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TECHNIEK

voldaan. Deze techniek wordt inmiddels al 

ruimschoot omarmd in onder andere de 

truck en trailer en agro industrie.

Echter is beitsen conform Qualicoat stan-

daard een vereiste. Voor Qualicoat appli-

cateurs is dit product dan ook nog geen 

optie. AD Chemicals gaat wel graag het 

gesprek aan met Qualicoat over deze ont-

wikkelingen: “want alleen door ook buiten 

de bestaande kaders te denken kan tot 

innovatie worden gekomen” aldus Roland 

van Meer, AD Chemicals.  

RUIME PRODUCTIE ERVA-

RING COMPRI COATING 

SERVICES

Inmiddels heeft Compri Coating Services 

al meer dan een half jaar productie erva-

ring met de geoptimaliseerde beits.  Ludo 

Appels van Compri Coating Services over 

de ervaring: “Met de geoptimaliseerde 

beits zijn wij als applicateur goed voorbe-

reid op het groeiend volume gerecycleerd 

aluminium, daar een applicateur niet altijd 

weet welke type aluminium voor de klant 

gecoat zal moeten worden is robuustheid 

in het proces van essentieel belang. Met 

deze optimalisatie zijn wij in staat ook voor 

gerecycleerd aluminium de hoogste coa-

tingkwaliteit te bieden”. Inmiddels is deze 

techniek binnen de volledige Compri Coa-

ting Groep geïmplementeerd.  AD Che-

micals en Compri Coating Services staan 

open om met diverse ketenpartners of 

andere geïnteresseerde applicateurs hier-

over van gedachten te wisselen en kennis 

te delen. Samen voor een sterke keten!

Trouw VOM-lid Agfa-Gevaert ontwikkel-

de met Zirfon een membraantechnologie 

die de productie van groene waterstof ef-

ficiënter en goedkoper maakt.

Dat is ook de mening van het toonaange-

vende Fraunhofer Institut dat deze mem-

branen de meest kostenefficiënte techno-

logie zijn voor de productie van groene 

waterstof via alkalische elektrolyse.

Agfa werkt al sinds 2006 aan deze inno-

vatie, waarbij de R&D en de productie 

in eigen huis gebeuren. De knowhow zit 

dus stevig in ons land verankerd en bouwt 

verder op de expertise die het bedrijf al 

jaren heeft opgebouwd in speciaalfilms, 

giettechnologie en chemie.

OVER ZIRFON

Groene waterstof wordt geproduceerd 

via waterelektrolyse, een proces dat groe-

ne elektrische energie gebruikt om water 

om te zetten in zuurstof en waterstof. 

Deze gassen worden gescheiden door een 

membraan in het hart van de elektrolyse 

dat grotendeels de efficiëntie en betrouw-

baarheid van het waterstofproductiesys-

teem bepaalt.

Zirfon-membranen voor geavanceerde al-

kalische elektrolyse worden door klanten 

over de hele wereld gewaardeerd om hun 

aanhoudend hoge productiviteit, zelfs on-

der dynamische bedrijfsomstandigheden. 

Een ander voordeel is hun uitstekende 

duurzaamheid, die zowel de betrouwbaar-

heid als de onderhoudskosten van het 

elektrolytische systeem ten goede komt.

Agfa-Gevaert wint de essenscia  
innovation award 2022 AGFA

Frank Ruttensi

Agfa-Gevaert, fidèle membre de VOM, a 

développé le procédé Zirfon, une techno-

logie membranaire qui rend la production 

d’hydrogène vert plus efficace et moins 

chère.

L’institut Fraunhofer, qui fait autorité en la 

matière, estime également que ces mem-

branes constituent la technologie la plus 

rentable pour produire de l’hydrogène 

vert par électrolyse alcaline.

Agfa travaille sur cette innovation depuis 

2006, la R&D et la production étant réa-

lisées en interne. Le savoir-faire est donc 

solidement ancré dans notre pays et s’ap-

puie sur l’expertise que l’entreprise a ac-

quise depuis de nombreuses années dans 

le domaine des films spéciaux, des tech-

niques de fonderie et de la chimie.

Agfa-Gevaert remporte le prix de 
l’innovation 2022 d’essenscia AGFA

Frank Ruttensi


