Brussel, voor onmiddellijke verspreiding

DE INNOVATIEVE MATERIALEN EN KENNIS VAN SOLVAY
MAKEN DE EERSTE VLUCHT VAN DE SOLAR IMPULSE MOGELIJK
Als eerste hoofdpartner van Solar Impulse is Solvay er trots op bekend te kunnen maken dat het
prototype van het Solar Impulse-toestel zijn eerste vlucht heeft uitgevoerd in Zwitserland. Het is
voor het eerst in de geschiedenis dat de mens erin slaagt een bemand en uitsluitend door zonneenergie aangedreven vliegtuig gedurende meer dan één uur te doen vliegen. Dit is een nieuwe
doorbraak naar het uiteindelijke doel: de eerste ononderbroken vlucht van 36 uur zuiver op zonneenergie, die later dit jaar is gepland.
Solvay is niet alleen de eerste hoofdpartner in dit adembenemende project, het is ook aan boord
van de Solar Impulse met 11 producten, die bijdragen tot 25 verschillende toepassingen en meer
dan 6000 onderdelen, voornamelijk in de drie belangrijkste toepassingen: energie, structuur en
beperking van het gewicht.
Solvay speciale polymeren leverden een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het
energiesysteem van het vliegtuig. Solef® en F1EC in de vorm van energiebesparingen en van een
verhoging van de energiedichtheid van de lithiumionbatterijen en Halar® als hoogresistente
beschermingslaag voor de uiterst dunne foto-elektrische panelen. Solvays ultraperformante
polymeren zoals Torlon® PAI, KetaSpire® PEEK of PrimoSpire® SRP worden voorts gebruikt in
allerlei toepassingen en onderdelen zoals kogels, bouten en schroeven, schroefringen, drijfassen,
scharnieren en andere mechanische onderdelen.
Pvc geproduceerd door Solvay-dochter SolVin wordt ook gebruikt voor de mobiele en opblaasbare
Solar Impulse hangar, die ontworpen is om het vliegtuig aan de grond te beschermen. Deze
kunststof wordt gebruikt om de ballasttanks, die de vederlichte hangar veilig aan de grond moeten
houden, waterdicht te maken.
Solvay leverde ook diensten in de vorm van tests en advies en het voerde niet-lineaire
stresssimulaties uit op de polymeerassemblages. De resultaten van deze simulaties werden later
bevestigd in de stresstests van de assemblages.
“Dit is een historische prestatie. Deze geslaagde vlucht toont hoezeer nieuwsoortige materialen en
oplossingen van Solvay een belangrijke rol spelen in de vooruitgang van de technologie en die van
de mens. Mijn felicitaties aan de teams van Solar Impulse en van Solvay die hebben bijgedragen
tot het bereiken van deze mijlpaal”, zegt Christian Jourquin, Voorzitter van het Uitvoerend Comité
van Solvay.
SOLVAY is een internationale industriële Groep, die actief is in de Chemie. Hij levert een brede
waaier producten en oplossingen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit. De Groep
heeft zijn hoofdkwartier in Brussel en telt ongeveer 19.000 medewerkers in 50 landen. In 2009
bedroeg zijn geconsolideerde omzet 8,5 miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronextbeurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer
bijzonderheden vindt u op www.solvay.com.
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