," legt bedrijfs-
leider Pol Couckuyt uit. BBC boekte met 
de verhuur van ketels al langer grote 
successen. Het zag de omzet in verhuur 
groeien tot drie miljoen euro per jaar en 
heeft intussen via zijn Nederlandse part-
ner ruim vierhonderd mobiele ketel- 
units in aanbod. "Het huren van ketels 
wordt ook in België meer en meer een 
trend," licht Couckuyt toe. “Dat zien we 
vooral bij de grootste bedrijven, met 
beslissingscentra in het buitenland. Ze 
nemen ruim de tijd om investerings-
beslissingen te nemen, maar intussen 
willen de lokale vestigingen wel verder 
groeien. Het huren van een ketel valt 
boekhoudkundig onder lopende en 

vaste kosten en vergt dan ook geen ja-
renlange afschrijvingen. Zelfs de groot-
ste ondernemingen blijven jarenlang 
met gehuurde ketelunits werken."

COMMERCIËLE STERKTE
Het huren van ketelcapaciteit is ook 
een oplossing voor bedrijven die tijde-
lijk extra vermogen nodig hebben of 
met een panne van de bestaande ketel 
te maken krijgen. "Bovendien versterkt 
het bezit van eigen verhuurketels onze 
posities op de verkoopmarkt voor 
nieuwe ketels. Een leverancier die bij 
plotse pannes of uitgestelde investe-
ringsbeslissingen geen tijdelijke oplos-
sing kan aanbieden, kampt met een 
commercieel nadeel. Wie dit wel kan, 
kan dit uitspelen bij de onderhandelin-
gen over de (latere) aankoop van een 
nieuwe ketel." Vooralsnog loste BBC dit 
op door tijdelijk ketels te huren bij zijn 
Nederlandse partner.
Stoomketels met een vermogen tot  
2,6 ton stoom per uur zijn ingebouwd 
in een container, waarin zich eveneens 
een watervoedingstank en de nodige 
perifere accessoires bevinden. Een 4 m  
hoge noodschouw, aanpasbaar aan de 
specifieke noden van de gebruiker, is 
altijd meegeleverd. Ketels met meer 
capaciteit zijn ontworpen voor bui-
tenopstelling. Ze worden opgesteld op 
een verlengd chassis en hebben aan de 
voorzijde een volledige omkasting. "De 
grootste ketel in het aanbod kan 16 
ton stoom per uur genereren. Verwar-
mingsketels tot 2,5 MW zijn inge-

bouwd in 20 voet-containers, grotere 
(tot 5 MW) in 11,5 m lange containers, 
uitgerust met geluiddemping."

RECENT MATERIEEL
"Onze verhuurketels zijn net als de 
toestellen die we verkopen producten 
van Bosch," merkt Couckuyt op. "Stoom-
ketelunits worden in principe op maat 
geassembleerd. Maar onze verhuurke-
tels zijn gebouwd voor hogere drukken. 
Een stoomketel die geschikt is om onder 
hogere druk te werken is zo geconci-
pieerd dat hij ook onder lagere druk 
kan worden ingezet. Bovendien zijn 
het nieuwe toestellen, zodat klanten de 
transitieperiode naar een nieuwe ketel 
niet moeten overbruggen met geïmpro-
viseerde oplossingen of verouderd ma-
terieel. Onze verhuurketels beantwoor-
den ook aan de Europese richtlijnen 
inzake emissies en onbemand werken. 
Dit houdt onder meer in dat ze geduren-
de 72 uur mogen blijven draaien zonder 
menselijk toezicht. Bovendien kunnen 
alle branders zowel met aardgas als met 
lichte stookolie werken."  n

www.belgianboilercompany.com

Pol Couckuyt. (Foto : BBC Loos)

Het verhuuraanbod bestaat uit recente toe-
stellen van Bosch. (Foto : BBC Loos)

Stoomketelunit in standaardcontainer. 
(Foto : BBC Loos)

Door Koen Mortelmans 

Verhuur van 
stoomketels als  
strategische keuze
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 AZTEQ

Thor Incubathor
ThorPark 8300 te 3600 Genk
Business development :
Peter Vandeurzen
T +32 (0)89 39 59 00
E peter.vandeurzen@azteq.be
www.azteq.be

Azteq ontwikkelt en installeert zonne-
thermische installaties voor toepassingen 
op industriële schaal. Daarbij maken we 
gebruik van paraboolspiegels, die met de 
zon mee bewegen en het invallend zon-
licht op de collectorbuizen concentreren.
Doordat het zonlicht geconcentreerd 
wordt, komt er warmte vrij met tempe-
raturen die beduidend hoger zijn dan 
bijvoorbeeld bij een zonneboiler. Onze 
zonne-energiesystemen produceren na-
melijk warmte van 120 tot 400 graden 
Celsius. Bovendien kan die warmte wor-
den opgeslagen in geïsoleerde vaten, zo-
dat ze ook ’s nachts bruikbaar is.  

B.B.C. BELGIAN BOILER COMPANY NV 

Industrial Boilers Partner 

Belgian Boiler Company 

Veldmeersstraat 23 
B-9270 Laarne 
T +32 (0)9 252 62 85  
F +32 (0)9 252 62 86 
E  verkoop@bbc-loos.be
www.bbc-loos.be 

BBC (Belgian Boiler Company) is sinds jaren  
bekend als DE referentie inzake stoomke-
tels. Als exclusief verdeler van de groot-
ste Europese fabrikant van industriële  
stoom- en verwarmingsketels “Bosch 
Industriekessel Gmbh”, staat BBC reeds 
meer dan 20 jaar in voor de engineering, 
levering, installatie, opstart en complete 
after-sales van honderden installaties in 
België en Luxemburg.
Sinds januari 2019 staat BBC ook “exclu-
sief” in voor de verdeling van de Bosch 
industriële verwarmingsketels > 2,5 MW.
BBC maakt voor U de koppeling tussen de 

strengste emissienormen, de meest mo-
derne sturingstechnieken en een energe-
tisch geoptimaliseerd concept.
Sinds meer dan 10 jaar is BBC tevens markt-
leider in de VERHUUR van stoomketels en 
industriële verwarmingsketels. Meer dan 
300 huurketels staan ter beschikking in ca-
paciteiten tot 15 ton stoom/u bij max. 28 
bar en tot 5 MW verwarmingsketels. 

CLAYTON OF BELGIUM NV

Peter De Clerck
Sales Manager
Rijksweg 30, 2880 Bornem
T +32 (0)3 890 57 00
F +32 (0)3 890 57 01
E  sales@clayton.be 
     peter.declerck@clayton.be
www.clayton.be 

Uw partner bij het ontwerp en de reali-
satie van uw stoominstallatie. Producent 
van gevuurde stoomgeneratoren (gas/
diesel/bio) en warmterecuperatieketels.
Aanpak vanaf verkoop, engineering t.e.m. 
turnkey projecten, indienstname en vol-
ledige dienst na verkoop, inclusief water-
behandeling en bijhorende producten.
Beschikbaarheid van huurvloot onder de 
vorm van compacte installaties in contai-
ner. Door onze expertise opgebouwd ge-
durende meer dan 80 jaar, verzekeren wij 
u van de meest economische oplossing 
voor uw specifieke toepassing.

E.ON POWER PLANTS BELGIUM

Martin Hofman
Managing Director & Business  
Development Benelux
Schaliënhoevedreef 20H,  
2800 Mechelen
T  +32 (0)15 28 75 21
E info.benelux@eon.com
www.eon.com/business

Met E.ON als partner in energie staat u voor 
een rendabele en duurzame toekomst. Door 
onze ervaring en expertise in lokale energie-
opwekking kunt u zich op uw kernactivitei-
ten concentreren. Startend bij uw specifieke 
wensen, staan wij in voor de volledige reali-
satie:  van ontwerp, vergunning, bouw, finan-
ciering tot en met uitbating en onderhoud. 
Baserend op een open en constructieve sa-
menwerking staan wij graag ter beschikking 
voor al uw WKK, biomassa, boiler en andere 
energieprojecten.

RITEC BVBA

Vaart Rechteroever 227
B-9800 Deinze
T +32 (0)9 381 52 00 
E sales@ritec.be 
www.ritec.be

Ritec is een gespecialiseerd toeleverings-
bedrijf van breekplaten, explosiepanelen, 
veiligheidskleppen, ademventielen, vlam-
dovers, geluiddempers voor stoomafslui-
ters, kijk- en peilglazen voor de industrie.

SERKOBRAS INDUSTRIAL HEATING

Oostvaartdijk 48
1850 Grimbergen
T 32 (0)2 253 23 68
E  info@serkobras.be
www.serkobras.be

Serkobras Industrial Heating is een Belgi-
sche constructeur en produceert een uitge-
breid gamma aan stoom-, warme lucht- en 
thermische olie-ketels. Al de ketels worden 
vervaardigd in ons werkhuis te Grimbergen.
Klanten kunnen ook bij ons terecht voor 
onderhoud, herstellingen en huurketels, op 
korte en lange termijn. Kortom Serkobras 
Industrial Heating is de specialist in thermi-
sche energie.
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In the field 

Nog maar kort geleden leek onze overheid een app op je smartphone te 
willen installeren om zoveel mogelijk alle contacten en interacties tussen  
medeburgers in kaart te brengen, als een manier om hen te sturen in de 
strijd tegen de verspreiding van Covid-19. Opdat zo’n tracing enigszins 
effect zou hebben, zou de app op heel veel smartphones moeten komen… 
minstens 60% van de bevolking. Voor sommigen hoeft het niet eens zoveel 
te zijn. Om allerlei andere redenen was dit toch een digitale brug te ver. ‘Big 
brother’ (overheid, bedrijven,…) wegen op het hele idee. Wetenschappers 
wereldwijd tekenden verklaringen waarin ze waarschuwden voor centrale 
apps die sluipend konden ontaarden. Daarom gebeurt het opsporen van de 
contacten van besmette medeburgers hier… manueel, via de telefoon.  
D O O R  LU C  D E  S M E T  

D
at neemt niet weg dat bedrijven en 
organisaties toch wél digitale tech-
nologie inzetten bij de heropstart 

van het economisch leven om afstand te 
houden en contacten te (her)traceren. 
Social distancing is, zolang er geen vac-
cin is, nog steeds het beste voorbehoed-
middel. Maar ‘afstand houden’ is niet 
altijd evident. Zo stelde VIL, het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek, dat de 
Logistics Resilience Task Force coördi-
neert, begin mei 300 testkits met social 
distancing alarms ter beschikking aan 
bedrijven met logistieke operaties. De ge-
selecteerde toestellen voor deze (infra-
structuuronafhankelijke) testen werden 
ontwikkeld door Flanders Make, Lopos, 
Rombit en WMW/Option. De gebruikers 
van de testkits beloven naderhand hun 
ervaringen terug te koppelen met VIL. 
Elke testkit komt met twee wearables per 
leverancier, toebehoren, de VIL-testsce-
nario’s en een checklist.

