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Δελτίο τύπου 

Οι μονάδες ατμοπυρόλυσης (steamcrackers) θα 
επαναλειτουργήσουν σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 
BASF στο Ludwigshafen  

Μετά από μια εντατική αξιολόγηση της κατάστασης ασφάλειας και σε 

στενή συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του κρατιδίου της 

Ρηνανίας-Παλατινάτου (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd), 

και οι δυο μονάδες ατμοπυρόλυσης (steamcrackers) της BASF στο 

Λουντβιχσχάφεν σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν τις 

επόμενες μέρες. Στη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης, θα 

γίνεται καύση των πλεοναζόντων αερίων στους πυρσούς ασφαλείας 

(flaring). Νωρίς το πρωί στις 20 Οκτωβρίου 2016 και για μερικές μέρες 

μετά, αυτό θα οδηγήσει σε καύση στους πυρσούς ασφαλείας (flaring) 

και αυξημένο θόρυβο στο βόρειο μέρος των εγκαταστάσεων. 

Και οι δύο μονάδες ατμοπυρόλυσης (steamcrackers) έκλεισαν ως 

αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στο βόρειο λιμάνι, στις 17 Οκτωβρίου 

2016, εξαιτίας της διακοπής στη διάθεση πρώτων υλών. Σαν 

αποτέλεσμα, επιπρόσθετες μονάδες Verbund που παράγουν 

αιθυλενίο και προπυλενίο έκλεισαν ή μειώθηκε η παραγωγή τους. 

Συνολικά, 24 παραγωγικές μονάδες έκλεισαν, μαζί με τις δύο μονάδες 

ατμοπυρόλυσης, εξαιτίας της πυρκαγιάς. Μερικές από τις μονάδες 

μπόρεσαν να συνεχίσουν να παράγουν χρησιμοποιώντας τις 

υπάρχουσες πρώτες ύλες που είχαν διαθέσιμες. 

Η BASF αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια εναλλακτική προμήθεια νάφθας 

για τις μονάδες ατμοπυρόλυσης μέσω του λιμανιού της νήσου 

Friesenheim. Αυτή η προμήθεια είναι αποσυνδεδεμένη από την 

περιοχή του ατυχήματος. Όταν οι μονάδες ατμοπυρόλυσης 
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ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, οι περισσότερες από τις μονάδες που 

έχουν επηρεαστεί θα ξεκινήσουν σταδιακά ή θα αυξήσουν την 

παραγωγή μέσα στις επόμενες μέρες. 

Η πυρκαγιά προξένησε ζημιές σε διάφορους αγωγούς 

συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά πρώτων υλών που είναι εξωτερικώς αγορασμένες. 

Επομένως, η BASF κήρυξε κατάσταση Ανωτέρας Βίας (Force 

Majeure) όσον αφορά την αγορά νάφθας, αιθυλενίου και 

προπυλενίου. 

Προς το παρόν, διάφορα μέτρα αξιολογούνται για την ελαχιστοποίηση 

του αντίκτυπου στις παραδόσεις στους πελάτες. Η BASF βρίσκεται σε 

στενή επικοινωνία με τους πελάτες της και τους κρατάει ενήμερους 

για τη τρέχουσα διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

Κατάσταση διακίνησης προϊόντων 

Το βόρειο λιμάνι είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας. Το 

παραποτάμιο λιμάνι, το λιμάνι στη νήσο Friesenheim και οι δεξαμενές 

πετρελαίου λειτουργούν. Όλα τα υγρά διακινούνται από το λιμάνι στη 

νήσο Friesenheim. Από το παραποτάμιο λιμάνι διακινούνται υγρά και 

στερεά. 

Η Πύλη 15 είναι προς το παρόν κλειστή. Τα φορτηγά που φτάνουν 

στην περιοχή θα πρέπει να πηγαίνουν στο χώρο στάθμευσης του 

σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων. Εκεί θα λάβουν περισσότερες 

οδηγίες από τους υπαλλήλους της BASF και θα προωθούνται στις 

πύλες 12, 11 και 6 για αποστολή. 

Ο τερματικός σταθμός μεταφορών (intermodal transport terminal) 

είναι προς το παρόν κλειστός για λόγους ασφαλείας. Οι εγκαταστάσεις 

δεν έχουν υποστεί ζημιές και θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτές μόλις 

δοθεί η άδεια. Επίσης και το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν έχει υποστεί 

ζημιές από το περιστατικό. Η σιδηροδρομική υπηρεσία στην περιοχή 

είναι διαθέσιμη. Η εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση γίνεται μέσω 

της νότιας εξόδου, αφού η βόρεια έξοδος είναι προς το παρόν κλειστή 

για λόγους ασφαλείας. Η μετακίνηση των επιβατών μεταξύ του κύριου 

σταθμού του Λουντβιχσχάφεν και της περιοχής είναι διαθέσιμη. 
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