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SOLVAY INVESTEERT 55 M EUR OM HET ENERGIEVERBRUIK EN HET EFFECT OP HET
LEEFMILIEU VAN ZIJN ELEKTROLYSE-EENHEID IN TAVAUX (F) TE VERMINDEREN

Aanwending van elektrolysetechnologie met membranen
De Solvay-groep maakt vandaag bekend dat hij 55 miljoen EUR zal investeren op zijn industriële site van Tavaux
in de Jura (Frankrijk) voor de omschakeling van een deel van zijn elektrolyse-eenheid met kwik naar een
elektrolyse met behulp van membranen. De nieuwe eenheid zal eind 2010 in gebruik worden genomen.
De jaarcapaciteit voor chloorproductie blijft in Tavaux op het huidige peil van 360.000 ton. Met deze nieuwe
installatie zal het grootste deel van de chloorproductie in de fabriek van Tavaux met membraanelektrolyse
gebeuren. Het door Solvay geproduceerde chloor is een tussenproduct dat voor de Groep van waarde is voor de
productie stroomafwaarts. In Tavaux is het in de eerste plaats bedoeld als grondstof voor de geheel geïntegreerde
productie van vinyl.
Met deze investering streeft Solvay een tweeledig doel na, zowel economisch als ecologisch.
Economisch maakt de omschakeling het mogelijk het in de elektrolyse zeer aanzienlijke verbruik van elektrische
energie te verminderen. Met deze investering in een van zijn belangrijkste productiesites ter wereld, versterkt
Solvay nog zijn concurrentiepositie op het gebied van de elektrochemie.
En dan is er de context van de voortdurende verhoging van de energieprijzen. Eerder was de Solvay-groep al
toegetreden tot het consortium Exeltium, dat de industrie competitieve stroomtarieven op de lange termijn
garandeert. In die context is deze investeringsbeslissing een bijkomende waarborg voor het voortbestaan en de
verdere ontwikkeling van de fabriek in Tavaux en Solvay in Frankrijk.
Daarbij komt dat de milieu-impact van de fabriek te Tavaux op haar omgeving dankzij deze investering nog
verder afneemt, terwijl de huidige technologie toch ook al voldeed aan zeer strenge milieu-eisen.
De omzet van de Solvay-groep bedraagt in Frankrijk 1,5 miljard EUR en de Groep heeft er meer dan 4500
medewerkers op verschillende sites. De belangrijkste hiervan is die van Tavaux. Solvay investeert gemiddeld 100
miljoen EUR per jaar in zijn Franse productiecentra, zowel in nieuwe projecten als in maatregelen om hun
concurrentiekracht te verbeteren.
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 (NYSE Euronext: SOLB.BE Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) is genoteerd op de NYSE Euronext beurs in Brussel. Meer
informatie is te vinden op www.solvay.com.
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