Lopos
   Lopos, de in oktober vorig jaar 

opgerichte spin-off van de UGent, imec 
en IDLab, gebruikt nauwkeurige Ultra 
WideBand (UWB) technologie om 
afstandsmetingen te doen tussen sen-
soren. Met zijn SafeDistance draagbare 
‘fencer’ kunnen minimale en maximale 
afstanden met andere wearables precies 
ingesteld worden. “Het toestel kan in 
configuratiemodus gezet worden. Op 
een smartphone kan je de parameters 
instellen en die via bluetooth naar het 
toestel sturen”, zegt CEO Jen Rossey. 

De afstand waarop het alarm getriggerd 
wordt, maar eventueel ook een voor-
alarm kan worden ingesteld. Wordt die 
afstand doorbroken, dan trilt het toestel-
letje, weerklinkt er een geluidssignaal en 
brandt er eventueel een LED-lichtje. 

   Het toestel gebruikt UWB (ultra-
wideband) en kent een nauwkeurigheid 
tot 15 cm. Deze basic-oplossing hoeft 
geen infrastructuur, geen te installeren 
apps, en kent evenmin privacykom-
mer. De toestelletjes interageren alleen 
met elkaar. Ze pikken het UWB-signaal 
van de ander ook op dwars doorheen 
muren, panelen,… en het menselijk 
lichaam. “Staat iemand aan de andere 
kant van een muur of plexiglas binnen 
de anderhalve meter afstand, dan zal 
het signaal weerklinken. In realistische 
tests in werkomgevingen kwamen wij 
dat scenario echter niet tegen. Veel vaker 
komt het voor dat iemand met zijn rug 
naar de ander is gekeerd. Als men binnen 
de zone komt, zal ook dan het signaal 
afgaan, zoals het hoort.” 

   De batterij gaat enkele dagen mee. 
Herladen gebeurt via een USB-kabel. 
“We kunnen ook technieken toepassen 
om het stroomverbruik te verminderen”, 
aldus Rossey die aan een octrooi werkt. 
“Naast UWB wordt er bij andere oplos-
singen gewerkt met Bluetooth tech-
nologie om afstandsbepaling te doen. 
Bluetooth haalt een nauwkeurigheid van 
twee à drie meter, maar waaiert soms ook 
uit tot vijf meter. Met onze UWB-techno-
logie kunnen wij erg nauwkeurig afstanden 
meten met een fout van maximaal 15 cm.  

Dat is realistischer en vooral ‘exact’.” Af 
fabriek zijn de toestellen op 165 cm inge-
steld om rekening te houden met het feit 
dat mensen hun toestel op verschillende 
plaatsen op het lichaam kunnen dragen. 
“Wij raden aan de tag aan een gordel 
te hangen.” Maar het kan ook aan een 
lanyard of keycord (om de nek). 

   De eerste Lopos-toestellen, een batch 
van 10.000 stuks, zijn beschikbaar vanaf 
eind mei. Tot aan de zomer kunnen er 
maandelijks 20 à 30.000 volgen “waarna 
we nog verder kunnen opschalen.” 
Rossey en zijn team van vijf plus drie 
medewerkers kijken ook naar andere, 
complexere toepassingen, o.a. collision 
detection. De focus ligt nu op een brede 
uitrol van de eenvoudigere technologie.

Flanders Make
   De toepassing van Flanders Make 

bouwt eveneens op UWB-ranging en ge-
bruikt daarvoor de Decawave-radio die als 
standalone geïmplementeerd werd. Mid-
den vorig jaar bracht Decawave als eerste 
een UWB-chip op de markt voor minder 
dan 10 dollar. Rond zo’n chip moet echter 
heel wat meer gebouwd worden om 
een functionele module te bekomen. In 
februari werd het Ierse bedrijf overge-
nomen door Qorvo. De kits die Flanders 
Make voorziet voor VIL werken vandaag 
met twee modules onderling. “Vanaf de 
tweede helft van mei hebben we modules 
die allemaal onderling kunnen werken, 
bijvoorbeeld in een groep van 150 modu-
les of meer”, zegt project manager Roger 
Diels. Flanders Make bouwde deze ont-

De SafeDistance draagbare ‘fencer’ 
van Lopos. (Foto : Lopos)

Afstand houden en volgen…    
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wikkeling op zijn expertise met UWB in 
verschillende domeinen, o.a. met drones 
die de stock opnemen in magazijnen. Bij 
het interne project was Picanol heel vroeg 
betrokken partij. In eerste instantie wil 
men op korte termijn bedrijven aanspre-
ken die de social distancing moeten kun-
nen respecteren bij de heropstart. “Door-
gaans werken we met vaste ankers. Hier 
niet. Men wil geen tracking. Alles verloopt 
lokaal. Er wordt geen informatie uitgewis-
seld, geen logging gedaan.” Er weerklinkt 
enkel een geluidssignaal als de ingestelde 
afstand wordt doorbroken. “We moesten 
gekende technologie downsizen, omtur-
nen eerder, en methodes ontwikkelen om 
het anker in elke tag te integreren en die 
met elkaar te laten spreken zonder dat 
de veelheid elkaar overroept.” Een hele 
uitdaging. Het vermogen van de transmit-
ter is getuned om niet té ver te kijken. 
Er is een optimum instelling gevonden 
om enkel relevante tags op te pikken. De 
devices kennen wel een zekere delay. “Het 
streefdoel is onder één seconde te blijven, 
daar werken we hard aan.” De batterij 
dient dagelijks opgeladen te worden. Met 
extra mogelijkheden kunnen er later ook 
heel wat andere doelgroepen aangespro-

ken worden (supermarkten, musea,…). 
“We kunnen varianten ontwikkelen met 
positiebepaling, dashboard, logging,… 
Indien gewenst kunnen we dan ook nog 
andere sensoren inzetten, zoals een betere 
tracking en voorspelling met AI, geba-
seerd op een IMU (inertial measurement 
unit). Dit kan dan op voorhand met de 
klant afgesproken worden.” Het was een 
heksentoer om de technologie tijdig klaar 
te krijgen om het heropstarten van bedrij-
ven te begeleiden. “Een team-effort van 
gepassioneerde engineers die wekenlang, 
weekends inbegrepen, er tegenaan gingen. 
Vandaag roept iedereen om devices. We 
ontwikkelen ondertussen de technologie 
verder en zoeken partners die dit com-
mercieel willen uitbouwen.”

Radius, Option & WMW
   Het Antwerpse Havenbedrijf is 

ondertussen aan de slag met de digitale 
armband van Romware, een dochter van 
de Rombit Group. Die voegde onlangs aan 
de Romware One, zijn digitale veiligheids-
armband, een fencingfunctionaliteit toe: 
de Romware Covid Radius. Als dragers 
van de armband té dicht bij elkaar komen, 
geeft die een waarschuwingssignaal. De 

armband houdt ook bij welke andere 
armbanden er in de onmiddellijke buurt 
zijn. Social distancing en contact tracing, 
zonder geotracking. Als iemand besmet 
is, kan een preventieadviseur of gemach-
tigde nagaan met welke collega’s, die ook 
de armband dragen, hij of zij in contact 
is geweest, om zo meer besmettingen te 
voorkomen. De armband kent overigens 
meerdere functionaliteiten: hij registreert 
schokken/vallen maar ook wanneer een 
werknemer niet meer beweegt, waar-
schuwt dat er een voertuig aankomt, ver-
wittigt wanneer men afgebakende zones 
betreedt, toegangscontrole… en bevat ook 
een paniekknop. Al die functies kunnen 
geïntegreerd worden in beheerprogram-
ma’s voor assets, mensen, opleidingen,…

   Midden april sloegen het Hasseltse 
WMW en het Leuvense Option de 
handen in elkaar om de IoT analytics 
platformtechnologie van de eerste te 
linken aan de gateway (CloudGate) van 
de tweede. De bedrijven werken samen 
aan vier oplossingen in het kader van 
Covid-19 - Quarantaine Monitoring (vb. 
voor besmette personen), Proximity Re-
gistration, Private Proximity Registration 
en MySpace Monitoring (voor ouderen, 
bijvoorbeeld). De Private Proximity 
Registration kit omvat een privé-netwerk 
en personal trackers om op siteniveau 
een dynamische virtuele geofence rond 
een werknemer te bewaren. Bij Proximity  
Registration wordt het telefoonnummer 
geregistreerd van wie de voorbije 72 uur 
in de nabijheid van een geïnfecteerd 
persoon is geweest. De oplossing maakt 
geen gebruik van locatiegegevens noch 
andere persoonsgegevens. n

Ultra-Wide Band
Sinds vorig jaar steekt UWB in de iPhone (iPhone 11). Onder iOS 13 wordt het vooralsnog enkel door Airdrop gebruikt. Het uitwisselen 
van data op die manier kon tot dan toe enkel met bluetooth. Meer functies (positionering en tagging) zijn nu ook in de maak. Andere 
smartphoneconstructeurs volgen. De breedbandtechnologie kan alvast meer data verzetten dan bluetooth en is veel nauwkeuriger 
dan wifi qua positiebepaling. De afstandsbepaling verloopt op basis van het ‘time of flight’-principe, de tijd die een signaal nodig heeft 
tussen verzender en ontvanger én terug. 
   Assa Abloy, Bosch, NXP, Samsung, Sony, Xiaomi e.a. bouwen ondertussen in het FiRa Consortium een eigen ecosysteem uit bovenop 
de IEE 802.15.4/4x standaard voor draadloze communicatie. Liep draadloze datacommunicatie voorop, nu schuiven ook andere features 
naar voor. Je opent je (nieuwe) wagen voortaan met UWB. Je kan er ook voorwerpen/assets mee terugvinden. De technologie, die werkt 
met signalen tussen 3,5 en 6,5 GHz (en hoger), bij een vrij laag vermogen, gaat wellicht zeker het succes van bluetooth achterna. 

