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1. Inleiding
Dit is het verslag van het vierde jaar en laatste jaar van het project ‘Closing the Loops:recycling’, een
gezamenlijke project van Cumapol, Morssinkhof, Lankhorst, Philips, Hogeschool Stenden en Omrin.
In het project wordt onderzocht hoe kwaliteitsverbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de
recycling van kunststof verpakkingen. De partners in het project vertegenwoordigen alle schakels van
de recyclingketen: scheiding, sortering, recycling en toepassing van het recyclaat in een nieuw
product. Hogeschool Stenden brengt expertise in en heeft de beschikking over onderzoeksfaciliteiten.
De hoofdactiviteiten van het project zijn:
1.
Onderzoek naar en testen van (nieuwe) technologieën en processen in de winning en
opwerking van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk afval, op basis waarvan deze kunnen dienen
als een hoogwaardige grondstof voor duurzame producten.
2.
Onderzoek naar, ontwikkelen van en testen in toepassingen (consumenten apparaten en
andere duurzame applicaties) van recycled PP (Polypropyleen) en food approved PET (Polyethyleentereftalaat), PE (Polyethyleen) en folies.
Het accent van het project lag in het eerste jaar op het bepalen van de uitgangspositie van de
verschillende soorten kunststof verpakkingen, zoals deze nu bij Omrin in Heerenveen worden
geproduceerd, en de eigenschappen van de gerecyclede kunststoffen ‘as it is’.
Het tweede jaar was gericht op onderzoek naar de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering van de
kunststoffen, met name door modificaties in de sorteer- en wasprocessen.
Het derde jaar, het verslagjaar van deze rapportage, stond vooral in het teken van opschaling en
opwerking tot productieniveau van PET, PP en folies. De onderzoekstrajecten van deze stromen
verschilden onderling nogal van aanpak. Bij PET lag het accent op het produceren van een kwalitatief
veeleisende verpakking van Philips als vervanging van virgin kunststoffen. Op labniveau is onderzoek
verricht naar betere middelen om PET-schaaltjes te wassen. Met name het aanhangende vet in deze
verpakking is een probleem bij recycling.
Van PP is een grote batch (80 ton) gesorteerd tot een grote zuiverheid, op kleur gesorteerd en
intensief gewassen. Doel was om op industriële schaal de hoogst mogelijk zuiverheid te realiseren
voor toepassingen in consumentenproducten.
Bij de folies is eveneens een grote batch (100 ton) op praktijkschaal getest. Behalve de kwaliteit van
het materiaal zijn tevens diverse producten, waarin het materiaal is verwerkt, uitvoerig getest.
Het onderzoek in het vierde en laatste jaar van het project kende een divers karakter. Ingeval van PP
is met de regranulaten die in het derde jaar zijn geproduceerd door Morssinhof en Philips onderzoek
verricht naar de eigenschappen van diverse proefmoulds uit dit regranulaat. Wat betreft PET heeft
Cumapol onderzoek verricht naar de het wasprocedé van PET-schalen en de eigenschappen van het
recirculaat. Lankhorst heeft met de batch granulaat uit folies van het derde jaar onderzoek verricht
naar verbetering van de impact eigenschappen en de toepassing in diverse producten getest. NHL
heeft testen uitgevoerd ten dienste van de projectpartners. Het Lectoraat Circular Plastics heeft
specifiek onderzoek verricht naar de eigenschappen van de kleine folies (uit een zeefmaat < 200
mm).
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2. Stand van zaken per deelstroom
Bij aanvang is het project in onderdelen opgesplitst op basis van hoofd(mono)stromen, zoals die
thans vrijkomen uit de sortering van gescheiden ingezamelde of nagescheiden kunststoffen.
Hieronder zijn de vier hoofdstromen vermeld, waarbij het eerst vermelde bedrijf heeft gefungeerd als
trekker:




HDPP – Philips en Morssinkhof
PET – Cumapol en Philips
Folies - Lankhorst en Omrin

De stappen uit de keten van recycling van het project bestaan achtereenvolgens uit:








de nascheiding (bij Omrin) van een mengsel van kunststoffen;
de uitsortering van dit mengsel in monostromen (bij de door Omrin gecontracteerde
sorteerder of ingeval van folies in de installatie van Omrin in Heerenveen);
het wassen en/of zuiveren van de monostroom bij de recycler;
verwerkingsproces (extruderen, granuleren, compounderen etc.);
productie van proefstaven of proefsamples;
toepassing in en testen van producten;
analyse van alle data.

