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Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για την εταιρία µας, αφού συµπληρώνει 25 

χρόνια διαρκούς και συνεχής δυναµικής παρουσίας στο χώρο των 

εκρηκτικών. Από αυτό το τεύχος θέλοντας να δείξουµε την σοβαρότητα και 

την υπευθυνότητα που θα πρέπει να υπάρχει από τους ανθρώπους που 

ασχολούνται µε εκρηκτικά προϊόντα θα εγκαινιάσουµε νέες θεµατικές 

ενότητες, ξεκινώντας µε ιστορική αναδροµή των ατυχηµάτων που συνέβησαν 

κατά τη µεταφορά και αποθήκευση εκρηκτικών. Ενώ στο επόµενο τεύχος θα 

αναφερθούµε σε ατυχήµατα µε µηχανήµατα γόµωσης. Σκοπός µας είναι να 

αναδείξουµε την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης, τηρώντας τα απαραίτητα 

µέτρα ασφαλείας.  

Τέλος ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφηµερίδα ένα βήµα έκφρασης 

επιστηµονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εµπειριών, µε χαρά θα δεχτούµε 

να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα απόψεις, επιστηµονικά άρθρα και 

εµπειρίες από ανθρώπους του χώρου. 

 

 

 

 
Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε : 

 
 Η EXTRACO είναι σε συνεχή συνεργασία µε τη Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

 Ιστορική αναδροµή ατυχηµάτων κατά την µεταφορά και αποθήκευση 
εκρηκτικών υλών 

 

 Συµµετοχή στην 16η International Trade Fair -Tirana 
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Η EXTRACO είναι σε συνεχή συνεργασία µε τη Σχολή Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

Η EXTRACO για ακόµα µια φορά ανέλαβε 

και οργάνωσε µε επιτυχία την ηµερήσια 

επίσκεψη των φοιτητών της Σχολής 

Mηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

 

 

Οι φοιτητές του 8ου εξαµήνου καθώς και 

σπουδαστές του ∆ΠΜΣ «Σχεδιασµός και 

Κατασκευή Υπογείων Έργων», 

συνοδευόµενοι από τον καθηγητή κ. Γιώργο 

Παναγιώτου και την κα Μ. Μενεγάκη είχαν 

την ευκαιρία να φιλοξενηθούν και να 

ξεναγηθούν στις εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις της εταιρεία µας, που 

βρίσκονται στην Τανάγρα Βοιωτίας. 

Στην καθιερωµένη πλέον επίσκεψη τους, οι φοιτητές είδαν από κοντά τις µεθόδους 

και διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και ποιοτικού ελέγχου των εκρηκτικών 

υλών και των µέσων έναυσης, ενώ είχαν και την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν 

δοκιµές στο πεδίο δοκιµών. 

 

Η επίσκεψη των φοιτητών ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα, καθώς πυροδότησε το 

ενδιαφέρον τους και συνοδεύτηκε από 

αξιόλογες ερωτήσεις και εποικοδοµητικές 

παρατηρήσεις.  
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Κατατοπιστικές και ενηµερωτικές απαντήσεις δόθηκαν από τα στελέχη της εταιρείας 

µας, που ασχολούνται µε τα τεχνικά θέµατα και είναι επιφορτισµένοι µε την 

καθηµερινή και οµαλή λειτουργία του εργοστασίου. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ενηµερωτικού µέρους της εκπαιδευτικής αυτής εκδροµής, 

ακολούθησε πλούσιος µπουφές µε γευστικά εδέσµατα, ο οποίος χαροποίησε όλους 

τους παρευρισκόµενους. 
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Ιστορική αναδροµή ατυχηµάτων κατά την µεταφορά και αποθήκευση 

