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Diesrede 1997 

Ter gelegenheid van de 41 e herdenking van de Dies Natalis van de 
Technische Universiteit Eindhoven op vrijdag 25 april 1997. 

Sprekers: 

Prof.cir. R.A. van Santen (hoogleraar faculteit Scheikundige Technologie) 
en 
Dr. P.J. van den Brink (Shell Research International Chemicals B.V. , 
Amsterdam) 

met de titel: 

"Katalyse: synergie van wetenschap en technologie" 

Tevens werd de UFE-ontwerpersprijs 1997 uitgereikt door Th.J.G.M. Hurks 
namens de voorzitter van het Universiteitsfonds Eindhoven aan 
ir. M.M.P.A. Vermeulen voor zijn werkstuk: "Development of a Small 
Submicron Precision 30 Co-ordinate Measuring Machine". 
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Rutger Anthony van Santen (1945) is hoogleraar anorga
nische chemie aan de faculteit Scheikundige Technolgie 
van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Na het behalen van het gymnasium in Middelburg, stu
deerde hij chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1966 
behaalde hij zijn kandidaatsexamen in de biochemie en in 
1967 behaalde hij zijn doctoraal in de theoretische, organi
sche chemie (cum laude). Hij promoveerde in 1971 op een 
proefschrift getiteld: "On the theory of resonant scattering" 
onder begeleiding van prof.cir. L.J. Oosterhoff (cum laude). 
Van 1971 tot 1972 was hij research medewerker (postdoc) 
aan SRI , Menlo, Californie bij de vakgroep Molecaireen 
Physica, geleid door Dr. F.T. Smith. 
In 1972 ging hij werken bij Shell Research in Amsterdam. 
In de periode 1972-1988 bekleedde hij daar verschillende 

functies. Zijn grate interesse ging uit naar katalyse en zijn laatste functie daar was hoofd 
van de sectie Fysiche Chemie en Katalyse. In 1976 werd hij gasthoogleraar Theoretische 
Chemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 1982 tot 1984 was hij gestationeerd bij 
Shell Development Co. in Houston, Texas. 
In 1986 werd hij buitengewoon hoogleraar in Oppervlakte Chemie aan de TUE, gevolgd 
door een aanstelling als fulltime-hoogleraar Katalyse in 1988. Hij is tegenwoordig direk
teur van het Schuit Katalyse lnstituut in Eindhoven. 
In 1981 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemische 
Vereniging voor zijn uitmuntendheid onderzoek. 
In 1991 werd hij onderscheiden met het Chiapetta Lectureship door de Noord-Ameri
kaanse Katalyse Vereniging. Hij wordt in 1997 onderscheiden met de Spinozaprijs van 
NWO. 
The Royal Society of Chemistry, in Groot Brittannie, nodigde hem uit voor de Bourke 
lezing in 1996. 
Hij publiceerde meer dan 300 artikelen, 7 boeken en heeft 12 patenten op zijn naam. 
Zijn huidige interesse ligt op het gebied van de moleculaire aspecten van Heterogene 
Katalyse. 
De twee belangrijkste onderzoeksthema's zijn: 
Computer-ondersteund onderzoek op het gebied van oppervlakte-chemische reacties en 
mechanismes in heterogene katalyse. 
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Peter John van den Brink (22 september 1963) is 
chemisch onderzoeker bij Shell Research and Technology 
Center Amsterdam. 
Na zijn afstuderen in de Chemie (Universiteit Utrecht, 
1981-1987) met de specialisatie Anorganische Chemie en 
Organische Chemie began hij aan zijn promotieonderzoek 
aan het Debeye lnstituut aan de Universiteit Utrecht ender 
begeleiding van prof.ir. J.W. Geus. Gedurende deze pe
riode bestudeerde hij de selective oxidatie van hydrogene 
sulfide tot elementaire sulfer bij silica supported iron oxide 
catalysts. Zijn werk resulteerde in verscheidene publika
ties, een proefschrift en een patent. Zijn werk leidde tot de 
succesvolle commercialisatie van de tweede generatie 
Superclaus katalysatoren. 
Voor zijn proefschrift ontving hij de Tweejaarlijkse Katalyse 

Prijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. 
Sinds 1992 is Peter van den Brink werkzaam als chemisch onderzoeker bij Shell 
Research and Technology Centre. Hij werkt aan de ontwikkeling van verschillende hete
rogene treating catalysts, waarvan sommigen succesvol op de markt zijn gebracht. Hij 
bestudeerde tevens het effect van eigenschappen van benzine in uitlaten van personen
auto's met katalysator en vond de oorzaak van het zogenaamde NOx-Aromatic effect. Op 
het moment is hij projectleider van verschillende projecten over de ontwikkeling van hete
rogene katalysatoren zowel voor raffinaderijen als voor petrochemische toepassingen. 
Onder zijn naam zijn ongeveer 20 publikaties en 4 patenten verschenen en hij heeft ver
schillenden internationale voordrachten gegeven. 
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Leden van het College van 
Bestuur, genodigden, leden 
van deze universiteit, 

Het onderwerp van deze Dies
lezing zal zijn: 
Katalyse: synergie van weten
schap en technologie. Wij zullen 
dat in een tweezang doen. Prof.cir. 
van Santen zal de universitaire visie 
geven en dr. van den Brink zal 
namens Shell spreken. 
We zullen eerst vertellen wat kata
lyse is en waar het voor dient; hoe 
zit dat met de synergie van weten
schap en technologie in dit vakge
bied; wat brengt dat met zich mee 
als we praten over dit vak binnen 
universiteiten. We geven twee voor
beelden hoe de aanpak, waarover 
wij spreken, heeft geleid tot twee 
belangrijke commerciele succes
sen. We zullen beginnen met aan te 
geven, na u eerst te hebben ge"in
troduceerd met katalyse, hoe vanuit 
de industrie wordt aangekeken 
tegen die synergie van wetenschap 
en technologie en vanuit de univer
siteit. 