De devices kennen een zekere delay. Er wordt 
hard gewerkt bij Flanders Make om het streef-
doel (onder één seconde blijven) te halen.  
(Foto : Flanders Make)

52 I  Engineeringnet Magazine mei 2020 volg ons op www.engineeringnet.be



Column

      Onze wetgeving kent de zoge-
naamde wet betreffende de product-
aansprakelijkheid. Die bepaalt dat de 
producent van een product aansprake-
lijk is voor elke schade die een gebrek 
in zijn product veroorzaakt. ‘Product’ 
wordt gedefinieerd als elk lichamelijk 
roerend goed. Elektriciteit is een 
product. De ‘producent’ is de fabrikant 
van een eindproduct, van een onder-
deel van een eindproduct, van een 
grondstof, evenals eenieder die zich 
als fabrikant of producent aandient 
door zijn naam, zijn merk of een ander 
herkenningsteken op het product aan 
te brengen. Naast de producent kan 
ook de leverancier verantwoordelijk 
geacht worden voor de schade die het 
product met zich meebrengt.

Wanneer is een product  
gebrekkig?

   Volgens de wet op de product-
aansprakelijkheid is een product 
gebrekkig wanneer het niet de 
veiligheid biedt die men gerechtigd 
is te verwachten. Wel moet daarbij 
rekening gehouden worden met om-
standigheden zoals de presentatie van 
het product, het normaal of redelij-
kerwijs voorzienbaar gebruik ervan 
en het tijdstip waarop het product 
in omloop is gebracht. Een product 
wordt niet gebrekkig omdat er later 
een performanter product op de markt komt. Wat de 
normale verwachtingen zijn van een nieuw product moet 
in de praktijk door de rechter beoordeeld worden. Die 
zal de veiligheidsverwachtingen bepalen op basis van wat 
een normaal voorzichtig en redelijk persoon in identieke 
omstandigheden aan veiligheid mag verwachten. 

Het bewijs van de schade
    Kan het slachtoffer zijn schade aantonen, alsook het 

gebrek van het product en het oorzakelijk verband tussen 
deze beiden, dan kan hij de producent aansprakelijk stel-
len. Deze laatste zal er dan toe gehouden zijn de schade 
opgelopen door de benadeelde, volledig te vergoeden. 

Een effectieve fout moet dus niet door 
het slachtoffer bewezen worden.

De praktijk
   Firma Jacques plaatst een nieuwe, 

elektrische productiemachine bij firma 
Willems. De installatie wordt voltooid 
en Willems betaalt de factuur. Een paar 
weken na de oplevering stelt Willems 
vast dat de machine niet meer werkt. 
De firma contacteert de leverancier, de 
firma Jacques, maar die kan alleen maar 
vaststellen dat er niets mis is met de 
installatie van de machine en dat alles 
volgens de regels van de kunst gebeurde. 
Beide firma’s komen niet tot een ak-

koord en de zaak wordt voor de rechter 
gebracht.

Wat beslist de rechter?
   Een deskundigenonderzoek bepaalt dat 

de oorzaak van dit voorval een incident 
is bij de elektriciteitsverdeling! Uit het 
verslag van de deskundige blijkt namelijk 
dat er een overspanning is geweest op het 
elektriciteitsnet van de firma Willems door 
een onderbreking van de nulgeleider aan 
de verbindingsklem tussen de verdeelkabel 
en de aftakbundel. Willems meent daarom 
dat er sprake is van een ‘gebrekkig product’ 
en stelt een vordering in tegen de elektri-
citeitsmaatschappij. Deze is van mening 
dat de door haar geleverde elektriciteit niet 
gebrekkig kan zijn omdat zij voldoet aan 

de wettelijke veiligheidsbepalingen. De rechter neemt de 
argumenten van de elektriciteitsmaatschappij niet aan: 
hij meent dat men mag verwachten dat de stroom die 
geleverd wordt, aan alle wettelijke normen beantwoordt. 
Indien de maatschappij stroom levert met een spanning 
van 240 volt terwijl er eigenlijk 400 volt toekomt, is er 
sprake van een gebrekkig product.

   De rechter beslist dat de geleverde elektriciteit wel 
degelijk gebrekkig was en er een oorzakelijk verband 
was tussen dit gebrek (de overspanning) en de schade. 
De rechter veroordeelt de elektriciteitsmaatschappij tot 
betaling van de volledige schade die de firma Willems 
hier opliep. n

Gebrekkige elektriciteit

In het verleden had men het al eens over een ‘black out’ wegens geen stroom! Niet alleen het uit-
vallen van de elektriciteit kan schade toebrengen. Ook een probleem met de elektriciteitsspanning 
kan er voor zorgen dat uw productiemachine het laat afweten en dat u schade lijdt! Hebt u dan enig 
verweer tegen de elektriciteitsmaatschappij en/of tegen de installateur van uw productiemachine? 

D O O R  
S O L A N G E  TA S T E N OY E , 
Z E L F S TA N D I G  J U R I S T E

Volgens de wet  
op de product- 

aansprakelijkheid is 
een product gebrekkig  

wanneer het niet de 
veiligheid biedt die 

men gerechtigd is te 
verwachten.
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Elektrificatie is niet meer te stoppen. Niet alleen in de automobiel-
industrie, ook elders vind je steeds vaker elektrische aandrijvingen, 
gevoed door batterijsystemen. Steeds vaker bestaan verbindingen 
voor elektrocomponenten ook uit verschillende materialen. Dat stelt 
nieuwe eisen aan het verbindingsproces. Nieuwe technologie, die 
voortbouwt op clinchen, biedt zich aan.  
D O O R  F R A N C  C O E N E N

C
linchen bewijst zich al jaren 
in de automobielindustrie en 
is met name een enabler voor 
lichte constructies van verschil-

lende ferro- en/of non-ferro materialen, 
zoals staal, aluminium en koper. Bij 
clinchen drukt een cilinder met een 
ronde stempel twee of drie te verbin-
den plaatdelen in een matrijsholte. 
De materialen worden door de hoge 
perskracht plastisch en koud vervormd 
en haken in elkaar als een ‘omgekeerde 
paddenstoel’. Vergeleken met (punt)
lassen brengt dit proces geen warmte 
in, waardoor er ook geen structuurver-
andering in het materiaal optreedt. Een 
clinchverbinding heeft daarom een ho-
gere dynamische belastbaarheid dan een 
puntlasverbinding. Naast de snelheid 
zijn er extra voordelen in de productie. 
De verbinding vergt geen extra verbin-
dingselementen. De te verbinden onder-
delen hoeven niet chemisch gereinigd te 
worden. Er zijn ook geen scherpe kanten 
of bramen die tot corrosievorming kun-
nen leiden. Nabewerken hoeft niet. Het 
Duitse familiebedrijf TOX Pressotechnik 

uit Weingarten, gespecialiseerd in nauw-
keurige industriële aandrijvingen en 
koude verbindingstechnologie, ontwik-
kelde met eClinchen een nieuwe variant 
van het clinchen die ingezet kan worden 
voor elektrische verbindingen.

eClinchen
   Elk metalen onderdeel kent een 

typisch oppervlakteprofiel. Plaats je 
twee metalen delen op elkaar, dan zou je 
verwachten dat er een goed geleidende 
verbinding ontstaat. Voldoende om 
elektrische energie te geleiden. Maar… 
“als je het vlak gedetailleerd bekijkt, is 
er schrikbarend weinig contact. Slechts 
drie procent van het oppervlak is echt 
geleidend”, zegt dr. ing Marcus Matzk, 
die er de technologische ontwikkeling 
van eClinchen leidt. “De rest geleidt niet 
omdat het oppervlakteprofiel vervuild is: 
er zitten oxides op het oppervlak die de 
geleiding teniet doen.” Laserlassen blijkt 
eveneens minder geschikt. Afgezien van 
het feit dat men hiermee niet altijd twee 
verschillende materialen kan verbinden, 
speelt het probleem dat kleine spots 
in de laserlasverbinding ontstaan die 
onvoldoende elektrisch geleidend zijn. 
Behalve dat een hogere weerstand voor 
meer warmteopbouw zorgt, heeft dit 
een bijkomend effect in de gebruiks-
fase van een connector. Gedurende de 
levensduur van zo’n verbinding kun-
nen corrosie en relaxatie de elektrische 
geleidbaarheid verder verminderen. 
eClinchen pakt deze problemen aan. 
“Doordat we met hoge kracht de te ver-

binden plaatdelen massief omvormen, 
vergroten we het (contact)oppervlak. 
(…) Bij een kleine verbinding komen we 
door het clinchen al gauw tot 50 à 70% 
meer oppervlak.” Een TOX rondepunt 
clinchverbinding van 9 mm levert bijna 
twee keer zoveel geleidend oppervlak op 
dan met een M4 moertje.

