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SOLVAY OPTIMALISEERT DE PRODUCTIE VAN ADIPINEZUUR OP ZIJN SITE VAN 

CHALAMPÉ (FRANKRIJK) 
 
 

Lyon (Frankrijk), 4 oktober 2013 --- In het kader van de verdere optimalisatie van zijn productieketen 
van adipinezuur implementeert Solvay Polyamide & Intermediates op zijn industriële site van 
Chalampé (Frankrijk) een nieuw proces dat bedoeld is om het energieverbruik van de site met 8 MW 
per jaar te verminderen en 11.000 ton minder CO2 uit te stoten. 
 
"Dit programma dat op 21 juni jongstleden werd aangekondigd is thans ingevoerd en we zitten perfect 
op schema voor de fasegewijze uitrol ervan. Zoals gepland zal het fabricageproces voor deze ingreep 
moeten worden stilgelegd. De productie van adipinezuur op de site zal dus begin oktober worden 
stilgelegd" verduidelijkt Christophe Bertrand, Industrieel Directeur van Polyamide & Intermediates. 

De invoering van dit nieuwe proces zal een interventie van 5 weken vergen. Er wordt evenwel geen 
volledige heropstarting van de productie van adipinezuur op de site gepland. "We zullen onze 
productie aanpassen aan de evolutie van de vraag," aldus Yannick Adnot, Directeur van Polyamide & 
Intermediates Europe. "Door de onzekere marktomstandigheden op lange termijn hebben we als 
bedrijf de verantwoordelijkheid om onze productie dienovereenkomstig te optimaliseren. Dat sluit ook 
aan bij onze wil om onze activiteit in stand te houden en duurzaam te ontwikkelen" geeft hij aan. 

Dit investeringsprogramma is, zoals reeds vroeger gezegd, bedoeld om de kosten van de site beter 
onder controle te houden door het energieverbruik gevoelig te verminderen. Het getuigt van het 
engagement van de Groep Solvay inzake operationele uitmuntendheid door middel van energie-
efficiëntieprogramma's en initiatieven om zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen. Dit initiatief 
beantwoordt aan de engagementen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 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 8 verkoopkantoren. 
Dankzij 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™. 
 
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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