εκρηκτικών υλών 

Η πρώτη εκρηκτική ύλη που χρησιµοποιήθηκε ήταν η µαύρη πυρίτιδα, η οποία και 

ανακαλύφθηκε µε βάση την κρατούσα θεωρία από τους κινέζους. Αρχικά η χρήση της 

ήταν για την κατασκευή πυροτεχνηµάτων. Υπάρχουν καταγραφές καθώς και 

µυθολογικές αναφορές από την αρχαία Ελλάδα για χρήση υλών µε εκρηκτικές 

ιδιότητες (όπως ο κεραυνός του ∆ια, βλ. Newsletter 5 Ιανουάριος 2008). Πιο γνωστή 

είναι η χρήση για πολεµικούς σκοπούς από τους βυζαντινούς µιας ουσίας, της οποίας 

η σύνθεση παραµένει άγνωστη έως σήµερα, το υγρό πυρ. Το 1380 ένας γερµανός 

µοναχός εφηύρε την πυρίτιδα που χρησιµοποιήθηκε σαν πυροµαχικό σε όπλα, ενώ το 

1627 καταγράφεται στην Ουγγαρία η χρήση πυρίτιδας για εξόρυξη. 

Η πυρίτιδα συνήθως κατασκευάζεται σε µπαρουτόµυλους και αποθηκεύεται σε 

αποθήκες. Εκεί ακριβώς είναι που καταγράφονται και τα πρώτα ατυχήµατα. Ήδη από 

το 1652 υπάρχει αναφορά για έκρηξη σε αποθήκης πυρίτιδας στη Ζυρίχη µε αρκετά 

θύµατα και υλικές ζηµίες. Το 1846 γίνεται µια µεγάλη ανακάλυψη που θα αλλάξει τον 

κόσµο των εκρηκτικών υλών, ο ιταλός χηµικός Ascanio Sobrero εφευρίσκει την 

νιτρογλυκερίνη. Το 1847 στην Αγγλία έχουµε την καταγραφή του πρώτου 

ατυχήµατος σε εργοστάσιο νιτροκυτταρίνης. Το προϊόν δεν ήταν σταθεροποιηµένο 

και αυτό οδήγησε σε έκρηξη. Στη Σουηδία το 1864 σε ατύχηµα σε εργοστάσιαo 

νιτρογλυκερίνης ανάµεσα στα θύµατα βρίσκεται και ο αδερφός του Alfred Nobel. Ο 

Alfred Nobel το 1866  εφευρίσκει τον δυναµίτη, την ίδια χρόνια µεγάλη έκρηξη από 

µεταφορά νιτρογλυκερίνης σηµειώνεται στην Καλιφόρνια. Όλα αυτά τα ατυχήµατα 

κατά την διάρκεια της παραγωγής, αποθήκευσης αλλά και µεταφοράς οδήγησαν σε 

θέσπιση κανόνων για αυτές τις διαδικασίες. Πολλές φορές τα µέτρα που επιβλήθηκαν 

ήταν πολύ αυστηρά, µερικά οδήγησαν ακόµα και στην απαγόρευση χρήσης των 

υλικών. 

Από το 1884 αρχίζει να διαδίδεται η χρήση νιτρικού αµµωνίου για την διαµόρφωση 

των εκρηκτικών υλών, όµως οι εκρηκτικές ιδιότητες του νιτρικού αµµωνίου δεν είναι 

γνωστές και η κύρια χρήση του είναι ως λίπασµα. Μέχρι και το 1921 οπότε και 

συνέβηκε ένα από τα καταστροφικότερα ατυχήµατα, όταν εξερράγη ένα σιλό πύργων 

στο οποίο υπήρχαν αποθηκευµένοι 4.500 τόνοι λιπάσµατος, που αποτελούνταν από 

µίγµα θειικού και νιτρικού αµµωνίου στις εγκαταστάσεις της BASF στο Oppau της 

Γερµανίας. Όταν δηµιουργήθηκε το εργοστάσιο γινότανε παραγωγή θειικού 

αµµωνίου, όµως για να µην υπάρχει εξάρτηση από εισαγόµενους πόρους άρχισε η 

παραγωγή νιτρικού αµµωνίου. Το νιτρικό αµµώνιο είναι αρκετά υγροσκοπικό µε 
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αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συσσωµατώµατα µέσα στα ψηλά σιλό αποθήκευσης. 

