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Mechanisch of chemisch ?
Onder ‘Recyclage’ wordt meestal verstaan :
-

de logistieke inspanning om afval te collecteren en te sorteren,
de mechanische scheiding en het hergebruik van de enkelvoudige materialen, en
de chemische afscheiding van de contaminanten en het op-concentreren van reststromen.

Deze benadering suggereert dat recycling of een mechanische, of een chemische operatie is.
We krijgen een meer genuanceerd beeld indien we de activiteiten per sector bekijken :
A. De staal sector met goedlopende conventionele recyclage activiteit door middel van hersmelten.
B. De bouwsector met goed uitgebouwde afbraak, collectie en hergebruik van minerale basis
materialen zoals, zand, grint en kalk.
C. Water zuivering en beheer
D. Bio-recycling met bio-massa conversie in energie, veevoeding of compostering
E. Papier-recycling
F. Plastics recycling wat klassiek mechanisch werd aangepakt maar meer en meer nieuwe
chemische technologieën vereist om gemengde systemen te scheiden.
G. De non-ferro sector met de nieuwe focus op extractie van kritieke metalen
H. De petrochemie met destillatie en sterke fixatie op specificaties voor onzuiverheden en energie
balansen
I. De fijn-chemie met focus op ‘containment’ en veiligheid (farmacie, agrochemie, additieven, enz)
De groepen A tot I zijn zo geordend dat je conceptueel van ‘grof’ (vb stalen auto wrakken of slopen van
gebouwen) naar ‘fijn’ (afzonderen van chemische componenten) gaat.

Conclusie: Recycling is niet simpel in twee domeinen, mechanisch of chemisch in te delen.

Materialen of Producten ?
Het recyclage vraagstuk wordt nogal vaak verengt tot de vaag hoe men materialen als grondstof kan
recupereren.
Recycling wordt daarbij vaak behandeld in clusters van sectoren. Een vorbeeld daarvan is het initiatief
van de overheid om roadmapping te doen rond de kringloopeconomie.
OVAM, EWI en DAR, in samenwerking met de industrie en de kenniswereld, zijn bezig met een
roadmapping-oefening kringloopeconomie met als bedoeling om voor 4 sectoren / stromen (bouw,

metalen, bio-economie, chemie/kunststoffen) na te gaan hoe materiaalkringlopen maximaal kunnen
gesloten worden.

Een neveneffect van deze opsplitsing in ‘stromen’ is dat de ‘roadmaps’ zich gaan aftekenen rond
grondstof beheer :
-

Publieke sensibilisatie ivm de collectie van opgebruikte batterijen als ‘grondstof’ stroom voor kritieke
metalen (Bebat, Umicore)
Het zuiver houden van plastiek afvalstromen door betere mechanische separatie methodieken
Logistiek optimaliseren van chemische afval stromen en modules integreren (Indaver)

Dat zien we ook in het Vlaams materialen programma binnen ViA . Dit omvat drie hefbomen (HB) die
over recyclage handelen : HB 5 duurzaam materialen beheer in de bouw, HB 6 continue kringlopen
chemie en kunststoffen en HB 8 rond (kritische) metalen.
De HB 5 ‘deliverables’ omvatten knelpunten identificaties in de vlakglasketen, ontwikkeling en
aanbeveling van materiaalcriteria, bevorderen van inzet gerecycleerd granulaat (grind), enz.
De HB 6 ‘deliverables’ omvatten inventarissen, identificaties van potentiëlen, opstarten van innovatie
programma’s en realisaties van collectieve innovatie-infrastructuren. Ook het in kaart brengen en
wegwerken van hinderpalen, vb kringloopvervuiling ; keuze van meetmethoden en risico analyses en
nagaan hoe de wetgeving kan worden afgestemd ; optimalisatie van inzameling van post-consumer
harde kunststoffen, identificatie van sorterings-opportuniteiten m ontwikkeling en uitbouw van
recyclagetechnieken en implementatie ; nieuwe detectie- en meetmethoden. In kaart brengen van
indicatoren, communicatiemiddelen en aanzet geven tot het opstellen van correcte indicatoren.
Ontwikkelen van materiaal toepassing label.
De HB 8 ‘deliverables’ omvatten het verbeteren van de inzameling van AEEA, beperken van ‘zwarte’ en
‘grijze’ circuits en het verbeteren van traceerbaarheid en uniformiteit.
Deze activiteiten zijn essentieel om de rest-stromen te optimaliseren en gebruik van bestaande recyclage
processen te verbeteren, en handelen dus ook over grondstof beheer en zuiverheid.