Wat is katalyse? 

ledereen die op de middelbare 
school chemie gedaan heeft, weet 
dat een katalysator een materiaal is 
dat een reactie katalyseert, ver
snelt, zonder daarbij zelf verbruikt 
te worden. Het neemt dus wel deel 
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aan het proces, maar wordt zelf niet 
verbruikt. 
Wat voor nut hebben katalysa
toren? 
Katalysatoren brengen, doordat ze 
de reactie versnellen, bij een zelfde 
temperatuur een verhoogde con
versie teweeg. Daarnaast kunnen 
ze bij een zelfde conversie een 
lagere temperatuur mogelijk maken. 
En daardoor kunnen we veel ener
gie besparen. Dus een proces 
waarbij u bijvoorbeeld A en B wilt 
combineren tot C kan dan bij een 
veel lagere temperatuur plaatsvin
den. Daarnaast, en dat is eigenlijk 
het grootste voordeel van een kata
lysator, kan deze de reactie sturen. 
Reactie A + B geeft C; echter zon
der katalysator worden vaak allerlei 
andere bijproducten gevormd. Vaak 
zijn deze bijproducten ongewenst 
en veelal leiden ze tot milieuveront
reiniging. Met een katalysator kun
nen we door de selectiviteitsturing 
ervoor zorgen dat we bijna alleen 
maar C maken. Dus dat is een 
ander voorbeeld en voordeel van 
katalyse. 
Tot slot kunnen ongewenste com
ponenten worden omgezet in een 
onschadelijk produkt; de uitlaatgas
katalysator is een mooi voorbeeld 
van hoe schadelijke componenten 
worden omgezet in onschadelijke 
componenten. Daarom vindt kataly
se heel veel toepassing in de maat
schappij. Een aantal voorbeelden 
van waar katalyse van belang is: 
• Raffinaderij; meer dan 80 % van 
de benzine die in uw tank zit heeft 



een katalysator gezien. 
• Aardgas kan men dankzij een 
katalysator omzetten in een hele
boel andere nuttige produkten, 
zoals bijvoorbeeld ammoniak wat 
voor diverse toepassingen gebruikt 
wordt. 
• Petrochemie; ongeveer 90 % van 
de processen in de petrochemie 
vinden plaats door middel van 
katalyse. 
• Materialen zoals polymeren en 
coatings. Katalyse heeft daar een 
zeer belangrijke rol in. Polymeri
satie; het maken van polyetheen en 
polypropyleen, vindt plaats dankzij 
katalyse. 
• Fijnchemie; heel veel fijnchemi
calien kunnen worden gemaakt met 
katalyse. 
• Voedsel; margarine wordt bijvoor-

Figuur 1a 

beeld gemaakt met een katalysator. 
Nieuwe zoetmiddelen als "aspar
taan" wat zo gezond is, en geen 
calorieen bevat, ook katalysatoren. 
En tot slot 
• Milieu; de autokatalysator, u alien 
wel bekend heeft er in ieder geval 
voor gezorgd dat in Los Angeles 
nog steeds auto's kunnen rijden. 
Zonder die katalysator zou dat niet 
meer mogelijk zijn geweest. 
Dit alles zien we ook terug als we 
naar het bruto nationaal produkt 
kijken. Als we alleen kijken naar de 
verkoop van katalysatoren dan 
maakt het maar een 0, 10 % uit van 
het bruto nationaal produkt. Kijken 
we daarentegen naar de produkten 
die dankzij katalyse gemaakt zijn, 
dan komen we op een dikke 25 %. 
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Wat is nu een katalysator? 

Als voorbeeld de zogenaamde 
kraakkatalysator, figuur 1 a. Hydro
kraken is een proces wat vooral 
Shell op zeer grate schaal toepast, 
om uit zware aardoliefracties pro
dukten als diesel en kerosine te 
maken. Het gaat daarbij om een 
katalysator reactor, van ongeveer 
20 meter hoog en 5 meter in dia
meter, waar 100 ton (of meer) kata
lysator in zit en die bestaat uit 
zogenaamde extrudatjes, die eruit 
zien als groene hagelslag. Als we 
nu zo'n katalysatorkorreltje onder 
de loep nemen en we kijken naar 
het inwendige van zo 'n katalysator 
dan bestaat die eigenlijk uit 2 com
ponenten. Als we daar weer verder 
op inzoomen (figuur 1 b), dan zien 

Figuur 1b 

10 

we dat het een composiet materiaal 
is bestaande uit een zogenaamde 
zeoliet met een hele ijle structuur 
en daarnaast uit een zogenaamde 
"binder", een drager, de matrix 
waarin die zeoliet vastgehouden 
wordt. Zouden we alleen zeoliet in 
een reactor stoppen dan zou het 
onmogelijk zijn die zware aardolie 
er doorheen te persen. Tussen die 
hele kleine deeltjes kan aardolie 
niet door sijpelen. Het zou dan als 
een soort klei helemaal dichtslibben 
en dan kan er niets doorheen. 
Dankzij de structuur van die hagel
slag, waarin die zeoliet opgenomen 
is in een binder, is het mogelijk om 
katalyse te bedrijven. Op zo 'n bin
der, die meestal bestaat uit een 
amorf aluminium en siliciumoxide 
houdend materiaal , kunnen we oak 



allerlei actieve componenten aan
brengen. We spreken dan over een 
bi-functionele katalysator waarbij 
een zeoliet vooral het kraken voor 
z'n rekening neemt en de matrix 
samen met de metaalfunctie de 
hydrogenering. U kunt zich voor
stellen dat het een heel complex 
geheel is. 
Nu hebben we aan de ene kant de 
reactor en aan de andere kant de 
katalysator. Dus bij de heterogene 
katalysator, daar spreken we over, 
die als vaste stof een vloeistofreac
tie katalyseert, vraagt dit interaktie 
van heel veel disciplines (figuur 2). 
Aan de ene kant zijn disciplines 
nodig om zo'n katalysator te berei
den: Collo'idchemie en materiaal
chemie. Daarnaast moet men oak 
weten wat zo'n katalysator doet en 

Figuur 2 

waarom hij het doet, daar komt 
kinetiek oppervlaktechemie en 
mechanistisch fysisch organisch 
begrip bij kijken. Daar kun je oak 
aan rekenen: quantumchemie. De 
bovenste zes ovalen in figuur 2 kun 
je min of meer samenvatten als het 
moleculaire aspect van katalyse. 
Maar een katalysator moet in een 
reactor, daar moet oak aan gere
kend warden. Oat moet integraal in 
het proces opgenomen warden, 
daar moeten oak ingenieurs hun 
werk doen. Een katalysator moet 
op grate schaal gemaakt warden, 
daarvoor moet een proces ont
worpen warden, evenals de kataly
tische reactor zelf moet warden 
ontworpen. Figuur 2 laat zien dat 
het heel belangrijk is dat er aan de 
ene kant ingenieurs zijn die aan 
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katalyse werken en aan de andere 
kant moleculaire wetenschappers, 
die de chemie beheersen. 
Hoe is dit nu georganiseerd in de 
industrie? In de industrie is het 
gebruikelijk geweest om ideeen, 
hetzij in een groat centraal labora
torium te ontwikkelen en soms 
samen met universiteiten, of ideeen 
uit de universiteiten over te nemen 
en die daarna op grate schaal toe 
te passen. En dat kun je eigenlijk 
met een S-curve min of meer ab
stract verwoorden, figuur 3. Op de 
X-as is de tijd of moeite die je in 
een bepaalde ontwikkeling stopt, 
uitgezet en op de Y-as de op
brengst, de performance van de 
katalysator of van het proces. Een 
voorbeeld is de ontwikkeling van de 
katalysatoren voor de selectieve 

Figuur 3 
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oxidatie van etheen naar etheenoxi
de, figuur 4. Daar zie je oak alle
maal kleine S-curvetjes op terug. 
De selectiviteit is de belangrijkste 
parameter van deze katalysator. De 
selectiviteit naar etheenoxide, dat 
bijvoorbeeld gebruikt wordt voor 
het maken van ethyleenglycol, 
antivries in uw auto, is een heel 
belangrijke parameter van deze 
katalysator en je ziet dus oak 
steeds stapsgewijs van die S-cur
ves in het ontwikkelingstraject van 
zo'n katalysator. Steeds is er weer 
een nieuwe formulering bedacht en 
dit zie je terug in de selectiviteit van 
het proces. Maar daar gaat een 
heleboel ontwikkeling aan vooraf, 
en dan is het heel belangrijk wie 
ontwikkelt wat en op welk moment. 
Oat is in deze S-curve verwoord. 



