Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
I. INTRODUCERE
I.1. CONTEXT
Raportul de Amplasament a fost intocmit de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru
Ecologie Industriala – INCD ECOIND Bucuresti in cadrul Contractului nr. BG 3058/2013,
incheiat cu S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti in calitate de beneficiar, si are ca
scop evidentierea situatiei prezente a amplasamentului din comuna Savinesti, str. Uzinei nr. 2,
judetul Neamt, in conditiile unor modificari survenite in structura obiectivelor societatii fata de
situatia existenta la data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 15/2007 Revizia
1/21.03.2008.
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este o societate cu caracter privat, înfiintata în anul 2005 si
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1478 din 24/10/2005 (Anexa 1), avand sediul
administrativ în comuna Savinesti, str. Uzinei nr. 2, judetul Neamt. Actionariatul societatii este
format din persoane juridice, respectiv : societatea RAFFINACHEM LIMITED – persoana
juridica din Cipru si SC VIROMET SA Victoria – persoana juridica Romania.
Activitatile principale derulate de societate sunt conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007 :

● Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
● Cod CAEN 2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase,
● Cod NOSE-P: 105.09 – Produsi chimici anorganici de baza sau ingrasaminte chimice
● Cod SNAP 2: 0404
● Cod SNAP 2:
04 04 02 – Acid azotic conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 03 – Amoniac conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 05 – Azotat de amoniu conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 08 – Uree conform CORINAIR, decembrie 2007
Conform Actului Constitutiv al societatii emis in data de 13.03.2008 (Anexa 2), societatea mai
poate presta urmatoarele activitati :
● 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii
● 0610 - Extractia petrolului brut
● 0620 - Extractia gazelor naturale
● 0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
● 0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si a gazelor naturale
● 0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
● 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
● 2011 - Fabricarea gazelor industiale
● 2012 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
● 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
● 2014 - Fabricareaaltor produse chimice organice, de baza
● 2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
● 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
● 2052 - Fabricarea cleiurilor
● 2053 - Fabricarea uleiurilor esentiale
● 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a
● 2433 - Productia de profile obtinute la rece
● 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
● 2573 - Fabricarea uneltelor
● 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice(module)
● 2630 - Fabricareaechipamentelor de comunicatii
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● 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
● 2670 - Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
● 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
● 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
● 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
● 2813 - Fabricarea de pompe si compresoare
● 2814 - Fabricarea de articole de robinetarie
● 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de
transmisie
● 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a
● 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
● 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
● 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a
● 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
● 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
● 3312 - Repararea masinilor
● 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice
● 3314 - Repararea echipamentelor electrice
● 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
● 3511 - Productia de energie electrica
● 3512 - Transportul energiei electrice
● 3513 - Distributia energiei electrice
● 3514 - Comercializarea energiei electrice
● 3521 - Productia gazelor
● 3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
● 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
● 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
● 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
● 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
● 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
● 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru
industrie
● 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
● 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
● 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
● 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
● 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
● 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
● 4676 - Comert cu ridicata al produselor intermediare
● 4690 - Comert cu ridicata al produselor
● 4741 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine
specializate
● 4742 - Comerţ cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine
specializate
● 4753 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
● 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic
n.c.a, in magazine specializate
● 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
● 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
● 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al
animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
● 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
● 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
● 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe cale ferata
● 4920 - Transporturi de marfa pe cale ferata
● 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
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● 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
● 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
● 4942 - Servicii de mutare
● 4950 - Transporturi prin conducte
● 5010 - Transporturi maritime si costiere de pasageri
● 5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa
● 5210 - Depozitari
● 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
● 5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa
● 5224 - Manipulari
● 5610 - Restaurante
● 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a
● 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
● 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilo imobiliare proprii sau inchiriate
● 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
● 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
● 7111 - Activitati de arhitectura
● 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
● 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
● 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a
● 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
Categoriile de activitate ale S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. conform Anexei nr. 1 din
OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin
Legea nr. 84/11.04.2006 sunt:
4. Industria chimica
4.2 Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de
baza
(Amoniac, Acid azotic, Carbonat de calciu)
4.3 Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot
(Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Uree granulata, ingrasaminte lichide - Urean 32)
1. Industrii energetice
1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW.
Conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. se incadreaza in categoria de
activitate :
1.1.b Instalatie de ardere cu putere termica nominala > 20 MW din alte sectoare decat
sectorul energetic.
Nota : societatea detine :
-Cazan de abur tip TGV 1000/12 cu capacitatea de 7.8 MW
-Cazan de abur tip PB - MINCAZZINI cu capacitatea de 12.5 MW
-Cazane auxiliare Instalatia de fabricare amoniac : 2 x 46 MW.

In prezent, SC GA – PRO – CHEMICALS SA detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 15/2007
revizia 1/21.03.2008.
Mentionam ca fosta SC AZOCHIM SA Savinesti (societate de la care SC GA-PRO-CO
CHEMICALS SA a preluat activele), este pe lista instalatiilor care beneficiaza de
perioada de tranzitie conform OUG 152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala
4.2 – termenul final de conformare cu prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014.
Reinoirea Autorizatiei Integrate de Mediu se impune datorita urmatoarelor schimbari survenite in
cadrul activitatilor derulate de societate, respectiv :
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-preluarea prin cumparare a Instalatiei de fabricare AN/CAN (de la S.C. Rafinăria ASTRA
ROM.ÂNĂ S.A prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011 – Anexa 3)
-preluarea instalatiilor proprietate S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dar inchiriate de
SC AGROFERTIL SA pana in anul 2007.
- Instalatia de acid azotic
- Atelierul de ambalare AN / CAN,
- instalatia Termo-Hidro - Ciclul de racire I-III,
- Statia de Demineralizare I,
- Statia electrocare, Statia electrica de 110/6Kw, Statiile de CFU,
- tanc depozitare amoniac TK-251
-punerea in functiune de noi instalatii :
- Instalatia de hidroliza – desorbtie pentru reducerea continutului de amoniu si uree din
apele uzate generate in cadrul Instalatiei de uree granulata (pusa in functiune in 2011);
- cazan nou de tip PB- 150 Mingazzini (pusa in functiune in 2012).
Nota : Pentru obiectivele operate prin inchiriere de SC AGROFERTIL SA, inclusiv
Instalatia de fabricare AN/CAN a fost emisa de catre MMGA ARPM Bacau Autorizatia Integrata
de Mediu Nr.6 din 17. 04 2006.
În prezent, în cadrul societăţii se derulează investiţia privind instalaţia de cogenerare, pentru
care s-a obţinut Avizul de mediu nr 2899/03.08.2010.

Includerea unui Raport de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de
solicitare a Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr.818/2003
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (modificat si completat
prin Ord. MMGA nr. 1158/2005).
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti este inregistrat
la poz. 79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.
Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar,
pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe baza
observatiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament.
I.2. OBIECTIVE
Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele
legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Acest raport
trebuie sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul
amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara
sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.
In functie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel:
1) formarea unui cadru initial de referinta pentru evaluari ulterioare ale terenului, care trebuie sa
fie luat in considerare la emiterea Autorizatiei Integrate de mediu. Acest obiectiv s-a realizat
prin:
identificarea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru a determina daca si in
ce masura exista zone cu potential de contaminare (istorica si actuala);
abordarea unor informatii suficiente care sa permita dezvoltarea initiala a unui model
conceptual al amplasamentului astfel incat sa se descrie interactiunea dintre factorii de
mediu.
2) identificarea si furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice si chimice ale terenului si
a vulnerabilitatii sale in cazul oricarei contaminari posibile in trecut, prezent si viitor. Acest
obiectiv este realizat prin studierea si interpretarea tuturor datelor furnizate de studiile
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I.3. SCOP SI ABORDARE
Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii
amplasamentului in care S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti isi desfasoara
activitatile.
Raportul de Amplasament va reprezenta si va oferi un punct de referinta pentru stabilirea
gradului de afectare a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari
viitoare.
Activitatile necesare elaborarii Raportului de amplasament sunt conforme cu Ghidul Tehnic
General, fiind parcurse etapele recomandate privind cercetarea documentara si observatiile de
recunoastere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind conditiile initiale si
dezvoltarea “modelului conceptual”.
Din punct de vedere al continutului, Raportul de amplasament abordeaza aspectele indicate in
cuprinsul prezentat in ghidul tehnic si este structurat pe cinci capitole astfel :
CAPITOLUL I – Introducere ;
CAPITOLUL II – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul
terenului ;
CAPITOLUL III – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului ;
CAPITOLUL IV – Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu
identificate ca facand parte din descrierea terenului ;
CAPITOLUL V – Interpretarea datelor si recomandari – implicatiile modelului si
recomandarile pentru o actiune viitoare.
Fiecare capitol este impartit in subcapitole si include o serie de anexe.

II. DESCRIEREA TERENULUI
II.1. LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENULUI
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială
Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de
nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în
sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.
Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp
Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:
- 20033' longitudine estică
- 46052' longitudine nordică.
Statia CFR care deserveste societatea se afla in localitatea Rosnov, la cca. 2.5 Km distanta
(conform studiilor topografice realizate de SC EDILPROIECT SA Piatra Neamt). Legatura cu
aceasta se face prin sistemul propriu de cai ferate uzinale. Tronsonul de cai ferate uzinale, de
la iesirea de pe platforma industriala S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. si pana la statia CFR
Roznov, are o directie generala NV – SE, traversand teritoriul comunei Savinesti (pe o distanta
de cca 500 m) pana la drumul de legatura cu DN 15 (drumul spre Dumbrava – Deal). Dupa
intersectarea cu DN15, tronsonul CF (pe o distanta de cca 1500 m) devine limita dintre
teritoriile comunelor Savinesti (la sud – vest) si Piatra Soimului (la nord – est) pana la intrarea
pe teritoriul comunei Roznov, pe care il traverseaza (pe o distanta de cca. 500 m) pana la
punctul final – statia CFR Roznov.
Obiectivele industriale aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. sunt:
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 în partea de nord – vest : S.C. FIBREXNYLON S.A., S.C. YARNEA S.A., S.C. ICEFS
S.A. S.C. RIFIL S.A. S.C. KOBER S.A., S.C. COMES S.A., Microcentrala Roznov ;
 în partea de sud : SC CRIMBOGAS S.A..
Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:
spre nord : com. Girov (15 km)
spre nord – est: Margineni (cca. 15 km)
spre nord – vest: Dumbrava Rosie (4 km)
spre sud: Borlesti (12 km)
spre sud – est: Dumbrava – Deal, Costisa (20 km),Roznov (5 km);
spre sud – vest: Piatra Soimului (5 km);
spre vest si sud –vest: comuna Savinesti (cca. 1.0 km).
Societatea are legaturi directe cu orasul Piatra Neamt prin DN 15 si CFR Bacau – Piatra Neamt.
Distanta pana in municipiul Piatra Neamt este de cca. 10-12 km pe directia nord - vest.
Incadrarea in zona a amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este prezentata in
figura nr. II.1. si in Anexa 4.
Fig. II.1

II.2.

DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a achiziţionat, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 51/
1998, activele aparţinând S.C. AZOCHIM S.A. Săvineşti prin licitaţie publică AVAS (Proces
Verbal nr. 355/26.07.2005), respectiv :
- active reprezentând clădiri, construcţii speciale şi echipamente (instalaţii, echipamente
tehnologice, utilaje, aparate, etc.) aferente secţiilor :
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- Secţia 1 – Amoniac I şi II, Carbonat de calciu, Demineralizare II şi Apa recirculată II
- Secţia 2 – Acid azotic, Azotat de amoniu (numai echipamente tehnologice : aparate de
măsură, contor, analizor), Uree cristalizată, Uree granulată, Depozit amoniac vechi,
Lichefiere amoniac, Lichefiere CO2 şi Tratare ape uzate
- Secţia 3 – Reţele estacade, CET, Termo-hidro, Apă tratare I + Apă recirculare I,
Turbine contrapresiune, Turbine compresor, Reţele apă industrială, Staţie trafo şi reţele,
Atelier electric, Staţie 6 kV şi reţele gaz metan
- Secţia 4 – Atelier mecanic CUPS, Întreţinere edile şi Atelier piese de schimb maşini
- Secţia 5 – PSI, Depozite exploatare, regenerare ulei, Ambalare, Electrocare, CFU,
Protecţia muncii, Administrativ, CTC, Spălare haine, Dispensar, Cantină, Proiectări,
Oficiu calcul, Apărare civilă, Atelier de marcat saci, Cercetări uzinale şi Spaţiu comercial
- Secţia 7 – ATM central şi Centrala telefonică
- Secţia 99 – ALA.
Prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011 (Anexa 3), S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. a cumpărat de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A instalaţia de fabricare AN/CAN.
Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp.
SUPRAFETE TOTALE / OCUPATE / LIBERE
Conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO3
nr.0161/1993 emis de Ministerul Industriilor in baza Legii nr. 15/1990 si a HG nr. 834/1991 –
suprafata de teren in proprietatea exclusiva a SC AZOCHIM SA – a fost de 759203.05 mp.
Repartizarea acestei suprafete pe categorii de folosinta este dupa cum urmeaza:
- suprafata construita 171 741.16 mp
- suprafata aferenta cailor de transport 21 817.14 mp
- suprafata libera 565 644,75 mp
- gradul de ocupare a terenului 23.52%.

II.3. UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI
II.3.1 Activitati derulate pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti
Activitatile desfasurate conform organigramei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.(Anexa 19)
sunt structurate in :
- Sectia I productie
- Instalatii utilitati (apa demineralizata, inst. Hammon, cazane auxiliare, pompe,
retele canalizare)
- Instalatia amoniac
- Sectia II productie
-Instalatia acid azotic
-Instalatia uree
-Instalatia AN/CAN
-Instalatia ambalare
- Birou ITQ (se ocupă de controlul intefazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor
prime şi a produselor livrate)
-Sectia MEA
-Birou proiectari (resp. izometrii, supape, urmarire constructii)
-Biru MEA control instalatii (progr. urmarire reparatii, proiectare, verificari ISCIR)
-Atelier electro-energetic (se ocupă de distribuţia energiei electice din staţiile
electrice spre punctele de consum;ţntreţinerea şi repararea echipamentelor
electrice - motoare, staţii de distribuţie, etc)
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-Atelier automatizari (se ocupă de întreţinerea şi exploatarea sistemelor de
control automat al fabricilor de Amoniac, Uree ŞI Azotat de amoniu/Nitrocalcar;
întreţinerea , repararea şi autorizarea aparaturii de măsură şi control din instalaţii
şi laboratoare)
-Centrala de cogenerare
-Sectia reparatii mecanice - CUPS
-Atelier reparatii mecanice
-Atelier CUPS (pregatire fabricatie, prelucrari mecanice, confectii utilaje, reparatii
masini, ventile, supape)
-Serviciu ADT (aprovizionare –desfacere-transport : se ocupa cu gestionarea si
depozitarea materiilor prime, materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea
produselor finite
-Birou transporturi
-Birou vanzari
-Birou aprovizionare
-Departament managementul securitatii
-SPSU
-Comp. de protectia mediului
-Compartiment SSP
-Dispensar
-Laborator mediu – toxicologie (urmăreşte calitatea apelor uzate evacuate din
societate şi calitatea aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de
muncă)
-Compartiment MQ
Structura de personal pentru functionarea tuturor sectoarelor societatii prevede un numar total
de angajati de 726 persoane, din care
- muncitori 560
- sefi formatii (maistrii) 56
- personal TESA 105.

Situatia actuala a instalatiilor S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este prezentata in tabelele
II.3.1-1 ÷ II.3.1-3.
Tabel II.3.1-1 - Instalatii principale - in functiune
Nr.
crt.

Instalatia

Activitatea
conf.
Anexei I din
OUG
nr.152/2005
4.2.a

Capacitate
proiectata

Anul
punerii in
functiune

Anul
repornirii
/sistarii
activitatii

Observatii

1 000 t/zi
330 000 t/an

1974

Repornire
2008

1995- retehnologizare
(cu firma
Mannesmann
DEMAG)
2007-2009
modernizare
Mannesmann
Anlagenbau
Modernizare 19971998
Modernizare
Mannesmann
Anlagenbau 1997 –
1998 licenta KRUPP UHDE
-

1

Amoniac –
licenta Salzgitter

2

Uree granulata –
licenta
STAMICARBON

4.3

300 000 t/an

1974

Repornire
2009

3

Acid azotic –
licenta GIAP
Azotat de
amoniu /
nitrocalcar
-licenta intiala
GIAP
Ingrasaminte
lichide - UREAN

4.2.b

1963

4.3

180 000t/an
HNO3 100%
231 000 t/an AN
330 000 t/an
CAN

Repornire
2003
Repornire
1999

4.3

429 000 t/an

2009

4

5
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Tabel II.3.1-2 - Instalatii conexe – in functiune
Nr.
crt.

1

2

Instalatia

Activitatea
conf. Anexei
I din OUG
nr.152/2005

Demineralizare II
(deserveste
instalatiile amoniac
si uree granulata)
Gospodaria de ape
nr. 2 (Hammon)

-

-

3

Ciclul de racire I-III

Capacitate
proiectata

Anul
punerii in
functiune

-125 mc/h x 4 linii
demineralizare
-30 mc/h x 3 linii de
condens
-14070 mc/h apa
racire pt. Instalatia
Amoniac
-6600 mc/h apa
racire pt. Instalatiile
uree granulata si
carbonat de calciu
4600 mc/h

1975

1963

Repornire
1999

50 mc/h ape
reziduale cu max.
10% ioni amoniu

2011

-

10 000 t/h

2004

16 t/h

2012

-max. 15000 t
(7900 t dupa lucrari
1998)

1971

1974

Anul
repornirii
/sistarii
activitatii
Repunere
in
functiune
2008
Repunere
in
functiune
2008

-

4

5

6

Instalatia de
hidroliza –
desorbtie (Uree
granulata) – licenta
UREA CASALE
Centrala Termica
-cazan
TERMOTEHNICABIASI (TGV
1000012)
-cazan
MINGAZZINI
Instalatii depozitare
amoniac lichid
-depozit TK -251

-

Observatii

Reabilitare
2008

Reabilitare
2008

-Lucrari de
reabilitare
1997-1998 (au
fost inlocuite
suprafetele de
schimb termic

1.1*

Depozit de
fabricatie

Repornire
2003

1998 – lucrari
reparatie .

-530 t

Tabel II.3.1-3 - Instalatii/echipamente in conservare
Nr.
Crt.
1
2

Denumire
instalatie
Demineralizare I
Carbonat de calciu

Capacitate
350 mc/h
20 000 t/an

Anul pornirii
1963
1978

Anul sistarii
activitatii
2007
1996

In planul de situatie (Anexa 5) este rezentata pozitionarea obiectivelor in cadrul platformei societatii
(obiective functionale, obiective dezafectate.
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II.3.2 Contracte, protocoale, abonamente incheiate / detinute de S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. Savinesti
Pentru derularea activitatilor, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a incheiat contracte cu
societati cu profil de prestari servicii :
Domeniul
-energie
electrica
-gaze naturale
-apa

-deseuri

-monitorizare

-paza

Contract, protocol, abonament
- Contract nr. 282703/27.03.2009, Act adit. nr. 11/28.12.2012 şi Contract
nr.105.110/01.09.2010 (contract de novaţie – în calitate de procesator) incheiat cu SC
TINMAR IND SA Bucuresti pentru furnizarea energiei electrice (Anexa 6)
- Contract nr. 2012.05.04/25.04.2012 de furnizare reglementata a gazelor naturale inheiat
cu TOOLING CONTRACT (în calitate de procesator)
- Protocol nr. 632/04.01.2013 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA SH-Bistrita –Piatra
Neamt privind asigurarea unui debit de minim 20 mc/s pe canalul P. Neamt – Buhusi
pentru a realiza dilutia minimala a ionului amoniu din apele evacuate prin canalul D4,
astfel incat sa nu fie afectata clasa de calitate a raului Bistrita (Anexa 7
- Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012 incheiat cu SC FIBREXNYLON
SA Savinesti pentru furnizare apa industriala, apa potabila, preluarea apelor in canalizare
si epurarea lor (Anexa 8)
- Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti
privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4
in canalul receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de
calitate monitorizati pe perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014) (Anexa 9)
- Abonament nr. 3191 A/01.01.2010, Act adit. nr. 1/2012 incheiat cu SGA NEAMT pentru
utilizare /exploatare a resurselor de apa de suprafata – raul Bistrita si Canal UHE (Anexa
10)
- Contact nr. 5F/18.01.2012 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita pentru
furnizarea de apa din raul Bistrita - captarea CHE Vanatori (Anexa 11)
- Contract nr. 47/14.04.2000, Act adit. nr. 7/2012 incheiat cu SC ECO-X SRL Vrancea
(licenta operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje (Anexa 12)
- Contract nr. 225/2007, Act. Adit. nr. 4/18.01.2011 incheiat cu SC APISORELIA
SRLPiatra Neamt privind colectarea si transportul deseurilor medicale periculoase
(Anexa 13)
- Contract nr. 79/14.08.2009, Act. Adit. nr. 1/26.05.2010 incheiat cu SC BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA Cluj Napoca pentru colectarea, transporul si depozitarea
deseurilor solide cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special (Anexa 14)
- Protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP pentru clectarea deşeurilor provenite
din surse de lumină
- Contract incheiat cu SC TISECO SRL pentru valorificarea uleiurilor uzate
- Contract de prestari servicii de verificare a Rapoartelor de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de sera conf. Ord. ME nr. 1969/2009 si HG 780/2006 incheiat cu SC TQ
CONSULTANTA SI RECRUTARE SRL Galati (Anexa 15)
- Contract de prestari servicii monitorizare incheiat cu SC EnEco Consulting SRL
- Contract nr. BN1390/20.09.2012 incheiat cu SC BLUENOTE COMMUNICATIONS SA
Iasi pentru monitorizare centralizata prin interner a parametrilor din teren (Anexa 16)
- Contract de prestari servicii paza nr. 16/01.11.2011, Actul adiţional nr.1/01.02.2013
incheiat cu SC WATCH&CATCH SECURITY SRL Piatra Neamt

II.3.3. Autorizatii si avize curente
-Autorizatie Integrata de Mediu nr. 15/06.08.2007 revizia 1 / 21.03.2008 valabila pana la
30.09.2013 - emisa de ARPM Bacau;
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007, revizuita in 07.11.2011 valabila pana la
30.09.2013, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret ;
- Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 1/06.09.2010 revizuita in data de
09.10.2012;
-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 196/10.07.2009 emis de AN Apele Romane Administratia
Bazinala de Apa SIRET pentru realizarea alimentarii proprii cu apa prin activarea conductei ce
aproviziona din Canalul UHE fostul combinat de ingrasaminte chimice ROZNOV (PV punere in
functiune Cod. 14-2-5/b / 14.07.2009);
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 205/08.08.2011 emis de AN Apele Romane Administratia
Bazinala de Apa SIRET pentru repunerea in functiune a 2 circuite de evacuare ape uzate
apartinand SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si SC FIBREXNYLON SA, in scopul monitorizarii
separate a acestora (PV punere in functiune nr. 9291 /30.09.2011;
-Declaratia locatiilor nr. 1726/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in
categoria 3 (acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, eter etilic, acetona) (Anexa 17);
-Declaratia locatiilor nr. 632/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in
categoria 2 (permanganat de potasiu) (Anexa 18).
II.3.4. Descrierea activitatilor desfasurate pe amplasamentul analizat
II.3.4.1. Instalatii principale
Instalatiile principale operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :
o
o
o
o
o

Instalatia Amoniac – licenta Salzgitter
Uree granulata – licenta STAMICARBON
Instalatia Acid azotic – licenta GIAP
Instalatia Azotat de amoniu / nitrocalcar -licenta intiala GIAP
Instalatia Ingrasaminte lichide - UREAN