Intermetallische verbindingen
   Onderzoek met de TU Dresden toont 

dat de clinchverbinding niet alleen het 
contactoppervlak vergroot, maar ook 
dat beide materialen op microniveau 
zogenaamde intermetallische contacten 
vormen. Tijdens het clinchen ontstaan 
atomaire verbindingen tussen beide 
onderdelen. Het dieptetrekken van het 
materiaal breekt namelijk de oxide-
laag open. Het eClinchen is geschikt 
voor zowel laag- als hoogspanning. De 
bepalende factor is de stroomsterkte. 
De wetenschappers onderzochten dit 
o.a. voor de combinatie aluminium en 
koper, die veel wordt toegepast in de 
productie van accumodules. In langlo-
pende testen (meer dan 1.000 uren) aan 
de TU Dresden liep 20 tot 120 ampère 
stroom door de verbinding. In de prak-
tijk maakt TOX Pressotechnik echter al 
verbindingen tot 250 Amp. De beoogde 
stroomsterkte bepaalt de afmeting van 
de clinchverbinding. 

 Clinchen onder stroom

De TOX Twinpoint zorgt voor een clinch- 
verbinding die bij belasting niet kan  
verdraaien. (Foto : TOX Pressotechnik)

Steeds vaker bestaan verbindingen uit verschil-
lende materialen. Hier koper en aluminium. 
eClinchen is dan een geschikte verbindings-
technologie. (Foto : TOX Pressotechnik) 
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Langere levensduur van de verbinding
   Bij het ontwerpen van een construc-

tie voor een elektrische verbinding moet 
de constructeur rekening houden met 
de zogenaamde Gütefactor. Dit getal 
zegt iets over het stroomverlies gedu-
rende de levensduur van het product. 
Bij een Gütefactor van 1 is het stroom-
verlies vergelijkbaar met die van een 
homogeen materiaal. Onder de 1,5 blijft 
de verbinding lange tijd stabiel en de 
weerstand laag. Bij eClinchen van Cu-Cu 
en Cu-Al (gereinigd) ligt deze Gütefac-
tor bij 1,3 gedurende een duurtest van 
10.000 uren. Een vergelijkbare test met 
een M4-schroefverbinding toont een 
vier keer hogere weerstand en zichtbare 
achteruitgang van de verbinding. 

   “Met schroefverbindingen krijg je 
geen goede verbinding die lange tijd sta-
biel blijft”, aldus Matzke. “Relaxatie door 
verouderingsmechanismen veroorzaakt 

dit, terwijl de thermische en mecha-
nische belasting het proces versnelt. 
Dat geldt in feite voor alle elektrisch 
geleidende verbindingen die we vandaag 
kennen. Omdat eClinchen een koud 
omvormproces is, dat geen warmte aan 
het materiaal toevoegt, blijft de verbin-
ding ook op de lange duur een constante 
stroom doorgeven.” (Zie grafiek)

Procesbewaking
   Monitoringsoftware bewaakt het 

clinchproces. Sensoren meten de kracht 
en registreren de verplaatsing van de 
cilinder. Dat garandeert ook de nodige 
restbodemdikte van de verbinding. Deze 
procescontrole is belangrijk, benadrukt 
directeur Wolfgang Pfeiffer. Mechani-
sche en thermische belasting kunnen 
er namelijk toe leiden dat microcon-
tactpunten gaan lossen. Wat het risico 
op zogenaamde spanningsrelaxatie 
vergroot. “Door de weerstand die dan 
ontstaat, ontwikkelt zich lokaal warmte 
die tot het falen van de verbinding kan 
leiden. Zulke storingen zijn bij alle alter-
natieve processen net zo goed denkbaar. 
Dit risicobewustzijn en de kennis om de 
risicofactoren te minimaliseren, zorgen 
uiteindelijk voor een betrouwbaar 
proces” dat voldoet aan de eisen van de 
elektro-industrie.

Voldoen aan de eisen van de industrie
   Internationale producenten van 

accu’s voor de automotive industrie 
gebruiken de technologie al. Een van de 
eerste toepassingen is het maken van 
verbindingen in de stroomgeleidings-
banen voor LED-verlichting in auto’s. 
De LED’s kunnen direct op de stalen 

plaatdelen worden bevestigd, iets dat 
met een thermisch verbindingsproces 
ondenkbaar is. Een andere toepassing: 
een microverbinding van een sensor 
aan de accuklem van een personenauto. 
Die sensor moet dan voorkomen dat bij 
het gebruik van een start-stop systeem 
de accu leeg raakt. De elektrorail, die 
in auto’s steeds vaker de kabelboom 
vervangt, is een andere toepassing. “In 
de toekomst lopen er massieve elektro-
rails door een auto. Hieraan clinchen 
we de componenten die we willen.” 
eClinchverbindingen van folies zouden 
in de toekomst ook moeten lukken. 
Momenteel hanteert men een minimale 
plaatdikte van 0,7 mm. n

Een typische clinchingtang van TOX Pressotechnik. 
(Foto : TOX Pressotechnik)

De Gütefactor blijft constant tussen de 1 en 1,5, een indicatie dat de stroomdoorgifte van de verbin-
ding langdurig stabiel is en niet tot warmteontwikkeling en uitval leidt. (Foto : TOX Pressotechnik)

Een toepassing van eClinchen uit de automobiel-
industrie. (Foto : TOX Pressotechnik)
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ORI vzw  - Organisatie van advies- en ingenieursbureaus

ORI LICHT DE BEVOEGDE MINISTERS 
VAN DE GEWESTREGERINGEN IN
Op 24/03/2020 heeft onze organisatie 
een brief opgesteld waar de aandacht 
wordt gevestigd op hoe de leden in 
het bijzonder, en onze sector in het al-
gemeen omgaan met de huidige crisis, 
en welke impact zij hierbij ondervinden. 
Er wordt tevens de nadruk gelegd op 
het belang van de continuïteit wat stu-
dieopdrachten betreft, en de verdere 
noodzakelijke opvolging van het inves-
teringsbeleid. De brief werd verstuurd 
naar 15 bevoegde ministers van de 
drie gewestregeringen.

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN LYDIA PEETERS 
WIL ZOVEEL MOGELIJK WEGENWERKEN DOORVOEREN OF HEROPSTARTEN
Dit bericht kwam naar buiten nadat we onze brief hebben bezorgd 
aan de ministers. Het zal uiteraard niet enkel door ons 
komen, maar we hebben wel een oproep ge-
daan die succesvol beantwoord werd door de 
minister. Artikel terug te vinden op www.ori.be/
nl/news/165/vlaams-minister-van-mobiliteit-en-
openbare-werken-lydia-peeters-
wil-zoveel-mogelijk-
wegenwerken-
doorvoeren-of-
heropstarten/

              ORI-NIEUWS
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Woord van de ORI-voorzitter

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zorgde er 
voor dat het openbare leven en het bedrijfsleven bijna stil vielen. Bedrijven 
en overheden kwamen onder druk te staan als gevolg van gebrek aan 
middelen en mensen. Projecten en werven in de grond-, weg- en water-
bouw en in de gebouwenconstructie werden stelselmatig stilgelegd.

Deze ontwikkelingen hebben 
een grote invloed op de 
activiteiten van de advies- en 

ingenieursbureaus. ORI is de natio-
nale sectororganisatie van advies- en 
ingenieursbureaus. Zij vertegenwoor-
digt meer dan 3500 professionals, 
die actief zijn in verschillende domei-
nen, zoals gebouwen, infrastructuur, 
stedelijke ontwikkeling, omgeving en 
industrie. Onze leden hebben dankzij 
een structurele implementatie van 
tele-/thuiswerken en teleconferen-
cing doorheen de jaren al de nodige 
kennis en expertise opgebouwd om 
zelfs in deze uitzonderlijke omstandig-
heden onze advies- en studiewerk-
zaamheden zo goed mogelijk verder 
te zetten. Het is trouwens van uitzon-
derlijk maatschappelijk belang om 
het proces van de studieopdrachten 
niet te onderbreken/vertragen. De 
continuïteit van de studieopdrachten 
mag niet stilvallen, integendeel, het 
is net nu in deze crisisperiode dat de 
basis kan gelegd worden voor een 
gepaste relance.

   Advies- en ingenieursbureaus 
kunnen borg staan voor het verder 
blijvend professioneel oppakken van 
de aan hen toevertrouwde projec-
ten. Echter zal de huidige situatie 
voor gevolg kunnen hebben dat 
het te doorlopen traject van onze 
projecten onder druk komt te staan. 
Opdrachtgevers en stakeholders 
hebben namelijk meer tijd nodig om 
te participeren aan het proces, en 
het verzamelen van de benodigde 
data (bijvoorbeeld topografische 
opmetingen, bodemanalyses, 
stabiliteitsonderzoeken, sonderings-
onderzoeken, …) kan meer tijd in 
beslag nemen. Wij vragen aan onze 
opdrachtgevers om hiermee reke-
ning te willen houden.

   ORI zal ook in de komende jaren 
advies-en ingenieursbureaus op 
gepaste wijze representeren en 
informeren. Hiervoor stelden we 
onlangs onze missie en strategie 
vast. Wij richten onze focus op de 
maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag en morgen: energietran-

sitie, leefbare steden, klimaatver-
andering, multimodale mobiliteit 
en circulaire economie. Het steeds 
sneller veranderen van onze omge-
ving is hierbij de enige constante. 
We wensen onze huidige leefwereld 
optimaal te doorgronden om onze 
toekomstige situatie op een innova-
tieve wijze te verbeteren. 

