
HET PEACOC-PROJECT ZETINOPTERUGWINNING
VAN EDELMETALEN UITAFVALEN ONDERSTEUNT ZO

EUROPESE GREENDEAL ENTRANSITIENAAR EEN

CIRCULAIREECONOMIE
(Vito)

Een teamvan onderzoeks-,o -30 ton goud per jaar, -.10 ton Europese gemeenschappen in de
technologie- en industriële palladium per jaar, en -100ton grondstoffensector.
professionals uitacht Europese zilver per jaaruit niet-7. Bevordering van duurzaamheid door
landen en Turkije heeft zijnkrachten gerecycleerde afgedankte print-de ontwikkeling van valorisatie- en
gebundeld om het toeleveringsrisico plaatassemblages, upcycling-strategieën voor allevan edelmetalen voor deEuropese o 720 ton zilver verwacht in 2030bijproducten die verbonden zijn met
industrieën te verminderen. Inuit fotovoltaische afvalstromen. de terugwinning van edelmetalen.
mei2021 is hetPEACOC-project 2. Demonstratie van nieuwe techno- Edelmetalen zoals platina, palladium,gestart met de ontwikkeling vanlogie voor het effectief enefficiënt rhodium, gouden zilver zijnbaanbrekende, goedkope en terugwinnen van edelmetalen onvervangbare industriële materialen.milieuvriendelijke technologieën uit complexe, laagwaardige Zij worden op grote schaal gebruiktvoor de efficiënte terugwinning afvalmatrices, ontworpen met in diverse sectoren vanwege hunvan goud, zilver en platinagroep- een bijna-afvalvrije benadering enunieke eigenschappen, zoals eenmetalenuitafval.Verwacht een echte circulaire economie- laag corrosievermogen, katalytische
wordt dat deze technologieën

mentaliteit.eigenschappen, lage elektrischeaanzienlijk zullen bijdragen totde
3. Ontwikkeling van het eerste pre- weerstand, enz. De Europese

verwezenlijking van de ambitieuze
commerciële compacte, mobieleCommissie heeft een aantal van dezeenergie- en klimaatdoelstellingen en modulaire raffinagesysteem grondstoffenaangemerkt als kritiekevan deEuropese Green Deal en de oppilootschaalmet een grondstoffen vanwege hun grotetoeleveringsketen voor edelmetalen productiecapaciteit tot 2 kg belang voor deeconomie van de EU.inEuropa zal diversifiëren.
edelmetalenper week om de In dit verband is Europa de

Op 10-11 mei 2021 werd tijdens een recyclage ervan in heel Europa grootste verbruiker ter wereld van
tweedaagse onlinevergadering hetuit te breiden. Zo kunnen kleine platinagroep-metalen en wordt het
PEACOC-project (Pre-commercial en middelgrote ondernemingen sterk afhankelijk van invoer. Goud
pilotfor the efficient recoveryofaan de slag met de recyclage van wordtoveral ter wereld gedolven,
Precious Metals from European end- afgedankte productenen er de ook inEuropa (vooral in Finland,
of-life resources with novel low-cost teruggewonnen edelmetalenuit Zweden, Bulgarije, Spanje entechnologies) officieel gelanceerd. exploiteren. Griekenland), maar deEuropese
Het PEACOC-project heeft 11,2 4. Het ontwerpen en produceren productie vertegenwoordigt minder
miljoen euro ontvangen van het van nieuwe apparatuur op pre- dan 1% van de mondiale primaire
EU-Horizon 2020 onderzoeks- en commerciëleschaal voor het productie. Terwijl de mondiale
innovatieprogramma om nieuweraffinerenvan edelmetalen doorzilverproductie 28.000 ton bereikte,
metallurgische processenop Europese kmo's. voornamelijk inMidden- en Zuid-
een pre-commerciëleschaalte5. Het vergemakkelijken van de Amerika, Chinaen Rusland, neemt
demonstreren voor de terugwinning

beslissing om in nieuwe productie- Europa slechts 7% van de mondiale
van edelmetalen uit een breedscalanstallaties te investeren, aangezien primaire productie voor zijn rekeningivan afgedankte gebruiksgoederen.