II.3.4.1.1 INSTALATIA AMONIAC – 1000 t/zi (licenta Salzgitter)
Instalatia de amoniac – licenta Salzgitter a fost pusa in functiune in anul 1974. Din 1995 a
inceput retehnologizarea cu firma germana MANNESMANN DEMAG.
Retehnologizarea instalatiei a avut drept scop :
- reducerea consumului de gaz metan cu cca. 5000 Nmc/h;
- obtinerea capacitatii de 1000 t/zi;
- striparea condensului tehnologic rezultat din instalatie – cu refolosirea aburului de
joasa presiune;
- cresterea fiabilitatii instalatiei;
- reducerea cantitatii de poluanti evacuati in apa, aer, sol.
Totodata cu retehnologizarea instalatiei s-a avut in vedere si inlocuirea utilajelor de baza
invechite si cu grad de uzura ridicat :
- reformer primar - cu un reformer primar cu recuperator de caldura gaz convertit;
- reactor de amoniac – cu un reactor de tip nou Holdor – Topsoe;
- imbunatatiri si optimizari la utilajele dinamice.
Instalatia a fost proiectata pentru obtinerea amoniacului lichid ca produs principal si a dioxidului
de carbon, hidrogenului si apei amoniacale 25 %, ca produse secundare. Capacitatea de
productie proiectata este de 1003 tone/ zi amoniac lichid (inclusiv 5,1 tone/zi sub forma de apa
amoniacala.25%).
♦ Materii prime:
- gaze naturale de chimizare
- aer tehnologic
♦. Utilităţi
- gaz natural de combustie
- apă de răcire recirculată
- apă demineralizată
- aer instrumental
- energie termică
- energie electrică
♦ Produse finite
- amoniac lichid – produs principal, conţinut 99,8% NH3, utilizat ca materie primă la fabricarea
ureei, acidului azotic, azotatului de amoniu/nitrocalcar.
- dioxid de carbon – produs secundar, 98,59 %CO2.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare a amoniacului
sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.1-1 si II.3.4.1.1-2:
Tabelul II.3.4.1.1-1
Capacitate
proiectata

Realizat
2011

1000 t/zi
330 000 t/an

181 330 t

Cantitate
utilizata
2011
161 615
t

Realizat
2012

Cantitate
utilizata
2012
151 577 t

175 700 t

Cantitate
stocata
2011
19 715 t

Consumuri
specifice
2011 - 2012
K2CO3 = 0.25 kg/t
DEA=0.015 kg/t
V2O5=0.03 kg/t
Energie=50 kw/t
Apa demi=5.9
mc/t

Cantitate
stocata
2012
24 123 t

Tabelul II.3.4.1.1-2
INSTALAŢIA

Amoniac

Timp de funcţionare

Productie
realizata

Perioada
01.2012
02.2012

Nr ore
0
0

tone
0
0

03.2012

561

15.000

04.2012

696

24.500

05.2012

744

25.250

06.2012

499

16.500

07.2012
08.2012

0
281

0
9.250

09.2012

304

11.000

10.2012

723

26.450

11.2012

617

21.400

12.2012

715

25.350

01.2013
02.2013

5140
744
11

175.700
26.100
250

03.2013

0

0

Total 2012

Fluxul tehnologic operat in Instalatia de fabricare a amoniacului Salzgitter este reprezentat de :
Circuitul tehnologic principal
1. Receptia gazului natural - gazul natural este preluat din magistrala de gaz Medias. Gazul
receptionat se imparte in doua fluxuri: gaz de proces si gaz de combustie.
2. Compresia gazului natural - gazul de proces este comprimat impreuna cu hidrogenul necesar
reactiilor de dezoxigenare si desulfurare.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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3.Purificari prealabile ale gazului natural -in prezenta hidrogenului si a catalizatorului cu
molibden, oxigenul este transformat complet in apa, iar sulful din compusii organici este legat
sub forma de hidrogen sulfurat, conform reactiilor:
1
/2 O2 + H 2 = H2O
R-SH + H2 = R-H + H2 S
H2 S este retinut pe catalizator cu ZnO : H2S+ ZnO = ZnS + H2O
4. Reformarea catalitica a gazului natural - obtinerea hidrogenului necesara sintezei
amoniacului are loc in doua etape:
Reformarea primara cu abur pe catalizator de Ni O:
CH4 + H2O -> CO + 3 H 2
CO + H2O -> CO2 + H 2
Reformarea secundara pe catalizator cu NiO, la 950-9800C:
CH4 + 1/2 O2 -> CO + H 2
CH4 + O2 -> CO2 + H 2
CO + 1/2 O2 -> CO2
2 H2 + O2 -> 2 H2O
Gazele obtinute contin 56% H 2, 12% CO, 9% CO2, 22 % N2 si sub 0.4 % CH4
5. Recuperarea caldurii de reformare - caldura gazului care iese din reformerul secundar este
recuperata pentru obtinerea aburului de 106 bari.
6. Recuperarea caldurii de conversie - conversia CO la CO2 are loc in 2 etape de temperatura:
-conversia la temperatura inalta, pe catalizator cu Fe 2O3 – Cr2O3 pana la continut de 2,6% CO;
-conversia la temperatura joasa, pe catalizator de CuO – ZnO pana la un continut de 0,4 % CO;
7. Recuperarea caldurii de conversie - prin recuperarea caldurii gazelor ce parasesc
convectorul de joasa temperatura se obtine abur de 4 bari destinat desorbtiei bioxidului de
carbon din solutia Benfield uzata.
8. Purificarea gazului de bioxid de carbon rezultat in etapele precedente - purificarea se
realizeaza prin spalarea gazului cu solutie fierbinte de carbonat de potasiu, intr-o coloana cu
umplutura de inele Pall:
K2CO3+CO2 + H2O -> 2 K HCO3
Gazul de sinteza, dupa spalarea solutiei Benfield, contine max 100 ppm CO2
9. Metanizarea gazului de sinteza - continutul rezidual de oxizi de carbon (CO+ CO2) se
indeparteaza prin hidrogenare in prezenta catalizatorilor pe baza de NiO:
CO+ 3 H2 -> CH4 +H2O
CO2+ 4 H2 -> CH4 + 2H2O]
Gazul rezultat are compozitia necesara pentru sinteza amoniacului : 74% H 2, 24%N2, 1% CH4.
10. Compresia gazului de sinteza - gazul de sinteza se comprima la 260 bari dupa care este
trimis in instalatia de sinteza a amoniacului.
11.Primirea gazului proaspat de sinteza - gazul proaspat de sinteza , dupa comprimare, se
amesteca cu gazul reactionat din coloana de sinteza si parcurge imprteuna cu acest circuit de
racire cu amoniac.
12. Recircularea gazului de sinteza - dupa separareaamoniacului din gazul de sinteza acesta
este recomprimat 260 bari.
13. Preincalzirea gazului de sinteza - gazul de sinteza se preincalzeste pe seama gazului
reactionat din coloana de sinteza.
14. Sinteza amoniacului - reactia de obtinere a amoniacului are loc in prezenta unui catalizator
pe baza de fir, intr-un reactor radial- axial, la presiune ridicata dupa reactia:
N2 + 3H2 = 2 NH3
15. Recuperarea caldurii de reactie - caldura gazului care paraseste coloana de sinteza este
utilizata pentru obtinerea aburului de 106 bari.
16. Racirea cu apa a gazelor de reactie - prin racirea cu apa se realizeaza condensarea partiala
a amoniacului continut in gazul reactionat.
17. Racirea cu amoniac a gazelor de reactie - condesarea finala a amoniacului din gazul
reactionat, amestecat cu gazul proaspat de sinteza, se realizeaza prin evapoarrea unei cantitati
de amoniac lichid.
18. Separarea amoniacului - amoniacul condensat se separa de gazele nereactionate, care se
intorc la recircularea gazului de sinteza cu urmatoarea compozitie: 3-4% vol. NH3, 64 – 65% vol.
H2, 21-22% vol. N2, 7-8% vol CH4, 2-3% vol. Ar.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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19. Detenta si livararea amoniacului - prin destinderea amonioacului lichid sunt puse in libertate
gazele (azot, hidrogen, metan) absorbite in timpul condensarii. Amoniacul lichid este dirijat spre:
- Instalatia de uree garnulata;
- Depozitul de amoniac si al instalatiei de acid azotic;
- Depozitul de amoniac, TK – 251 in vederea stocarii.
Circuite tehnologice auxiliare
1. Compresia aerului de proces - aerul preluat din atmosfera este comprimat si preincalzit, dupa
care este introdus la reformarea secundara asigurand atat oxigenul necesar reformarii, cat si
azotul necesar sintezei amoniacului.
2. Prepararea si depozitarea solutiei Benfield - se prepara solutie Benfield cu 30% K 2CO3, 3%
dietanolamina si metavanadat de potasiu ca inhibitor de coroziune.
3. Regenerarea solutiei Benfield - lesia uzata se regenereaza prin fierbere, cu abur, intr-o
coloana de desorbtie. In coloana de desorbtie cu inele Pall are loc reactia :
2KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2
4. Filtrarea lesiei Benfield - are ca scop indepartarea impuritatilor mecanice din lesia regenerata.
5. Livrarea bioxidului de carbon - bioxidul de carbon paraseste coloana de desorbtie, se separa
vaporii de apa dupa care este livrat la instalatiile : uree granulata, carbonat de calciu.
6. Extragerea purjei continue - pentru a evita acumularea gazelor inerte, din circuitul de sinteza
se extrage permanent o cantitate de gaz reactionat (purja continua). Dupa separarea
amoniacului prin racire cu amoniac lichid si spalarea cu apa (in urma spalarii se obtine apa
amoniacala) din gazul de purja este separat hidrogen printr-o tehnologie cu membrane.
Hidrogenul rezultat este reciculat catre aspiratia compresorului de sinteza, iar gazele inerte
(CH4 si Ar) se trimit la reformerul primar pentru combustie.
7. Racirea cu amoniac - racirea avansata a diverselor fluxuri tehnologice se realizeaza prin
evaporarea amoniacului lichid. Vaporii rezultati sunt lichefiati prin comprimare si racire cu apa.
Circuite anexe
1. Receptia gazului de combustie - gazul de combustie pentru reformerul primar si
supraincalzitorul de abur este preluat din magistrala de gaz natural de Medias, iar pentru
cazanele auxiliare din bara de gaz natural de Tazlau.
2. Circuitul apei de racire - apa de racire utilizata in diferite faze tehnologice este apa recirculata
din instalatia Hammon.
Circuite termice
1. Prepararea apei demineralizate degazate - apa demineralizata necesara obtinerii aburului de
inalta presiune trebuie sa contina sub 0,02 ppm O 2. Indepartarea oxigenului se realizeaza prin
degazare (stripare cu abur) si tratare cu hidrat de hidrazina. Pentru mentinerea unui pH bazic se
adauga amoniac.
2. Circuitul apei de inalta presiune
3. Circuitul apei de joasa presiune
4. Circuitul de obtinere a aburului supraincalzit de 106 bari
Sistemul de generare abur de 106 bari este de tip integrat, cu folosirea recuperărilor la nivel energetic
ridicat; aburul generat se utilizează în scop tehnologic şi la antrenarea turbinelor compresoarelor şi
pompelor principale din instalaţie. Tot din acest sistem se asigură şi necesarul de abur pentru instalaţia
de Uree granulată. Drept combustibil se utilizează gazul natural pentru combustie.