Heel vaak, en dat is zeker in het 
verleden het geval geweest, werden 
op universiteiten of op fundamente
le afdelingen in centra en research 
laboratoria katalysatoren ontwikkeld 
door niet technisch gevormde che
mici. Mensen die van een klassieke 
universiteit kwamen, niet-ingenieurs 
in ieder geval, kwamen met een 
mooi concept. Een proces werd 
ontwikkeld of bedacht, dat opge
schaald moest warden. Techno
logen werden dan gevraagd dat 
over te nemen. Oat ging dan net zo 
vaak goed als fout. Heel vaak 
kwam het voor dat de chemici een 
proces ontwikkeld/bedacht hadden 
waar technologen niets mee kon
den, wat commercieel en op grate 
schaal gewoon niet uit te voeren 
was. Eigenlijk was er in het begin al 

Figuur 4 

iets misgegaan. In de communica
tie tussen die moleculaire weten
schapper en de technoloog. Maar 
ook als er dan uiteindelijk toch iets 
ontwikkeld werd dan kwamen er bij 
het verdere opschalen van het pro
ces, het bovenste gedeelte van de 
S-curve, ook problemen naar voren. 
Vooral kinderziektes. Een ingenieur 
neemt het projekt over van een 
moleculair wetenschapper, gaat 
ontwerpen maakt een proces en 
dan blijken zich toch vaak weer een 
heleboel problemen voor te doen. 
En vaak, en dat is ook bij Shell een 
paar keer voorgekomen, bleken die 
problemen op moleculair niveau te 
liggen. Maar doordat de weten
schapper zijn proces min of meer 
overhandigd had aan de ingenieur 
en daarna zijn handen er van af 
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hield en een nieuw proces ging 
bedenken, werden die problemen in 
eerste instantie niet opgelost. Orn 
die reden heeft er nu binnen Shell , 
en bij de meeste researchcentra 
rond katalyse, een verschuiving 
plaatsgevonden in de organisatie
structuur. Je ziet nu dat vanaf het 
begin technologen betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van het proces. 
En langs het gehele ontwikkelings
traject werken teams of mensen 
samen die zowel moleculair weten
schappelijk bezig zijn als op engi
neering niveau. Dit vraagt natuurlijk 
om een andere organisatie, om tij
dens zo'n heel ontwikkelingstraject 
gedurende meerdere jaren, mensen 
van verschillende opleidingen en 
verschillende kennis en kunde 
samen te laten werken. Oat is in 

Figuur 5 
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figuur 5 verwoord. Voor kleine 
projecten zou je dat kunnen combi
neren in een persoon. Er zijn perso
nen die een opleiding genoten 
hebben met kennis om zowel op 
moleculair niveau ontwikkelings
werk te doen als ook een heel pro
ces te kunnen ontwikkelen. Multi
skilled persons heb ik die maar 
genoemd. 
Maar het meest zie je binnen 
organisaties, omdat katalyse zo 
multidisciplinair is, de zogenaamde 
multiskilled projectteams. De heer 
van den Brink maakt deel uit van 
3 projectteams en werkt als chemi
cus met process engineers. Samen 
werk je dan die hele S-curve af. 
Toch kan een bedrijf, en dat geldt 
voor Shell ook, tekort komen op 
bepaalde aspecten van engineering 



of ontwikkeling. Dan komen er 
boven het organisatieniveau van 
bedrijven, tussen bedrijven onder
ling of tussen bedrijven en universi
teiten samenwerkingsverbanden. 
Orn u een paar voorbeelden te 
geven van vooral die laatste optie, 
namelijk samenwerkingsverbanden 
en joint ventures, een aantal voor
beelden, figuur 6. Voor wat betreft 
Joint ventures: Shell heeft op het 
gebied van katalyse 2 zeer belang
rijke joint ventures die zeer succes
vol zijn. Eentje is Criterion waar 
Shell samen met Cytec een joint 
venture is aangegaan. Shell brengt 
daarbij de fundamentele katalyse 
kennis in en Cytec vooral de proces 
kant van het maken van katalysa
toren, met name de poeders. Bij, 
Z.I. wat staat voor Zeolist 

International, een joint venture tus
sen Shell en PQ, is het soortgelijk. 
Daar brengt Shell de fundamentele 
katalysator kennis en de chemische 
proceskennis in en brengt PQ de 
proceskennis van het bereiden van 
zeolieten in. 
Allianties: samenwerkingen tussen 
bedrijven onderling, een mooi voor
beeld is Synsat, een proces waar 
we het later in detail over zullen 
hebben. Criterion, de joint venture 
van Shell werkt samen met ABB 
Lummus een groot engineeringbe
drijf in Amerika. Samen verkopen ze 
een proces waarbij Criterion de 
katalysator kennis inbrengt en ABB 
Lummes de proceskennis en ook 
het proces als zodanig verkoopt via 
licencies. Samenwerking tussen de 
industrie en de universiteiten vindt 

Examples of collaboration between organizations 

JV's 
- Criterion (Shell + Cytec) 
- ZI (Shell + PO) 

Alliances 
- Synsat (Criterion + ABB Lummus) 

Industry/ Academia 
- Direct sponsoring (Ph.D., post doc) 
- Consultancies 
- Consortia 

Industry/ Academia/Government 
- NWO/STW 
- NIOK 
- IOP Katalyse 
- EC programmes 

Figuur 6 
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natuurlijk al jaren plaats, maar de 
laatste jaren laten een duidelijke 
intensivering zien. Heel veel bedrij
ven sponsoren Post Doc's en Ph.D. 
studenten om die fundamentele 
kennis in huis te halen. De contac
ten zijn ook veel intensiever. 
Promovendi die bij een universiteit 
werken zien hun counterpart uit de 
industrie bijna maandelijks. En dat 
is een stuk intensiever dan dat het 
vroeger was. Consultancies: Shell 
werkt op het gebied van katalyse 
bij elkaar met zo'n 15 consultants, 
meestal hoogleraren samen; zij 
adviseren op het gebied van de 
fundamentele kant maar ook op 
technologische kant van de kataly
se. En van consortia zijn er ook 
diverse bekend zowel binnen de 
Nederlandse als daarbuiten. 
lndustrie samen met universiteiten 
en de overheid: ook diverse voor
beelden en daarover zal het vervolg 
gaan. 