Jan Parys
Voorzitter a.i. ORI vzw / 
CEO Antea Group
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LID WORDEN
ORI vertegenwoordigt als nationale 
sectororganisatie de onafhankelijke 
Belgische advies- en ingenieurs-
bureaus op verschillende niveaus. 
Onze leden blinken uit in creativi-
teit, kennis en ervaring, wat zich 
weerspiegelt in de innovatieve en 
maatschappijrelevante projecten 
waar zij bij betrokken zijn. Wenst u 
ook lid te worden van onze organi-
satie? Neem dan zeker contact op 
met ons via ori.be

LEDENNIEUWS
• Infranea draagt bij aan digitale 
transformatie van tunnelrenovaties 
https://infranea.com/infranea-
draagt-bij-aan-digitale-transforma-
tie-van-tunnelrenovaties/

• Het Sweco-rapport ‘Carbon Cost 
in Infrastructure’ bestudeert één 
van de grootste veroorzakers van 
koolstofemissies (de infrastructuur-
sector) en geeft belangrijke inzich-
ten in de kosten om het netto-nul-
niveau te bereiken. https://www.
swecourbaninsight.com/climate-
action/carbon-cost-in-infrastruc-
ture--the-key-to-the-climate-crisis/

ONZE SECTOR TIJDENS 
DE CORONAVIRUS-CRISIS
ORI volgt vanaf het begin van de 
crisis nauwgezet de impact op 
onze sector op. Dit doet ze door 
alle relevante informatie, links en 
aanbevelingen te verzamelen 
op een speciaal opgerichte 
webpagina, terug te vinden op 
ori.be/nl/corona. U vindt hier alles 
terug rond steunmaatregelen en 
de tijdelijke werkloosheid voor 
bedienden.

              ORI-NIEUWS
Een terugblik op ons netwerkevent en de 
lancering van ons nieuwe logo

Op 4 maart 2020, tevens de UNESCO World Engineering Day for Sustainable
Development, vond het jaarlijkse ledenevent van ORI plaats, waar traditie-
getrouw een overzicht wordt gegeven van de acties van het voorbije jaar 
en de plannen voor het komende jaar. Het event vond dit jaar plaats in 
Maison de la Poste, een recent gerenoveerd prachtig gebouw op de Tour 
& Taxis site, én toonbeeld van weldoordacht hergebruik van industrieel 
Brussels patrimonium.

De avond werd geopend 
door Jan Parys, die na 
het recente afscheid van 

Bernard Gilliot, door de raad van 
bestuur werd aangeduid als ad 
interim voorzitter van onze organi-
satie. Daaropvolgend gaven Henri 
Jouret en Stéphan Bussing een 
gedetailleerd overzicht van onze 
verwezenlijkingen, lopende dossiers 
en plannen, respectievelijk voor 
de regio’s Vlaanderen en Brussel/
Wallonië.

Christophe Hautier, managing 
director van ORI, stelde nadien 
het strategisch plan 2020 voor, wat 
de komende jaren een belangrijke 
basis zal vormen voor de werking 
van onze organisatie. Onze focus 
zal hierbij liggen op vijf horizontale 
domeinen : gebouwen, infra-
structuur, stedelijke ontwikkeling, 
omgeving en industrie. Niettegen-
staande dit een traditionele bena-
dering is, bepalen deze domeinen 
grotendeels onze samenleving, en 
zijn ze daarentegen futureproof. 
Onze werking zal binnen deze 
domeinen georganiseerd worden 
door de nieuwe verticale VIP-
benadering. VIP staat voor VISION, 
IMPACT en POSITION, en deze 
drie pijlers definiëren de manier 
waarop we met respectievelijk 
maatschappelijke (energietransi-
tie, mobiliteit, circulair bouwen en 
klimaatverandering), professionele 
(beleid en beroep) en cross-sec-
torale uitdagingen (digitalisering, 
water, …) omgaan.

   Als conclusie van het strategisch 
plan, kregen de aanwezigen in pri-
meur het nieuwe ORI-logo te zien. 

Dit logo vat perfect onze mis-
sie, visie en strategie samen, en 
zal uiteraard een belangrijke rol 
spelen in onze toekomstige com-
municatie. Na de presentaties 
nam Peter De Durpel, COO van 
Extensa, ons mee voor een interes-
sante en inspirerende rondleiding 
in Gare Maritime. Het voormalige 
goederenstation op de site van 
Tour & Taxis is sinds de start van de 
renovatie in 2016, waarbij enkele 
van onze leden betrokken zijn 
geweest, getransformeerd tot een 
overdekte stad van maar liefst 
73.000 m² groot, met onder meer 
een uitgestrekt plein, binnentui-
nen, winkels, horeca en kantoren. 
Het is tevens een toonbeeld van 
duurzaamheid, circulariteit en 
energie-efficiëntie.

Volg onze activiteiten via ori.be.

              ORI-NIEUWS

mei 2020 Engineeringnet Magazine I 57volg ons op www.ori.be



Leidt onbeperkt verlof tot meer geluk op de werkvloer? “Inzetten op welzijn van de medewerkers is een 
zeer verstandige keuze”, meent professor in Omgeving en Gezondheid Lode Godderis (KU Leuven).  
D O O R  E L K E  L A M E N S

T
ussen 25 en 31 maart (in volle 
Corona-crisis) namen 14.005 
personen deel aan een online 
enquête.(*) “Meer dan de helft 

van de respondenten (51,1%) denkt door 
deze crisis in de toekomst ‘eerder tot 
zeker’ meer belang te hechten aan de 
balans tussen werk en privé. “Of een 
substantieel deel van de Vlamingen dat 
zal waarmaken, is voer voor vervolgon-
derzoek”, aldus professor Stijn Baert van 
UGent die merkt dat het belang van het 
evenwicht tussen werk en privé, de om-
standigheden waarin wordt gewerkt en 
de mate waarin de werkgever rekening 
houdt met de persoonlijke wensen van 
de werknemer toeneemt.

   Bij het Antwerpse communicatie-
bureau Marbles is het welzijn van de 
medewerker sinds 2016 deel van de 
bedrijfscultuur: ‘Mensen zijn binnen 
Marbles de belangrijkste asset en we 
zetten hun welzijn dan ook centraal.’ 
Qua HR wil het een innovator zijn. “We 
dagen de regels uit en durven dingen 
uitproberen die nog nooit werden 
gedaan”, stelt oprichter, coach en 
ondernemer Tom Herrijgers (40). Dat 
was niet altijd zo. Bij de oprichting in 
2001 kende het bedrijf een traditionele 

hiërarchie. Het bouwde met WEBS een 
online platform voor handelaars. Het 
bedrijf groeide en vier jaar later kwamen 
de eerste medewerkers in dienst. Na de 
overname van twee bedrijven ging het 
in 2014 als Marbles de markt op met 
het nieuwe 360° communicatiecon-
cept. Het telde toen 17 medewerkers. 
“Wegens te weinig referenties op dat 
vlak, was het werven van klanten geen 
evidentie. In een jaar tijd vertrokken 
acht werknemers en mijn vennoot. De 
financiële druk was enorm.”

Zelfsturend
   “Hoog tijd voor reflectie”, stelt 

Herrijgers. “ Ik heb dan alle cijfers op 
tafel gelegd en open kaart gespeeld met 
het team dat er nog aan de slag was. Ik 
geloofde nog steeds in de koers die was 
uitgestippeld, maar alle beslissingen wer-
den voortaan gezamenlijk genomen. Al-
les werd in vraag gesteld, van het startuur 
tot het thuis werken, en waarom thuis? 
Eigenlijk kun je van eender waar werken. 

Het ging zover dat het plannen van de 
vakantiedagen in vraag werd gesteld.”

   Marbles switchte naar een zelfstu-
rende organisatie. “We werken met 
twee gelijke teams. Elke week is er 
teamoverleg. Daarin wordt alles beslist, 
ook het opnemen van verlofdagen.” Dat 
is met 50% gestegen. Elk team heeft 
wel een aantal uren voor klanten te ver-
werken. De continuïteit van het bedrijf 
moet gegarandeerd blijven. Hierdoor 
springen medewerkers ook over de 
teamgrenzen heen voor elkaar in. “Zo 
is een sterke groepsgeest ontstaan, 
heerst er een familiaal gevoel tegenover 

ONBEPERKT BETAALD VERLOF

Het besef groeit dat het geluk op de werkvloer aan belang wint 

De kandidaat moet de nodige sociale inzich-
ten en teamvaardigheden hebben. “Pas dan 
wordt er naar de competenties gekeken”, zegt 
Tom Herrijgers, CEO van Marbles. (Foto : E.L.)
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ONBEPERKT BETAALD VERLOF

Het besef groeit dat het geluk op de werkvloer aan belang wint 

Vacatech focus

elkaar. We kennen ook geen burn-outs 
meer. In de oude structuur kregen drie 
jonge mensen met een burn-out af te 
rekenen.” 

Culture fit
   Het leverde Marbles geen windei-

eren op. Vandaag werken er opnieuw 
17 mensen. Herrijgers dankt dit aan de 
complete transparantie. “Door mensen 
inzicht te geven in het reilen en zeilen, 
door ze erbij te betrekken, denken ze 
meer als bedrijf en veel minder aan 
individuele carrièrekansen.” De verant-
woordelijkheid, het vertrouwen en de 
vrijheid moeten continu in evenwicht 
zijn. Er is een vaste loonpolitiek. Het 
team evalueert de medewerker. “Daar-
om hechten we ook veel belang aan 
'culture fit' bij sollicitaties. De kandidaat 
moet over de nodige sociale inzichten 
en teamvaardigheden beschikken. Pas 
dan wordt er naar de competenties 
gekeken. Het is vooral een kwestie van 
de juiste mentaliteit.”

