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Wereldspeler Solvay produceert natriumbicarbonaat voor de mengvoederindustrie. Het nut hiervan is bij rundvee al langer bekend, maar ook bij
varkens, pluimvee, schapen en geiten blijven de positieve effecten ervan
niet onopgemerkt.
Solvay is een historisch Belgisch monument. Het is opgericht in 1863 door
Ernest Solvay. Twee jaar eerder ontwikkelde hij op 25-jarige leeftijd het Solvayproces, een bereiding van soda die uit
zout, CO2 en kalk wordt verkregen met

De fabriek
van Solvay
in Rheinberg
werd gestart
in 1907.

ammoniak als hulpstof. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot een internationale chemiegroep (zie kader) en één van
de belangrijkste Belgische multinationals. Het bedrijf is wereldmarktleider in
de productie van natrium(bi)carbonaat,
peroxides en fluorproducten. Voor de
mengvoederindustrie produceert Solvay
het bekende natriumbicarbonaat BicarZ
in een zevental vestigingen in Europa.
In totaal wordt er 730.000 ton natriumbicarbonaat in Europa geproduceerd.
Bicarbonaat wordt in de Benelux gedistribueerd door Orffa Additives en wordt
onder meer geproduceerd in het Duitse

Rheinberg. Hiermee ligt de Europese
markt dicht bij de productiecentra,
zodat transportkosten beperkt blijven
en leveringen gegarandeerd.
R h e i n b e rg
De fabriek in Rheinberg is de grootste
productielocatie van Solvay in Duitsland.
Momenteel is soda (grondstof voor wasmiddelen en glas) er nog het belangrijkste product. De fabriek heeft voor de
productie daarvan een capaciteit van
500.000 ton. Daarnaast wordt er calciumcarbonaat geproduceerd voor verf en
papier, natriumbicarbonaat voor de voedings- en diervoederindustrie en de
rookgasreiniging. Allylchloride wordt er
vervaardigd voor lakken en verven, epichloorhydrine voor de auto-industrie en
di- en polyglycerin voor de voedings- en
cosmetica-industrie.
F a b ri e k
In zoutmijnen op 80 km van Rheinberg
worden zoutoplossingen
naar boven gepompt
en via pijleidingen naar
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Rheinberg getransporteerd. “De fabriek
bestaat uit twee delen: een nat en
droog gedeelte”, vertelt Martin Ritt,
process engeneer bij Solvay. De fabriek
werkt bijna volledig automatisch. Vanuit
de controlekamer kunnen twee personen het hele proces sturen.
In het kwaliteitslaboratorium vertelt
laboratoriumchef Uwe Scheepes dat alle
tests, behalve de microbiologische, in
huis gebeuren. Er gelden strenge standaarden. “Aan het einde van het productieproces krijgen we een zeer zuiver
product”, zegt Ritt. “De filtratie gebeurt
tot vijftig micron nauwkeurig.”
Het geproduceerde natriumbicarbonaat
(zoals BicarZ) wordt verpakt in bigbags
en zakken van 25 kg. Er wordt ook veel
geleverd met bulkwagens van ongeveer
25 ton.
Me l k v ee
Het nut van natriumbicarbonaat voor
melkvee is al jaren bekend en aangetoond, vooral bij hoge melkproductie,
waarbij de melkkoeien energierijke
rantsoenen nodig hebben. Bij dergelijke
rantsoenen kan de koe haar speekselproductie minder op peil houden. De
pens is onderhevig aan pH-schommelingen, wat de melkproductie drukt. In de
pens lost natriumbicarbonaat (NaHCO3) snel op en
dissocieert tot een bicarbonaat- (HCO3-) en natrium-ion (Na+). Het is
ook de buffer
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or groei en welzijn
Solvay produceert voor groeiende markt

In de controlekamer kunnen twee personen het hele proces sturen.
Solvay- en Orffa-

die van nature aanwezig is in speeksel.
In het bloedplasma zorgen bicarbonaten
voor de alkalische reserve om de zuurtegraad binnen de limieten te houden. De
rantsoenen worden aangevuld met
bicarbonaat in een dosering van 1 procent of 200 g/dag en bij ernstige pensproblemen tijdelijk tot 400 g/dag.

Vl e e sk a l v e re n
Onderzoek heeft uitgewezen dat 3 g
bicarbonaat per liter melk een verbeterde opname van aangezuurde melk geeft
bij opfokkalveren en tevens de voederefficiëntie verbetert. Bij vleeskalveren
moet vooral op het einde van de mestperiode de drinklust worden verhoogd,

Historie Solvay en Rheinberg
In 1863 stichtte Ernest Solvay met broer Alfred de Solvay-maatschappij. Twee
jaar later werd de eerste fabriek gestart in het Belgische Couillet. Solvay richtte
in 1873 eveneens een grote productie-eenheid op in het Franse Dombasle nabij
Nancy. Kort daarop volgden productie-eenheden in heel Europa. Solvay is sinds
1880 actief in Duitsland, toen het in Wyhlen (Baden-Würtenberg) een sodafabriek startte. In 1883 nam het in Bernburg (Sachsen-Anhalt) een grote sodafabriek over en bleef het verder activiteiten ontplooien in Duitsland. De fabriek
van Solvay in Rheinberg werd in 1907 gestart en tussen 1908 en 1910 begon
Solvay in Both vier zoutmijnen uit te baten.
Diverse derivaten werden geproduceerd, zoals natriumhydroxide en natriumbicarbonaat. Ook nieuwe productiesystemen werden geïntroduceerd, waaronder
elektrolyse. Daarop volgde de productie van kunststoffen als polyvinylchloride
(pvc) en sinds kort ook specifieke polymeren. Solvay werd wereldleider in de
productie van peroxides.
Vanaf 1950 werd het bedrijf actief in het segment ‘life science’, vooral in de farmaceutica, en deed op dat terrein ook een aantal overnames. In 2009 verkocht
het echter de farmaceutische divisie aan het Amerikaanse Abbott en koos resoluut voor zijn kerntaken.
Naast overnames werden ook activiteiten afgestoten. Zo zijn onder meer de
zoutmijnen verkocht. In Centraal-Europa, Rusland, Azië en het Amerikaans continent versterkte Solvay de positie. In 2010 nam Solvay het Franse Rhodia over,
de chemische divisie van Rhône-Poulenc.