Synergie van wetenschap en 
techniek aan de Universiteit 

Als een bedrijf het al niet alleen kan 
klaarspelen, hoe kan een universi
teit dat dan wel. Dit is een van de 
thema's van de onderzoekschool 
Katalyse NIOK (Nederlands lnstituut 
voor Onderzoek in de Katalyse) die 
we nu hebben. In wezen komt de 
filosofie van deze onderzoekschool 
er op neer dat we, zoals u al zag, 
veel verschillende partijen nodig 
hebben om een katalytisch proces 
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te kunnen realiseren. Een universi
teit heeft een onderwijsopdracht, en 
dat betekent dat het erg onwaar
schijnlijk is dat men met een 
beperkte onderwijs capaciteit alles 
binnen een universiteit kan doen 
wat voor de katalyse nodig is. Oat 
hebben wij ons in Nederland gere
aliseerd. En we hebben gezegd, 
wat wat we eigenlijk nodig hebben 
is een nationaal onderwijs- en 
onderzoeks- plan van waaruit wij 
de beste groepen in de verschillen
de universiteiten bij elkaar brengen 
om in samenwerking met de indus
trie een volgende stap voorwaarts 
te kunnen maken. Oat heeft in 
eerste instantie geleid tot een 
gezamenlijk onderwijsplan. 
De strategie hierachter is de vol
gende: de bedrijven in Nederland 
zijn voor een belangrijk gedeelte 
afhankelijk van katalytische tech
nologie. Oat betekent dat je als uni
versiteiten als tegenhanger moet 
hebben een zeer breed spectrum 
van alle verschillende sub disci
plines die je in de katalyse nodig 
hebt: van het maken van kataly
satoren, het begrijpen van katalysa
toren tot het kunnen ontwerpen van 
katalysatoren, en het kunnen imple
menteren in processen. Zodra men 
concludeert dat vanwege de onder
wijsopdracht voor universiteiten niet 
alles in een universiteit kan, kan het 
niet anders dan dat men het pro
beert te realiseren in samenwerking 
tussen sterke centra vanuit een 
plan. We hebben daarbij gekozen 
voor een systeembenadering en dat 



betekent integratie: de vaste-stof 
kant van de katalyse, de vloeistof 
kant van de katalyse, de biokant 
van de katalyse en de industriele 
katalyse. We geven in heel Neder
land een nationale cursus voor pro
movendi met verschillende achter
gronden waarna ze een van de 
verschillende facetten van de stof 
kunnen horen. We dragen die 
gedachte ook uit. Er is een nieuw 
tijdschrift, genaamd "Catalytic 
Technology", dat in samenwerking 
tussen twee editors tot stand is 
gekomen. Een hier in Eindhoven en 
de andere van het Californische 
Institute of Technology, dus een 
hele internationale operatie. We 
hebben heel lang nagedacht hoe 
we eigenlijk dit punt van een ena
bling technology, iets wat dingen 

NIOK 
Themes 

Criteria research themes: 
- Current strengths 

mogelijk maakt maar niet altijd hel
der maakt wat het mogelijk maakt, 
over het voetlicht kunnen brengen. 
In dit tijdschrift proberen wij stu
denten, managers binnen de indus
trie en anderen die niet zelf katalyti
ci zijn , op de hoogte te brengen 
wat eigenlijk de belangrijke ontwik
kelingen zijn in dit vakgebied en 
waar we denken dat de belangrijk
ste investeringen kunnen liggen 
voor de industrie. 
De implementatie van het NIOK is 
bij het onderzoek uitgegaan van 
twee belangrijke punten: Ga uit van 
de sterktes die je hebt. Als die pas
sen in de wetenschappelijke trends 
en in de technologische trends en 
verwachtigen die je hebt, versterk 
ze dan. Na een jarenlange strijd 
onderling hebben we tegen elkaar 

- Scientific and technological trends 

Institutes involved and their profiles 
- TUE 
- uu 
- TUD 
- UvA 
- UT 
- RUL 
- RUG 

Figuur 7 

Molecular heterogeneous catalysis, Industrial catalysis 
Catalytic materials, Catalyst preparation 
Catalytic process engineering, Biocatalysis 
Homogeneous catalysis, Industrial catalysis 
High temperature catalysis, Zeolite catalysis 
Fundamental heterogeneous catalysis 
Polymerization catalysis 
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kunnen zeggen als universiteiten, 
universiteit Eindhoven jij bent sterk 
in de moleculaire heterogene kata
lyse en industriele katalyse en maak 
dat sterker. Universiteit Utrecht doe 
dat voor de katalytische materialen. 
U ziet dit hier samengevat voor alle 
andere universiteiten samen op hun 
verschillende gebieden, figuur 7. 
Het is binnen een universiteit 
natuurlijk heel erg moeilijk, om toe 
te geven dat een collega van jou 
iets anders beter kan doen dan jij
zelf. Maar het is wel een discussie 
die in de huidige cultuur binnen de 
universiteiten uitermate nodig. 
Binnen NIOK kunnen we nu tegen 
elkaar zeggen dat we vinden dat 
investeringen volgens deze zwaar
tepunten verdeeld zouden moeten 
warden. Dit brengt met zich mee 

NIOK 

dat kapitaalsinvesteringen voor 
apparatuur op basis van deze 
selectie ergens neer gezet moet 
warden. Als je dus apparatuur 
nodig hebt om katalytische materia
len technologisch te maken zeggen 
wij nu, als de voorstellen goed zijn 
en de mensen, doe dat in Utrecht. 
Als er computers of andere appara
tuur nodig zijn voor het onderbou
wen van moleculaire heterogene 
katalyse, zet dat dan neer in Eind
hoven. Oat is eigenlijk het idee. 
lk wil er op wijzen dat het vaak om 
zeer kapitaal intensieve technieken 
gaat, die van groat belang zijn voor 
de voortgang van de katalyse, en 
die naar u ziet zijn verdeeld over 
Universiteit Eindhoven, Delft, 
Twente, Leiden en Utrecht, figuur 8. 
En in iedere plaats hebben we nu 

Technique development Netherlands 

• Calipso (atom scattering), Brongersma (TUE) 

• Multitrack (TAP), Mou/ijn, (TUO) 

• Positron Emission Profiling, van Santen, de Voigt (TUE) 