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αποκόλλησης χρησιµοποιήθηκαν µικρές ποσότητες 

δυναµίτη για να σπάσουν τα συσσωµατώµατα. Η µέθοδος αυτή δοκιµάστηκε 

πειραµατικά και θεωρήθηκε ασφαλής (!!). Τίποτα το ιδιαίτερο δεν συνέβη κατά τη 

διάρκεια περίπου 20.000 ανατινάξεων, µέχρι τη µοιραία έκρηξη στις 21 Σεπτεµβρίου 

1921. ∆εδοµένου ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το ατύχηµα σκοτώθηκαν στην έκρηξη, 

τα ακριβή αίτια δεν είναι σαφή και καθορισµένα.  

 
Εικόνα των εγκαταστάσεων της BASF στο Oppau µετά την έκρηξη στις 21 Σεπτεµβρίου 1921 

 
Αυτό το ατύχηµα οδήγησε την Αµερικανική Ακαδηµία Επιστηµών να µελετήσει τις 

ιδιότητες του νιτρικού αµµωνίου. Το νιτρικό αµµώνιο αποδείχθηκε ότι έχει εκρηκτικές 

ιδιότητες και χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή πυροµαχικών. Ιδιαίτερα κατά τον Β 

παγκόσµιο πόλεµο. 

Με τη λήξη του πόλεµου και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανασυγκρότησης της 

Ευρώπης έµελλε να γίνει ίσως το µεγαλύτερο βιοµηχανικό ατύχηµα. Η καταστροφή 

της πόλης του Τέξας στις 16 Απριλίου 1947. Όλα ξεκίνησαν από την πυρκαγιά σε ένα 

πλοίο γαλλικών συµφερόντων το SS Grandcamp, στο λιµάνι της πόλης του Τέξας, το 

πλοίο ήταν φορτωµένο µε λίπασµα για τους αγρότες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 

της φόρτωσης ξέσπασε φωτιά στα αµπάρια του πλοίου.  

Οι συνθήκες που επικρατούσαν µέσα στα αµπάρια µπορούσαν να προκαλέσουν 

ακόµα και αυτανάφλεξη, από τις αρχές ωστόσο εξετάστηκε και το ενδεχόµενο της 

δολιοφθοράς. Το πιο πιθανό όµως είναι ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα πεταµένο 

τσιγάρο.  
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Η φωτιά στο Grandcamp 

Ο καπετάνιος, θέλοντας να διαφυλάξει το φορτίο του και να µην το καταστρέψει 

ρίχνοντας νερό, διέταξε το προσωπικό να κλείσουν τα αµπάρια και να διοχέτευσουν 

ατµό, µια πυροσβεστική µέθοδος για να σβήσει η φωτιά «πνίγοντας» την µε τον 

ατµό. Η θερµότητα από τον ατµό όµως ανάγκασε το νιτρικό αµµώνιο να διασπαστεί 

σε υδρατµούς και οξείδια του αζώτου, παράγοντας περισσότερη θερµότητα και 

οδηγώντας σε µια συνεχώς ανατροφοδοτούµενη εξώθερµη αντίδραση που κατέληξε 

ανεξέλεγκτη. Το νιτρικό αµµώνιο έφθασε στην οριακή θερµοκρασία των 454°C και 

έγινε έκρηξη. 

Η έκρηξη προκάλεσε ένα κύµα σχεδόν 5 µέτρων το οποίο και παρέσυρε το πλοίο 

Longhorn II στην ακτή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Από την πυρκαγιά που δηµιουργήθηκε αναφλέχθηκαν οι εγκαταστάσεις διύλισης στο 

λιµάνι, καταστράφηκαν πολλές εγκαταστάσεις της εταιρίας χηµικών που βρίσκονταν 

κοντά στο λιµάνι. 