   Of die nieuwe structuur bij voor-
keur een zelfsturende organisatie moet 
zijn, daarvan is Jan Denys bij Rand-
stad niet zo zeker. “De voorbeelden 
zijn niet overtuigend. Het feit dat zo 
weinig bedrijven dit overnemen, bewijst 
mijn scepsis. De meerwaarde is niet 
echt aangetoond. Uiteindelijk bleken 
de werknemers evenveel verlof op te 
nemen. Bedrijven die dit willen door-
voeren, prima. Maar ik denk niet dat 
een meerderheid van de werknemers 
hierop zit te wachten”, stelt de arbeids-
analist. “Natuurlijk zijn er voordelen 
zoals de grotere autonomie. Maar de 

onderlinge sociale druk kan hierdoor 
wel toenemen. Ik vind het veel gedoe 
om uiteindelijk weinig verschil aan de 
eindmeet te hebben.” Denys gelooft dat 
het in bepaalde omgevingen wél kan 
werken. “Het kan wel degelijk werken in 
specifieke settings, zoals eerder klein-
schalige informele omgevingen met zeer 
groot onderling vertrouwen en weinig 
hiërarchie, maar het zal geen algemeen 
gegeven worden.”

Cafetariaplan
   Volgens professor Godderis moet 

het systeem van onbeperkte vakantie 
ingebed zijn in een totale cultuur waarin 
de wederzijdse verwachtingen duidelijk 
zijn. “Om als team bepaalde doelstellin-
gen te kunnen halen, moet je op elkaar 
kunnen rekenen. Er zijn dus concrete 
afspraken nodig. Het bedrijf moet daar 
ook op georganiseerd zijn. Je moet 
immers voldoende capaciteit hebben. 
Iedereen moet ervan gebruik kunnen 
maken. De CEO kan hierbij het goede 
voorbeeld stellen. Hij zet immers de 
norm”, redeneert hij. “Mensen nemen 
niet exuberant veel verlof. Het gaat 
meer om het 'gevoel' van autonomie.” 
Daarnaast treedt hij Denys bij dat het 
niet in elk bedrijf mogelijk is. “In een 
auto-assemblagebedrijf waar aan de 
band wordt gewerkt, wordt het moeilijk. 
Hoe ga je dit systeem van onbeperkte 
vakantie logistiek realiseren zonder dat 
de band stilvalt? Er zijn nu ook eenmaal 
mensen die niet zonder sturing kun-
nen. Er is een match nodig tussen de 
bedrijfscultuur en de profielen, inclu-
sief de competenties, die dat bedrijf 
aantrekt. Hier moet echt goed over 
nagedacht worden.”

   De strijd voor het behoud van 
personeel is volgens de professor een 
belangrijk element in de zogenaamde 
'war for talents'. “Je moet als bedrijf 
aantrekkelijk zijn. Dat kan door het 
loon, maar evengoed door aandacht 
te besteden aan de work-life balance. 
Inzetten op welzijn zoals Marbles doet, 

is daarom een zeer verstandige keuze.” 
Dat het vooral bij jongeren zou spelen, 
betwijfelen zowel Denys als Godderis. 
“Bij generatie X blijkt het wel belangrijk, 
maar als je jong bent, hou je sowieso 
van vrijheid. Jongeren zijn zich aan het 
losmaken van het huiselijke nest. Ze wil-
len zich ongebonden voelen. Zodra je 
een gezin hebt of een huis af te betalen, 
wil je meer zekerheid. Maar op je 50 of 
60 jaar speelt het aantal verlofdagen 
opnieuw een rol. De kinderen zijn uit 
huis en het huis is afbetaald. Maar ver-
lof is slechts één element in het verhaal. 
De vormen van verloning wijzigen nu 
eenmaal afhankelijk van de noden en 
behoeften op een bepaald levensmo-
ment. Vandaar dat er vandaag vaak 
wordt gewerkt met het zogenaamde 
flexibele 'cafetariaplan'. Dat behelst een 
verloningspakket waaruit je kunt kiezen, 
voor extra verlof, een wagen, extralegale 
voordelen en zo meer. Belangrijk is dat 
de medewerker zelf goed nadenkt, want 
dit kan gevolgen hebben voor de soci-
ale zekerheid. Onbetaald verlof staat 
immers gelijk met niet gewerkt. Een 
bedrijf moet dus goed nadenken welke 
cultuur het heeft of wil bereiken en of 
er een draagvlak voor is of kan worden 
gecreëerd.” n

(*) Prof. dr. Stijn Baert, drs. Louis Lippens, 
dra. Eline Moens, drs. Philippe Sterkens en 
drs. Johannes Weytjens, ‘Wat denken Vlaamse 
werknemers over de gevolgen van de Corona-
crisis voor hun carrière? Cijfers en reflecties’, 
Vakgroep Economie (UGent), 3 april 2020.

"Het kan de onderlinge sociale druk verhogen”, 
waarschuwt Jan Denys, Arbeidsmarktexpert 
Randstad. (Foto : Randstad) 

"Je moet als bedrijf aantrekkelijk zijn. (…) 
Inzetten op welzijn, zoals Marbles doet, is 
daarom een zeer verstandige keuze”, aldus 
Lode Godderis, Professor Omgeving en Ge-
zondheid. (Foto : KU Leuven)
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Vacatech people & jobs

Efficiëntieslag in het distributiemagazijn
“We focussen op autonome voertuigen in de industriële intralo-

gistiek maar kiezen niet voor ‘make, sell & forget’. Dat model heeft 
zijn tijd gehad,” stelt Keshav Chintamani (39), die in februari 2019 
Tractonomy Robotics opzette in Kortrijk. De start-up, die geniet 
van imec’s iStart-programma, bouwde met Omnit zijn eerste proto-
type/schaalmodel autonome mobiele robot op mecanum- of omni-
directionele wielen. In een volgende iteratie moet die 250 kg tillen 
en 750 kg trekken. “Distributiecentra hebben honderden of duizen-
den karren die ze manueel verzetten. Wij willen dat automatiseren 
en tot drie keer versnellen. Efficiënt en veilig.” Daarom loopt de 
Omnit op het eigen Robotics-as-a-Service delay-tolerant cloudplat-
form. Chintamani deed zijn BA in automotive in Hassan (Karnatak, 
Indië) en zijn MA mechanisch ingenieur in Detroit (VS) waar hij in 
2010 ook zijn PhD haalde op 
het ontwikkelen van de mens-
robot interfacetechnologie 
voor een telegeleide robotarm 
op het ISS ruimtestation. Sleu-
telwoord: augmented reality. 
Die expertise ontwikkelde hij 
verder bij Space Application 
Services (SAS) in Zaventem 
als systeemingenieur en 
teamleider met toepassingen 
in de ruimtevaart, telegenees-
kunde en robotica. Zes jaar 
later schoof hij naar imec-
UGent's IDLab groep waar hij 
de groep hielp bij het creëren 
van nieuwe robotica-projecten 
voor Industrie 4.0. Tot hij vo-
rig jaar Tractonomy Robotics 
startte.n

Van fundamenteel naar toegepast
Van jongs af gepassioneerd door de zee, trekt ze ook nu nog surfend de wind in. “Ik 

wou begrijpen hoe de zee in mekaar zit en koos voor ‘fundamentele’ biologie”, zegt 
Noémie Wouters (36), CEO van incubator Bluebridge in Oostende. Na Latijn-Grieks 
waarschuwden leerkrachten haar voor wetenschappelijke studies. “In de eerste kandi-
datuur zag ik hard af” maar wie gewaarschuwd is, is er twee waard. Haar BA deed ze in 
Hasselt, haar licentiaat en MA Marine en Lacustrine Wetenschappen in Gent. Als Science 
Officer bij het Brusselse Greenloop ging haar aandacht naar ‘biomimicry’. Wat je leert in 
de biologische wereld blijkt immers vaak ook elders toepasbaar. “Early warning signalen 
dat een ecosysteem bedreigd wordt, zijn ook toepasbaar op het beursgebeuren of op ma-
nagementfuncties in een bedrijf.” Ze trok naar Lissabon om er te doctoreren in Marine 
Biologie en Aquacultuur. Met een summa cum laude werd ze science officer bij European 
Marine Board dat de krijtlijnen uitschrijft voor het wetenschappelijk onderzoeksbeleid. 
Eerst als Liaison Officer van de UGent en CEO ad interim werd ze uiteindelijk CEO van 
het Oostendse Greenbridge dat onlangs Bluebridge werd. “Golf- en windenergie zijn 
nog steeds pijlers maar we verbreedden de basis. Ik faciliteer er nu het multidisciplinaire 
gebeuren. Kennis vertalen we in industriële toepassingen en duurzame business”, aldus 
de kennisbroker. “Het komende decennium moet het Ostend Science Park het Europees 
epicentrum worden van marineonderzoek.” n

Op de rand
“We geven een ‘stem’ aan alle niet-geconnecteerde 

dingen in het veld”, zegt Nelson Matthys, CEO en mede- 
oprichter van het Leuvense VersaSense dat steevast the 
edge opzoekt. Edge Computing op de sensor zelf. “We 
draaien de analytica op de motor zelf” met zelfkalibre-
rende -Plug & Play- sensoren voor de temperatuur, licht, 
trillingen of stroommetingen. Ze verwerken de ruwe  
data en sturen het resultaat draadloos door via NB-IoT,  
LoRa en andere weinig energieslurpende netwerken.  
“Zo vertellen onze sensoren op broodsnijmachines in 
supermarkten hoeveel broden gesneden worden.”  
Matthys ging voor Computerwetenschappen aan KU 
Leuven (2006), gevolgd door een doctoraat over soft-
ware technologieën voor dynamische sensornetwerken 
en twee jaar postdoc onderzoek. Na een decennium aan 
de KU Leuven startte hij de spin-off VersaSense, dat nu 
actief is in 30 landen en vooral dan in de maakindustrie, 
bij energieleveranciers, fast-moving consumer goods en 
Smart Cities. “De grote uitdaging in Industriële IoT is 
natuurlijk het onderhoud van al die sensoren en vooral 
dan hun batterijen.” Dit jaar pakt VersaSense ook uit met 
de eerste prototypes van batterijvrije sensoren. n

mei 2020 Engineeringnet Magazine I  61volg ons op www.engineeringnet.be



Technisch aanbod

Met de ultra-compacte industriële PC C7015 biedt Beckhoff een industriële PC aan die direct op 
de machine of het systeem gemonteerd kan worden (op de edge) en volledig compatibel is met de 
beschermingsklasse IP 65/67.

