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SOLVAY GAAT ZIJN FABRIEK TE BERNBURG (DUITSLAND)
MET SECUNDAIRE VASTE BRANDSTOFFEN AANDRIJVEN
Energie uit van Afval Afgeleide Brandstof (AAF) beschikbaar in 2010
Solvay heeft vandaag bekend gemaakt dat de bouw van een krachtcentrale op basis van
recuperatiemateriaal op zijn terreinen in Bernburg, Duitsland, is gestart. De centrale moet energie gaan
leveren voor de productie van natriumcarbonaat en waterstofperoxide in de lente van 2010. De
bouwbouwbouw en exploitatie van de nieuwe krachtcentrale die zowel elektriciteit als stoom zal leveren
zijn voor rekening van het partnership dat Solvay heeft aangegaan met Tönsmeier, de Duitse
afvalverwerkings- en recyclagegroep.
Het recuperatiemateriaal dat de nieuwe krachtcentrale in Bernburg nuttig wil gaan aanwenden bestaat uit
niet-recyclebare, geselecteerde en gecontroleerde mengsels van gebruikte kunststoffen, houtafval uit de
meubel- en bouwsector, textiel, papier en karton. Zij kunnen fossiele brandstoffen vervangen en zo de CO2
gasuitstoot en het broeikaseffect verminderen.
De bouw van de krachtcentrale is pas begonnen na een geslaagde consultatieronde en het succesvol
doorlopen van de door de wet vereiste procedures. De centrale zal innovatieve technologie aanwenden, die
dan ook een zo streng mogelijke energie-efficiëntie koppelt aan de gunstigst mogelijke impact op het
leefmilieu. Solvay zal meer bepaald zijn Neutrec®- technologie op basis van natriumbicarbonaat
aanwenden voor de reiniging van de rookgassen die de centrale uitstoot.
“Met de bouw van een krachtcentrale gevoed met het niet-recyclebare deel van afval met hoge
energetische waarde zijn Solvay en zijn partner Tönsmeier bij de eersten om bij te dragen tot Duitsland’s
nieuwe aanpak om stortafval drastisch te verminderen,” aldus Jean-Michel Mesland, Algemeen Directeur
voor Onderzoek en Technologie van Solvay. “Solvay zet hiermee zijn beleid voort dat als vanouds gericht
is op de diversificatie van zijn energiebronnen om zo de duurzame en winstgevende ontwikkeling van de
Groep te bevorderen,” zo besloot Jean-Michel Mesland.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt
meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard
EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is
genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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