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TenCate composieten met MAVEN-ruimtesonde opnieuw naar Mars
TenCate Advanced Composites, belangrijk leverancier van geavanceerde
composietmaterialen aan Lockheed Martin, is er trots op de NASA te kunnen
ondersteunen in de Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)-ruimtesonde,
die deze week met succes werd gelanceerd. De MAVEN-ruimtesonde gaat de hogere
atmosfeer van Mars analyseren. Dit zal wetenschappers helpen bij hun onderzoek
hoe het klimaat van Mars mettertijd is veranderd ten gevolge van het verlies aan
atmosferische gassen.
TenCate heeft NASA en Lockheed Martin ook ondersteund bij eerdere missies naar
Mars, waaronder die met de verkenningsvoertuigen Rover en Curiosity. Voor de
bouw van de primaire structuur van de MAVEN-ruimtesonde leverde TenCate
Advanced Composites een bijzonder stabiel, technisch koolstofvezelversterkt
composietmateriaal. Deze primaire structuur heeft de vorm van een kubus en is
gebouwd door Lockheed Martin in Denver (Verenigde Staten) met hoge modulus
composiet oppervlaktepanelen met aan weerszijden aluminium honingraatpanelen. De
gehele primaire structuur weegt slechts 125 kg en kan toch lanceerkrachten
weerstaan van 6 g, die zorgen voor belasting tot 28.000 kg op de interface van de
draagraket.
TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de levering van geavanceerde
composieten voor ruimte-, satelliet-, militaire en commerciële luchtvaarttoepassingen.
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Meer informatie en digitale foto's bij NASA of Lockheed Martin:
http://www.nasa.gov/mission_pages/maven/news/maven-structure.html
http://www.lockheedmartin.com/us/ssc/maven.html
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor diverse industrieën. De
productportfolio wordt onder meer verwerkt in de automotive, medische apparatuur
en tal van andere toepassingen. TenCate Advanced Composites heeft productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. Producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden: veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