∆υο ακόµα πλοία βρίσκονταν στο λιµάνι, το High Flyer και το Wilson Β.Keene, µετά 

την αρχική έκρηξη συγκρούστηκαν µεταξύ τους και έπιασαν φωτιά. Μεγάλη ανησυχία 

Αεροφωτογραφίες των φλεγόµενων εγκαταστάσεων 
διύλισης και δεξαµενών πετρελαιοειδών 

Το πλοίο Longhorn II που παρασύρθηκε 
στην ακτή 
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προκλήθηκε από το γεγονός ότι το High Flyer ήταν επίσης φορτωµένο µε νιτρικό 

αµµώνιο καθώς επίσης και µε θείο. Η φωτιά εξαπλώθηκε στο αµπάρι του πλοίου και 

15 ώρες µετά από τις εκρήξεις στο Grandcamp, το High Flyer εκρήγνυται επίσης, 

παρασύροντας το κοντινό SS Wilson Β.Keene και µεγαλώνοντας τον αριθµό των 

θυµάτων αλλά και την καταστροφή στις γύρω εγκαταστάσεις και την πόλη. 

 

  

Από τα προηγούµενα παραδείγµατα είναι φανερό ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν 

πολύ µεγάλα και σοβαρά ατυχήµατα µέχρι να µπορέσουµε να αντιληφθούµε τις 

ιδιαιτερότητες προϊόντων που µπορεί να µην είναι εκρηκτικά, όπως το νιτρικό 

αµµώνιο.  

Προς την κατεύθυνση της ασφαλούς µεταφοράς και αποθήκευσης έχουν ληφθεί 

σηµαντικές αποφάσεις και κατάλληλα µέτρα. Έχουν γίνει επίσης πολλά και σηµαντικά 

βήµατα και από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τόσο στην 

εκπαίδευση των εργαζοµένων όσο και των διαδικασιών ασφαλείας που τηρούνται, η 

εταιρία µας έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο στην κατεύθυνση αυτή. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες αποθήκες εκρηκτικών 

υλών αλλά και πρώτων υλών όπως το νιτρικό αµµώνιο, όπου να τηρούνται όλες οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας που ορίζει η ελληνική αλλά και η κοινοτική 

νοµοθεσία, όπως είναι οι αποθήκες της EXTRACO στην Τανάγρα Βοιωτίας.  

Κατά τη µεταφορά των προϊόντων αυτών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα 

πιστοποιηµένα οχήµατα µε εκπαιδευµένους οδηγούς καθώς και πλοία µε τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, όπως αυτά που χρησιµοποιεί η εταιρία µας. 

Γρηγορόπουλος Παναγιώτης 

Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός 

Τµήµα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης EXTRACO 

Το πλοίο Wilson Β. Keene µετά την ανατίναξη του 
High Flyer Η θέα από το Galveston 
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Συµµετοχή στην 16η International Trade Fair -Tirana 

Η EXTRACO επιβεβαιώνει την παρουσία της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην 

βαλκανική αγορά. Προωθώντας δυναµικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο 

διεθνή χώρο τηρώντας µε συνέπεια την συνεχή προσπάθεια της για καλύτερη 

ενηµέρωση των πελατών της και την προβολή των προϊόντων και του έργου της, 

µέσω της συµµετοχής της σε εκθέσεις, συµµετέχει στην 16η International Trade Fair 

στα Τίρανα. 

Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στα Τίρανα από 25 έως 30 Νοέµβριου 2009 και η 

εταιρία µας θα διατηρεί περίπτερο στο χώρο όπου θα βρίσκονται και οι υπόλοιπες 

ελληνικές εταιρίες που θα συµµετάσχουν στην έκθεση. 