Deze focus op grondstof beheer en zuiverheid heeft twee gevolgen :
-

De probleemstelling wordt gelegd op het ‘materiaal’ niveau (en minder op het product niveau)
De focus blijft grondstof efficiëntie en zuiverheid

Dit leidt to volgende conclusie: Voor materialen die als ‘virgin’ grondstof goedkoop zijn is er geen
incentive om te innoveren in recycling. Voor complexe, samengestelde producten komen slechts in
beschouwing, indien de ‘afval berg’ onacceptabele dimensies aanneemt (GSM-berg, composiet-resten
berg, enz).

Eco Innovatie projecten rond recycling
De lopende Europese Eco Innovation projecten illustreren duidelijk hoe ‘materiaal’ gericht en niet
‘product gericht’ de meeste recyclage projecten zijn. Men recupereert specifieke materialen uit
producten die direct valoriseerbaar zijn, en dikwijls blijft een aanzienlijk volume rest materiaal achter.

eco innovation project title/acronym

objective

coordinator

Material

Bio-hydrometallurgical beneficiation of nonferrous concentrate from shredder residue
(BIOLIX)

retrieval of precious and rare earth
metals from shredded residues

COMET TRAITEMENTS
SA, Belgium

kritieke
metalen

Tyre Wire in Concrete Leading to
Environmental Sustainability (TWINCLETOES)

replace significant volumes of new
steel fibre with recycled fibres, thereby
making concrete construction more
environmentally sustainable and
reducing the huge stockpiles of
contaminated steel around Europe
novel technology for recycling of
absorbent hygiene product waste

Twincon Limited,
United Kingdom

staal vezel

FATER S.P.A., Italy

polymeer

production of recycled gypsum-paper
insulation panels

GIPS
RECYCLINGDANMARK
A/S, Denmark
NORMEX AS, Norway

gips en
papier

recycled PET in the production of
containers for food

Fabio Mataluni & C.
s.r.l., Italy

polymeer

recycling printing industry pigment
waste
transferability of the production
processes for PET multifilament yarns
to RPET and recycled PET-polyolefin
blends from post-industrial and postconsumer waste
recycling of process chemical

Olax 22, Spain

inkt

NTT, Next Technology
Tecnotessile SocietÃ
Nazionale di Ricerca
Tecno. R.L. , Italy

polymeer

Puccioni S.p.a., Italy

process
vloeistof

use of recycled glass as input for
blasting in shipyard industry metal
surface preparation and as a raw
material for the heavy clay industry
a new process for high-quality food
grade PET flake recycling
design and construction of a recycling
and purification line of polyvinyl butiral
(PVB) from windscreens.

SHIPBUILDERS AND
SHIPREPAIRERS
ASSOCIATION, United
Kingdom
KRONES AG, Germany

glas

Technological Centre
Lurederra, Spain

polymeer

REcycling of Complex AHP waste through a
first time application of patented treatment
process and demonstration of sustainable
business modeL (RECALL)
New Insulation Material from Recycled
Plasterboard Waste (NIMA)
cost-effective and sustainable industrial
wastewater purification system with ozone
oxidation and flotation technique
(APPLYADOXPOL)
Use of per cent Post-Consumer Recycled
Polyethylene Terephthalate to produce (REPACK EDOILS)
GLOBAL SOLUTION FOR RECOVERY AND
REUSE OF THE INK WASTE OF THE (OLAX)
Sustainable Flame Retardant Technical
Textile from Recycled Polyester (SUPERTEX)

Recycling of exhaust pickle liquors through
an innovative process entailing RECOvery of
high quality Zn-Fe sulfates for the fertilizers
industry and production of reGENerated
hydrochloric acid (RECOGEN)
Using Recycled Glass for Pressure Blasting
Steel Surfaces and the Waste Produced in
Firing Heavy Clay Constructed Products
(GREENBLAST)
Super-Clean PET flake process for high
quality recycling of PET bottles (SUPERPET)
WS-REC - DESIGN AND CONSTRUCTION OF A
WINDSCREEN RECYCLING LINE (WS-REC)

innovative ozone-based wastewater
purification technology

water

polymeer

Closed loop pallet system – production,
implementation and recovery of pallet
components made of mixed post-consumer
plastics (RECYCLEDPALLETSYSTEM)
THERM4REC (THERM4REC)