In de bijlagen worden de testen en de resultaten per deelstroom van het vierde jaar uitgebreid
toegelicht. Hieronder per deelstroom een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

2.1. HDPP
Uit het onderzoek van de voorgaande jaren was gebleken dat voor high-end toepassingen van Philips
verbetering van de stroom HDPP (kortweg PP) vereist is van de eigenschappen geur,
deeltjesvervuiling aan het oppervlakte, stijfheid en kleur. Hierbij waren de DKR-specificaties voor
gesorteerde PP-verpakkingen het uitgangspunt.
Tevens is in het tweede jaar tevens gebleken dat de PP-stroom grotendeels bestond uit transparante
en witte verpakkingen. Transparant recyclaat biedt de mogelijkheid voor inkleuring. Het witte recyclaat
biedt de mogelijkheid om weer als wit PP te worden toegepast (mits in zeer hoge zuiverheid wit PP
wordt verkregen). Het overblijvende deel bont gekleurde kunststoffen is nog geschikt voor toepassing
in (onder andere) zwart gekleurd PP.
Beide gegevens zijn als uitgangspunt gehanteerd voor de testen op productieniveau in het derde jaar.
Doel was het verkrijgen van en kleurgescheiden recyclaat met een zeer hoge zuiverheid, zowel qua
kleur als verontreinigingen en daarbij minimalisering van geur. In dit jaar zijn vier vrachten (80 ton)
met Omrin PP materiaal kleurgesorteerd op artikelniveau. Vervolgens zijn testen op industriële schaal
gedaan met het verkleinen, wassen en flakesortering van het PP, waarbij uit de witte en transparante
fractie granulaten zijn geproduceerd die als basis dienden voor de testen onder regie van Philips in
het vierde jaar.
Gebleken is dat het mogelijk is om met intensief sorteren en wassen van deze post consumer fractie
een kleurconsistent en geurloos regranulaat te produceren, geschikt voor de productie van high-end
consumentenproducten. In het vierde zijn door Philips met dit materiaal diverse compounds getest.
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Transparante en witte PP flakes

Transparant en wit PP granulaat
Voor de toepassing in huishoudelijk apparaten zijn eisen zoals veiligheid, mechanische
eigenschappen, thermische eigenschappen, spuitgiet kwaliteit en esthetische eisen van groot belang.
Het door Morssinkhof gerecyclede kunststof is op deze aspecten door NHL/Stenden Hogeschool en
Philips uitgebreid getest.

Trek-rek curves
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De transparante en witte PP-grades zijn getest op spuitgietbaarheid ten opzichte van virgin plastics.
De visuele kwaliteit van een aantal kleuren zijn beoordeeld op basis van oppervlakte
verontreinigingen, kleur en glans. Het resultaat was dat de kwaliteit vergelijkbaar is met virgin (direct
uit aardolie gemaakt) PP.

Post consumer gerecycled PP in verschillende kleuren
De mechanische eisen, waaronder impact, zijn ook in een lab getest, eveneens met een positief
resultaat. Door middel van compoundering proeven zijn materiaaleigenschappen zoals stijfheid en
HDT gemodificeerd tot het niveau van de virgin PP-grades die Philips momenteel op grote schaal
gebruikt.
Nieuw in dit project is de IEC eis: ‘ball pressure test’. Met de meetwaarden op verschillende
temperaturen worden de ijklijnen samengesteld. Op basis van deze informatie kunnen product
designers behuizingen construeren die altijd veilig zijn en voldoen aan Europese veiligheidseisen van
de NEN-EN-IEC 60335.

Ball pressure test opstelling
Door compounding is het gelukt om de mechanische en esthetische eigenschappen van virgin-grade
PP te evenaren. Hiermee is een omslagpunt bereikt op het gebied van post consumer kunststof
recycling: kunststof verpakkingsafval wordt opgewerkt tot een regranulaat dat geschikt is voor
toepassing in de zichtbare delen van high-end consumentenproducten van Philips.
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Inmiddels bouwt Morssinkhof in Heerenveen samen met IKEA aan een kunststofrecycling fabriek die
post consumer PP gaat sorteren op kleur en verwerken tot regranulaat of compound. Het proces is
gebaseerd op het hier beschreven concept van kleurscheiding en intensieve reiniging.

2.2. PET

Binnen het PET deelproject is na het eerste verkenningsjaar in het tweede en derde jaar gewerkt aan
de onderstaande deelprojecten. Deze zijn in het 4e jaar deels doorgezet.