potentiëleinvesteerders de (afkomstig uitPolen en Zweden).
De projecttechnologieën zullen PEACOC-oplossing oppre-Daarom wordt verwacht dat
naar verwachting economisch en commerciële schaal zullen kunnen de PEACOC-technologieën het
ecologisch levensvatbaar zijnenleasen en testen, zonder dat ze bevoorradingsrisico van edelmetalen
de eerste in hun soort zijn in heeleerst grote investeringen moeten voor de Europese industrie drastisch
Europa. Gedurende dekomende vierdoen.zullen verminderen. Dit biedt nieuwe
jaar zal het PEACOC-projectwerkencommerciële perspectieven voor6. Ondersteuning van de Europese
aan de verwezenlijking van zeven

Commissie bij het bereiken
kleine en middelgrote

ambitieuzedoelstellingen. die zich bezighouvan de ambitieuzeenergie- en
1. Het opzetten van een nieuwe klimaatdoelstellingen diein de recyclage van afgeda

omvangrijke en volledige Green Deal zijn opgenomen.Door te en versterkt de pol
waardeketen door 19partners demonstreren dat teruggewonnen industrieën (recyt
voor de productie van edelmetalen edelmetalen als katalysator raffinaderijen, automobielindustrie,
uit afgedankte productendie emissies kunnen verminderen metallurgie).
in Europa beschikbaar zijnenen gebruikt kunnen worden voor De PEACOC-technologieën zullen
geschat wordenop:schone energieopwekking, beperkt naar verwachting de volgende effecten
o -50 ton platinagroep-metalen PEACOC demilieueffecten en hebben:

per jaar uit niet-gerecycleerde -risico's toteen minimum en• aanzienlijke verbetering van de
gebruikte autokatalysatoren, zorgt ze voor vertrouwen van deeconomische levensvatbaarheid
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enhet marktpotentieel vandeproductie en de machinebouw. Het PEACOC-project wordt uitgevoerd

recyclage van edelmetalen. Dit zalHet projectconcept is gebaseerd op door een consortium van 19 partners

wordenbereikt door het proces eerderontwikkeldeterugwinnings-uit acht Europese landen en Turkije.
op pilootschaal, wat zal leiden tot en raffinagetechnologieënin hetZij stelleneen volledige industriële

uitbreiding van deactiviteiten inkadervan een ander H 202- waardeketenvan edelmetalenvoor.
heelEuropa; gefinancierdonderzoeks-enHet project wordt gecobrdineerd door

• verbeteringvan de gezondheids-, innovatieproject:PLATIRUS. Drie Tecnalia Researchand Innovation
veiligheids-en milieuprestaties van de geselecteerde technologieën (Spanje) en loopt over vier jaar vanaf
van het recyclageprocesvan uit het PLATIRUS-project (microgolf- mei 2021.
edelmetalen met het oog op een geassisteerde uitloging, gasdiffusie-
veilige en duurzame toegangtotelektrokristallisatie(GDEx) en
en exploitatie vanafgedanktediep-eutectische solventen)voor Voor meer informatie:
producten met edelmetalen; de recyclage en terugwinning van VITO nv• productie van edelmetalen met een platinagroep-metalenzullen inhet Boeretang 200

winstmarge tot 80% ten opzichte van PEACOC-project verder worden BE-2400 MOL

de huidige edelmetaalmarktprijzen; opgeschaald. Zij zullen worden Voor algemene vragen en vragen over

• ontsluiting van een aanzienlijk gecombineerd met andere innovatieve microwave assisted leaching,

volumevan diversesecundaireconcentratietechnologieën en met contacteer VITO / Jeroen Spooren

Tel.: +32 14 33 56 33
grondstoffendie momenteelnietof technologieënvoor de valorisatie

Voor vragen over gas-diffusion
onvoldoendeworden geëxploiteerd;van hetafval dat zalworden electrocrystallization, contacteer VITO /• scheppen van nieuwe werk- geproduceerd,met het oog opeen Xochitl Dominguez
gelegenheidin degrondstoffen-bijna-afvalvrijproces.Tel.: +32 14 33 69 26
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