Environmental Conservation Obtained by
Injection Moulded Pulp PACkaging
Technology (ECOIMPPACT)
IMPACT NOISE INSULATING PANEL FROM
TEXTILE INDUSTRY WASTE (INPAT)
FRIT-REC - INTEGRATED TECHNOLOGY FOR
THE REUSE OF WASTE LIME FROM THE
PRODUCTION OF CERAMIC COMPOUNDS
(FRIT-REC)

reused of mixed plastic waste in a high
quality application (pallet)

Van Maren Systems
BV, Netherlands

polymeer

The new thermolysis recycling system
is able to transform rubber and
bitumen waste into raw materials such
as oil and coke
improved process for the production of
moulded paper packaging

Pyrum Innovations ESC
GmbH, Germany

polymeer

Sinfiltrate Ltd, United
Kingdom

papier

textile wastes as raw material for new
insulation panels
new line for gas purification system
and the production of micronized
fluorided lime

ANTECUIR SL, Spain

textiel

EMO FRITE LTD.,
Slovenia

process
vloeistof

Innovatie voor recycleerbare producten
Product innovatie gaat samen met verfijning en integratie van functionaliteiten in de producten, door
druktechniek, in-smelten, verlijmen, multilaag technologie of door micro en nano manipulaties. Het
herwinnen van de enkelvoudige materialen uit de samengestelde producten kan minder en minder
gebeuren door louter mechanisch vermalen en scheiden.
Aandacht voor Eco-design en modulaire opbouw kan helpen maar zal niet altijd mogelijk zijn : design
heeft een onderbegrenzing in schaal (mm) en kan enkel voor de mechanische opbouw. Belangrijk vragen
zullen opkomen : hoe producten met intieme integratie van verschillende materialen recycleren ; wat als
metalen ingebed zijn in polymeren, hoe vezels van composiet matrices scheiden, enz. Doordat bij vele
producten de integratie van verschillende materialen complexer wordt, en de structuur steeds fijner
wordt ( multilaag, micro- en nano- structuren, enz) krijgt product recycling steeds meer een ‘chemisch’
karakter.

Voorbeeld van een ‘recycleerbaar product’-project : PRIME (MIP 2010)
Het ‘PRIME’ recycling project geïnitieerd onder MIP (Perfecting Research on Intelligent Material
Exploitation) was gericht op het recycleren van flat screen TV’s. Hierbij werd ook beoogd het recyclageaspect in de ontwerpfase al mee te nemen. Een dergelijke benadering resulteert in een holistische kijk
op product innovatie en overstijgt het grondstof-denken. Dergelijke projecten worden daardoor ook
gedragen door een breed consortium (figure 1).

Figure 1 : het ‘holistisch’ aspect van een voorbeeld ‘product recycling’-project : flat-screen TV

Valorisatie van ‘recycleerbare producten’
Voor een gesloten kringloop heeft men het ‘klassieke’ productie loop-segment (blauw : van grondstof
tot product) en de recycling helft (rood : van product tot grondstof) .
Voor bestaande producten is het eerste segment (blauw) vanzelfsprekend
en vanuit een economische logica winstgevend (+). De recycling helft heeft,
afhankelijk van de sector, een negatieve tot licht positieve financiële
‘waarde’.
Een aantal recycling activiteiten ontstaan vanuit een milieu overweging
waarbij de ‘negatieve valorisatie’ wordt gedragen door de belastingbetaler.
Recycling kan evenwel een economische meerwaarde hebben indien de
kost van ‘virgin’ materialen hoog is, bijvoorbeeld bij kritieke metalen, koper en papier.
Intern binnen de bedrijven vindt men zo veel recycling activiteiten die zich richten op het efficiënt
gebruik (of hergebruik) van grondstoffen en reststromen. Deze activiteiten verlagen direct de productie
of conversie kosten, want de industriële afvalstromen worden boekhoudkundig in rekening gebracht.

Is er Pre-competitieve basisonderzoek voor recycling ?
Er zijn wel degelijk fundamentele vraagstukken waarvan de oplossing de innovatie rond recycleerbare
producten ondersteunt. Ter illustratie volgen enkele voorbeelden met verwijzing naar een
wetenschappelijke publicatie in dat domein.