Onderzoek naar de spuitgietbaarheid van R-PET met kristallisatieversnellers/kiemvormers
evt. in combinatie met vezels/vulstoffen, ter verhoging van de HDT (temperatuur waarbij
vervorming van materiaal optreedt;
 Analyse huidige output onderzoek PET uit nascheiding, met name OM6 en de aanwezige
vleessappen;
 Verbetering reinigingsproces voor PET schalen met vleessappen;
 Toepassing van R-PET voor verpakking van de ‘One-blade’ van Philips.
Oorspronkelijk was de intentie was een grootschalige wastest te doen met PET-schalen. De aanpak
van een dergelijke test overstijgt echter de mogelijkheden binnen het CtL-project. Daarnaast zijn er
intussen verschillende landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de recycling van PET-schalen, die
een dergelijke omvangrijk onderzoek binnen het project niet opportuun maken. Binnen het project is
besloten elementair onderzoek op kleine schaal te doen naar de reinigingsmogelijkheden,
voorafgaand aan grootschalige proeven.
Onderzoek naar de spuitgietbaarheid van R-PET met kristallisatieversneller/kiemvormers evt. in
combinatie met vezels/vulstoffen.
Door het naderende einde van het project en de arbeidsintensiviteit van dit thema is ervoor gekozen
om het onderzoek naar kristallisatie versneller en kiemvormers niet meer uit te voeren. De nadruk is
gelegd op het reinigen van PET-trays en de ontwikkeling van een verpakkingsonderdeel voor de
Philips one-blade.
Analyse PET-schalen uit nascheiding en de aanwezige vleessappen
In 2016 en 2017 is door Stenden uitgebreid onderzoek gedaan naar de nog aanwezige vleessappen
in de fractie PET-schalen. Daarbij is gekeken naar de werkzaamheid van het detergent Tubiwash
GFN. Verder is gekeken naar de geschiktheid van meetmethoden voor meting van eiwitten en lipiden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de verontreinigingen in de PET-schalen bestaat uit lipiden maar
zeker ook in eiwitten. Hiertoe zijn de Lowrybepaling, SUDAN III en een vetzuurbepaling (GC)
uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2017 en 2018 verder voortgezet door Stenden (Mast, 2018). Hierbij is
met name gebruik gemaakt van de analyse technieken Infraroodspectroscopie (IR) en Differential
Scanning Calorimetry (DSC). Bij IR-analyse zijn metingen gedaan aan vleessappen in vlees bakjes uit
de supermarkt. De IR-spectra zijn vergeleken met schoon PET. Daaruit is gebleken dat er signalen
(absorptiebanden) gevonden worden die kenmerkend zijn voor eiwitten en dus voor de aanwezigheid
van vleessappen. Vervolgens zijn gewassen en ongewassen monsters met IR gemeten. Hieruit is
geconcludeerd dat de aanwezigheid van vleessappen niet met voldoende zekerheid kon worden
aangetoond. Er is een indicatie dat de vleessappen zijn afgenomen.
Verbetering reinigingsproces voor PET-schalen met vleessappen
Er is een wasproef op pilot schaal uitgevoerd bij de WUR met het detergent Tubiwash GFN. Deze
proef is uitgevoerd door Marijn Mast, een student van Stenden Hogeschool. Hierbij is een nieuwe
batch vleesschaaltjes gewassen vergelijkbaar met het monster PET-schalen uit 2018. De wasproef
heeft slechts een kleine 2 kg materiaal opgeleverd (Zie verslag Marijn Mast, 2017). Vervolgens is
getracht dit te extruderen op de laboratorium extruder bij Cumapol in Zevenaar. Dit heeft een paar
honderd gram granulaat opgeleverd.
De extrusie is goed verlopen waarbij de IV bijna niet gezakt is. Hierdoor lijkt het dat de vleessappen
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voldoende zijn verwijderd. Vervolgens is getest of dit materiaal reageert tijdens nacondensatie. De
nacondensatie test is uitgevoerd met als referentie een granulaat van bonte PCR flakes. Uit de test
blijkt dat het materiaal naar hoge viscositeit is na te condenseren. De snelheid is voldoende om
binnen de processing window van de nacondensatie van Cumapol te kunnen nacondenseren. Het is
wel de vraag of dit commerciële levensvatbaarheid heeft. De nacondensatie snelheid is erg lang en
het is goed mogelijk dat dit een behoorlijke impact heeft op de gasreiniging van de installatie. Ook
moet worden meegenomen dat het wassen van vleesschaaltjes met detergent een grote impact heeft
op een waterzuiveringsinstallatie.
De resultaten van het project laten zien dat de opschaling van de mechanische recycling van PET uit
PET-schalen niet op voorhand onmogelijk is. Dit zou dan materiaal opleveren dat geschikt is voor niet
transparante non-food toepassingen. Wel is er nog veel onderzoek nodig om het proces en de
kwaliteit van de output te verbeteren. Ondanks dat het project afgelopen is zal Cumapol het
onderzoek naar de verbetering van de recycling van vleesschaaltjes voortzetten. Deze stroom zal ook
onderzocht worden als input voor de chemische recycling. In 2018 zal Cumapol samen met
Morssinkhof en DSM Niaga een pilotplant bouwen voor chemische recycling. Hierbij wordt ook
gekeken naar verpakkingen waaronder vleesverpakking.
Ondanks dat het onderzoek niet geleid heeft tot de toepassing van R-PET bij Philips zal Cumapol zijn
ondersteuning blijven verlenen om de onderzochte toepassingen uit te ontwikkelen.
R-PET voor One-blade verpakkingen
In de eerste jaren van het project is de toepassing van PET als
vervanger van ABS op lab-schaal onderzocht. Belangrijkste knelpunt wat
hieruit naar voren kwam was de HDT van het gerecyclede PET (de
vervorming van het materiaal bij hogere temperaturen). Voor het frame
van de ‘One-blade’ is dit projectjaar een blauwe masterbatch van R-PET
getest. Voor deze toepassing is geen hoge HDT vereist. Het onderzoek
is er met name op gericht om te testen of R-PET geschikt is als materiaal
voor deze toepassing. Er is (nog) geen PET uit bron- of nascheiding
getest.
In het laatste jaar is geprobeerd om puur R-PET te laten voldoen aan de
specs van Philips voor verpakkingsonderdelen van de ‘One-blade’.
Er is opnieuw uitgegaan van R-PET van Cumapol. Dit product heeft
flessen uit het statiegeld systeem als grondstof. Er zijn proeven gedaan
voor zowel het verpakkingsframe van de One-blade als ook voor het
clipje waarmee de One-blade aan het frame bevestigd wordt. Uit de
testen met het R-PET is gebleken dat er voor het spuitgieten van het
frame teveel matrijs aanpassingen nodig zijn om over te kunnen stappen
op PET. Verder zijn er voor het clipje testen uitgevoerd met verschillende verhoudingen R-PET en
Virgin PET. Hieruit is gebleken dat het percentage aan R-PET dat toegevoegd kan worden zeer laag
is, als men binnen de kleurspecificatie wil blijven. Hierdoor is het volume R-PET zo laag dat het niet
opportuun om R-PET te gaan gebruiken voor het onderzochte toepassingsgebied van Philips.
Oplossingen kunnen gezocht worden in het verbeteren van de flake input van Cumapol maar ook in
het versoepelen van de kleureisen van Philips.
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In bovenstaande figuur staan de resultaten van de testen voor beide toepassing samengevat.