5. Circuitul de obtinere a aburului de 47 bari, 14 bari, 4 bari si 2 bari
6. Circuitul de purja al cazanului
7. Circuitele de obtinere a condensurilor : de abur ; de turbina ; tehnologic ; stripat.
Schema bloc a fluxului tehnologic de obtinere a amoniacului este prezentata in Figura II.3.4.1.1.
Fig. II.3.4.1.1 SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE AMONIAC SALZGITTER
Gaz metan
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Tabelul nr. II.3.4.1.1-3 - Bilant de materiale - AMONIAC SALZGITTER

Nr
crt
0

Materii prime si auxiliare
intrate in proces

Cantiate
t / an

1
Gaz metan tehnologic

2
159 456

2

Aer tehnologic
2H – 101

392 998

3

Apa demineralizata +
condens turbina tratata

1 948 320

1

4

Gaz metan de combustie
2H – 101
Aer de combustie
2H – 101

57 024

6

Gaze de purja
2H – 101

44 352

7

Gaz metan de combustie
2H – 102

25 344

5

1 279 827
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Compozitia

Provenienta

Nr
crt

3
CH4 = 96.9 %
CO2 = 0.57%
N2 = 0.2%; C2 = 0.2%
C3 = 0.3%; C4 = 0.1%
N2 = 78 %; O2 = 21%
A’’ = 1%

4
Exploatari
Ardeal

5
1

Atmosfera

2

pH = 7 (25oC)
Dr= n.d. Cond = 0.125 µS/
cm
Metale = 0,03 ppm
SiO2 = 0,01 ppm
Oxidabilitate = max 5 ppm
Alc “m” = 0,1 m val/l
CH4 =99,55%

Demineralizare
II

O2 = 21 %
N2 = 78 %
A” = 1 %
H2 = 18÷25 %
CH4 = 20÷26 %
N2 = 48÷52 %
Ar = 3÷52 %
CH4 = 99,55%

Produse si
subproduse
rezultate + pierderi
6
Amoniac tehnic
lichefiat

Cantiate
t/an

Compozitia

Mod de
valorificare

7
329.472

8
min. 99.8 % CO2

9
- AN/ CAN
- HNO3
- uree granulata

Bioxid de carbon

247 896

min. 99.8 % NH3

3

Hidrogen

10.296

4

Gaz de purja

44 352

H2 = 93.8 %
N2 = 3.66%
CH4 = 1.76 %
H2 = 18÷25 %
N2 = 48÷52 %
CH4 = 20÷26 %

- CaCO3
- Uree
- livrari
se recircula

Tazlau

5

Condens proces

459 360

Atmosfera

6

Abur export

475 200

Fe = 0.02 ppm
Cond = 0.2 µS/ cm

Din procesul
tehnologic

7

Apa amoniacala

7920

Solutie 20%
NH4 OH

Tazlau

8

Condens turbina

768240

pH = 7
Dr= n.d.
Cond = 1 µS/cm
SiO2 = 0,03 ppm
FeT = 0,05 ppm
Alc “m” = 0,1 mval/l

se recircula
2H – 101

se recircula
Uree granulata

Demineralizare
II
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0

1
Aer de combustie
2H – 102

2
516 384

9

Gaz metan de ardere H
102 AB

28 512

10

Aer ardere
H 102 AB

541 728

11

Carbonat de potasiu

480

12

Penta-oxid de vanadiu

25

13

DEA
NH–(CH2–CH2-OH)2

20

14

Apa de racire

8

132000000

3
O2 = 21 %
N2 = 78 % vol.
A” = 1 %
CH4 = 99,55%

4
Atmosfera

9

5

6
Expansie la D104+2PK-151+purja
continua la H-102 A/B
Gaze de ardere la cos

7
158038

8

9
Atmosfera

Tazlau

10

NOx = 0,18 g/Nmc
CO = 0,046 g/Nmc
SOx=0,00079 g/Nmc
NOx = 0,18 g/Nmc
CO = 0,046 g/Nmc
SOx=0,00079 g/Nmc
NOx = 0,18 g/Nmc
CO = 0,046 g/Nmc
SOx=0,00079 g/Nmc

Atmosfera

O2 = 21 %
N2 = 78 % vol.
A” = 1 % vol.
K2CO3=min 99%
U = 0,8%
Cl- = 0,02 % max
Fe = 25 ppm
V2O5 = 99,8% min

Atmosfera

11

Gaze de ardere la H
102 AB

541728

Import

12

Gaze ardere la cos

570240

Import

13

Import

14

Solutie Benfield uzata
(KHCO3) 78% din
K2CO3
V2O5

480

78% KHCO3 din
continutul de K2CO3

25

max. 0,6%

DEA
NH–(CH2–CH2-OH)2

20

max. 3%

16

Apa de racire
recirculata

131960000

pH = 6,8÷7,5
DCaCO3= 150 ppm
Turbiditate = 5°
(S.I.)
Suspensii :
-nedecantabile=15mg/l

Se recircula in
sistem dupa
regenerare
Se recircula in
sistem dupa
regenerare
Se recircula in
sistem dupa
regenerare
Se circula in
Gospodaria de
apa nr. 2

DEA = 98%min
MEA = 1,5% max
H2O = 0,5 %
pH = 6,8÷7,5
DCaCO3= 150 ppm
Turbiditate = 5° (S.I.)
Suspensii :
- decantabile = 0
- nedecantabile = 15 mg/l

15

17

Apa conventional curata

40000

Total intrari = 136994785,9 tone

1381248

-

Atmosfera

Atmosfera

Canal ape
conventional
curate

Total iesiri = 136994785,9 tone

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia
Amoniac
A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :
- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor;
- instalatie de preepurare locala a apelor cu continut de amoniu
- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului.
A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale
Instalatia
Sursa punctiforma de emisie
Amoniac Salgitter
- cos evacuare gaze arse de la
reformerul primar (cod 2H 101) si
supraincalzitor (cod 2H 102)
- cos evacuare gaze arse de la
cazanele auxiliare 2 x 46 MW
(1H 102 A si 1H 102 B)

Nr. buc.

Inaltimea de
emisie
(m)

Diametrul
interior
(m)

Utilajul de
colect. si
dispersie

Nr.
buc.

1 cos
comun

26

3,45

Ventilator

2

30

2,46

Ventilator

4

2 cosuri

Nota : Coşul de evacuare gaze reziduale de la reformerul primar si supraincalzitor este comun. Conform
AIM nr.15/2007, este prvăzut un singur punct de analiză, dar societatea efectueaza analize separate
pentru control intern şi reglarea parametrilor de funcţionare a instaltiilor.

A2 Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate –
a.Instalatia de stripare condens pentru preepurarea locala a apelor cu continut de amoniu (dupa
conversia gazului).
Preepurarea se realizează în striperul 2PK 151. Condensul de proces de la 1D 102 ŞI 1D 106
intră în coloana de de stripare 2PK 151, pe care o străbate de sus în jos, în contracurent cu
aburul de 4 at, care se introduce la baza coloanei. Pentru un contact mai bun între cele două
fluide, în interiorul coloanei sunt două straturi de inele Pall de inox, cu dimensiunile de 50x50x1.
Condensul stripat se colectează la baza coloanei de unde este aspirat de către pompele 1P
110B/C şi comprimat la 8-10 at. De aici, condensul este împărţit în două fluxuri:
-un flux este trimis pentru alimentarea cazanului recuperator 1E 104;
-celălalt flux se răceşte succesiv în două schimbătoare de căldură şi este trimis la staţia
de tratare condens din cadrul instalaţiei de demineralizare.

b. Statia de tratare condens (Instalatia Demi. II)
Condensul de la turbine (C 101, C 102, C 251/2, C 253) este tratat in Statia de tratare condens
din cadrul instalaţiei demineralizare II si recirculat in instalatie.
Purja continuă din bucla de sinteză a amoniacului este trimisă la unitatea de recuperare a
hidrogenului, care este proiectată să producă 10.000Nm3/h H2 (conţinut > 92% H2 la 36,6 atm.).
Suplimentar, sunt produse apa amoniacală cu conţinut 25% NH3, gaz de combustie cu < 24%
H2.
Unitatea este un sistem montat pe şasiu cu separatori PRISM Seller, cu tratare prealabilă
pentru îndepărtarea amoniacului şi încălzire a gazului de alimentare. Sistemul include
dispozitive de siguranţă.
Separatorii PRISM utilizeză membrane din fibre tubulare (capilare) pentru separarea
hidrogenului de metan, argon şi alte gaze.
Gazul bogat în hidrogen este reintrodus în sistemul gazului de sinteză iar cel bogat în
hidrocarburi este trimis la ardere, în secţiunea de combustie a reformerului primar.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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c. Preepurarea condensului tehnologic din faza de spalare Benfield. Dioxidul de carbon rezultat
in urma regenerartii lesiei in coloana de desorbtie se separa de vaporii de apa dupa care este
livrat la instalatia de uree granulata.
B. Evacuari in mediu
B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate
Instalatia
generatoare de ape
uzate

Amoniac Salzgitter

Faza de proces

Frecventa
evacuarii

-condens de la
compresie gaz metan
si gaz de sinteza,
-purje cazane
recuperare caldura
din fazele : reformare
secundara, conversie
inalta si joasa
temperatura, sinteza

Purje continue

Debite
mc/h

Impurificatori

5

NH4+
Susp.

B.2 Surse punctiforme de emisie
Instalatia tehnologica
Faza tehnologica

Poluant emis

Amoniac Salzgitter
-cos dispersie comun
-reformare primara (2H 101 )
-supraincalzitor (2H 102 )
- 2 cosuri dispersie cazane auxiliare (1H 102 A si 1H 102 B)

NOx
SOx
CO
Pulberi

Inaltimea de
emisie
m
26

30

B.3 Surse difuze de emisie
Instalatia
Locul de munca

Poluant

Amoniac Salzgitter
 hala compresie
- cota 0 m compresor C251
- cota 0 m compresor C254
- cota +6 m compresor C253
- cota +6 m compresor C251/2
 sinteza
- cota +5 m
- cota +8 m
 estacada sinteza
- cota 0 m
- cota +6 m

NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3

B.4 Surse de zgomot si vibratii
Instalatia

Surse de zgomot
continue

INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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Amoniac
Salzgitter

-turbocompresoare (gaz metan,
aer, amoniac
-compresoare (amoniac, CO2)
-pompe (condens, ulei pentru
ungere si etansare, amoniac,
lesie, alimentare cu apa de inalta
presiune si joasa presiune
- ventilatoare

- supape de siguranta aferente utilajelor
ce lucreaza sub presiune
- expansii, purje, aerisiri bare de abur
- statii de reducere presiune abur

B.5 Deseuri
 Uleiuzat de lubrificare echipamente in miscare (pompe, compresoare) – este colectat în
cadrul secţiei, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi
corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă
la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.
 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei amoniacului, sitele uzate de catalizatori, se
recuperează integral şi se recicleza prin prin firma INTERAGRO S.A. cu firma MOXBA
OLANDA.
 Cartusele filtrante pentru amoniac, aer şi amestec amoniac – aer, utilizate la purificarea
materiilor prime in general se curata şi se reutilizeaza. In perioada 2011 -2012 nu a fost
necesara inlocuirea acestor cartuse.

INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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B.6 Surse de deseuri
Nr
Denumire sursa
crt
Amoniac Salzgitter

Denumire deseu

Compozitie

Stare
fizica

Cantitate
t/an

Cod
EURO

Mod de
stocare

1

2H101 – catalizator pt. reformare
primara

Catalizator NiO

6-8% NiO

Solid

19

06.12.02

Vrac

2

R102, catalizator pt reformare
secundara

Catalizator NiO

11,5% NiO

Solid

20,7

06.12.02

Vrac

3

R103A/B – catalizator pt conversie
de inalta temperatura

Catalizator Fe-Cr

10,8% Cr2O3
80% Fe2O3

Solid

63,2

06.12.02

Vrac

4

R104A/B – catalizator pt conversia
de joasa temperatura

Catalizator Cu-Zn

46% ZnO
23% CuO

Solid

63

06.12.02

Vrac

5

R105 – catalizator pt metanizare

Catalizator NiO

10-11% NiO

Solid

11,4

06.12.02

Vrac

6

R106 – catalizator pt dezoxigenare

Catalizator Co-Mo

4,62% Co
8,15% MoO3

Solid

6

06.12.02

Vrac

7

R101A/B – catalizator pt desulfare

Catalizator ZnO

61% ZnO

41

06.12.02

8

2R201 – catalizator pt sinteza

Catalizator Fe2O3

76,02% Fe2O3

46,6

06.12.02

9

Dispozitive in miscare

3,89

13 02 08*

10

Dispozitive in miscare

0

13 01 10*

Solid

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Ulei de motor, de
transmisie si ungere
Ulei mineral hidraulic
neclorinat

-

Solid
Lichida
Lichida

Vrac

Vrac
Butoaie
Butoaie

Loc de
depozitare
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata
Magazie cu
pardoseala
betonata

Mod de
valorificare

Terti

Terti

Terti

Teri

Terti

Terti

Terti

Gazometru

Terti

Magazie inchisa

Terti

Magazie inchisa

Terti
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II.3.4.1.2. INSTALATIA UREE GRANULATA - STAMICARBON
Instalatia de uree granulata a intrat in functiune in anul 1974. Procedeul de fabricatie
este Stamicarbon cu recirculare totala. Capacitatea de productie proiectata este de 300000
tone/an uree granulata este asigurata de doua linii de fabricatie.
Modernizarea instalaţiei efectuată în perioada 2007 - 2009, impusă prin Programul
Etapizat.
În luna iulie 2011, după finalizarea probelor tehnologice începute în luna noiembrie
2010, conform Notificării nr. 10899/15.11.2010, s-a pus în funcţiune instalaţia de hidroliză –
desorbţie din cadrul instalaţiei uree granulată.
♦ Materii prime:
- amoniac lichid: continut min. 99,7% NH3
- dioxid de carbon gazos: continut min. 98,5% CO2
♦Materii auxiliare:
- formaldehida sol. 37%, utilizata pentru evitarea aglomerabilitatii
♦ Utilitati:
- apa recirculata;
- abur
- energie electrica;
- aer instrumental
♦ Produse finite:
- uree granule, utilizată ca îngrăşământ agricol, cu 46,2% conţinut de azot şi granulaţia între 1 – 2,5
mm, min. 90%.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare uree granulata
sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.2-1 si II.3.4.1.2-2:
Tabelul. II.3.4.1.2-1
Capacitate
proiectata

Realizat
2011

Realizat
2012

300 000 t/an

97 305 t

135 355
t

Consumuri
specifice
2011 - 2012
NH3 = 0.6 t/t
CO2 = 1.04 t/t
Abur = 1.3 Gcal/t
Energie=170 kw/t
Apa racire=0.5
mc/t

Tabelul II.3.4.1.2-2
INSTALAŢIA

Uree
granulata

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Timp de funcţionare

Productie
realizata

Perioada
01.2012
02.2012

Nr ore
0
0

tone
0
0

03.2012

588

11.200

04.2012

1070

19.810

05.2012

1240

22.465

06.2012

875

15.620

07.2012

0

0

08.2012

259

4.380

09.2012
10.2012

286
763

5.300
15.600

11.2012

1113

21.400
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1138

25.350

15251

135.355

01.2013

1411

23.550

02.2013

8

100

03.2013

0

0

12.2012
Total 2012

Circuitul tehnologic principal
1. Receptia si comprimarea dioxidului de carbon
2. Receptia si comprimarea amoniacului lichid
3. Sinteza ureei - are loc la presiune ridicata cu formarea intermediara a carbamatului de
amoniu (NH4COONH2). Reactia globala care sta la baza ureei este :
CO2 + 2NH3 = CO(NH2)2 +H2O
Faza lichida rezultata in urma sintezei are un continut de 62,3-65% uree.
4. Preincalzirea si separarea produsilor de reactie - prin destinderea in 2 trepte a fazei lichide
are loc descompunerea carbamatului netransformat obtinandu-se o solutie de 70-73% uree :
H4COONH2 = CO2 + NH3
Faza gazoasa rezultata se trimite la coloana de spalare.
5. Concentrarea solutiei de uree - se realizeaza in doua trepte :
- tr. 1 pana la o concentratie de 96-97% uree ;
- tr. 2 pana la o concentratie de 99,7% uree.
Faza gazoasa obtinuta se trimite la codensare. Condensul obtinut este utilizat ca apa de adaos
in condensatoarele de carbamat.
6. Granularea topiturii de uree - se realizeaza prin pulverizarea topiturii de uree intr-un turn de
granulare si racirea granulelor de uree cu aer care circula in contracurent.
7. Dezpozitarea ureei in depozitul de uree vrac
8. Ambalarea ureei granulate
Circuitul auxiliare
1. Condensarea si absorbtia fazei gazoase - procesul are loc intr-o coloana de spalare a fazei
gazoase utilizand un amestec de amoniac lichid si apa amoniacala.
2. Condensarea gazelor amoniacale rezultate din coloana de spalare
3. Receptia si comprimarea carbamatului de inalta presiune - carbamatul de amoniu obtinut in
blazul coloeanei de spalare este comprimat si trimis in coloana de sinteza.
4. Absorbtia si condensarea gazelor de carbamat
5. Receptia si compresia carbamatului de amoniu de joasa presiune - solutia de carbamat de
joasa presiune este trimisa in blazul coloanei de spalare.
6. Desorbtia gazelor din apa amoniacala
Schema bloc a instalatiei de obtinere a ureei este prezentata in Figura nr. II.3.4.1.2-1.
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Fig. II.3.4.1.2-1 SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE UREE GRANULATA
gaze reziduale
CO2

Scruber de amoniac

Comprimare

Aer

NH3

Preincalzire

Sinteza uree

Soluitie
carbamat

lichid
conden
s

abur

abur
condens

Separare

Condensare
amoniac
NH3
lichid

Separare
preliminara

Spalare gaze
carbamat

conden
s
Condensare
carbamat

Preincalzire
separare tr. I

Separare

Rectificare

Preincalzire
separare tr. I

condens

Condensare
amoniac

spre
AN/CAn

Separare
Separare
finala
Ape chimic
impure la
hidrolizadesorbtie

Absorbtie

Rezervor sol 70%

Rezervor apa
amoniacala

Filtrare
Desorbtie

UREAN 32
abur

atm.

Evaporare tr. I

conden
s

Condensare

Separare tr. I

condens

abur

Condens
proces la
stripare

atm.

Evaporare tr. II

Condensare

la condensatoarele de
carbamat si amoniac

Separare tr. II
atm.
Uree
Granulare

gazeBucuresti
reziduale- 2013
INCD ECOIND

granulata

24

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Tabelul nr. II.3.4.1.2-3 - Bilantul de materiale - UREE GRANULATA

1

Materii prime si
auxiliare intrate in
proces
Amoniac

2

3

Nr.
crt.

Cantitatea
t/an

Compozitia

Provenienta

Nr.
crt.

Produse, subproduse
rezultate si pierderi

Cantitatea
t/an

172260

NH3=99%

GA-PRO-CO

1

Uree granulata

Bioxid de carbon

234773

CO2 = 98%

GA-PRO-CO

2

Gaze amoniacale de la
desorbtie

Abur

504500

pH=min 7
Cond=max 1 S/cm.

3

Ape amoniacale care
se trimit la stripare

105758

GA-PRO-CO

GA-PRO-CO

4

9187

FIBREXNYLON

5

Aer incarcat cu pulberi
de uree
Apa de racire

GA-PRO-CO

6

4

Aer racire granulare

9187

5

Apa racire

6

Aer

3936

7
8

Apa potabila
Aldehida formica

3200
89

9

Azot

47520000

O2 = 21 % ; N2 = 78% ;
A” = 1%
pH = 6,5-7
Cl- = 6-20 mg/l
SO42- = 20-100 mg/l
O2 = 21%
N2 = 78 %
A” = 1%
Cf. SR 1342-91
Formol = 100%

FIBREXNYLON
Viromet

Ape conventional
curate
Azot
Condens pur

125
N2 = 98%
Total intrari = 48448070 tone/an

297000

8300

47520000

Compozitia
N2= 46,3% ; H2O = 0,3%
Biuret = max. 0,9%
Fe = 4 ppm
Formol = 0,35 %
H2O = 24,5%
NH3 = 48%
CO2 = 27,50%
NH4 = 50 g/l
Uree = 4 g/l

Uree = 0,04 g/m

3

pH = 6,5-7
Cl- = 6-20 mg/l
SO42- = 20-100 mg/l

3200

125
504500

Mod de valorificare
Beneficiari interni si
externi

Se recupereaza
NH3 la scruberul 1
bis din instalatia
Azotat
Se obtine apa
amoniacala 2025%, livrata la
consumatori
Se esapeaza in
atmosfera
Se returneaza in
circuit (Hammon)
La canalizare ape
conventional curate

Impurificat cu NH3
pH = 7-8
NH4+ = 0-2 mg/l
NO3 = 0-5 mg/l

Atmosfera
Se returneaza la
inst. Demi. II

Total iesiri = 48448070 tone / an

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant - Instalatia
Uree Granulata
A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea efectului poluantilor evacuati in mediu
-Instalatia de hidroliza-desorbtie ioni amoniu (pentru reducerea concentratiei de amoniac si uree
din apele reziduale provenite de la fabricarea ureei granualte)
-echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor.

A1. Instalatia de hidroliza - desorbtie ioni de amoniu (licenta UREA CASALE)
Instalatia de hidroliza – desorbtie trateaza apele reziduale cu continut de amoniu rezultate in
procesul de fabricare a ureei granulate, cu scopul de a reduce concentratiile de uree si amoniu
sub 5 mg/l.
In instalatie are loc procesul fizic de eliminare a amoniacului prin stripare cu abur si procesul
chimic de descompunere a ureei in amoniac si bioxid de carbon. Amoniacul si bioxidul de
carbon recuperate sub forma de carbamat de amoniu sunt reintroduse in treptele II de
recirculare si in instalatia UREAN 32.
Capacitatea proiectata a instalaţiei de hidroliză- desorbţie este de 50 mc/h ape reziduale cu un
conţinut de max. 10% amoniu. Influentul este constituit de apele reziduale rezultate din
instalaţia uree, cu continut de cca. 2,2 g/l ioni amoniu şi cca. 1,1 g/l uree cu un debit de 40
mc/h.
Efluentul din instalaţie, conform datelor de proiect va conţine :
- 5 mg/l amoniu;
- 5 mg/l uree.
Materia prima pentru instalatia de hidroliza – desorbtie o constituie condensatele de proces
provenite din instalatia de uree si apa reziduala provenita din unitatea de reducere a
continutului de amoniac din efluentii gazosi, efluenti colectati in rezervorul de apa amoniacala
V-703.
Utilitatile necesare in proces sunt
- abur de 23,5 at si 2300C - 2,7t/h alimentat prin SRR 47/25 at
- abur de 4,3 at - 8,15t/h alimentat prin SRR 15/5 at
- apa de racire recirculata – 631 m3/h
- energie electrica
Procesul tehnologic de hidroliza are loc la presiunea de 22 – 24 bari si o temperatura de 220 –
240 °C, hidrolizorul fiind alimentat cu abur de 25 at. din Instalatia Amoniac.
Procesul de desorbtie a amoniacului are loc in coloana de desorbtie la o presiune de 3 -3.5 at.
Si 140 – 150 °C, folosind abur de 4 – 5 at.
Descrierea procesului tehnologic al instalatiei de hidroliza-desorbtie
Flux tehnologic principal
1.Colectarea apelor reziduale in rezervorul de apa amoniacala V-703.
2.Desorbtia amoniacului pe doua coloane de desorbtie, pentru care debitul de alimentare este
reglat automat si nivelul lichidului se mentine automat constant. Coloanele de desorbtie C 702
si C 704 au in partea superioara 20 de talere (C 702) iar in partea inferioara 35 de talere (C
704).
In coloana C 702 se elimina cea mai mare parte din amoniacul si bioxidul de carbon continute
in apa reziduala.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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3.Hidroliza ureei – in hidrolizorul C 703 unde se produce disocierea ureei in amoniac si bioxid
de carbon.
4. Obtinerea carbamatului de amoniu - prin condensarea gazelor de hidrolizor in condensatorul
E 751.
Schema bloc a instalaţiei de hidroliza - desorbtie este prezentată în figura nr. II.3.4.1.2-2