Extractie van zeldzame metalen uit Fluorescentie lampen
Voor de extractie van zeldzame metalen moeten er nieuwe zuren, ionische vloeistoffen, enz worden
gescreend. Door de veelvuldigheid van parameters zou een high-throughput benadering aangewezen
zijn.
zie : ‘Selective extraction and recovery of rare earth metals from phosphor powders in
waste fluorescent lamps using an ionic liquid system’, Journal of Hazardous Materials
254– 255 (2013) 79– 88

Innovatieve compatibilizatie voor gemengde plastics
Gebruiksgoederen bestaan meer en meer uit verschillende materialen die mechanisch niet te scheiden
zijn. Hierdoor bekomt men gemengde of gecontamineerde recyclaten die enkel nog voor energy
recuperatie ingezet kunnen worden (of ‘landfill’ storten van mixed-plastiek afval). Sommige combinaties
van materialen leveren na smelt-homogenisatie processen zoals extrusie of compounderen materialen
met inferieure mechanische eigenschappen.
Voor specifieke polymeer paren zijn er de laatste 30 jaar speciale block-copolymeren ontwikkeld die een
verfijning van de dispersie (morfologie) en een verbetering van de eigenschappen kan geven. Deze
additieven zijn relatief duur en niet voor alle polymeer combinaties beschikbaar. Hernieuwd basis
onderzoek naar ‘compatibilisatie’ via economische verantwoorde processen zou heel wenselijk zijn.
Vb : ‘Development of composite materials by mechanochemical treatment of
post-consumer plastic waste’ Waste Manag. 2002;22(8):913-6

Nieuwe Pyrolyse technologieën voor elektronische componenten
Uit dragers van elektronische componenten kunnen halogeen producten en andere interessante
chemicaliën gehaald worden door betere pyrolyse technieken. Dit proces zou kunnen aansluiten op de
energie valorisatie, waarna metaal extracties kunnen worden uitgevoerd.
Vb : ‘Characteristic of printed circuit boards subjected to various atmosphere’,
Resources, Conservation and Recycling, Vol 54, (11) September 2010, p810–815

Nieuwe recyclage processen voor PV systemen
Photovoltaische systemen zijn nauwgezet gestructureerd, soms tot op nano-schaal. Om maximaal
belangrijke karakteristieken van speciale, functionele ingrediënten te behouden zijn nauwgezette
processen nodig. Zo’n proces is een aaneensluiting van ‘state of the art’ modules. Zoals bij conventionele
productie van ‘grondstof tot product’ verschillende kwaliteit controles gebeuren zal bij de innovatieve
recyclage processen van ‘product tot grondstof’ dezelfde kwaliteitsfilosofie gehanteerd moeten worden.
Vb : ‘A novel approach for the recycling of thin film photovoltaic
modules’, Resources, Conservation and Recycling, Vol 54, (10) August
2010, p711-718.

Opvallend aan al deze voorbeelden is dat deze onderzoeken zeer gefocust zijn op een specifiek aanbod
aan te recycleren product. Het leidt geen twijfel dat zich hierbij problemen stellen die nopen tot meer
generiek precompetitief materiaalonderzoek.
Vraag is dus of we erin slagen om hiervoor voldoende brede consortia van bedrijven te vormen die
degelijk onderzoek focus en voldoende uitzicht op industriële valorisatie bieden.

Bevraging Recyclage
We hebben verschillende industriële spelers gevraagd naar wat de noden, vragen of problemen rond
recycling zijn, en waar ze vraag-gedreven opportuniteiten zien.
In fase 1 werden bedrijven die deelnemen aan SIM-programma’s bevraagd via interviews (zie appendix).
In fase 2 hebben we dezelfde vragen per mail gericht aan bijkomende bedrijven die in Vlaanderen actief
zijn en die met recycling te maken hebben : ANL Plastics, Balta Industries, Belgium Recycling company,
Big tyre recycling corp., Borealis group, ChemStream, Conwed Plastics, D.P.L group, Deceuninck, Didak
Injection, DW Plastics, Ekol nv, FIM nv, Galloo Plastics, Govaerts Recycling, Hyplast nv, IEH recycling
Belgium, Indaver, Ineos Chlorvinyls, Isola Belgium, Jeritop , latexco solutions, New Summit NV, Proviron,
Raff Plastics nv, Ravago, Sita, Verpola nv. en Nitto Europe NV.
De respons in faze 2 was bedroevend laag en zowat onbestaand. Het toont alvast aan dat bedrijven niet
zomaar geneigd zijn over dit onderwerp te communiceren. Een mondelinge bevraging is hier dus ook
vereist en wordt ingepland.