• ln-situ lnfrared/Calorimetry, Lercher (UT) 

• ln-situ EXAFS, Koningsberger (UU) 

• STM/FEM, Nieuwenhuys (RUL) 

• HRXPS/SSIMS, Niemantsverdriet (TUE) 

• Computational techniques, van Santen, Hilbers (TUE) 

Figuur 8 
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een specialisme waarvan we ook 
weten dat het daar gedaan wordt 
op topniveau. Dit is essentieel in 
onze concurrerende wereld. 
In Eindhoven hebben we een lokaal 
centrum dat heet het Schuit 
Katalyse lnstituut; het heeft als 
belangrijkste doel om de manier 
van werken in de katalyse op een 
dramatische manier te veranderen. 
Het is nu zo, dat gezien de com
plexiteit van de katalytische mate
rialen, wij vooral uit moeten gaan 
van correlaties van de structuur van 
de katalysator en zijn gedrag: 
selectiviteit , activiteit, correlaties; 
altijd empirisch. Waartoe wij over 
willen gaan is tot methodes die 
gebruik maken van ons huidig kun
nen op het gebied van berekenen, 
maar ook van meten. We willen 

kunnen voorspellen wat het gedrag 
van een katalysator kan zijn. Dit zal 
natuurlijk, als men dat werkelijk 
kan , de efficiency voor onderzoek 
enorm vergroten. Daar hebben we 
drie activiteiten voor nodig. Eentje 
van fysisch chemische en technolo
gische aard: kan men op basis van 
moleculaire kennis voorspellen wat 
er gebeurt in een reactor? Als men 
dat allemaal weet, moet het ook 
praktisch vertaald kunnen warden. 
Men moet katalysatoren kunnen 
maken. Op hetzelfde moleculaire 
niveau waar kennis over wordt 
gegenereerd. En als men katalysa
toren gecontroleerd kan maken, 
dan moet men ook kunnen meten 
wat gemaakt is. Dit betekent dat 
men geavanceerde meettechnieken 
in huis moet hebben. 

Schuit Institute of Catalysis (SKI)/ NIOK (TUE) 

Participating laboratories: 
- Laboratory of Inorganic Chemistry and Catalysis (Prof. R.A. van Santen, 

Prof. J.H.C. van Hooff) 
- Laboratory of Industrial Catalysis (Prof. G.B.M.M. Marin) 
- Laboratory of Surface Science (Prof. H.H. Brongersma) 
- Laboratory of Nuclear Physics (Prof. M.J.A. de Voigt) 
- Laboratory of Computer Science (Prof. P.A.J. Hilbers) 

Part-time Professorships: 
- Prof. B. Hulshof - Ind. Organic Chemistry (DSM-Andeno) 
- Prof. F.J.J.G. Janssen - Environmental Chemistry (KEMA) 
- Prof. J.A.R. van Veen Heterogeneous Catalysis (Shell) 
- Prof. F.M. Dautzenberg - Industrial Catalysis (Crest-Lummus) 

Ind. Support: Shell, Solvay, DuPont, Hoechst, Akzo, Oce, DSM, Total 

Figuur 9 
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In Eindhoven is het katalyse onder
zoek verdeeld over 3 faculteiten (zie 
fig. 9). De chemici voor de techno
logische kant van de chemie en de 
moleculaire kant van de chemie. De 
fysici , voor de metingen en de 
informatici voor de berekeningen. 
En het is deze samenwerking die 
natuurlijk ook de kracht van het 
Schuit en Katalyse lnstituut krachtig 
maakt. Wij kunnen in de chemie 
niet zonder de technieken en de 
andere kennis die buiten de chemie 
juist heel goed voorhanden is. 
Hierbij krijgt men natuurlijk de top
kennis in huis om iets met elkaar te 
realiseren. De industriele aandrijving 
komt in dit geval vooral door de 
deeltijdshoogleraren die wij aan 
onze universiteit verbonden heb
ben. Wij hebben er op het gebied 

Figuur 10 
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van katalyse, nu 4 en u ziet hier ook 
de verschillende industriele bedrij
ven waar hun uitstraling een beetje 
vanuit gaat. U ziet aan de steun die 
we krijgen van verschillende bedrij
ven dat deze aanpak succesvol is, 
grote bedrijven maar ook middel
grote bedrijven, hebben ons kunnen 
vinden. Het tijdschrift Catalytic 
Technology is natuurlijk een activi
teit die het klein bedrijf steunt. Het 
is een Nederlandse uitgever die het 
tijdschrift publiceert. 

We zullen nu twee voorbeelden 
geven waarbij we zullen proberen 
duidelijk te maken hoe belangrijk 
het samenspel tussen moleculaire 
chemie en technologie is. Eerste 
voorbeeld is de produktie van para
xyleen, figuur 10. Een tussenpro-



dukt dat een heel grote rol speelt in 
het maken van tereftaalzuur. Teref
taalzuur zal u niet veel zeggen, 
maar tereftaalzuur is een belangrijk 
monomeer voor het maken van 
polyester. Het grootste deel van de 
mensen hier in de zaal, zal iets van 
polyester dragen, al is het maar het 
jasje of de sokken. 90 % Van het 
tereftaalzuur gaat naar deze polyes
ter industrie. De andere 10 % komt 
min of meer terecht bij PET. PET is 
zoals u weet de nieuwe fles in 
opkomst die we voor bijna alle fris
dranken gebruiken. De structuur 
van para-xyleen is een heel een
voudige. Een benzeenring, met 
twee zogenaamde methyl groepen, 
links en rechts lineair, dus precies 
tegenover elkaar. Daar staat 'para' 
voor. Helaas ligt para-xyleen niet zo 

Figuur 11 

voor het opscheppen. Heel veel 
xylenen zijn aanwezig in aardolie
stromen uit de raffinaderij, alleen in 
de meeste gevallen is dat niet para
xyleen, maar is dat ortho-xyleen 
waarbij dus die methylgroep naast 
de andere methylgroep zit. Bij para
xyleen zit die er tegenover. Bij 
Metaxyleen zit hij er eentje verder, 
en een ander component die onge
veer hetzelfde kookpunt heeft en 
ook in diezelfde stroom zit is ethyl
benzeen, figuur 11. Het mooiste 
zou zijn als we al deze drie 8 kool
stofatomen bevattende 3 moleculen 
om kunt zetten in dit molecuul 
para-xyleen. Orn u een indruk te 
geven para-xyleen is ongeveer 400 
dollar per ton, en deze componen
ten zijn individueel 300 dollar per 
ton, maar samen in een mengsel 
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zijn ze 200 dollar per ton. Dus als je 
van 200 dollar per ton iets kunt 
maken wat 400 dollar per ton kost, 
dan verdien je geld. 
Oat proces heet isomerisatie, figuur 
12. lsomerisatie, betekent omleg
gen van een molecuul zonder dat 
het echt het molecuul gewicht of 
het aantal koolstof atomen veran
dert. Dus je wilt eigenlijk reacties 
die allemaal hier naar toe wijzen. 
Oat kan een katalysator. Een kataly
sator kan tenslotte reacties kataly
seren. Maar een katalysator kan 
ook verkeerde reacties katalyseren , 
en dat willen wij voorkomen. Een 
zo'n verkeerde reactie is als para
xyleen met para-xyleen reageert en 
die methylgroep niet zelf verhuist 
maar overdraagt aan een ander. Oat 
noemen we disproportionering. Het 

