Η Goodyear αλαθαιύπηεη όηη ην ιάδη θαζνιηνύ ζόγηαο
κπνξεί λα κεηώζεη ηε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ ηνπ
πεηξειαίνπ ζηελ θαηαζθεπή ειαζηηθώλ

Η Goodyear Tire & Rubber Company αλήγγεηιε κηα εμέιημε πνπ ζα κπνξνύζε
λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην πεξηβάιινλ κε ηε κείσζε ηεο
πνζόηεηαο ησλ παξαγώγσλ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
ειαζηηθά, ελώ ζπγρξόλσο, ζα επεθηείλεη θαη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ
ειαζηηθώλ. Οη εξεπλεηέο ηεο Goodyear ζην Κέληξν Καηλνηνκίαο ηεο εηαηξείαο
αλαθάιπςαλ κέζα από ηηο δνθηκέο ηνπο όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ιαδηνύ από
θαζόιη ζόγηαο ζηα ειαζηηθά ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα αυξήσει τη ζωή
του ελαστικού κατά 10 τοις εκατό θαη λα κεηώζεη ηε ρξήζε ησλ παξαγώγσλ
ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηά κέρξη θαη θαηά επηά
εθαηνκκύξηα γαιόληα ην ρξόλν.
Επηπιένλ, νη δνθηκέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ειαζηηθώλ ηεο Goodyear ζην Lawton
ηεο Οθιαρόκα έδεημαλ βειηησκέλεο ηθαλόηεηεο αλάκημεο θαηά ηε δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο.
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δεκηνπξγήζεθαλ κε ην κίγκα ιαδηνύ ζόγηαο αλακηγλύνληαλ επθνιόηεξα κε ην
ππξίηην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθώλ. Απηό ην ζηνηρείν

κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα κεηώζεη
ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
«Η Goodyear έρεη δεζκεπηεί γηα ηε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
επξύηεξε θνηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ, θαη ε ρξήζε ηνπ ιαδηνύ θαζνιηνύ ζόγηαο
είλαη κηα αθόκε απόδεημε όηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη γηα λα νινθιεξσζεί ν
ίδηνο ζηόρνο», ιέεη ν Jean-Claude Kihn, αξρηκεραληθόο ηεο Goodyear. «Τν
θαηαλαισηηθό όθεινο ζα είλαη κέζσ ηεο βειηησκέλεο δσήο ηνπ πέικαηνο, ε
Goodyear ζα θεξδίδεη κε ηελ απμεκέλε απνδνηηθόηεηαο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο θαη όινη καδί ζα θεξδίδνπκε αθνύ ζα ππάξρεη θαη έλαο ζεηηθόο
αληίθηππνο ζην πεξηβάιινλ».
Τα πξσηόηππα ειαζηηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηώξα ζην Lawton ζα
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ζηνSanAngelo ηνπ Τέμαο ηνπο επόκελνπο κήλεο. Εάλ νη δείθηεο αμηνιόγεζεο
παξακείλνπλ ζεηηθνί, ε Goodyear ζεσξεί όηη νη θαηαλαισηέο ζα είλαη ζε ζέζε
λα αγνξάδνπλ ηα ειαζηηθά πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη κε ιάδη θαζνιηώλ ζόγηαο
από ην 2015.
Η ρξήζε ηνπ ιαδηνύ θαζνιηώλ ζόγηαο είλαη αθξηβώο κηα από ηηο
πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Goodyear απηήλ ηελ πεξίνδν γηα λα
απμήζεη ηε ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ πξώησλ πιώλ ηεο. Η Goodyear θαη ε
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αλαπηύμνπλ ην BioIsoprene, κηα επαλαζηαηηθή ελαιιαθηηθή βην-ιύζε γηα ην
ηζνπξέλην πνπ είλαη βαζηζκέλν ζην πεηξέιαην. Τν BioIsoprene κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθνύ ιάζηηρνπ πνπ είλαη ζηε
ζπλέρεηα κηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ην θπζηθό ιάζηηρν θαη άιια ειαζηνκεξή
πιηθά. Η αλάπηπμε BioIsoprene ζα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ηε κεηώζε ηεο
εμάξηεζεο ησλ ειαζηηθώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ιάζηηρνπ από ηα
βαζηζκέλα ζην πεηξέιαην πξντόληα.