2.3. Folies
Lankhorst Engineered Products maakt een range van producten van gerecycled plastic. Het plastic
wordt hoofdzakelijk gewonnen uit ingezamelde landbouwfolies. Deze folies bestaan doorgaans uit
een mengsel van lage dichtheid polyethyleen (LDPE) en lineair lage dichtheid polyethyleen (LLDPE).
Soms zijn deze folies verontreinigd met polypropyleen (PP), maar dan in lage concentraties, beneden
de 1%. In het algemeen heeft de aanwezigheid van PP een nadelige invloed op de eigenschappen
van het uiteindelijke product.
Circa 20% van alle door Omrin nagescheiden huishoudelijk kunststof verpakkingsafval wordt gevormd
door folies. Bij Omrin worden in de nascheidingsinstallatie op twee plaatsen folies gewonnen, waarbij
deze zich onderscheiden door de grootte. Uit het onderzoek in de eerste jaren bleek dat de relatief
grote folies (>200 mm) een laag PP-gehalte hebben. Een laag PP-gehalte is van belang om de folies
in een breed scala en veeleisende(r) producten te kunnen toepassen.
Kleine folies (kleiner dan 200 mm) hebben een aanzienlijk hoger PP-gehalte dan grote folies Uit
analyses van het eerste jaar is gebleken dat deze zonder verdere behandeling niet voldoen aan de
beoogde specificaties van Lankhorst (een PP-gehalte lager dan 1%).
Hierop zijn vervolgens twee aparte trajecten ingezet:
- In samenwerking met de NHL zijn testen georganiseerd met verdergaande sortering en
wassing van zowel de grote als de kleine folies. Deze testen zijn in het testcentrum van
Tomra (leverancier van sorteerapparatuur) in Mühlheim-Kärlich (Dld.). Het gesorteerde
materiaal is gewassen en geaglomereerd bij de firma Wipa in Stadtlohn. Dit onderzoek is
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de NHL en het Lectoraat Circular Plastics.
- Een productietest met 100 ton grote folies, met uitgebreide monitoring van de kwaliteit en,
afhankelijk van de gerealiseerde kwaliteit, toepassing in producten, die vervolgens ook zijn
getest.
De resultaten van de eerste serie testen in samenwerking met de NHL zijn weergegeven in de
bijgevoegde rapportage ‘Lankhorst granulaat uit DKR 310 folies’. De belangrijkste bevindingen uit
deze test zijn:
Grote folies, na wassing in Niederlangen, voldoen bijna aan de gewenste specificaties voor bielzen.
Verbeterpunten:
- Geur (door een korte doorlooptijd en verbetering van het wasproces, evt. heet wassen). In
principe oplosbaar, vraag is in hoeverre dit voor de toepassing een probleem is.
- Vochtgehalte is met de bestaande installatie nog een probleem. Huishoudfolies zijn
aanmerkelijk dunner dan landbouwfolie. Hierdoor is het oppervlak met vocht veel groter, wat
extra eisen stelt aan het drogen. In de praktijk is dit oplosbaar met passende apparatuur.
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PP zou nog iets lager moeten of door hetzelfde effect moet met compatibilizers worden
gerealiseerd. Ook blenden met landbouwfolie is een optie.