Figuur 12 
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produkt is dan tolueen. Daar krijgt 
men niet veel voor op de vrije 
markt, en trimethylbenzeen, en dat 
is ook een ongewenst produkt, 
want daar is helemaal geen markt 
voor. Dus het gaat hier helemaal 
om selectiviteit. Selectiviteit kan 
men sturen met een katalysator en 
zo'n katalysator is een zeoliet. We 
zullen nu 3 soorten van de 100-tal 
diverse zeolietstructuren, die er in 
de wereld bekend zijn, bespreken. 
Het zijn 3 industrieel makkelijk te 
maken componenten en die heb
ben een hele lastige naam, of 
namen die niks zeggen: ZSM 5, dat 
is een uitvindernaam, Moderniet, 
dat is een structuurnaam van een 
geologisch materiaal, en Zeoliet Y 
(ze zijn eens bij A begonnen en 
kwamen op een gegeven moment 



bij Y). Dus die namen zeggen hele
maal niks. Wat wel heel belangrijk 
is, zijn die porie dimensies. Deze 
ZSM 5 heeft hele kleine porien, 
Moderniet heeft iets grotere porien , 
dat kunt u zien in figuur 13 en 
Zeoliet Y heeft nag grotere porien. 
De grate vraag is nu, welke van 
deze 3 zeolieten is het meest 
geschikt voor het maken van para
xyleen? 
We beginnen met ZSM 5 dat is de 
meest linker structuur: die heeft de 
kleinste porie. Het middelste mole
cuul boven van figuur 12 willen we 
omzetten in de middelste molecuul 
van het figuur. Daarvoor gaat zo 'n 
molecuul die eerst vrij rand zweeft 
in de gasfase zo'n kooi in: daar zit
ten de actieve centra. Hier wordt de 
reactie echt uitgevoerd. Het mole-

Figuur 13 

cuul past er net in , dat is mooi, 
alleen nu moet die methylgroep nag 
gaan verhuizen. Oat gaat goed met 
metaxyleen, daar is net genoeg 
ruimte voor, dat kunnen wij helaas 
niet uitleggen , maar dat moet u 
maar aannemen. Water in de zeo
liet gebeurt is dat die methylgroep 
een zijde losgaat en de andere 
vasthaakt. Daar is weinig ruimte 
voor nodig, dat kunt u zich voor
stellen. Doen we dat nu met ethyl
benzeen, dat is het molecuul 
rechtsboven , dan moet die methyl
groep op z'n minst helemaal om het 
molecuul heen om aan de andere 
kant terecht te komen. Daar is veel 
meer ruimte voor nodig en dat gaat 
niet in ZSM 5. 
Dan nemen we iets wat meer ruim
te geeft, zoals Y. In Zeoliet Y gaat 
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het allemaal fantastisch. We heb
ben alle ruimte om die methylgroep 
los te maken en dan maken we 
para-xylene. 
Echter twee moleculen kunnen in 
Zeoliet Y ook prachtig bij elkaar 
komen en dat is nou net niet de 
bedoeling want dan krijgen we de 
reactie die hieronder in figuur 12 is 
aangeven, de disproportionering. 
Dus Zeoliet Y is niet geschikt. 
Dan maar het compromis. Oat is 
mordeniet, de middelste structuur. 
Daar zijn de porien groot genoeg 
voor ethylbenzeen om heen te 
bewegen en te isomeriseren. Twee 
moleculen kunnen niet bij elkaar 
komen op een zodanige manier dat 
ze met elkaar kunnen reageren. 
Daar moeten ze echt moeite voor 
doen, dus de onderste reactie loopt 
niet. Dus Mordeniet is zonder twij
fel, dat laat dit model en de werke
lijkheid zien, de perfecte structuur 
om para-xyleen isomerisatie uit te 
voeren. 
Uiteindelijk leidt deze vinding tot 
een proces, waarbij dankzij de 
combinatie van isomerisatie reactie 
en kristallisatie, para-xyleen uitein
delijk als produkt gescheiden wordt 
en gemaakt wordt uit een mengsel 
van deze aardoliestroom. 
Conclusie van dit onderdeel is dat 
mordeniet de beste katalysator is 
voor isomerisatie van xylenen. Het 
is commercieel bewezen, er zijn op 
dit moment 3 units die op die 
manier lopen, 1 van Shell. Dankzij 
het grote verschil in prijs van para
xyleen en gewone xyleen stromen 
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is het ook commercieel zeer aan
trekkelijk. 
Het is een mooi voorbeeld waarbij 
we de synergie tussen zeer mole
culaire wetenschap en technologie 
tot uiting komt. 
Een ander voorbeeld is Synsat. 
Synsat is een hydrogenerings pro
ces, ook wel hydro treating of hydro 
desulfurisation genoemd, dat als 
produkt diesel levert met een heel 
laag zwavel gehalte. Zwavel is op 
zich ongewenst in diesel , zeker in 
steden want het leidt tot zwavel
zuurvorming , wel bekend als smog. 
Niet altijd hoeft smog door zwavel
zuur veroorzaakt te warden, maar in 
steden kan het wel degelijk. 
Daarom is bijvoorbeeld in Zweden, 
waar ze erg strenge voorschriften 
hebben, de eis dat er minder dan 
10 PPM zwavel in diesel mag zitten. 
Orn u een vergelijk te geven, de 
diesel in Nederland bevat nu onge
veer 500 tot 1.000 PPM zwavel. Oat 
is een aardige factor grater. In 
Californie zijn ze ook steeds stren
ger en daar zijn nu de limieten 
gedaald tot 50 PPM zwavel. Het is 
allemaal gedreven door de over
heid, door wetgeving. De auto rijdt 
er echt niet beter of slechter op. 
Hoe ontzwavel je nu diesel? Daar is 
een hydrogeneringsproces voor 
nodig. Een zwavelhoudend mole
cuul in diesel kun je reduceren met 
waterstofgas of te wel ontzwavelen 
tot een molecuul dat geen zwavel 
bevat. Dit levert een vloeistof en 
H2S gas, die zich prima laat schei
den. Het H2S dat vrijkomt wordt 



vervolgens omgezet in zwavel en 
we hebben er dus geen last meer 
van. 
Het conventionele proces loopt als 
volgt: men neemt diesel en water
stot, en leidt dat door een reactor, 
met katalysator, tiguur 14, en uitein
delijk krijg je dus een dieselproduct 
dat weinig zwavel bevat. Het lijkt 
makkelijk, maar er is een probleem. 
In de reactor neemt de waterstot
druk langzamerhand at, want het 
wordt natuurlijk omgezet en de par
tiaal spanning, de druk van H2S 
loopt op. En dan moet u weten dat 
H2S op deze reactie een negatieve 
invloed heeft. Fundamentele che
mie heeft laten zien met diverse 
proeven dat H2S de katalysator die 
deze reactie versneld, eigenlijk ver
giftigd. Dus hij wordt vergiftigd door 