Fig. II.3.4.1.2-2 - Schema bloc a Instalatiei de hidroliza – desorbtie ioni amoniu
Apa reziduala (de alimentare) este preincalzita in schimbatorul de caldura cu placi E-707 si este
introdusa pe la partea superioara in coloana de desorbtie (poz. C-702). In aceasta coloana se
indeparteaza cea mai mare parte din amoniacul si dioxidul de carbon din apa reziduala, cu
ajutorul vaporilor proveniti de la partea inferioara a coloanei de desorbtie (poz. C-704).
Apa din zona talerului cos a coloanei de desorbtie (ce separa coloanele C 702 si C 704) este
pompata, preincalzita in schimbatorul de caldura cu placi poz. E-752 (pe baza fluxului care
paraseste hidrolizorul) si introdusa in coloana de hidroliza C 703.
Apa hidrolizata alimenteaza partea superioara a coloanei de desorbtie poz. C-704, unde
continutul in amoniac al apei tratate este redus la aproximativ 5 ppm cu ajutorul aburului de
joasa presiune. Condensatul de proces paraseste coloana poz. C-704, incalzind apa reziduala
ce alimenteaza preincalzitorul poz. E-707, iar dupa o racire la 45 ºC este deversat in canalizarea
conventional curata.
Vaporii de la varful coloanei de desorbtie poz. C-702 sunt trimisi la condensatorul de reflux poz.
E-751, unde vor fi condensati. Condensatorul de reflux poz. E-751 este un utilaj alcatuit din 2
parti:
- partea inferioara este schimbator de caldura, unde se elimina caldura si condenseaza
vaporii (in manta)
- partea superioara este un acumulator.
Condensarea se face in manta – plina de lichid – astfel eficienta transferului termic creste foarte
mult. Solutia diluata de carbamat de amoniu, prin intermediul unei pompei de reflux este trimisa
o parte in Instalatia de uree granulata, iar o parte inapoi la coloana de desorbtie poz. C-702, ca
reflux.
Bilant de materiale – conform proiect
Intrari
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Ape reziduale din Uree granulata
-NH3 = 5.27% (1775 kg/h)
-CO2= 2.9% (1005 kg/h)
-Uree = 1.07% (360 kg/h)
Apa = 90.68% (30561 kg/h)
Total = 33 701 kg/h

Faza
lichida
C704transmisa catre C 703
-NH3 = 1% (382 kg/h)
-CO2= 0.2% (76 kg/h)
-Uree = 0.94% (360 kg/h)
Apa= 97.86% (37382 kg/h)
Total 38200 kg/h
Faza gazoasa C 702-704
-NH3=32.23%
-CO2=20.66%
Uree=0
Apa=47.11%

Carbamat de amoniu
-NH3 = 32.7% (.... kg/h)
-CO2= 20.6% (...... kg/h)
-Uree = 0% (0 kg/h)
Apa = 47.1% (..... kg/h)

Faza gazoasa C 703
-NH3=8.89%
-CO2=15.93%
Uree=0
Apa=72.18%

Ape uzate
NH4+ < 5 mg/l
Uree < 5 mg/l

Gaze
reziduale
atmosfera
-NH3 = 0% (0 kg/h)
-CO2= 0% (0 kg/h)
-Uree = 0% (0 kg/h)

in

Eficienta Instalatiei de hidroliza – desorbtie
In tabelul nr. II.3.4.1.2-4 sunt prezentate caracteristicile apelor reziduale la intrarea in instalatie
si ale efluentilor din instalatie inregistrate prin Laboratorul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.in
perioada iulie –noiembrie 2011.
Tabelul nr. II.3.4.1.2-4
Capacitate proiectata

50 mc/h ape reziduale
cu max. 10%ioni
amoniu

Luna / 2011

Iulie (RI 28-37)

Septembrie (RI 3847)
Octombrie (RI 48-57)
Noiembrie (RI 58-67)

Caracteristici ape uzate la
intrarea in instalatie
2011
Valori medii inregistrate *
NH3= 10 671.58 mg /l
Uree = 662.3 mg/l

Caracteristici ape uzate la
iesirea din instalatie
2011
Valori medii inregistrate *
NH4+= 4.75mg /l
Uree = 4.14 mg/l

NH3= 16 815.6 mg /l
Uree = 343.84 mg/l
NH3= 22 729.6 mg /l
Uree = 974.84 mg/l
NH3= 18 108.47 mg /l
Uree = 2 787.08 mg/l

NH4+= 3.67 mg /l
Uree = 3.96 mg/l
+
NH4 = 4.44 mg /l
Uree = 3.99 mg/l
NH4+= 4.36 mg /l
Uree = 4.0 mg/l

In urma analizei datelor prezentate se poate aprecia eficienta instalatiei in reducerea
continutului de amoniu si uree este foarte mare (cca, 98.8-99.9%).

AB. 2 Instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor reziduale
Instalatia
Sursa punctiforma de emisie
Uree granulata
- cos evacuare aer rezidual de la
turnurile de granulare
- cos evacuare gaze reziduale de
la scruberul de amoniac
Instalatia de hidroliza-desorbtie
ape reziduale
-evacuarea gazelor din
condensator
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Nr. buc.

Inaltimea de
emisie
(m)

Diametrul
interior
(m)

Utilajul de
colect. si
dispersie

6 cosuri

50

1,7

Ventilator

2 cosuri

30

0,68

-

Nr.
buc.

6

1 cos
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B. Evacuari in mediu
B.1 Surse de ape uzate
Instalatia
generatoare de
ape uzate
Uree granulata

Sursa de apa uzata /Faza de
proces

Frecventa
evacuarii

-ape cu impurificare redusă, cu
conţinut de amoniu şi uree de la
hala compresoarelor;
-purje condens din traseele de
abur
-ape uzate cu impurificare
chimică de la faza de spalare
emisii gazoase
-ape spalare pavimente/instalatii

continuu
intermitent

Debite

Impurificatori
mg/l
+

40 m3/h

NH4 = 2.2 g/l
Uree = 1.1 g/l

Apele uzate sunt epurate in Instalatia de hidroliza - desorbtie prezentata la pct. A1. Efluentul
instalatiei sunt ape conventional curate cu incarcare redusa in amoniu si uree (sub 5 mg/l) este
evacuat in canalizarea conventional curata a platformei cu evacuare în canalul UHE, prin
canalul C1.
B.2 Surse punctiforme de emisie
Instalatia tehnologica
Faza tehnologica
Uree granulata
- granulare

Nr. surse

-6 cosuri

NH3; pulberi de uree

- scruber spalare amoniac

-2 cosuri

NH3

-hidroliza-desorbtie

- 1 cos

NH3

Poluant emis

Inaltimea de
emisie
50 m
30 m

B.3 Surse difuze de emisie
Instalatia
Locul de munca

Poluant

Uree granulata
- compresie cota 0 m
- compresie cota +4,5 m
- pompe amoniac
- pompe carbamat
- trasee recirculare
- trasee evaporare
- benzi transportoare (1,2)
- depozit vrac
- benzi transportoare vrac
-rampa incarcare vagoane cu uree
vrac

NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
pulberi
NH3
pulberi
NH3
pulberi

B.4 Surse de zgomot si vibratii
Instalatia

Surse de zgomot
continue

Uree
granulata

-pompe :
-suflante
-ventilatoare
-benzi rulante
-sistem extractie Kratzer
-sistem de preluare uree vrac

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

discontinue
- compresor aer instrumental
- supape de siguranta aferente utilajelor si
traseelor sub presiune
- purje si aerisiri bare de abur
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(Gratioza) cu sistem de transport
benzi

B.5 Deseuri
 Uleiul de lubrificare de la utilajele in miscare (pompe, motoare) – este colectat în cadrul
secţiei, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare,
este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile
specializate în recondiţionarea de uleiuri.
 Produsul cu granulatie in afara normei este recirculat in proces, iar cel care cade pe
pardoseli este strans si vandut pe plan local cu discount.
 Ambalaje saci din folie de polietilena – deteriorati sau cu defecte. Stocarea temporara se
realizeaza in spaţiu amenajat în incinta Atelierului de marcat saci. Eliminarea se realizeaza prin
societati de profil pe baza de contract

II.3.4.1.3 INSTALATIA DE FABRICARE A INGRASAMINTELOR LICHIDE - UREAN
In instalatia de uree granulate se fabrica un ingrasamant lichid cu un continut de 32% azot Urean 32.
Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare ingrasaminte
lichide sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.3-1 si II.3.4.1.3-2:
Tabelul II.3.4.1.3-1
Capacitate
proiectata

Realizat
2011

Realizat
2012

429 000 t/an

209 400 t

91 574 t

Consumuri specifice
2011 - 2012
Energie = 60 kw/t

Tabelul II.3.4.1.3-2
INSTALAŢIA

Ingrasaminte
lichide

Timp de funcţionare
Perioada
01.2012
02.2012
03.2012
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
10.2012
11.2012
12.2012

Total 2012
01.2013
02.2013
03.2013

Nr ore
0
0
166
228
180
33
0
322
304
574
82
156
2045
280
0
148

Productie
realizata
tone
0
0
3.240
9.400
8.834
1500
0
15.600
15.200
28.500
1.500
7.800
91.574
800
0
1.330

Descriere proces tehnologic
Solutia de uree cu o concentratie de 70- 72% dozata cu ajutorul pompelor si masurata cu un
debitmetru este introdusa in reactorul de amestecare. In acelasi timp din alt vas se dozeaza
solutie de azotat de amoniu 92-93% produsă în instalaţia de fabricaţie Azotat de amoniu..
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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Concomitent cu introducerea solutiei de azotat si uree in reactorul amestecator se introduce si
solutie de ingrasamant lichid - Urean 32. Din reactorul amestecator iese ingrasamant lichid(
32% azot) care este racit intr-un schimbator de caldura multitubular, dupa care este trecut intrun vas unde are loc corectia de pH cu acid azotic diluat 47% si adaugarea de inhibitor de
coroziune. Din acest vas ingrasamantul lichid poate fi trimis la rampele de incarcare cisterne
sau depozitat intr-un rezervor de 2000 m.c.( fosta locatie a gazometrului de CO 2) sau în
rezervorul tampon de 5000 m.c. amplasat în zona gazometrului de amoniac , pe fosta locaţie a
gazometrului de azot .
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SCHEMA BLOC – UREAN 32
Solutie uree( 70-72%)

Solutie azotat(90-93%)

Solutie Urean 32%

amestecare

racire
Inhibitor
coroziune

Acid azotic 47%

depozitare

livrare

Emisii în apa
- soluţie de la neetanşităţile pompelor de solutie
- ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, scurgeri din urilaje şi trasee
tehnologice.
Apele evacuate sunt impurificate cu uree şi ioni amoniu, NH 4+ şi azotaţi, NO3-.
Emisii în aer
Emisii punctiforme
Sursele de emisii gazoase apar în fazele de neutralizare şi concentrare a soluţiei în
instalaţiile de azotat de amoniu şi uree. În cadrul instalaţiei de producere a îngrăşămintelor
lichide nu sunt surse de emisii punctiforme.
Emisii difuze
În instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 se pot produce emisii difuze de
pulberi cu conţinut de uree doar în cazul în care se dizolvă uree granulată în dizolvator, în
situaţia cănd nu funcţionează instalaţia uree.
Deseuri - nu se generează deşeuri
Ambalajele (butoaie de tablă) în care se achiziţionează inhibitorul de coroziune se valorifica pe
amplasament, pentru depozitarea catalizatorilor uzaţi, masă ionică epuizată, ulei uzat, etc.
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II.3.4.1.4. INSTALATIA DE FABRICARE ACID AZOTIC DILUAT – GIAP
Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat se bazează pe oxidarea catalitică a amoniacului
la presiune atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a oxizilor de azot rezultaţi.
Capacitatea proiectată este de 180.000 t/an la o funcţionare simultană cu cele 4 linii de
fabricaţie.
Materiile prime
În fabricaţia acidului azotic se utilizează următoarele materii prime :
-Amoniac gaz – fabricat in Instalatia amoniac este stocat în depozitul de amoniac pentru
fabricaţie sau în situaţia unei cantităţi excedentare în tancul TK -251
Amoniacul este alimentat în instalaţie din depozitul de amoniac, prin intermediul unui gazometru
unde se destinde, trecând în formă gazoasă.
-Aer atmosferic
-Apă demineralizată furnizată de Instalaţia de Demineralizare II
Utilităţi
-abur de 6 şi de 13 ata - în regim normal de lucru este reutilizat aburul rezultat în procesul de
fabricaţie
- apa recirculată – provine din Ciclul de răcire/recirculare I – III
-energie electrică – 380 V, 50 Hz preluată din reţeaua energetică naţională prin SC
Hidroelectrica SA – Staţia Vânători
-aer instrumental comprimat din circuitul de aer al instalaţiei.
Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare ingrasaminte
lichide sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.4-1 si II.3.4.1.4-2:
Tabelul II.3.4.1.4-1
Capacitate proiectata