Werkgroep “ Materiaal Kringlopen kritieke metalen”
Deze werkgroep, geïnitieerd vanuit ViA , heeft een workshop georganiseerd (20 september 2013,
Umicore Olen) waarvan draft verslag beschikbaar. We wijzen hier op de daarin opgenomen tabel met het
overzicht van de thema’s waarin initiatieven dienen genomen te worden op de gewenste positie in 2030
te bereiken. “Materiaal R&D” is daar als voornaamste thema uitgekomen. Het toont alvast aan dat de
nood aan precompetitief recycling materiaalonderzoek (in abstracte termen) wel degelijk als hoog wordt
aangevoeld; dit gecombineerd met de overtuiging dat Vlaanderen daar absoluut wat te bieden heeft.

Conclusie
Uit de (nog onvolledige) bevraging hebben we nog geen concreet enbreed gedragen expliciete behoefte
aan ondersteuning via precompetitief onderzoek in SIM verband kunnen detecteren.
De werkgroep “Materiaal kringlopen Kritieke Materialen” geeft wel in algemene termen aan dat daar
materiaal onderzoek het meest dwingende thema is. Hier spelen zowel ecologische motieven als de
dreigende economische afhankelijkheid voor grondstoffen (kritieke materialen).
Lopende research rond recycling gaat meestal om grondstof efficiëntie (en zuiverheid) en reststroom
valorisatie. Naast financiëel economische factoren speelt het groene imago hier ongetwijfeld een rol.
Toch zien we een belangrijke rol weggelegd voor SIM om recyclage thema’s rondom product innovatie
te ondersteunen. Dit vereist immers een holistische benadering die verschillende industrieën omspant.
Vele materiaal ontwikkelingen zijn immers ingegeven door een wens naar functie-integratie hetgeen
gepaard gaat met toenemende complexiteit, meer hybride structuren en toenemend micro/nano karakter . Deze nieuwe materialen, componenten en producten kunnen niet door conventionele
recyclage processen verwerkt worden (vb PV-panelen, composieten en nano-materialen).
De natuur van de nieuwe recyclage processen zal naast de mechanische factoren, voor een steeds
belangrijker deel chemisch van aard zijn. We denken daarbij bvb. aan extractie en scheidingstechnieken,
pyro- en chemolyse en compatibilisering van polymeren.

Appendix
Agfa
gecontacteerd :

Marc Hofman

datum : 23 sep

‘Recycling krijgt aandacht en heel waarschijnlijk zullen we enkele interne research project initiëren’

Bekaert
1) gecontacteerd :

Erik Dekempeneer

(interview/ verslag DM))

Bekaert heeft recycling niet direct als strategisch topic in zijn ontwikkelingsprogramma. Enkel als er
specifieke klant-vragen komen wordt er wel aandacht aan besteed, maar meestal geraken deze
initiatieven niet verder dan de brainstorming-fase.
Recyclage van staal is heel vanzelfsprekend en scrap wordt eerst als none-prime verkocht .
Het recycleren van banden wordt al lang toegepast : staalvezels worden gescheiden van rubber, maar
voor de staal vezels is er geen outlet en stapelt zich op : het volumineuze karakter van deze afvalstroom
die maakt dat er teveel lucht wordt binnengebracht in de oven. Het probleem situeert zich bij de
versmelter en niet bij Bekaert.
Er is wel een trend vast te stellen die belangrijke implicaties naar recycling heeft : Voor verschillende
applicaties worden er meer en meer samengestelde systemen ontwikkeld waarbij er nog een
economische oplossing bestaat om staal van medium te scheiden :
- Staal vezel (3 of 6 cm) versterkte beton
- Staalvezel composieten
- Staalvezel in asfalt
- Staalvezel en coatings
Voor de eerste drie toepassingen wordt versmalling/afschrapen toegepast en de aanwezige staal vezel
vertraagd het proces of leidt tot snelle slijtage van de messen. Het ‘gecontroleerd verpulveren van staal’
zou daar een oplossing voor zijn, maar dat zou een revolutionaire doorbraak in metallurgie innovatie
betekenen.