Figuur 14 

z'n eigen produkt. Het is dus zaak 
om je H2S partiaal spanning zo laag 
mogelijk te houden en de reactie 
gaat natuurlijk altijd sneller met veel 
waterstot dus om de waterstot par
tiaal spanning zo hoog mogelijk te 
houden. Daarvoor is er nu een pro
ces ontwikkeld dat dit mogelijk 
maakt, tiguur 14. Het is een twee
traps proces en daardoor oak wat 
duurder om uit te voeren. De voe
ding wordt samen met de waterstot 
samen in het eerste bed geleid en 
net zoals de vorige gratiek, H2S 
neemt toe en waterstot neemt at. U 
moet zich voorstellen deze reactor 
staat eigenlijk op zijn kant, dus de 
diesel druppelt door de reactor 
omlaag. Aan het uiteinde van die 
reactor brengen we nu waterstot in 
en dat persen we deze kant op. 
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Dus alle gasvormige produkten die 
werd gemaakt in de eerste reactor 
als in het tweede gedeelte van de 
reactor, wordt als het ware uit het 
midden van de reactor geperst. De 
diesel zelf druppelt hier langzaam 
doorheen en neemt nag wat H2S en 
ammoniak mee maar dat is relatief 
weinig. Het grootste gedeelte ver
dwijnt eruit. Als we nu naar die par
tiaal-spanning van waterstof kijken 
zien we dat aan het einde van dat 
bed, waar dus dat laatste kleine 
beetje zwavel nag in de diesel zit 
en dat men er met heel veel moeite 
uit moet halen, de waterstof partiaal 
spanning hoog is en de H2S partiaal 
spanning, het vergif voor de kataly
sator, heel laag. Het is het laatste 
gedeelte van het bed, waar het 
eigenlijk het moeilijkste is voor de 
katalysator om het laatste gedeelte 
van de zwavel uit de diesel te 
halen. Daar krijgt hij het 't makke
lijkst omdat de H2S weg is en er 
nag heel veel waterstof is. En op 
die manier is het mogelijk diesel te 
maken met hele lage zwavelgehal
tes. Oat is natuurlijk niet goedkoop; 
hierdoor wordt de diesel duurder, 
ongeveer een paar cent per liter. Of 
de consument dat wil betalen is 
natuurlijk een andere vraag, maar in 
Zweden warden ze verplicht om te 
betalen, zij het dan via de belasting. 
De conclusie voor wat betreft 
Synsat en ontzwaveling van diesel: 
Er is een hogere conversie van 
zwavel mogelijk dankzij dit proces. 
Je hebt minder last van katalysator 
deactivering, dat is een bijkomend 
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voordeel. Het proces is commer
cieel bewezen. Er zijn op dit mo
ment 14 licenties in de wereld 
waarvan er 4 al daadwerkelijk war
den toegepast. En het is oak weer 
een mooi voorbeeld waarbij funda
mentele wetenschap, samen met 
technologie, tot een nieuw proces 
heeft bijgedragen. 
Wij willen hier ons verhaal afsluiten 
met wat conclusies. Allereerst 
hopen we dat wij u duidelijk heb 
gemaakt dat katalyse essentieel is 
voor de maatschappij en in het bij
zonder voor de industriele chemi
sche processen. Daarnaast is het 
oak voor het ontwikkelen van nieu
we produkten en speciaal milieu
vriendelijke produkten essentieel 
om katalyse te gebruiken. En tot 
slot en daar gaat het vandaag voor
al om, het is een excellent voor
beeld waarbij fundamentele mole
culaire wetenschap samengaat met 
technologie en technische weten
schap zoals dat hier oak in 
Eindhoven gebeurt. 

Hartelijk dank voor uw belang
stelling. 



UFE-Ontwerpersprijs 

Voor het beste ontwerp van het 
Stan Ackermans lnstituut 

De uitreiking van de UFE
Ontwerpersprijs zal voor sommigen 
wellicht een eerste kennismaking 
zijn met het Universiteitsfonds 
Eindhoven. Het fonds werd in 1957 
- kart na de start van de huidige 
TUE - opgericht met het doel sti
mulansen te geven aan de techni
sche wetenschappen, het technisch 
hoger onderwijs in het algemeen en 
de Technische Universiteit 
Eindhoven in het bijzonder. Op 
basis van bijdragen van bedrijven 
en particulieren is het fonds in staat 
financiele steun te geven aan voor 
de TUE en haar studenten belang
rijke initiatieven. Daarbij valt bijvoor
beeld te denken aan de financiering 
van bijzondere leerstoelen, buiten
landse gastdocenten, internationale 
uitwisselingen, studentenactiviteiten 
en studiereizen. Sinds 1995 is daar 
de Ontwerpersprijs bijgekomen. 
De Technische Universiteit 
Eindhoven neemt in ons land een 
vooraanstaande positie in als het 
gaat om het opleiden van technolo
gisch ontwerpers. Deze opleiding 
voor afgestudeerde academici 
maakt het mogelijk om in 2 jaar tijd 
geheel thuis te raken in de multidis
ciplinaire wereld van het ontwerpen 
en op de hoogte te raken van de 
laatste ontwerpmethodes. Oat 
impliceert het verwerven van kennis 
op een ruimer terrein dan het eigen 

vakgebied en van een groat aantal 
vaardigheden, waaronder commu
nicatieve. Het tweede opleidings
jaar wordt besteed aan het begeleid 
uitvoeren van een concrete ont
werpopdracht, veelal in een bedrijf. 
De ontwerpersopleidingen zijn 
immers ontstaan vanuit de behoefte 
van het bedrijfsleven aan technolo
gisch ontwerpers. 
Juist om het belang van de ontwer
persopleiding voor het bedrijfsleven 
te onderstrepen heeft het 
Universiteitsfonds Eindhoven beslo
ten jaarlijks een Ontwerpersprijs toe 
te kennen voor het beste technolo
gisch ontwerp, dat in het desbe
treffende jaar in het kader van de 
Eindhovense ontwerpersopleidin
gen als ontwerpopdracht is ontwik
keld. Met de prijs beoogt het 
bestuur enerzijds een ontwerp van 
formaat te belonen en anderzijds 
een stimulans te bieden aan het 
Stan Ackermans lnstituut en zijn 
cursisten om prestaties van formaat 
te leveren. 
Graag complimenteer ik de geno
mineerden voor de UFE 
Ontwerpersprijs met het feit dat zij 
zich hebben weten te onderschei
den. Mijn gelukwensen gaan uit 
naar de winnaar van de prijs. U 
staat model voor de kwaliteit die 
met deze ontwerpersopleiding 
wordt nagestreefd. 

