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Paques en Shell starten JV voor biologische
ontzwavelingstechnologie
Balk, 01 juli 2011 - Paques Holding B.V. en Shell hebben overeenstemming
bereikt over de vorming van een 50-50 joint venture, Paqell B.V., om zich te
focussen op de marketing van biologische ontzwaveling in de olie -en
gassector voor hoge druk gas toepassingen met behulp van THIOPAQ ® O&G
(olie & gas) technologie.
"De joint venture toont de continue drive van Shell om innovatieve oplossingen te
ontwikkelen voor de toekomst, met name gezien de groei in de gassector en de
uitdagingen om te voldoen aan de toenemende vraag naar energie en een beter
milieu", zegt Theo Bodewes, Shell Vice President voor Gas & Liquids Treating
Technologies. "Onze unieke zwavel terugwinningtechnologie is goed gepositioneerd om
tegemoet te komen aan de behoeftes van de industrie, en we zijn blij om een nieuw
hoofdstuk te beginnen in onze samenwerking met Paques."
"De oprichting van Paqell geeft een sterkere focus voor haar succesvolle activiteiten.
Deze joint venture is de realisatie van onze strategie van voortdurende innovatie en
het vormen van partnerships voor product- en marktontwikkeling. We kijken dan ook
uit naar een nog nauwere samenwerking met Shell", aldus Rob Heim, Algemeen
Directeur van Paques Holding B.V.
THIOPAQ® is sinds begin 1990 door Paques in de waterwereld ingezet voor
atmosferische biogasontzwaveling. In 1997 vormde Paques een technologiealliantie
met Shell, en zag de succesvolle implementatie van THIOPAQ® in de bredere olie- en
gasindustrie, in het bijzonder op het gebied van grootschalige H2S verwijdering en
zwavelterugwinning. THIOPAQ® wordt momenteel op vier (4) plaatsen in de olie- en
gasindustrie toegepast en er zijn zeven (7) projecten in aanbouw.
Een nieuw onderzoek- en ontwikkelingsprogramma zal tegen het einde van volgend
jaar worden afgerond, waarbij gestreefd wordt naar de oplevering van de volgende
generatie THIOPAQ® O&G technologie welke voorziet in een belangrijke verandering in
efficiëntie en capaciteit. Zodra dit onderzoeksprogramma succesvol afgerond is, zal
Paqell zich fysiek vestigen in de Watercampus in Leeuwarden. Deze locatie is gekozen
omdat hier veel kennis en expertise over o.a. duurzame watertechnologie aanwezig is.
Vooralsnog zal Paqell haar activiteiten niet alleen uitvoeren vanuit Leeuwarden, maar
ook vanuit Amsterdam en Balk. Machiel van der Schoot is Algemeen Directeur van
Paqell.

Over Paques
Biotechnologie dat water en gas zuivert is het specialisme van Paques. Het revitaliseren van
grondstoffen is ons motto. Paques helpt bedrijven bij te dragen aan de grote uitdagingen van
vandaag: het verminderen van water en CO2 footprints en het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen. De anaerobe waterzuiveringssystemen van Paques produceren energie uit afvalwater
terwijl het water wordt gezuiverd. Hiermee wordt hergebruik van water vergemakkelijkt. Het
geproduceerde biogas in het zuiveringsproces is een bron van groene energie. Sinds de introductie
van onze eerste BIOPAQ® reactor in 1981 heeft een nauwe samenwerking met onze partners
geresulteerd in een uitgebreid assortiment voor geïntegreerde water en gas behandeling. De
technologieën van Paques zijn bewezen kosteneffectieve en betrouwbare oplossingen.
Paques biedt een breed scala aan diensten, variërend van haalbaarheidsstudies, adviezen en
ingenieursdiensten aan mechanische en elektrische aanbestedingen. De portefeuille voor
waterbehandeling is breed en omvat flexibele anaerobe behandeling, aerobe behandeling,
(biologische) zandfiltratie, stikstof verwijdering, sulfaat verwijdering, fosfaat terugwinning en
verwijdering en metaalverwijdering. Voor (bio)gas behandeling biedt Paques een zeer efficiënte
ontzwavelingstechnologie. Klanten van Paques zijn actief in vrijwel alle communale en industriële
sectoren, zoals voedingsmiddelen, pulp en papier, biobrandstoffen, metaal en mijnbouw en chemische
stoffen.
Over Shell
Royal Dutch Shell plc is gevestigd in Engeland en Wales. Zij heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en is
genoteerd aan de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-maatschappijen
hebben activiteiten in meer dan 90 landen en gebiedsdelen, waaronder opsporing en winning van olie
en gas; productie en verkoop van vloeibaar aardgas en uit aardgas gemaakte vloeistoffen (“gas to
liquids”); verwerking, verkoop en transport van olie- en chemische producten, en hernieuwbareenergieprojecten. Meer informatie is te vinden op www.shell.com.
Shell Global Solutions is een netwerk van onafhankelijke technologiemaatschappijen binnen de Shell
Groep die technische consultancy en licentietechnologieën leveren aan de Shell Groep en aan andere
klanten binnen de energie-industrie. Als antwoord op de grote uitdagingen waarvoor de energieindustrie staat, steunt Shell Global Solutions met haar innovatieve technische oplossingen en
doeltreffende technologie haar klanten bij hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten en bij de realisatie van
strategische plannen. Hierdoor stelt zij klanten in staat om de capaciteit en de prestaties van
bestaande eenheden te verbeteren; nieuwe proceseenheden in bestaande raffinaderijen en
petrochemische complexen te integreren; geavanceerde katalysatorsystemen en inwendige
reactordelen in te bouwen - tot en met het ontwerpen van nieuw te bouwen raffinaderijen. Meer
informatie is te vinden op www.shell.com/globalsolutions.
Over THIOPAQ®
THIOPAQ® is een milieuvriendelijk biologisch ontzwavelingsproces voor H2S verwijdering en
terugwinning. Het THIOPAQ® Olie & Gas proces werd oorspronkelijk door Paques op de markt gebracht
en werd gebruikt voor de behandeling van biogas dat wordt geproduceerd door anaerobe vergisting
van afvalwater. De samenwerking met Shell International heeft geleid tot de verdere ontwikkeling van
het proces en resulteerde in het THIOPAQ® Olie & Gas proces. Tegenwoordig kan de technologie
gebruikt worden voor toepassing bij hoge en lage druk in de aardgas / petrochemische omgeving op
een economische schaal voor projecten tot 150 ton zwavel per dag.
Over Paqell
Meer informatie is beschikbaar op www.paqell.com.
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