2) gecontacteerd :

Dominique Neerinck

datum : 08 jul

‘Recycleerbaarheid is inderdaad meer en meer een thema dat naar boven komt. Staal op zich is geen
probleem want het is volledig recycleerbaar, maar zodra we staal combineren met andere materialen
komt de vraag snel naar boven.
Naast de voorbeelden die Erik aanhaalt kan ik er nog een geven : we hebben een product waar we staal
bedekken met CuNi clad materiaal. Voor dat product is recycleerbaarheid een belangrijk thema.
Het is niet alleen vanuit ‘probleem’ standpunt dat we recycleerbaarheid belangrijk vinden, maar ook
vanuit ‘opportuniteit’ standpunt. Met name we krijgen van klanten voor staalkoord soms de vraag of we
hen kunnen helpen met het scheiden van staal en rubber. Er zijn reeds kleinere bedrijven die een business
opbouwen met ophalen en scheiden van materialen.

Ik steun dus zeker onderzoek naar het scheiden van materialen, en voor ons dan staal en niet-staal
materialen. Ik denk dat SIM in portfolio al projecten heeft rond ‘joining of materials’, maar ‘scheiden’ is
even belangrijk.
Waarnaast hebben we nog onze interne processing, waar we meer en meer streven naar elimineren van
bepaalde stoffen zoals zuren en zware materialen, maar waar we ook end-of-pipe technologieën
toepassen om waste-free of zero-liquid-waste te kunnen werken.’

Case New Holland (CNH)
gecontacteerd :

Pieter Steen

datum : 17 apr (interview /verslag DM)

ABS regeneraat wordt ge coextrudeerd met ‘virgin’ ABS en gebruikt als afschemplaten. CNH is zoekend
om nog meer recyclaten te gebruiken, om het eco-aspect van hun producten nog meer te accentueren.

Cytec
gecontacteerd :

Dirk Bontinck

datum : 13 mei

‘Recycling is geen domein waar we noodzaak zien om een research project voor te initiëren . We recyclen
wel een aantal niet gereageerde grondstoffen en additieven, maar niet op het niveau van onze coatings,
na een bepaalde levensduur.’

Devan Chemicals NV
gecontacteerd :

Patrice Vandendaele

(interview GdW)

Lopende activiteiten:
- Europees project SuperTex voor ontwikkeling van recycleerbare polyester om textiel filament te
produceren. Huidige recyclage van polyester is down grading, met dit project wil men polyester
ontwikkelen voor textielfilamenten dat na recycleren ook nog kan ingezet worden voor
filamenten te maken, niet alleen voor non wovens e.d. Dit is meer een scheikundige
ontwikkeling, en ook meer downstream dan de typische SIM projecten (vrij hoge Technology
Readiness Level): geen SBO materiaal, volgens Patrice.
- Halogeen vrije brandvertragers, maar deze ontwikkeling is eerder gericht op milieuaspecten dan
op recycleerbaarheid
- PLA (biopolymeer), maar hier zijn de uitdagingen niet van technische aard, eerder issues met
marktintroductie omwille van materiaalkost.
Interesse in:
- Nanoparticle versterkte materialen : Probleem voor marktintroductie is hier Health & Safety
vraagtekens. Deze vraagtekens worden nog groter de laatste tijd, want er komen voorlopig geen
duidelijke antwoorden uit het lopend onderzoek. Dit staat brede marktintroductie in de weg.Van
zodra deze materialen zouden vermarkt worden, zal er wel vraag komen naar het effect van de
toevoeging van deze nanodeeltjes op de recyclage. Hiervoor is het nu nog te vroeg, wegens
materialen nu moeilijk te commercialiseren. Dit soort onderzoek situeert zich dus heel erg
upstream (lage Technology Readiness Level).

-

-

Tapijt recyclage: Dit is momenteel een echte industrieproblematiek, maar situeert zich opnieuw
vrij downstream; weinig nood aan wetenschappelijk onderzoek. Wat hier nodig is, is niet echt
een nieuw materiaal maar een nieuw tapijt concept. Hiervoor zou zeker een industrieel
consortium op de been gebracht kunnen worden, en een oplossing hier zou zeker een
competitief voordeel opleveren. Momenteel zijn er geen bestaande initiatieven, behalve met
beperkte middelen en vanuit 1 bedrijf: dat is volgens Patrice niet breed genoeg opgevat. Hij
denkt aan een mogelijk consortium van industriële spelers op verschillende posities in de
waardeketen (tapijtproductie, vezel extrusie, backing productie, non-woven productie), samen
met Centexbel, HoGent, VITO. Hij ziet niet direct een grote rol voor universitaire spelers. Grote
uitdaging is de spelers laten samenwerken, want dat is niet gemakkelijk in de textielwereld.
Verder ziet hij geen onderwerpen in zijn sector voor pre-competitief onderzoek naar
recycleerbare materialen.