De kleine folies voldoen bijna aan de specificaties van palen en planken. Verbeterpunten:
- Aandeel dikwandig aluminium verminderen
- Geur
- Vochtgehalte
- Constante samenstelling (nader definiëren en testen)
Ten opzichte van de hogere kwaliteitseisen van bielzen zijn daarnaast de verbeterpunten van de
kleine folies:
- Verdere vermindering van het aandeel PP
- Verbetering van de eigenschappen door het toevoegen van compatibilizer
- Impact / Mate van vervuiling na wassen
- Geur
- Vocht
De testen zijn uitgevoerd zowel in Niederlangen als in bij een leverancier van wasapparatuur (firma
Wipa in Stadtlohn). Ook de installaties van Wipa hadden grote moeite met het vochtpercentage.
De resultaten van dit onderzoek zijn door de NHL gepubliceerd in het vakblad Netwerk van de NRK.
Op basis van dit onderzoek is besloten om een duurtest met 100 ton uit te voeren met de grote folies
van Omrin. Deze test is uitgevoerd in juli in de installatie in Niederlangen. De resultaten van dit
onderzoek zijn weergegeven in de rapportage ‘Testen met grote folies bij Lankhorst’.
Het doel van dit onderzoek was om aan te tonen dat het mogelijk is grote hoeveelheden
teruggewonnen polyethyleen folie teruggewonnen uit huishoudelijk in een stabiel proces te verwerken
tot regranulaat met voldoende eigenschappen.
Er is 100 ton grote folies van Omrin opgewerkt in de recycling fabriek van Lankhorst in Duitsland. De
100 ton ruw materiaal leverde circa 65 ton re-granulaat op met een stabiel kwaliteit en samenstelling
en voldoende mechanische eigenschappen om ingezet te kunnen worden in Lankhorst producten.
De huishoudfolie is 10 -20 keer dunner dan landbouwfolie en dit heeft een negatieve invloed op de
productiesnelheid, omdat bij de dunne folies veel meer water wordt meegesleept. Aanpassingen van
de apparatuur, met name de drogers, zal noodzakelijk zijn.
De mechanische eigenschappen zijn in het algemeen vergelijkbaar met die van landbouwfolie. Echter
de huishoudfolie is minder taai (lagere impact) dan landbouwfolie. Dit beperkt de toepassingen. Door
toevoeging van landbouwfolie of speciale “impact verbeteraars” kan de taaiheid in sommige gevallen
verbeterd worden, maar niet in alle gevallen.
De achterliggende oorzaak, waarom het soms wel werkt en soms niet,
is niet duidelijk. Indien het mogelijk blijkt de impact te verhogen tot 60J
of hoger, komen meer en vooral hoogwaardiger toepassingen binnen
bereik. Hier zal daarom het accent voor nader onderzoek op moeten
liggen.
De slagvastheid kan in veel gevallen verhoogd worden tot de vereiste
waarde door het toevoegen van landbouwfolie of speciale copolymeren. Ook ander parameters zoals de keuze van de zwarte
kleurstof en procesomstandigheden hebben invloed.
In sommige gevallen geven deze toevoegingen echter nauwelijks of
geen verbetering van de slagwaarden te zien. De oorzaak hiervan is
nog onduidelijk en dient te worden onderzocht.
Tijdens het project is in het derde jaar een deel van het granulaat
verwerkt in een product van Lankhorst, de diamantkoppaal
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(Amsterdammer). Materiaal en product hebben alle testen doorstaan. Lankhorst en Omrin hebben
een logo ontwikkeld, waarin de 100% circulariteit van het product tot uitdrukking komt en de origine
van de kunststoffen, gesymboliseerd door een kunststof flacon. Doel is om bij verkoop van het
product een kwaliteitscertificaat af te geven, waaruit tevens de circulariteit is aangegeven.

In het laatste jaar van het project heeft Lankhorst vervolgonderzoek gedaan met het materiaal uit 100
tons-batch met grote folies:





Vervolgonderzoek naar de oorzaken van het disfunctioneren van compatibilizers in de folies
in samenwerking met de NHL;
Onderzoek en testen van het granulaat uit de 100 tons proef in relatie met producten van
Lankhorst;
Onderzoek naar de soorten folies van Omrin en de huidige mogelijkheden voor matching met
toepassingen/producten van Lankhorst, als onderdeel van een masterstudie van NHL.
Karakterisering van de kleine folies uit huishoudelijk afval door NHL.

De circa 100 ton ruw huishoudelijke polyethyleen folie, dat is opgewerkt bij Lankhorst Recycling
Duitsland (LRD) leverde circa 65 ton materiaal, re-granulaat, op. Van deze 65 ton zijn circa 60
steekproeven genomen en zijn de eigenschappen hiervan bepaald. Er bleken geen grote variaties in
de eigenschappen te zitten en in het algemeen waren de eigenschappen voldoende.
De slagvastheid vormde hier echter een uitzondering op. Niet alleen varieerde de slagvastheid
relatief sterk, ook was het over de hele linie te laag. In sommige gevallen kon de slagvastheid
worden verhoogd door toevoeging van slagvastheid verbeteraars of door het toevoegen van een
folie met een hoge slagvastheid. Een hogere slagvastheid kon echter niet in alle gevallen worden
gerealiseerd. In sommige gevallen had het toevoegen nauwelijks of geen effect op de
slagvastheid.
In deze fase is daarom gekeken of er andere slagverbeteraars (impact modifiers) beschikbaar zijn,
zodat de impact in alle gevallen verhoogd kan worden. Er is een nieuwe impact modifier gevonden
die bestaat uit meerdere componenten. Deze toevoeging kan in alle gevallen een voldoende
slagvastheid bewerkstelligen op laboratorium proefstukken. Een toevoeging van 1- 2% (g/g) is
voldoende. Deze toevoeging heeft weinig invloed op de ander eigenschappen, zoals sterkte en
stijfheid.
Van de 65 ton materiaal is een groot aantal producten gemaakt. In alle gevallen zijn de producten
gemaakt met en zonder de nieuwe impact verbeteraar. Tijdens de productie zijn ook testsamples
geproduceerd op dezelfde productiemachine en onder dezelfde omstandigheden. De meeste
eigenschappen, zoals sterkte, stijfheid en rek tot breuk, waren voldoende. De impact vormt echter
een uitzondering. De gemeten impact waarden waren te laag. De impact werd enigszins verbeterd
door de toevoeging van de impact modifier, maar waren nog steeds te laag. De oorzaak moet
mogelijk gezocht worden in de grote schommeling van de impact. Er zijn 6 big bags samengevoegd.
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Mogelijk is er een met een zeer slechte impact ingezet. Uit de dagelijkse praktijk is gebleken dat een
extreem lage slagwaarde zeer moeilijk te compenseren is.
Resultaten van onderzoek uit het laatste jaar
Bij de kleine producten is nauwelijks verschil in verplaatsing (indrukking) te zien. Er is geen significant
verschil waarneembaar tussen producten gemaakt van zuiver Omrin materiaal, Omrin materiaal met
impactverbeteraar toegevoegd en LBF.
Bij de grotere producten is er wel een duidelijk verschil waarneembaar. De indrukking is meer bij
producten gemaakt van het Omrin materiaal, zowel met als ook zonder de impactverbeteraar in
vergelijking met LBF als grondstof. Ook is de bolling ten gevolge van de indrukking duidelijk groter bij
een product gemaakt van Omrin materiaal dan bij een product gemaakt van LBF.
Bij de grootste producten is hetzelfde verschil waar te nemen. Hier treedt ook nog een ander
verschijnsel op, een soort van implosie, naast de bolling aan 1 zijde van de producten gemaakt met
Omrin materiaal ontstaat er aan de ander zijde een inval. Dit is niet waar te nemen bij het product
gemaakt van LBF.

Onderzoek NHL
NHL heeft de kleine folies nader gekarakteriseerd, met name met betrekking tot de relaties
kleureigenschappen, type kunststof, etikettering/bedrukking. De belangrijkste bevindingen zijn:





Uit de meting blijkt dat 63% van de kleine folies transparant is. 13% van de 63% is voorzien
van etiketten of bedrukking;
Er is nagenoeg geen verschil in PE en PP gehalte tussen de fracties met en zonder
etiket/bedrukking;
Het PP gehalte in de transparante folies was 13%;
Het gehalte PP in bedrukte folies lijkt nog iets hoger te liggen dan bij transparante folies.

2.4. Procesgang van het project

Organisatie
Bij aanvang van het project is een stuurgroep ingesteld, waarin de bestuurlijke vertegenwoordigers
van de deelnemende bedrijven en het Afvalfonds/De Duurzame Levensmiddelenketen zitting hebben
genomen.
Voor de afstemming van de uitvoering van het project is de projectgroep 5 maal bijeengeweest. Door
de specifieke karakter van de deelstromen en de specifieke aanpak is de wenselijkheid van
gemeenschappelijke bijeenkomsten verminderd. Per deelstroom/deelonderzoek wordt het overleg
onderling afgestemd.
Tijdens het project is gebleken, dat de iteratieloops ter verbetering van de kwaliteiten van gerecyclede
kunststoffen veel tijd vergen. Belangrijkste oorzaken zijn:
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Kennisgevingen. Meeste testen vinden in het buitenland plaats. Voor de eerste bewerkingen
is voor hoeveelheden > 25 kg altijd een exportvergunning vereist. Benodigde doorlooptijd is
doorgaans 3 maanden;
Organisatie, inplannen en doorlooptijd van de deelbewerkingen om te komen tot een
productie. Om te komen tot een toepasbaar granulaat worden de voorbehandelingen
(productie, sorteren, wassen, granuleren) bij verschillende bedrijven uitgevoerd, met
tussentijds transport;
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Arbeidsintensiviteit over de hele keten: van de voorbehandelingsstappen, het testen van de
materiaaleigenschappen tot de producteigenschappen.
De doorlooptijd van de ketenstappen wordt door de partners ervaren als een knelpunt in het snel(ler)
itereren met sorteer- en wasprocessen en produceren van proefbatches. Het vervolgtraject (het testen
van de toepassing in proefmoulds en producten) is hier weer van afhankelijk.

2.5. Netwerken / samenwerking
Nieuwe samenwerking is tot stand gekomen met de firma’s:
- Tomra/Titech uit Mühlheim-Kärlich. Dit is de leverancier van sorteerapparatuur voor onder
andere kunststof verpakkingsafval. Tomra beschikt over een testcentrum waar de sortering
van fracties kan worden beproefd.
- Wipa – leverancier van wasapparatuur
- Firma Zimmermann uit Lahnstein voor de kleursortering op artikelniveau van de batch PP.
- Universiteit Wageningen – Lectoraat Circular Plastics heeft de mogelijkheid gekregen om de
labvoorzieningen van de WUR te gebruiken.
- Firma HTP uit Aken. HTP is een vooraanstaand ingenieursbureau in de wereld van opwerking
en recycling van kunststof verpakkingsafval. HTP wordt ook betrokken bij de ontwikkeling van
een pilot faciliteit.
- De samenwerking met de NHL/Stenden en Lectoraat Circular Plastics is uitgebreid.
- Diverse kleinere subcontracters van de deelnemers.
In breder verband is er in Friesland een link via enkele partners met de Stichting Circulair Friesland
(SCF). Een van de transitieagenda’s van de SCF betreft Circulair Plastics.
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3. Marktontwikkelingen
De Provincie heeft verzocht in te gaan op de marktontwikkelingen, die een raakvlak hebben met het
project.
Dit jaar is een evaluatiejaar van de Raamovereenkomst verpakkingen. De Raamovereenkomst vormt
het kader waarbinnen onder meer de scheiding en recycling van kunststof verpakkingsafval
plaatsvindt.
In Heerenveen bij Omrin is in juli de bouw gestart van de kunststofsorteerinstallatie (KSI) in
Heerenveen bij Omrin. De kunststofsorteerinstallatie zal op jaarbasis 65.000 ton kunststof
verpakkingsafval gaan sorteren in vijf monostromen zodat deze goed geschikt zijn voor recycling. De
installatie is geschikt voor apart ingezameld kunststof verpakkingsafval, maar ook voor machinaal
gescheiden kunststof uit nascheiding. De verwachting is dat de installatie in de zomer van 2018
operationeel is. Met de bouw is een investering van 24 miljoen euro gemoeid. De installatie levert
structureel ruim vijftig extra banen op. De installatie is een project van Midwaste, HVC en Omrin.
Er lopen inmiddels enkele haalbaarheidsonderzoeken van recyclers, die voornemens zijn zich te
vestigen in de buurt van de KSI.
Rijksbrede programma Circulaire Economie
In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat
wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Bedrijven,
overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken samen naar een circulaire
economie in 2050. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking.
In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en
fossiel). Op 24 januari 2017 ondertekenden 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. In dit
Grondstoffenakkoord staan afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven om de Nederlandse
economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.
5 bedrijfstakken moeten als eerste volledig circulair worden. Voorbeelden van het hergebruiken van
grondstoffen:
- biomassa en voedsel
- kunststoffen
- maakindustrie
- bouw
- consumptiegoederen
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4. Financieel overzicht
4.1. Opzet van de begroting en verslag
Eind 2014, na ontvangst van de beschikking van de Provincie Fryslân, is afgestemd met de provincie
op welke wijze er begroot en gerapporteerd wordt. Afgesproken is dat dit gebeurt op basis van de
door Philips voorgestelde formats van het kaderbesluit RVO. Voorwaarde was dat alle partners
binnen het project op deze manier rapporteren via de penvoerder. De begroting diende aangepast te
worden op basis van de kostensoorten die in het kaderbesluit genoemd worden, hetgeen is gebeurd
bij het verzoek om het eerste voorschot + rekeningnummer.