D
it decentraal edge-apparaat is 
in feite een complete bestu-
ringscomputer met een sterk 
multicore rekenvermogen. Maar 

dan wel ultra-compact (85 x 167 x 43 
mm) en stil, want zonder ventilator. 
Resultaat: er is minder schakelkast-
ruimte nodig, het machineontwerp 
wordt eenvoudiger en naderhand zijn 
systeemuitbreidingen makkelijker. De 
kosteneffectieve PC C7015 is universeel 
geschikt voor krachtige automatisering, 
visualisatie en communicatie. Toepas-
singsmogelijkheden reiken van de klas-
sieke machinebesturing tot het gebruik 
als edge-apparaat in industrie-4.0-
concepten.

Krachtig edge-apparaat
   De C7015 is uitgerust met een 

sterke Intel Atom®-multicore-CPU 
met maximaal vier processorkernen. In 
vergelijking met conventionele edge-

apparaten op ARM-basis zijn daarmee 
ook aanzienlijk complexere toepas-
singen, een decentrale voorverwerking 
van gegevens en de registratie van 
grote hoeveelheden data te realiseren. 
Met beschermingsklasse IP 65/67 is 
de C7015 ideaal voor moderne edge-
toepassingen, ook in zware machine-
omgevingen.

Decentrale machinebesturing met 
EtherCAT P

   De IP 65/67-IPC is bovendien 
geschikt als een zeer functionele 
machinebesturing. De montage op 
locatie kan waardevolle schakelkast-
ruimte besparen. Dit geldt met name 
in combinatie met andere Beckhoff-
componenten met een hoge bescher-
mingsklasse, zoals het decentrale 
servo-aandrijvingssysteem AMP8000 
en de EtherCAT-P-I/O-modules van 
de EPP-reeks. Op deze manier kan het 

machineconcept aanzienlijk worden 
vereenvoudigd. Tegelijk kunnen de 
kosten voor latere systeemuitbrei-
dingen, zoals het toevoegen van een 
energiedataregistratiesysteem, tot een 
minimum worden beperkt.

   De geïntegreerde EtherCAT-P-
aansluiting van de C7015 opent nieuwe 
mogelijkheden voor een efficiënte 
sensor-/actuatoraansluiting via de 
EPP-modules met beschermingsklasse 
IP 67. Zo zijn decentraal ook complexe 
diagnose- of conditionmonitoringtaken 
met minimale installatie-inspanningen 
te realiseren. Hiertoe wordt een speciale 
montageplaat aangeboden waarmee een 
EPP-module rechtstreeks aan de C7015 
te bevestigen is. Indien nodig kunnen 
via EtherCAT P nog meer EPP-modules 
flexibel en toepassingsgericht worden 
aangesloten. n

www.beckhoff.be

Compacte kracht op de edge

De ultra-compacte 
IP65/67-computer C7015 
(links) vereist zelfs met 
de direct aangesloten 
EtherCAT-P-I/O-module 
van de EPP-reeks (rechts) 
slechts een minimale 
installatieruimte. 
(Foto : Beckhoff)
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Vintecc staat voor ‘smart & connected machines’. Het gaat om mo-
biele en industriële machines die, dankzij doorgedreven intelligen-
tie, autonomer en/of efficiënter kunnen werken. Industrie 4.0 dus. 
“In het ontwikkelingstraject buigen wij ons niet over het mechani-
sche gebeuren maar wel over de software, de sensoren en alles wat 
daarbij hoort”, aldus Vincent Theunynck, bij het Roeselaarse bedrijf, 
dat opgericht werd in 2015 en vandaag 16 topmensen telt.

K
lassieke technieken beginnen met
een prototype dat uitgetest wordt.
Die testdata sturen telkens nieuwe

iteraties aan. “Dat is een tijdrovend
proces en de kost van fouten neemt
toe bij elke stap. Onze gevirtualiseerde
benadering kent een kortere time-to-
market. Finaal kunnen we een complexer 
product aan hogere kwaliteit afleveren.”

Vintecc ontwikkelt zijn software op 
basis van een ‘Digital Twin’ of digi-
tale tweeling. “Daarbij ontwikkelen en 
testen we software tegen een simulatie 
van het fysische proces. Dit levert een 
gigantische tijdswinst op omdat we 
veel scenario’s veilig, herhaaldelijk en 
versneld kunnen testen.” Voor digital 
twins ontwikkelde Vintecc een eigen 
platform dat zeer flexibel inzetbaar is. 
”Dat deden we ook al voor data captatie 
en processing. Met ‘Capture’  bieden 
we een krachtig basisplatform aan dat 
voor elke machinebouwer op maat kan 
worden afgesteld.”

Als partner in de ontwikkeling van de 
software voor zijn pallet shuttles, zet 
Vintecc o.a. zijn digitale tweelingen in 
bij Stow Group. De machine, die o.a. in 
vriesmagazijnen zijn terug te vinden, ge-
bruikt heel wat sensoren om de locatie, 
belading en toestand van een pallet te 
‘begrijpen’. “De software koppelen we 
aan de digitale tweeling om de machine 
in onze gecontroleerde omgeving vir-
tueel uit te testen” vertelt Karel Viaene. 
“Met de resultaten wordt de software 
code dan automatisch gegenereerd.” 

Een gelijkaardige opdracht verzorgt 
Vintecc bij Arcelor Mittal Gent. Aan de 

hand van digital twins simuleerde het 
onder andere Lidar-sensordata voor de 
object- en obstakeldetectie van een ‘slab 
carrier’. Die 135 ton zware machine tilt 
stalen plakken op en transporteert ze 
van de buffer- naar de verwerkingszone. 
“We simuleren het inscannen van sta-
pels, het identificeren van de individuele 
slab in de stapel en het manipuleren 
ervan. De simulaties laten ons toe om 
deze functies ‘first time right’ te automa-
tiseren zonder het productieproces te 
verstoren. “ aldus Viaene.

Voor een verpakkingslijn bij een 
voedingsbedrijf was de vraag welke 
aanpassing nodig was om de capaci-
teit op te drijven. Wat als? De digitale 
tweeling werd een objectieve testbank 
om optimaal verschillende scenario’s 
uit te testen en te vergelijken.” Maar 
evengoed simuleert men de werking van 
een camera op een oogstmachine die de 
vullingsgraad van een meerijdende kar 
controleert.

De toepassingen zijn talrijk. Met zijn 
technologie kan het bedrijf heel uiteen-
lopende vragen en projecten aan. “Op 

vandaag vermarkten we ons platform 
niet maar bouwen we wel standalone 
digital twins op basis van 3D CAD files”, 
zegt Simon Chuptys, trekker van de si-
mulatie ontwikkelingen binnen Vintecc. 
“Zo houden we de instapdrempel laag 
en kan iedere ontwikkelaar ermee aan 
de slag.” Trouw aan het DNA van ons 
bedrijf leveren we maatoplossingen 
en werken we snel en sámen met de 
klant om zijn machines en processen te 
verbeteren door te digitaliseren en vir-
tualiseren”, concludeert Viaene. Vintecc 
opent dit jaar in september een tweede 
vestiging in Leuven. n

www.vintecc.com

Vintecc: Digital Twin As a Service

Aan de hand van digital twins simuleert het
onder andere Lidar-sensordata voor de object- 
en obstakeldetectie van een ‘slab carrier’ bij
Arcelor Mittal Gent.  (Foto : Vintecc)

Vintecc zet 'Digital Twin' in bij Poco Loco (deel 
van de Paulig Group) voor capaciteitsstudie.  
(Foto : Vintecc)
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In maart pakten de Bio-Planet winkels uit met verse basilicum dat 
volgens het principe van vertical farming is geteeld. Revolutionair 
aan dit verhaal is dat het die ingenieus in elkaar steekt. Resultaat? 
Een bijzonder ecologisch systeem dat ook voldoende economisch 
interessant zal zijn om verder uit te bouwen.

T
oen bio-ingenieur Sarah Roels 
enkele jaren geleden bij Colruyt 
Group solliciteerde, had ze geen 
idee dat daar ook aan innovatief 

onderzoek wordt gedaan. Ze werd echter 
een spilfiguur in een project waarmee de 
retailer opnieuw zijn belofte invult om 
maximale duurzaamheid na te streven. De 
Vertical Farm is namelijk een typevoor-
beeld van toekomstgericht ecologisch 
denken. “Onze techniek vereist twintig 
keer minder ruimte, 90% minder water en 
50% minder nutriënten dan de klassieke 
teelt”, vertelt Sarah Roels. “Het sub-
straat waarin de planten groeien, is een 
combinatie van reststromen die volledig 
composteerbaar zijn. De hele installatie 
werkt op groene energie en de planten 
worden gevoed met gezuiverd regenwater 
dat maximaal wordt gerecycleerd.”

Doordacht concept
   Vertical farming is natuurlijk geen 

nieuw gegeven. Door de verhoogde pro-
ductiviteit/efficiëntie, de mogelijkheid 

tot lokale teelt en het feit dat er geen 
pesticiden nodig zijn, wint het concept 
wereldwijd aan populariteit. “Con-
creet worden planten in verschillende 
lagen boven elkaar gekweekt, en dit in 
een afgesloten ruimte met een opti-
male temperatuur, luchtvochtigheid en 
verlichting”, aldus Sarah Roels. “Helaas 
wordt het economische aspect niet altijd 
in rekening gebracht, met als resultaat 
dat veel Vertical Farms een kort leven 
zijn beschoren. Dat is natuurlijk geen 
optie voor Colruyt Group. Meer nog, we 
hebben het management daadwerkelijk 
moeten bewijzen dat ons idee zowel 
ecologisch als economisch interessant 
is. Dat hebben we gedaan door een proof 
of concept te bouwen die we gedurende 
een tweetal jaar hebben uitgetest en 
geoptimaliseerd.”