Derbigum
gecontacteerd :

Hans Aerts

datum : 26 jun (interview DM)

Bitumeus dakafval en snijafval wordt hergebruikt in de productie. Na kwalificatie ter plaatse van de
afbraak wordt het dakmembraan eerst verwijderd voor algehele afbraak, dan versnipperd en versmolten
in batches die terug in de productie stroom worden op gemengd. Tijdens het malen en versmelten,
worden de glas vezels gebroken tot kleine vezeltjes die het productie proces niet verstoren.
Nauwgezette logistiek en kwaliteit controle zijn essentieel. Recyclage is niet direct winstgevend, maar
bied indirect wel een imago en dus marketing voordeel.

Eastman
gecontacteerd :

Els Kuys

datum : 21 mei

‘ Er zijn al heel wat initiatieven op dit terrein van separatie van polyvinyl butiral (PVB) uit gerecycleerd
car-glas geweest, maar voor zover ik weet was het materiaal nooit zuiver genoeg om te herwerken in het
product zelf. Als ik eco-inovation project 'DESIGN AND CONSTRUCTION OF A WINDSCREEN RECYCLING
LINE (WS-REC)' echter lees, lijkt het er op dat het wel zuiver genoeg zou zijn om te herverwerken in PVB. ‘

Flanders Plastic Vision
gecontacteerd :

Wim Grymonprez

(interview DM)

Nood aan compatibilisatie kennis voor polymeren is zeer groot. Is mede initiatief nemer van Plast-i-com
project voorstel : ‘Efficiënt herinzetten van gecontamineerde polymeren en polymeerblends door
compatibilisatie en stabilisatie’.

Indaver
gecontacteerd :

Erik Moerman ; Andres van Brecht

datum : 24 jun (interview / verslag DM)

Doen research samen met universiteiten en kenniscentra, naar hoe industriële of municipale afval- of
rest-stromen kunnen worden verwerkt om waardevolle componenten te isoleren en het volume afval te
verminderen door concentratie technieken. Indien mogelijk en economisch haalbaar, worden units
gebouwd op sites van klanten om de stroomkringen kort te houden en het transport van gevaarlijke
producten te beperken. De waardevolle extracten worden her gebruikt en geconcentreerd afvalstromen
afgevoerd naar finale stort of verbranding.
Voorbeelden zijn, Arsenicum isoleren uit fosfaatresten, het concentreren van stromen met zeldzame
elementen voor Umicore, dioxine houdende reststromen neutraliseren, restwarmte op-concentreren,
enz.
Ze hebben nood aan expertize om de beste scheidingmethodiek voor een specifieke afvalstroom te
identificeren. Scheidings technieken en membraan technologie is volgens hen de technology gap voor
recycling.

Inter solution bvba
gecontacteerd :

Peter Brughmans

(interview)

Zoekt naar toepassingen van recyclaat poeders van thermoharders

Lanxess glass fiber
gecontacteerd :

Ignace Hooftman

(inteview)

Hebben 10 % productie waste dat niet kan worden gerecycleerd doordat de coating (‘sizing’ systeem) op
de vezel zit.

Materialise
gecontacteerd :

Tom Craeghs

(interview GdW)

Zowel voor SLS (selective laser sintering) als voor SLA (stereolithography) wordt er enorm veel materiaal
weg gegooid dat niet meer opnieuw kan gebruikt worden in het proces.
-

Voor SLS gaat dat over polymeer poeder.
Voor SLA gaat dat over harsen.

Doordat AM nu bovendien sterk groeit, wordt dat probleem alsmaar kritischer
Er is nauwelijks onderzoek hiernaar, noch bij Materialise, noch internationaal. Tom zegt dat SBO1 van
STREAM misschien het enige grondige chemische onderzoek is dat hier ook op gericht is.