Realizat
2011
99 780 t HNO3 47 %

180 000 t/an HNO3 100
%

Utilizat 99 330 t

Realizat
2012

Consumuri specifice
2011 - 2012

81 054.4
Utilizat 81 054.4
t

Apa demi = 2 t / t HNO3
Apa industriala 20 t/ t HNO3
Energie = 230 kwh / t HNO3

Stoc 450 t

Tabelul II.3.4.1.4-2
INSTALAŢIA

Acid azotic

Total 2012

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Timp de funcţionare
Perioada
Perioada
01.2012
02.2012
03.2012
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
10.2012
11.2012
12.2012

Nr ore
Nr ore
902
555
1870
2854
2512
432
625
1325
1197
2576
1224
1224
17.296

Productie realizata
tone
tone
4.500
3.000
9.700
12.600
11.200
2.700
3.000
6.000
5.654
11.500
5.500
5.700
81.054

33

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
01.2013
02.2013

1470
1734

7.120
7.800

Bilanţul de materiale pentru instalaţia de acid azotic GIAP este prezentat în tabelul II.3.4.1.4-3:
Tabelul II.3.4.1.4-3
Ieşiri

Intrari
Material
Amoniac
Aer umed
Abur CT - 13ata
Apă demineralizată
Apă recirculată

Cantitate, t/t
Normat
0,308

Real
0,300 Acid azotic

3,825
0,523

3,825 Gaze nitroase – evacuate în atmosferă
0,000 Abur supraîncălzit

1,107
137,484

0,040 Apă răcire
137,400 Condens (purjă cont. la canalizare)

Apă stropire talere

0,889

Apă industrială

1,536

Aer suplimentar

1,624

1,624

340,18

340,18

Energie electrică Kwh

Material

0,889 Abur de la degazare
18,610 Apă industrială de răcire+alte purje

Cantitate,t/t
Normat
1,000

Real
1,000

6,086
1,000

6,086
1,000

137,484 137,400
0,068
0,068
0,013

0,013

1,645

1,645

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate
Principalele faze ale procesului de fabricaţie - acid azotic diluat sunt prezentate în figura
II.3.4.1.4:
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Fig. II.3.4.1.4 - Schema de flux tehnologic - Instalaţia de acid azotic diluat
Apă recirculată
Ciclul III

Aer

TUR

Amoniac gaz

Filtrare/spălare aer

RETUR
purje

Apa recirculata

Filtrare
Barbotor
(canal 84)

Amestecare
Canalizare
conv. curata

Apă
demineraliza
tă

Oxidare catalitică,

Abur
secundar

Recuperare
căldură

Degazare

Condens

Separat.
condens

Abur
40 40ata
Abur
ata

Abur 6 ata
Apă recirculată TUR

Răcire spălare

NO + aer

RETUR
HNO3 10 %

Gaze
reziduale în
atmosferă

Compresie NOx

Aer suplimentar

Oxidare NO la NO2

Răcire gaze
Apă demineralizată

Absorbţie

Condens din inst. AN
Aer
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Degazare
Depozitare
Acid azotic 47 - 49 %
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Fazele de fabricaţie - acid azotic diluat sunt :
1. Oxidarea catalitică a amoniacului
Etapele procesului tehnologic pentru realizarea oxidării catalitice a amoniacului sunt:
a. Obţinerea amestecului amoniac-aer
Pentru obţinerea amestecului gazos de amoniac şi aer, în vederea realizării reacţiei de oxidare
catalitică, este necesară purificarea componentelor pentru eliminarea componentelor mecanice
şi chimice ce pot otrăvi catalizatorul.
Oxigenul este trecut printr-un filtru prevăzut în partea superioară cu talere cu spumă pentru
spălare, iar în partea inferioară cu saci din postav pentru filtrare. Amoniacul gazos este filtrat
într-o baterie de filtre din diftină.
b. Oxidarea catalitică a amoniacului
Amestecul amoniac – aer este dirijat printr-un sistem de clapete în reactoare catalitice (două
reactoare cu funcţionare în paralel) cu site de Pt – Rh unde are loc reacţia de oxidare a
amoniacului la NO până la un conţinut de 10,5-11,5 NO.
c. Răcirea şi spălarea gazelor nitroase şi recuperarea căldurii de reacţie
Din reactoarele de oxidare catalitică, gazele nitroase cu o temperatură de 800-820 C sunt
trecute prin talerele perforate ale unor cazane răcitoare în care are loc recuperarea căldurii cu
apă demineralizată, prin formarea unei emulsi de abur şi apă. Emulsia este trecută prin
separatoare de picături, după care aburul este dirijat în încălzitoarele de abur ale cazanelor,
unde atinge 450 C şi o presiune de 40 ata. În continuare aburul este destins până la 13 ata
fără recuperarea energiei şi trimis în instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu.
Prin răcirea şi spălarea gazelor nitroase are loc formarea de acid azotic diluat (de la 15% pe
talerele superioare până la 4% pe cele inferioare).
2. Oxidarea NO la NO2 - absorbţia oxizilor de azot în apă
a. Comprimarea amestecului de gaze nitroase
Fluxul de gaze nitroase din cele două răcitoare spălătoare de la oxidarea amoniacului împreună
cu :
- amestecul de NO şi aer de la degazarea acidului azotic
- aer suplimentar
sunt cumulate într-o conductă comună şi introduse într-un turbocompresor unde sunt
comprimate la o presiune de 3,5-3,8 ata. Ca urmare a comprimării, temperatura gazelor
nitroase ajunge la 240-250 C.
b. Oxidarea NO la NO2
Oxidarea NO la NO2 se realizează atât pe traseul de gaze cât şi în reactorul de oxidare (vas
gol). În funcţie de timpul de contact al amestecului gazos se poate obţine o conversie de 9598%. La ieşirea din oxidator temperatura gazelor de reacţie ajunge la 280-310 C. În
continuare, gazele nitroase sunt răcite până la o temperatură de 90-110 C în două
preîncălzitoare pentru gaze reziduale (care se încălzesc până la 270-280 C).
c. Absorbţia oxizilor de azot
Gazele nitroase sunt introduse într-o coloană de absorbţie, prevăzută cu talere tip sită pentru
obţinerea acidului azotic diluat. Absorbţia gazelor nitroase se realizează în apă demineralizată
sau condens de la azotatul de amoniu. Randamentul de absorbţie acidă este de 98%, acidul
azotic produs având o concentraţie de 47-49%.
Gazele reziduale din coloana de absorbţie sunt preîncălzite la 270-280 C pe seama gazelor
nitroase de la oxidarea amoniacului, după care intră într-o turbină de extensie (în care are loc
recuperarea energiei cinetice pe seama detentei) şi sunt dirijate spre coşul (DUZA) de evacuare
care are o înălţime de 105 m şi un diametru de 1,43 m. Conţinutul de oxizi de azot în gazele
reziduale este de aproximativ 0,22-0,32%, exprimat în volume de N2O4.
d. Degazarea acidului azotic
Acidul azotic obţinut pe ultimul taler al coloanei de absorbţie este trimis în coloana de degazare,
din care cu ajutorul aerului sau a oxigenului excedentar de la separarea aerului se purjează
oxizii de azot dizolvaţi în aspiraţia compresoarelor de gaze nitroase.
e. Depozitarea acidului azotic
Din coloana de degazare, acidul azotic 47-49% este depozitat în rezervoare în vederea trimiterii
la instalaţia de azotat de amoniu sau livrare către alţi utilizatori.
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia
de acid azotic

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :
- instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor – duza de dispersie;
A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale
Instalatia
Sursa punctiforma de emisie
Cos (DUZA)

Nr.
buc.

Inaltimea de
emisie
(m)
105

1

Diametrul
interior
(m)
1.4

B. Evacuari in mediu
Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante :
B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate
Instalatia
generatoar
e de ape
uzate

Faza de proces

Frecventa
evacuarii

Acid azotic

-apă de răcire de la lagărele suflante
-purje din faza de recuperare căldură
(condens de la separatoarele pentru
cazane)
-ape spălare platformă, echipamente din
instalaţie
- ape meteorice colectate din cuva
depozitului de acid azotic

Purje
discontinue

Debite
mc/h

Impurificatori

NH4+
NO3-

B.2 Surse punctiforme de emisie
Instalatia tehnologica

Faza tehnologica
- absorbţie şi compresie NOx cos dispersie
(DUZA)

Acid azotic

Poluant emis

Inaltimea
de emisie
m

NOx
NH3
HNO3

105

Emisii difuze
În instalaţia de acid azotic se pot produce emisii difuze de amoniac, dioxid de azot şi acid azotic
provenite din operaţiile de încărcare-descărcare rezervoare de amoniac şi acid azotic sau
datorită neetanşeităţilor dintre echipamente, utilaje şi trasee tehnologice.

B.3 Surse difuze de emisie
Instalatia

Acid azotic
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Locul de munca
- incarcare – descarcare rezervoare
- neetanseitati echipamente / trasee

Poluant
NOx
NH3,
HNO3
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B.4 Surse de zgomot si vibratii
Instalatia
Acid azotic

Surse de zgomot
continue
-compresoare
-pompe
-ventilatoare

discontinue
- supape de siguranta aferente
utilajelor ce lucreaza sub presiune
- expansii, purje, aerisiri trasee abur
- statii de reducere presiune abur

B.5 Deseuri
 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei acidului azotic, sitele uzate de catalizator
platină-rhodiu, se recuperează integral şi se returnează producătorului. Societatea care le
produce este firma UMICORE GERMANIA , iar reciclarea se realizeaza pe bază de comandă
prin firma INTERAGRO S.A..
 Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici
speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de
uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de
uleiuri.

II.3.4.1.5. INSTALATIA DE FABRICARE AZOTAT DE AMONIU (AN) / NITROCALCAR (CAN)

Azotatul de amoniu se obtine prin procesul de neutralizare a acidului azotic diluat
cu amoniac gazos, evaporarea soluţiilor de azotat de amoniu, granularea topiturii,
răcirea şi condiţionarea produsului. Pentru obţinerea sortimentului de îngrãşãmânt
nitrocalcar, se adaugã în topitura de azotat, înainte de faza de granulare, dolomită
special preparatã.
Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie GIAP, cu o capacitate maximă de 700 t/zi
AN şi 1000 t/zi CAN. Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963.
Tehnologia şi instalaţia de obţinere a azotatului de amoniu a fost modernizată în
perioada 1997-1998 sub licenţă şi engineering de bază al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea
a vizat fazele de granulare, uscare, sortare / concasare, urmărind :
-îmbunătăţirea calităţii produsului;
-creşterea fiabilitãţii instalaţiei.
Modernizarea a constat în înlocuirea vechii tehnologii “prill” de obţinere a granulelor de azotat
de amoniu cu o tehnologie “pugmill” şi s-a realizat prin:
-înlocuirea sistemului de granulare, în turnuri de granulare, cu un sistem bazat pe
formarea granulelor prin aglomerarea şi stratificare în pat fluidizat generat mecanic prin
intermediul unui granulator cu melc;
-înlocuirea modalităţii de condiţionare GIAP cu o condiţionare a produsului finit , cu agent lichid
de antiaglomerare, respectiv amestec de ulei – amine, care permite formarea unui înveliş
nehigroscopic în jurul granulelor.
Ca rezultat al modernizãrii instalaţiei, o parte din utilaje au fost înlocuite, respectiv
utilajele de la faza de granulare rãcitorul în pat fluidizat şi tamburul de pudrare, iar altele au fost
adaptate la noile condiţii de funcţionare.
Produsele obţinute în cadrul instalaţiei sunt:
azotat de amoniu 33,5 % N;
nitrocalcar cu max. 28 % N.
Materii prime
• amoniac 99,5%, presiune 2,5-3 ata din depozitul de stocare pentru fabricaţie;
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• acid azotic 47-49% din depozitul de stocare aferent instalaţiei de acid azotic.
Materiale
• dolomită
• aditivi:

sulfat de aluminiu (saci ce se descarcă în buncărul de sulfat de aluminiu)

sulfat de fier (ambalat în saci de 50-70 Kg depozitati în depozitul de aditivi)

soluţie de ulei-amină (depozitare în vas de stocare).
Utilităţi
• apă de răcire din Ciclul de răcire I – III;
• apă demineralizată de la Instalaţia de Demineralizare I;
• abur de 9 ata de la Centrala termică;
• aer instrumental din circuitul de aer;
• energie electrică furnizată de Staţia 110/6KV.
Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare azotat de
amoniu / nitrocalcar sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.5-1:

Tabelul II.3.4.1.5-1
Realizat
2011

Realizat
2012

Azotat de amoniu 231 000 t/an

26 204 t

58 385 t

Nitrocalcar 330 000 t/an

286 t

0

Capacitate proiectata

Consumuri specifice
2011 - 2012

Azotat de amoniu/ nitrocalcar
240 000 t/an
Apa demi = 0.21 t / t AN
Apa industriala 20 t/ t AN
Energie = 88 kwh / t AN
Apa demi = 0.2 t / t CAN
Apa industriala 20 t/ t CAN
Energie = 80 kwh / t CAN

Tabelul II.3.4.1.5-2
INSTALAŢIA

Azotat de
amoniu/
nitrocalcar

Timp de funcţionare
Perioada
01.2012
02.2012
03.2012
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
10.2012
11.2012
12.2012

Total 2012
01.2013
02.2013
03.2013
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Nr ore
328
182
461
448
470
97
186
32
304
574
343
168
3593
407
520
744

Productie
realizata

Productie
realizata

Tone AN
5390
3640
11200
11340
9730
2700
3305
721
0
0
6882
3477
58.385

Tone CAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8300
10787
17208
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Bilanţul de materiale
Bilanţul de materiale pentru instalaţia de azotat de amoniu este prezentat în tabelul II.3.4.1.5-3
Tabelul II.3.4.1.5-3
Ieşiri

Intrari
Material

Cantitate, t/t
Normat

Real

Material

Cantitate, t/t
Normat

Real

Azotat de amoniu
Amoniac

0,2060

0,210 Azotat de amoniu 33,5% N

Acid azotic 47%
Abur CT - 13ata (Gcal)
Aer de răcire/uscare

0,7609
0,4750
3,2861

Aer desprăfuire
generală
Aer instrumental

0,6572

0,790 Condens impur la Ac.Az.
0,160 Condens impur canalizare
3,286 Condens pur (la Ac.Az. şi/sau
canalizare)
0,657 Aer cu pulberi azotat

0,0112

0,011 Apă răcire

Azot
Apă demineralizată

0,0002
0,9599
15,0000
0,0320

Apă recirculată
Dolomită

1,000

0,4750

0,680
0,190
0,470

3,9433

3,940

15,000

15,000

0,0002 Aer instrumental+tehn. Uzat
0,190 Azot

0,0112
0,0002

0,011
0,0002

0,0127
0,1019

0,0127
0,1019

Sulfat de aluminiu

0,0060

23,260 Apă convenţional curată
0,035 Ape uzate de la pompele de
vacuum
0,0058

Sulfat feros
Ulei-amină

0,0090
0,0015

0,0089
0,047

-

84,130

Energie electrică kwh

1,0000
0,8734

Nitrocalcar
Amoniac

0,1640

0,170 Nitrocalcar 26-28% N

Acid azotic 47%

0,6060

0,630 Condens impur la Ac.Az.

Abur CT - 13ata, (Gcal)

0,3246

0,140 Condens impur la canalizare

Aer de răcire/uscare

2,2682

Aer desprăfuire
generală
Aer instrumental

0,5092

2,268 Condens pur (la Ac.Az. şi/sau
canalizare)
0,509 Aer cu pulberi azotat

0,0181

0,0181 Apă răcire

Azot

0,0002

0,0002 Aer instrumental uzat

0,0181

0,0181

0,69 Azot
26,800 Apă convenţional curată

0,0002
0,0101

0,0002
0,0101

0,0812

0,0812

Apă demi
Apă recirculată
Dolomită
Ulei-amină

0,7645
13,0000
0,2550
0,0015

Energie electrică (kwh)

0,24 Ape uzate de la pompe vacuum
0,001

1,0000
0,6956

1,0000
0.5400
0,1500

0,3246

0,3200

2,7916

2,7916

13,0000 13,0000

77,56

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate
Fazele tehnologiei de fabricaţie pentru Azotat de amoniu (AN) şi Nitrocalcar (CAN)
prezentate în fig. II.3.4.1.5 :
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Figura II.3.4.1.5 - Schema de flux tehnologic pentru obţinerea Azotatului de amoniu / Nitrocalcar
ACID AZOTIC

AMONIAC

Neutralizare

Condens impur
spre inst. acid
azotic

Concentrare soluţie
treapta I

30%

Canal 94A
Concentrare soluţie
treapta III
ape de la
scăpări pompe
chimică

Abur 9 ata
Condens pur spre
inst. acid azotic

Dolomită

Canal. conv. curată
canal 100B

Aditivi pentru
AN

DOZARE
Granulare

Uscare

EMISII
GAZOASE

DESPRĂFUIRE

Sortare grosieră

CONCASARE

Sortare fină

MĂCINARE

Răcire

CONDIŢIONARE
AER

Aer atmosferic

Condiţionare

Ulei - amine

abur

Ambalare

NH3
lichid
Stripare

AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR
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Deoarece instalaţia de stripare a amoniacului funcţionează extrem de rar, numai atunci
când amoniacului lichid recepţionat conţine urme de apă, considerăm condensul evacuat o
sursă cu o probabilitate de apariţie extrem de redusă.
Fazele procesului de fabricaţie AN/CAN
1. Neutralizarea acidului azotic cu amoniac
Obţinerea soluţiei de azotat de amoniu are la bază reacţia de neutralizare a acidului azotic
diluat de concentarţie 47-49% cu amoniac gazos, reacţie ce decurge cu degajare de căldură.
Cantitatea de căldură degajată depinde de concentraţia acidului azotic, creşterea concentraţiei
acidului conducând la creşterea temperaturii de reacţie în neutralizator cu provocarea de
pierderi mari de azot prin descompunerea acidului azotic în protoxid de azot şi apă.
Neutralizarea acidului azotic cu amoniac se realizează în două neutralizatoare (ITN) la o
presiune de 1,2-1,3 ata, temperatură de 119-121 ºC şi mediu slab acid.
Din reacţia dintre acidul azotic şi amoniac rezultă o soluţie de azotat de amoniu de 67-68% iar
cantitatea de căldură degajată este utilizată pentru evaporarea apei din soluţia obţinută. Astfel,
aburul secundar, cu o presiune de 1,2-1,3 ata format prin evaporarea apei în ITN-uri este utilizat
ca agent termic la evaporare treapta I-a.
Soluţia de azotat de amoniu, la ieşirea din neutralizatoare, cu o temperatură de 110 -120ºC şi o
concentraţie de 67-68% este depozitată în vase de stocare de unde este trimisă la aparatele de
evaporare.
2. Concentrarea soluţiei de azotat de amoniu se desfăşoară în două trepte, în
echipamentele fostelor trepte I şi III de evaporare.
a. Treapta I-a de evaporare
Soluţia de azotat de amoniu cu concentraţia de intrare 67-68% este preluată de pompe
centrifuge din rezervoarele de stocare şi trimisă în evaporatoare tip Kestner cu funcţionare la
temperatura de 85-92 ºC şi vacuum de 520-550 mm Hg. Agentul termic folosit este aburul
secundar rezultat de la neutralizatoare cu temperatura de 120-122 ºC şi presiunea de 1,2-1,3
ata. Soluţia intră în evaporatoare pe la partea inferioară şi urcă în film ascendent pe baza, pe
baza vidului realizat având loc fierberea soluţiei. La partea superioară, evaporatorul este
prevăzut cu un separator lichid – gaz, faza lichidă, respectiv soluţia de azotat de amoniu 7580%, fiind trecută la un neutralizator final pentru corecţia pH-ului, ce realizează şi închiderea
hidraulică a instalaţiei. Soluţia este depozitată apoi într-un vas de stocare.
Faza gazoasă rezultată din evaporatoare este trecută prin condensatoare de suprafaţă,
rezultând un condens acid ce se stochează într-un vas pentru transmitere în faza de absorbţie
oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu
necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor
patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei dintre ele, excesul de condens este
evacuat în canalizare ape chimic impure. Gazele necondensate sunt aspirate de pompele de
vacuum şi evacuate în atmosferă.
b. Treapta III-a de evaporare
Pentru obţinerea topiturii de azotat de amoniu cu concentraţia de 94,5-96,0%, impusă de
procesul de granulare, soluţia de 75-80% este trecută în evaporatoare cu fascicul de ţevi ce
utilizează ca agent termic abur de 10-12 ata.
Emulsia vapori - lichid rezultată din evaporatoare este trecută în separatoare din care topitura
de azotat de amoniu este evacuată pe la partea inferioară. Gazele sunt supuse în continuare
unor procese de separare, condensul fiind stocat în vasul de stocare utilizat şi pentru etapa I-a
de concentrare realizând închiderea hidraulică a sistemului. Faza gazoasă este aspirată de
pompele de vacuum şi eşapată în atmosferă.
Topitura de azotat de amoniu cu temperatura de 150-155 ºC şi concentraţia de 94,5-96,0% este
preluată din vasul de stocare şi transmisă în faza de granulare printr-un traseu cu manta de
încălzire cu abur de 5,5 ata.
Notă : Conducerea procesului tehnologic şi reglarea parametrilor de la faza III evaporare este
asistată de calculator, începând cu ianuarie 1999.
3. Granularea azotatului de amoniu / nitrocalcarului
Noul sistem de granulare foloseşte un granulator elicoidal cu recirculare a produsului granulat.
În faza de granulare au loc simultan mai multe procese:
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– realizarea unui strat granulat, ca urmare a aglomerării şi presării;
– cristalizarea topiturii de azotat;
– evaporarea parţială a apei din topitură.
Funcţie de aditivii care sunt introduşi în faza de granulare se obţine azotat de amoniu de 33,5 %
azot sau nitrocalcar cu 26-28% azot.
Pentru obţinerea nitrocalcarului, în granulator, topitura de azotat de amoniu se aditivează prin
intermediul unui sistem de dozaj, bandă transportoare şi şnec, cu :
-dolomită din buncărul de stocare, - granule fine de CAN cu dimensiuni < 0,2 mm provenite
de la sitare
- CAN provenit de la concasarea granulelor grosiere
- praf de CAN provenit din cicloanele de desprăfuire.
Pentru obţinerea azotatului de amoniu, în procesul de granulare se introduc şi aditivi ca
Al2(SO4)3 14H2O şi Fe2(SO4)3 7H2O pentru creşterea durităţii granulelor şi formarea cristalelor.
Instalaţia de granulare poate produce o cantitate maximă de CAN de 1000 t/zi şi o cantitate
maximă de AN de 700 t/zi.
Notă : Parametri tehnologici şi reglarea procesului de granulare este asistată de calculator,
având şi posibilitatea de urmărire şi reglare locală.
4. Uscarea granulelor
La ieşirea din granulator granulele au o umiditate de cca. 1.4 -1.9% apă. Granulele brute
rezultate în granulator sunt trecute într-un uscător rotativ în care sunt uscate de aerul cald ce
circulă în contracurent. În partea frontală a uscătorului are loc omogenizarea granulelor fine cu
cele grosiere şi reducerea umidităţii. În continuare în zona cu raclete are loc uscarea şi răcirea
granulelor de la 114 C la 90-95 C. la ieşirea din tamburul de uscare granulele sunt preluate de
o bandă rulantă. