Brussel, 22 oktober 2012

Solvay-technologie voor de recycling van zeldzame aardmetalen
bekroond met ICIS-prijs voor meest duurzame innovatie
Solvay maakt bekend dat zijn Global Business Unit voor zeldzame aardmetalen de ICIS*-prijs 2012
heeft gekregen voor de meest duurzame innovatie. De prijs beloont de inspanningen voor de
ontwikkeling en toepassing van een bijzondere recyclingtechnologie voor zes zeldzame aardmetalen
uit het fluorescerend poeder dat in spaarlampen wordt gebruikt. Na de recycling en zuivering gaan de
zeldzame aardmetalen terug naar de producenten van spaarlampen om daar opnieuw in nieuwe
lampen te worden gebruikt, wat de levenscyclus van deze energiezuinige lampen nog duurzamer
maakt.
Deze technologie werd ontwikkeld door een onderzoeksteam van Nicolas Barthel, Hoofd van het
R&D-lab en de testinstallaties in de fabriek voor zeldzame aardmetalen in La Rochelle, Jean-Jacques
Braconnier, R&D-ingenieur voor de ontwikkeling van industriële processen, Alain Rollat, Directeur
voor Technologische Ontwikkeling, en Frédéric Carencotte, Industrieel Directeur van de Business Unit
Zeldzame aardmetalen. Ze zullen de prijs op 7 december in Londen in ontvangst nemen.
“Wij zijn trots op deze prijs die de inspanningen bekroont van het hele team dat meewerkte aan de
ontwikkeling van deze unieke recyclingtechnologie,” zo zei Frédéric Carencotte. “Dit bevestigt
onmiskenbaar dat we de leidende leveranciers zijn van formuleringen van zeldzame aardmetalen. We
kunnen onze klanten nu een gesloten circuit aanbieden voor hun fluorescerende poeders met
zeldzame aardmetalen, waardoor ze hun ecologische voetafdruk zelfs nog kunnen verkleinen,” zo
voegde hij er nog aan toe.
Er werken in Frankrijk al recyclingeenheden in twee fabrieken, in Saint-Fons (departement RhôneAlpes) en in La Rochelle (departement Charente Maritime). Zij recyclen zes verschillende zeldzame
aardmetalen lanthanum, cerium, terbium, yttrium, europium en gadolinium, aanwezig in het
fluorescerend poeder, met behoud van hun nuttige eigenschappen. De fluorescerende poeders
worden behandeld in Saint-Fons en afgeleverd bij gespecialiseerde bedrijven die de energiezuinige
lampen verpulveren en de componenten van elkaar scheiden. De fabriek in Saint-Fons extraheert het
concentraat aan zeldzame aardmetalen en het geëxtraheerde poeder gaat voor scheiding van alle
bestanddelen naar de fabriek in La Rochelle die een voor Europa unieke ervaring heeft op het gebied
van scheidingstechnieken. De zes zeldzame aardmetalen worden dan door Solvay geherformuleerd
om hergebruikt te worden in de productie van nieuwe lampen.
*ICIS is een toonaangevende wereldwijde leverancier van nieuws en informatie voor de chemische en de energiesector.

SOLVAY is een internationale chemische Groep die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling met
daarbij een duidelijk accent op innovatie en operationele uitmuntendheid. Het bedrijf realiseert meer
dan 90% van zijn verkoop in markten waar het tot de top 3 van de wereldleiders behoort. Solvay
biedt een ruim gamma producten aan die bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit en de
prestaties van de klanten op markten zoals consumptiegoederen, de bouw, de autosector, energie,
water en milieu evenals elektronica. De Groep heeft zijn hoofdzetel in Brussel, en heeft ongeveer
31.000 mensen in dienst in 55 landen. Hij genereerde in 2011 een netto-omzet van 12,7 miljard EUR
(pro forma). Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel en Parijs
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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