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De Luxemburgse on derneming cleantech is ge specialiseerd in water af scheiding en fossiele
grond stoffen.

Luxemburg staat nog niet be kend om zijn verschil len de "cle antech" onderne mingen, maar Apa teq kan
hier verande ring in brengen. "Een sexy ver haal", dat is hoe pre mier Xavier Bet tel de start fase noemt die
diverse op los singen kan bie den voor de be hande ling van af val water. De op maat ge maakte "Oil Paq" pro-
duc ten " voor de be hande ling van af val water, ge bruikt bij de produc tie voor aard olie en gas, be ho ren tot
dit kernpakket. "Op dit mo ment, worden ze uit ge test in de VS", be nadrukt Bog dan Serban, de CEO van de
onderne ming, trots.

De verwerkings eenhe den, klaar voor ge bruik, vereisen ten hoog ste drie containers, af hanke lijk van hun
capaciteit en de ge ko zen op ties. Hun doel groep: de werk ne mers van zo’n 800.000 olie put ten, actief in de
VS. Sommigen onder hen wil len graag Oil Pac op hun terrein uit tes ten ge du rende en ke le weken, al vo rens
een vaste be stel ling te plaat sen. Men moet weten, dat voor elk vat ruwe olie dat wordt ont gonnen, er vijf
watervaten ver eist zijn. In een land dat 22 mil jard watervat ten pro du ceert, is een op los sing zoals Oil Pac
zeer praktisch.

"Het voordeel van ons systeem is de be hande ling ter plaat se zonder ge bruik van che mische stof fen. En
bo vendien is deze op los sing goed ko per dan die van de concurrenten wat betreft de le vens duur en de ho -
ge re efficiëntie van de door ons ge bruikte membranen" verklaart Serban. Deze membranen, die een
poriëngrootte heb ben van slechts 40 na no me ter, be vinden zich centraal in het sys teem. Onze membranen
zijn voor meerde re jaren, terwijl die van de concurrentie slechts op los singen aanbie den die maar enke le
weken aan hou den, als er geen che misch mid del wordt ge bruikt". Vol gens Bog dan Serban, biedt de con-
currentie al ternatie ve me tho des aan tegen een prijs van drie tot 30 dol lar per vat. "Onze op los sing kost
tus sen de 50 cent en een dol lar", be nadrukt Serba. Bo vendien, bie den de Apateq mem branen ook weer-
stand aan bacte riën en virussen – om nog maar te zwijgen over mi ne rale deel tjes. "Daarnaast zijn wij de
enige onderne ming die bijna 99% aard olie wint uit het water, waardoor deze ook vol le dig herbruikbaar
is" be nadrukt Serban Bogdan nogmaals. In te genstel ling tot normale op los singen, ge bruiken wij geen
che mische stof fen bij de verwerking van het af val water".

Alle be hande lings eenhe den be staan uit re dundantie mo du les voor het geval er bij de ap paratuur een pro -
bleem op treed. Het hoeft ookgeen ver bazing te wekken dat de onderne ming, op ge richt in 2013, al zeven
instal laties heeft verkocht op indu striële schaal. De "frac king" sec tor is ook geïnte resseerd, aan ge zien de
Apa teq-instal laties het toe staan om afval water te re cy clen voor de winning van schalieg as, wat de nood
aan zoet water vermindert en ook de af standen om deze te vervoeren.

Ook heeft de onderne ming zijn sys teem ver kocht aan een Ita li aanse on derne ming die ac tief is in de voed -
sel pro duc tie. Eén van de be langrijkste ap pel pro du cen ten in Zuid-Tirol heeft ook zijn waterverbruik kun-
nen verminde ren van 70 tot 25 m3 per uur. Tussen deze po ten tiële klanten be vinden zich de ont wikke -
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laars van vast goed pro jec ten in pe rife re gebie den "In de VS zijn wo ningen in deze ge bie den niet vaak ver-
bonden met een pu bliek sys teem voor af val waterverzame ling. De ont wikke laars doen vaak be roep op ons
pakket met oplos singen, omdat dat winst ge vender is voor 150 nieu we wo ningen dan voor de constructie
van een verbinding met een pu bliek sys teem voor de af val waterverzame ling" Dit heeft Bog dan Serban
verno men tijdens zijn laat ste be zoek aan de VS. Het aan bod voor de be hande ling van water-insijpe ling
wordt ook op prijs ge steld.

Po ten tiële klanten kun nen zich ook be vinden tussen de ha vens en de eige naars van sche pen die vol gens
de richt lijn van janu ari verplicht zijn om uit laatgasaf schei ders aan boord te ge bruiken. Apateq heeft een
compact systeem ontwikkeld voor grote sche pen, dat toe staat om water ver ontreinigd door uit laatgassen
binnen of bui ten te be hande len met de "scub ber" tech no lo gie. Na de be hande ling wordt het water onmid -
del lijk ge loosd in de oce aan.

In de ha vens kunnen derge lijke instal laties tot 500 m3 water per dag be hande len. Alle instal laties zijn
conform de internatio nale normen voor wa terzui ve ring. Met meerde re paten ten onder zijn naam en de
injec tie van nieuw kapitaal, voelt Apateq zich goed ge po sitio neerd voor de toe komst. "Sinds de op richting,
haalt onze onderne ming voordeel uit de be langrijke ondersteu ning door het Minis te rie van Eco no mische
Zaken, Luxinno vation en het Onderzoekscen trum LIST", be nadrukt de CEO. In Ja nu ari heeft Apateq een
financie ring ont van gen van 5,8 mil joen euro van een investeer der ge vestigd in Het Groot hertog dom
Luxemburg. In ternatio nale on derschei dingen zoals de Red Herrin Glo bal Award 100 en de Frost & Sul li-
van Best Practices Award hel pen de jonge onderne ming, be staand uit 14 werkne mers, met hun groeistra-
te gie. In de tus sen tijd werden al 15 internatio nale le ve ranciers aange steld.

Sinds okto ber wordt de op los sing "Made in Luxemburg" uit ge test in de Vere nig de Staten. De neu tra liteit
van het Groot hertog dom Luxemburg is daarbij een groot voordeel. De eerste een he den Oil Pac 2000 zul -
len worden op ge start in Ohio, Kansas, Mon t ana en an de re Amerikaan se sta ten. Ze kun nen tot 2000 wa -
tervaten per dag be hande len, dus en ke le 14 m3 per uur en staan herge bruik voor 95% van het af val water
toe voor "frac king".

De instal laties staan in drie containers : één voor de voor be hande ling, één – de groot ste – voor de ul tra fil -
tra tie en een ande re voor de meldkamer en de opslag van on derde len. Vier klanten gaan al akkoord met
test fases, voor dat ze een de finitie ve bestel ling plaat sen.

De Luxemburgse pre mier be schouwt Apateq als een "am bassadeur" voor "cle antech". "U blijft in het
Groothertog dom Luxemburg, toch" ?, vraagt hij een beet je be zorgd. "Na tuurlijk", verze kert Bogdan Ser-
ban, "maar we ope nen meer filialen. Wij wil len fun ge ren als cri te rium".
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