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BASF otwiera nową instalację TDI, o mocy 
produkcyjnej 300.000 ton, w fabryce w 
Ludwigshafen 
 
 Produkcja TDI będzie zaspokajać potrzeby klientów  

w Europie 

 Zwiększona konkurencyjność fabryki w Ludwigshafen 

 Minister Gospodarki Sigmar Gabriel i Premier Nadrenii-

Palatynatu Malu Dreyer oraz Prezes Zarządu BASF SE Kurt 

Bock otworzyli nową instalację 

Firma BASF oficjalnie otworzyła nowy zakład produkcyjny TDI 
(toluilenodiizocyjanian) w fabryce w Ludwigshafen. Roczne moce 
produkcyjne instalacji TDI wynoszą 300.000 ton. Całkowity koszt 
inwestycji, w tym prekursorów, wyniósł ponad 1 mld EUR. Jest to 
największa inwestycja w historii w tej lokalizacji, która pozwoliła 
utworzyć około 200 nowych miejsc pracy.   
 
Wśród gości obecnych na inauguracji byli Sigmar Gabriel, 
Wicekanclerz Niemiec oraz Minister Gospodarki i Energetyki, a także 
Malu Dreyer, Premier Nadrenii-Palatynatu. 
"Jestem zadowolony, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej inauguracji 
instalacji TDI i chciałbym pogratulować BASF tego wybiegającego  
w przyszłość projektu. BASF wykonał bardzo innowacyjny krok 
uruchomiając nową instalację toluilenodiizocyjanianu (TDI) decydując 
o jego lokalizacji w siedzibie firmy w Ludwigshafen. Jest to również 
ważny element w utrzymaniu bazy przemysłowej Niemiec" - 
powiedział Sigmar Gabriel podczas oficjalnego otwarcia. 
 
Premier Malu Dreyer w swoim wystąpieniu powitalnym, podkreślając 
znaczenie tej inwestycji dla regionu, powiedział: „BASF jest 
największą firmą w Nadrenii-Palatynacie i ma decydujący wkład  
w gospodarkę naszego regionu. Inwestując 1 mld EUR i tworząc 200 
nowych miejsc pracy, firma daje ważne sygnały gospodarcze, które 
wykraczają poza Ludwigshafen. Poprzez nowy zakład TDI firma BASF 
po raz kolejny udowadnia, że jest synonimem nowoczesności 
niemieckiej technologii”. 
 
„Wiedza naszych pracowników z całego świata oraz integracja z BASF 
Verbund przyczyniła się do tego, że ten zakład jest jednym  
z najbardziej nowoczesnych i konkurencyjnych na świecie. Pozwala to 
jeszcze lepiej służyć naszym klientom w Europie” -  powiedział Dr Kurt 
Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE. 
Dr Bock podziękował wszystkim, którzy pracowali nad projektem - 
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pracownikom, partnerom oraz organom władzy publicznej, za sprawny 
przebieg współpracy.   
 
Kompleks TDI obejmuje trzy instalacje produkcyjne DNT 
(dinitrotoluen), TDA (toluilenodiamina) oraz TDI 
(toluilenodiizocyjanian). Ponadto, w ramach projektu dokonano 
remontu i rozbudowy zakładu produkcyjnego dla kluczowych 
prekursorów w Verbund. Dodatkowo firma BASF przeprowadziła 
inwestycje w infrastrukturę do dostarczania pary, energii elektrycznej 
oraz wody. 
 
TDI jest podstawowym surowcem do produkcji poliuretanów, które 
często wykorzystywane są w przemyśle meblarskim (elastyczne 
pianki na materace, poduszki lub powlekania drewna) oraz  
w przemyśle motoryzacyjnym (poduszki siedziska). 
 
BASF posiada zakłady TDI w Yeosu w Korei Południowej, w Caojing, 
Chiny oraz w Geismar, Luizjana, a łączne moce produkcyjne tych 
instalacji wynoszą 480.000 ton. Zakład w Schwarzheide, Niemcy, 
będzie stopniowo wycofywany z eksploatacji, po rozruchu instalacji  
w Ludwigshafen. 
 
 
O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje 
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin 
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy 
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością 
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie 
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty  
i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład 
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla 
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie 
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy 
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com. 
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