4.2. Financieel verslag
De oorspronkelijke begroting ging uit van ruim 2 miljoen aan totale kosten. Na vier jaar is bijna de
helft besteed aan het project, waaraan ruim vier ton is bijgedragen door Provincie en Verpakkend
Bedrijfsleven.
Het gehele project is gebaseerd op een eigen bijdrage van 60% van de partners, 20% van De
Duurzame Levensmiddelenketen en 20% bijdrage van de provincie Fryslân.
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5. Aanbevelingen en vervolg
Tijdens het project Closing the Loops is onderzocht welke kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn voor
de toepassing van kunststof verpakkingsafval. Gebleken is dat alle onderzochte kunststof stromen
perspectief bieden op toepassingen hoogwaardige en veeleisende(r) toepassingen.
Voor PP is met mechanische recycling op industriële schaal een kwalitatief zeer hoog niveau bereikt
geschikt voor high-end toepassingen (bijvoorbeeld zichtdelen in elektronische apparatuur).
Vervolgonderzoek kan gericht zijn op het maken van verschillende compounds uit het basismateriaal.
Ook is interessant te onderzoeken of het basismateriaal nog verder verbeterd is, nu de doorlooptijd
van het gescheiden materiaal bij Omrin een stuk korter is, doordat winning, sortering en recycling op
één locatie plaats gaat vinden.
Mechanische recycling van PET als vervanging van ABS is met de onderzochte middelen niet
eenvoudig. Hiervoor is verder onderzoek nodig.
Met de inzichten van het project is gebleken dat met name de meeste eigenschappen van het regranulaat van grote folies voldoet aan de eisen voor toepassing in een scala aan dikwandige
producten. De impact is hierbij nog een punt van aandacht.
Voor de kleine folies is de uitdaging groter, met name door het hoge gehalte aan PP, wat de
eigenschappen van het materiaal negatief beïnvloedt. Ook voor de recycling van folies tot folies is
een laag PP gehalte vereist. Er is hier nog een aanzienlijk onderzoekpotentieel wat betreft (na)scheiding, sortering, wassing en opwaardering van het recyclaat en mogelijk ook met betrekking tot
verbetering van de recycleerbaarheid van de verpakkingsfolies zelf.
Met de NHL is de haalbaarheid onderzocht van een testcentrum, waar met de kleinst mogelijke
apparatuur representatieve testen op industriële schaal kunnen worden uitgevoerd. Dit testcentrum
zou, naast het verkorten van de onderzoekstijd van de verbeterloops, tevens kunnen functioneren als
demonstratieplant. Met het testcentrum wordt vanuit de recyclingpraktijk kennis opgebouwd die van
waarde zal zijn voor de hele cyclus van verpakkingen.
Begin 2019 is bekend geworden dat er budget beschikbaar is voor de start van een nationaal
testcentrum, wat tevens kan worden gezien als vervolg van de activiteiten van het project Closing the
Loops.
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