Nitto Europe NV
gecontacteerd :

Bart Forier (hoofd R&D)

datum : 26 jul

‘Wij zijn een producent van adhesive tapes en kijken naar recycling op 2 manieren. Hoe kunnen we de
materialen die wij als afval genereren recycleren? En hoe kunnen wij bijdragen tot het beter recycleren
van materialen in de markt?
Beide vragen zijn zeer moeilijk te beantwoorden maar we proberen daar toch met oplossingen te komen.
Om de eerste vraag toe te lichten. Wij hebben bij Nitto in Genk een investering van 6M€ gedaan enkele
jaren geleden om de solventen die we in ons proces gebruiken te recycleren en hergebruiken. Van de
andere kant maken wij ook polymeren die de basis vormen van onze lijmen en een traject zou kunnen zijn
om die afval polymeerstroom die we hebben te de-polymeriseren naar zijn monomeren om die vervolgens
opnieuw te hergebruiken in volgende polymerisatiereacties. Op die manier zouden we dicht bij een C2C
approach kunnen komen. Als zal die de-polymerisatie en nodige opzuivering heel wat fundamenteel
onderzoek vereisen. Iets waarmee we nog niet zijn gestart owv de hoge kosten en risico factor die
verbonden is aan dit onderzoek.
Voor de tweede vraag hebben we een aantal systemen ontwikkeld die moeten toelaten om verschillende
materialen die aan elkaar zijn gelijmd dmv tape makkelijker te recycleren. Ons concept heet Debond on
Command! Dit is een adhesive tape die gedurende zijn levensloop een hoge kleefkracht garandeerd in de
applicatie maar op het einde van de levenscyclus via een externe trigger (veelal warmte) zijn kleefkracht
verliest en dus makkelijke scheiding van materialen toelaat. Onze ambitie is dan ook om een aantal
applicaties in de markt te vinden waar die te scheiden materialen een grote meerwaarde hebben voor
recycling als ze ""clean"" kunnen gescheiden worden. ‘

OCAS
gecontacteerd :

Sven Vandeputte

(interview GdW)

OCAS doet zelf niet echt onderzoek naar recycleren van materialen of heeft althans momenteel geen
noden wat betreft precompetitief materiaalonderzoek in verband met recyclage. Recycleren beperkt zich
tot scheiding van laag en hoog koolstof schroot, dus schroot selectie en verwerking. Dat is dus kort
samen te vatten en ook zinvolle input. Van hen moeten we alleszins niet verwachten dat ze bij een
openstaande call zouden afkomen met een consortium en een programma voorstel in dit thema.

Procotex
gecontacteerd :

Dieter Henau

datum : 25 jun (samenvatting email DM)

Para-aramide vellen met PU coatings worden gebruikt voor kogelvrije vesten, en is een belangrijk wastestream na gebruik, waar nog geen oplossing voor bestaat omdat de coating niet van de vezel fabrics kan
worden gescheiden zonder de vezel aan te tasten.

Recticel
gecontacteerd :

Griet Van Cauwenberghe

datum : 13 mei

‘de specifieke drivers van Recticel mbt. recycling hebben vooral te maken met de focus die Recticel wil
maken in de richting van een duurzame onderneming. Hierbij zijn we ons bewust dat niet alleen recycling
belangrijk is voor een onderneming, maar ook een duurzame productontwikkeling.
Binnen het Recticel R&D platform ""sustainability"" neemt recycling een noemenswaardig deel van het
budget op.
Of een van de 5 drivers: kostprijs, milieu, veiligheid, gezondheid, beschikbaarheid van grondstoffen de
bovenhand krijgt is eigenlijk moeilijk aan te geven.
In het onderzoek naar de mogelijkheden om PU te recycleren zullen alle genoemde drivers een rol spelen.
Mbt. het type product dat gerecycleerd zal worden, kan ik zeggen dat de 3 types (zullen) worden
bekeken.
Door meerdere mogelijkheden tot recyclage van PU te onderzoeken, hoopt Recticel op termijn enerzijds
tegemoet te komen aan de druk vanuit wetgevingskant, maar ook en vooral concurrentieel voordeel te
halen en nieuwe markten te kunnen aanboren.
Voor confidentiële redenen, is het niet mogelijk om SIM een copie van de roadmap mbt. sustainability
aan SIM door te sturen. ‘

Styrolution Belgium
gecontacteerd :

Sebastian Heps

datum : 25 jul

geen interesse

Vitalo
gecontacteerd :

Steven Meyns

datum : 03 apr (interview DM)

Sheet resten na productie (thermoforming) worden verkocht aan een recyclage bedrijf.

Willy Naessens Construct NV
gecontacteerd :

Wim Moerman

datum : 13 mei

‘Recycling is wel degelijk van belang voor ons maar ik denk niet dat wij op korte termijn van plan zijn om
hier specifiek research projects op te initiëren.’