Technische invalshoek
   Wat het Vertical Farm-project van 

Colruyt Group uniek maakt, is de aan-
pak. “Veel start-ups vertrekken vanuit 

de plantenfysiologie om pas daarna te 
zoeken naar bestaande technologie om 
een werkende unit te bouwen”, vertelt 
Sarah Roels. “Wij zijn vanuit technisch 
oogpunt gestart omdat Colruyt Group 
ontzettend veel kennis over engineering,  
koeling, waterzuivering, energie-efficiëntie,  
ventilatie, … in huis heeft. We maakten 
een volledig eigen ontwerp van een 
Vertical Farm die volgens ons maximaal 
efficiënt zou werken. Dit hebben we 
vergeleken met een tweede, klassieke 
installatie die we bouwden met com-
ponenten en technologieën die op de 
markt beschikbaar waren.”

Eigen creatie van A tot Z
   De Vertical Farm, die Colruyt Group 

ontwikkelde, is een sterk voorbeeld 
van samenwerking tussen R&D en de 
technische dienst. Charlotte Vervaet, 
Diensthoofd Productie van de Vertical 
Farm, legt uit: “Het project was vooral 
interessant omdat we bestaande ken-
nis moesten toepassen in een concept 
dat voor ons volledig nieuw was. De 
R&D-afdeling concentreerde zich op 
het onderzoek naar de correlatie tussen 
plantengroei en het optimale gebruik 
van energie, water en grondstoffen. De 
focus van de technische dienst lag op 
het vertalen van onze ideeën naar de 

Foto: Colruyt Group

VAN RETAILER NAAR TUINBOUWER

Colruyt Group ontwikkelt unieke Vertical Farm
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ontwikkeling van gloednieuwe compo-
nenten. Met als resultaat dat onze Verti-
cal Farm een volledig eigen creatie is: de 
sleuven waarin de plantjes groeien, de 
verlichting, de toevoer van nutriënten, 
de programmering, de beveiliging,… We 
ontwikkelden zelfs een nieuw type ven-
tilatie en verlichting waarvoor we een 
patent hebben aangevraagd. Maar ook 
alles buiten de farm, zoals de opslag en 
filtratie van het regenwater, de mengers 
voor nutriënten, de machine om het 
substraat klaar te maken, een installatie 
om de plantjes water te geven vooral-
eer ze worden verpakt, de verpakking 
op zich, … zijn het resultaat van onze 
interne kennis en creativiteit.”

Meest energie-efficiënte  
groeilampen ter wereld 

   De Vertical Farm van Colruyt Group 
bevindt zich in een oud magazijn in 
Halle en werd gebouwd volgens het 
‘box-in-box’-principe. Het gaat letterlijk 
om een grote doos die met sandwich-
panelen werd samengesteld. Binnenin 
staan opslagrekken met de kiemende 
zaadjes en de grotere plantjes. Omdat 
planten enkel maar het rode en blauwe 
licht uit het spectrum nodig hebben, 
hult de ruimte zich in het paars of vol-
ledig in het donker (want de plantjes 
moeten ook ‘slapen’). “De ratio hoe-
veelheid licht per joule elektriciteit van 
de huidige ledlampen op de markt, 
kon volgens ons nog verder omhoog”, 
vertelt Sarah Roels. We mogen met trots 
zeggen dat we, voor zover we weten, 

de meest energie-efficiënte groeilam-
pen ter wereld hebben ontwikkeld. De 
overschakeling van dag- op nachtcyclus 
en vice versa gebeurt automatisch, wat 
helpt bij het bereiken van een optimale 
groeicurve.”

Unieke watertoevoer en ventilatie
   Ook de voeding en waterbedeling 

spelen een belangrijke rol. Deze worden 
gezamenlijk toegediend via kanalen die 
onder de sleuven lopen. “We ontwikkel-
den een quasi gesloten systeem waarbij 
het water dat verdampt terug wordt 
opgevangen en hergebruikt,” vertelt 
Charlotte Vervaet. “Bovendien hebben 
we onze interne kennis over waterzuive-
ring aangewend om uitsluitend gezuiverd 
regenwater in de Vertical Farm te gebrui-
ken. Last but not least is er de ventilatie 
die ervoor zorgt dat elk plantje evenveel 
verse lucht krijgt. De totaliteit van al deze 
componenten en technieken levert een 
perfect geconditioneerde omgeving die 
kwalitatieve en stevige planten in twintig 
dagen aflevert. Dit is twee keer sneller 
dan een traditionele teelt. Bovendien 
zijn we totaal onafhankelijk van de 
weersomstandigheden. Het resultaat is 
een Vertical Farm die ook economisch 
rendabel is, zeker indien het product bij 
de consument aanslaat en we een schaal-
vergroting kunnen doorvoeren.”

Nog enkele vraagstukken
   Vandaag is de Vertical Farm van 

Colruyt Group klaar voor commercialise-
ring. In maart werden de eerste plantjes 

met een grote promotiecampagne in 
Bio-Planet aangeboden. Toch staat nog 
niet alles volledig op punt. Zo wordt 
momenteel nog de houdbaarheid van het 
substraat onderzocht. Charlotte Vervaet 
legt uit waarom: “Om de ecologische 
voetafdruk te beperken, wilden we een 
100% natuurlijk substraat dat volledig uit 
nevenstromen is opgebouwd. Omdat het 
een beschermde grondstof is, was veen 
geen optie. De producent heeft het sub-
straat speciaal voor ons ontwikkeld en 
maakt het enkel voor ons aan. Hierdoor 
ligt de minimum afname momenteel vrij 
hoog. Deze is genoeg voor verschillende 
maanden, gezien de schaal van onze farm 
én het feit dat we per plant erg weinig 
substraat gebruiken. Omdat het een 
volledig nieuw type is, bestaat er nog on-
duidelijkheid over de reële houdbaarheid 
ervan. Daarom garandeert de fabrikant 
maar twee weken. Momenteel testen we 
oud en nieuw substraat parallel om uit te 
zoeken hoelang we het eigenlijk kunnen 
gebruiken. Daarnaast onderzoeken we 
nog de beste manier om het substraat op 
te slaan. Tenslotte zoeken we nog naar 
de beste manier om de hele installatie 
periodiek te reinigen. Er zullen immers 
altijd planten aanwezig zijn, waardoor 
we geen desinfectiemiddelen kunnen 
toepassen. Maar ook dit vraagstuk zullen 
we zonder twijfel kunnen oplossen. Want 
we geloven sterk in dit concept waarmee 
Colruyt Group zich opnieuw kan mani-
festeren als een ecologische pionier.” n

www.colruytgroup.com/verticalfarm

Foto: Colruyt GroupFoto: Colruyt Group
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Product News

Deep learning as a service
Artificiële Intelligentie wordt voor steeds meer bedrijven een strategische prioriteit. Het 
implementeren en beheren van AI-workloads kan echter complex en tijdsintensief zijn. 
Dell Technologies ontwikkelde acht enabling bundels die de workflows van dataweten-
schappers en -onderzoekers kunnen vereenvoudigen. Door diverse acties te consolide-
ren reduceert het fors de TCO. Zowel in de gegevensanalyse als in de voorbereiding en 
modeltraining zorgt het voor belangrijke versnellers, ook op de edge. Het portfolio bouwt 
op mobiele werkstations uit de Precision 7000-serie en de 5820 en 7920 torenwerkstations 
met NVIDIA® Quadro RTX™ 5000, RTX 6000 en RTX 8000 GPU’s. De workload voor deep 
learning training kan ook sneller schalen door Dell EMC Isilon, Dell EMC PowerSwitch en 
NVIDIA DGX-2™ systemen te combineren met NVIDIA V100 Tensor Core GPU's.

Onestopshop voor Festo
Distributeur RS Components breidde zijn pneumatisch 
en elektrisch Festo-assortiment uit met meer dan 17.000 
artikelen: cilinders, actuatoren, kleppen en pneumatische 
luchtvoorbereidingsproducten maar ook de nieuwste opto-
elektronische SOOD- en SOOE-fotocellen: diffuse sensoren 
met achtergrondonderdrukking, zender-ontvangersensoren, 
reflectiesensoren, reflectiesensoren voor transparante objec-
ten, en contrast- en afstandslasersensoren. De pneumatische 
VUVS-magneetventielen voor zwaar gebruik kennen zo’n 20 
producten in de VUVS-L reeks, ontworpen rond een zuiger-
plunjer met afdichtpatroon, met een debiet tot 2300 l/min, en 
de VUVS-LK-reeks met een debiet tot 1000 l/min.

Power Panel
B&R breidde zijn Power Panel T-Series uit met de T80, een 
operator terminal uit het topgamma. Achter het robuuste 
designscherm schuilt de kracht en lenigheid van een Intel Atom 
processor. Ideaal voor webtoepassingen. Zijn geringe diepte 
maakt het paneel prima geschikt voor inbouw en zwenkarm. 
Het capacitieve multi-touch scherm, met een diagonaal van 7" 
tot 15.6”, reageert precies en betrouwbaar, zelfs met dikke lede-
ren handschoenen. Via een servicepagina is het mogelijk het 
IP-adres, de DHCP-server en de screensaver te configureren. Zijn 
besturingssysteem is beschermd tegen ongewenste wijzigingen 
vanuit applicatieprogramma's. Tijdens runtime worden appli-
catiegegevens uitsluitend bijgehouden in het RAM-geheugen. 
Gegevensfragmentatie is dan ook helemaal geen issue.
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Bij Schneider Electric geloven we dat 
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