ir. M. Kuilman, 
voorzitter Stichting 
Universiteitsfonds Eindhoven 
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Marc (Marcus, Martinus Petrus Adrianus) Vermeulen werd 
op 13 november 1970 geboren in Reusel. Hij volgde het 
Gymnasium in Valkenswaard en ging in 1989 studeren aan 
de TUE, faculteit Werktuigbouwkunde. Zijn propedeuse 
(1990) en zijn doctoraal examen (1994) behaalde hij met 
het predikaat cum laude. Van 1994 tot 1996 volgde hij de 
Ontwerpersopleiding Mechatronisch Ontwerper aan het 
Stan Ackermans lnstituut. De eindopdracht behelsde 
Ontwerp en Ontwikkeling van aandrijfsystemen, passieve 
isolatie en kantelonderdrukking voor 3D meetmachine. 
Van 1991 tot 1996 volgde hij diverse cursussen, ook bui
ten de studie en in 1993 nam hij deel aan de "Kreatech 
Design Competiton , Philips & Example Media", een ont
werp wedstrijd in multidisciplinair teamverband . Hij 
behaalde daar de tweede plaats. 

Hij heeft het voornemen te promoveren op een proefontwerp als vervolg op zijn afstu
deeronderwerp: Ontwikkelen, bouwen en testen en kalibreren van prototype 3D machine 
met submicronprecisie. Aan dit project nemen deel het Nederlands Meetinstituut Delft en 
Meetmachinefabrikant Zeiss, Duitsland . 
In 1994 publiceerde hij: 'Proceedings of Ninth Annual Meeting of The American Society 
for Precision Engineering, internationale conferentie Cincinnati, Ohio'. 
In 1995 vroeg hij octrooi aan op: 'Zelfinstellend element voor luchtlagerbevestiging' nr. 
9500109. 
Bestuurservaring deed hij op via werkzaamheden in een dispuut, een alumnivereniging en 
als voorzitter van een symposiumcomissie . 
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Persbericht UFE
Ontwerpersprijs 

Ontwerp precisie-meetmachine 
onderscheiden met UFE
Ontwerpersprijs 1997 

UFE-Ontwerpersprijs 1997 voor 
Leendenaar 
Ontwerp precisie-meetmachine 
onderscheiden 

De UFE-Ontwerpersprijs 1997 van 
het Universiteitsfonds Eindhoven is 
gewonnen door ir. M.M.P.A. 
Vermeulen (26) uit Leende. Hij krijgt 
de prijs voor zijn ontwerp van een 
machine voor het driedimensionaal 
meten van kleine producten met 
een ongelooflijke precisie (nauw
keurig tot op het niveau van een 
miljardste meter). Het ontwerp werd 
gemaakt als afstudeerwerk in de 
opleiding tot Mechatronisch 
Ontwerper aan het Stan Ackermans 
lnstituut, het Centrum voor Techno
logisch Ontwerpen van de Tech
nische Universiteit Eindhoven. De 
prijs voor het beste afstudeeront
werp van 1996 werd vrijdag 25 april 
aan Vermeulen uitgereikt tijdens de 
viering van de 41 ste Dies Natal is 
van de TUE. 

De UFE-Ontwerpersprijs werd in 
1994 ingesteld door de Stichting 
Universiteitsfonds Eindhoven. De 
prijs wordt sindsdien jaarlijks toege
kend aan degene die in het vooraf
gaande jaar als beste ontwerper 
afstudeerde aan een van de ont-

werpersopleidingen van het Stan 
Ackermans lnstituut. 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tij
dens de viering van de Dies Natalis 
(verjaardag) van de TUE. 

KIVl-prijs 
lr. Vermeulen studeerde in 1994 
cum laude aan de TUE af als werk
tuigbouwkundig ingenieur, na in 
1989 zijn gymnasium-B-diploma 
behaald te hebben aan het Hertog 
Jan College in Valkenswaard. Zijn 
afstudeerproject was indertijd ook 
al gewijd aan het ontwerpen van 
een machine voor het uiterst nauw
keurig driedimensionaal meten van 
kleine producten. Hij werd ervoor 
beloond met de prijs voor het beste 
afstudeerwerk in de werktuigbouw
kunde van het Koninklijk lnstituut 
van lngenieurs (KIVI). In 1996 rand
de Vermeulen de tweejarige oplei
ding tot Mechatronisch Ontwerper 
af aan het Stan Ackermans lnstituut 
van de TUE. Hij vervulde zijn ont
werpopdracht in de sectie Precision 
Engineering van de TUE-faculteit 
Werktuigbouwkunde. 
Het ontwerpproject werd uitgevoerd 
in samenwerking met het 
Nederlands Meet lnstituut en Zeiss 
Europa. Volgens begeleider 
prof.dr.ir. P.H.J. Schellekens heeft 
ir. Vermeulen via studies en experi
menten aangetoond dat de door 
hem ontworpen machine aan het 
beoogde doel kan voldoen. 
Schellekens spreekt van een 'zeer 
revolutionair concept dat door zijn 
opzet een groat aantal fundamen-
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tele foutenbronnen van dit type 
machines elimineert'. 

Stan Ackermans lnstituut 
De TUE neemt in ons land een kop
positie in als het gaat om het oplei
den van technologisch ontwerpers. 
Via het Stan Ackermans lnstituut, 
Centrum voor Technologisch 
Ontwerpen, verzorgt de TUE tien 
ontwerpersopleidingen. Deze stel
len afgestudeerden van technische 
en exacte universitaire opleidingen 
in staat om in twee jaar tijd thuis te 
raken in de multidisciplinaire wereld 
van het ontwerpen en op de hoogte 
te raken van de meest recente ont
werpmethodes. Oat impliceert het 
verwerven van kennis op een rui
mer terrein dan het eigen vakgebied 
en van een groat aantal vaardig
heden. Het tweede opleidingsjaar 
wordt besteed aan het begeleid uit
voeren van een concrete ontwerp
opdracht, veelal in een bedrijf. De 
ontwerpersopleidingen zijn ontstaan 
vanuit de behoefte van het bedrijfs
leven aan technologisch ontwer
pers. 

Eindhoven 
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