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Solvay start energie-efficiëntieprogramma op in zijn fabriek in 

Chalampé (Frankrijk)  
 

Lyon (Frankrijk) - 21 juni 2013 --- Solvay Polyamide & Intermediates maakt een investering bekend 
voor de productielijn voor adipinezuur in zijn fabriek in het Franse Chalampé. Met deze 
kapitaalsinvestering beoogt het een concurrentievoordeel door een aanzienlijke vermindering van het 
energieverbruik op de site.    

Deze investering zal het productieproces van adipinezuur nog verbeteren en zo bijdragen tot de 
strategische positie van Polyamide & Intermediates.  Ze maakt ook  duidelijk dat het de Groep 
menens is met zijn streven naar operationele uitmuntendheid door zich in te spannen voor rationeel 
energieverbruik en verkleining van de koolstofvoetafdruk.   

“Dit nieuwe procedé moet een vermindering van het energieverbruik opleveren van 8MW op jaarbasis 
en zal leiden tot een daling van de CO2 –uitstoot  met 11.000 ton,” zo verklaart  Christophe Bertrand, 
Industrial Director van Polyamide & Intermediates.  Voor dit werk dient het productieproces volledig te 
worden stilgelegd. De uitvoering is voor het 4de kwartaal van 2013 gepland en zal ongeveer een 
maand in beslag nemen.   

Het project maakt deel uit van het beleid van de Solvay-groep dat focust op een verbetering tegen 
2014 van de REBITDA van zijn polyamide-activiteit met €100 miljoen. Het gaat hier om de eerste 
belangrijke investering in productiviteit en efficiëntie, met de bedoeling om het industrieel leiderschap 
en het rendement te verbeteren maar evenzeer duurzame ontwikkeling na te streven, conform de 
doelstellingen van het Solvay Way-programma van de Groep.  
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SOLVAY POLYAMIDE & INTERMEDIATES is een belangrijke mondiale producent van polyamide 6.6-tussenproducten en polymeren die 
vooral een betrouwbare partner wil zijn voor al zijn klanten wereldwijd. P&I ontwikkelt en voorziet in polyamide 66-tussenproducten uit 
HMD, adipinezuur, nylonzout tot polymeren door middel van zijn 7 fabrieken, 3 onderzoeks- en ontwikkelingscentra en 7 verkoopkantoren. 
Dank zij zijn volledig geïntegreerde waardeketen is P&I een belangrijke speler op het vlak van engineering-kunststoffen, textiel, industriële 
garens en markten voor hoogperformante vezels met een reeks duurzame polymeren Stabamid® en een nieuw aanbod aan 
tussenproducten: Rhodiamine™ en Rhodiacid™ die de verbeelding van zijn klanten overtreffen. 
 
De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en 
waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 
12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - 
Reuters: SOLBT.BR). 
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