6o

60-61-62_Solvay.indd 61

61

wat met gebruik van bicarbonaat meteen een verhoging van voederopname
tot gevolg heeft. Zeker bij vleesvee is
het nuttig om de pens-pH stabiel te
houden bij hoge krachtvoergift. Bij het
afmesten van vee ontstaan soms ook
problemen met de lever (vervetting),
waardoor een gereduceerde eetlust
optreedt met slechtere groei tot gevolg.
De rantsoenen zijn dikwijls eveneens
ontoereikend wat natrium betreft of
hebben een overmaat aan chloor door
het toegevoegde zout. In al deze gevallen waar de pH in de pens de tendens
heeft om te verlagen of slecht controleerbaar te zijn, vooral bij een tekort
aan natrium in het rantsoen, is toevoeging van natriumbicarbonaat gewenst.
V a rk e n sv o e d i n g
“Tot voor kort was er weinig onderzoek
naar effecten van natriumbicarbonaat in
varkensvoeding”, zegt John van Rooij,
salesmanager bij Orffa Additives. Wel
wordt de elektrolytenbalans in het rantsoen in het oog gehouden. Bij lacterende zeugen wordt vaak een te lage voederopname vastgesteld. Met bicarbonaat kan de vertering worden ondersteund.
Van Rooij en Dirk Van der Jeugt, tevens
salesmanager bij Orffa, vestigen de aandacht op recente proeven uitgevoerd bij
het Vlaams Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (Ilvo), waarbij bicarbo-

medewerkers
bij de fabriek
in Rheinberg.
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naat bij oudere varkens werd getest. De
dagelijkse voederopname verbeterde
significant door toevoeging van 0,5 procent BicarZ. De dagelijkse groei verbeterde eveneens, zonder direct effect op
de voederconversie. Dit wijst erop dat
de toevoeging van BicarZ, en dus een
verhoging van de elektrolytenbalans
(EB), de voederopname en dagelijkse
groei positief beïnvloedt zonder de voederconversie te wijzigingen. Bovendien
werd aangetoond dat BicarZ goed kan
worden ingezet naast een zuur. “Het is
dus belangrijk om de EB mee te nemen
tijdens het formuleren van varkensvoeders. BicarZ blijkt hierbij een nuttig en
bovendien prijstechnisch interessant
hulpmiddel”, aldus Rooij.
Kl ei n- en pl ui m vee
Geiten en schapen hebben door hun
rantsoen (granen, maiskorrels in silage)
ook met pensverzuring te maken. Een
dagelijkse verstrekking van 20 g natriumbicarbonaat per geit of melkschaap
is aan te bevelen vanaf het moment van
lammeren. Van Rooij adviseert bij de
opfok van lammeren, vanwege hun
onstabiele pensflora, een toevoeging
van 2 procent natriumbicarbonaat.
Ook bij pluimvee is een juiste EB-balans
een prioriteit en wordt natriumbicarbonaat als natriumbron aangewend om
het natriumgehalte voldoende hoog te
krijgen zonder een overaanbod aan
chloor te veroorzaken. Een hoog gehalte aan chloor werkt laxerend en is nadelig voor de kwaliteit van eierschalen en
strooisel.
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Het geproduceerde natriumbicarbonaat, zoals BicarZ, wordt verpakt in bigbags en zakken van 25 kg.

Wereldmarktleider
Solvay behoort momenteel tot de top tien wereldspelers
in chemicaliën. Het bedrijf ontwikkelt en produceert voor
markten van consumptiegoederen, bouw, auto-industrie,
elektronica, energie, leefmilieu en waterbehandeling.
Solvay realiseert 90 procent van de omzet met producten
waarvoor het wereldmarktleider is of tot de top 3
behoort.
In 2011 realiseerde de groep een netto-omzet van 12,7
miljard euro. “Van de omzet wordt een derde gerealiseerd met duurzame producten”, zegt Jean-Michel
Questienne, sales en marketing manager Bicar Benelux
bij Solvay. Met de productie van consumptiegoederen,
waaronder diervoeding, wordt 28 procent van de omzet
gerealiseerd.

Solvay heeft wereldwijd 29.100 mensen
in dienst. Het bedrijf is actief in 55 landen
met 110 productiecentra. Van de omzet
wordt 43 procent in Europa gerealiseerd
(met 16.200 mensen in 40 vestigingen),
17 procent in Noord-Amerika (met 3400
medewerkers in 25 vestigingen), 14 procent in Zuid-Amerika (met 3800 medewerkers in 10 vestigingen) en 26 procent
in Azië, het gebied van de Stille Oceaan
en de rest van de wereld (met 5700 mensen in 35 vestigingen).
Innovatie is een belangrijk speerpunt.
Solvay investeerde afgelopen jaar 218
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miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling. In 2010 diende het 322 nieuwe octrooien in. Naast eigen onderzoek, werkt Solvay samen met universitaire en andere onderzoekscentra overal ter wereld. Voor diervoeding werkt
het bedrijf onder meer samen met het
Vlaams Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (Ilvo), het Franse
Institut national de la recherche agronomique (Inra), de Universiteit van
Bonn en Padua. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord
ondernemen staan voorop.
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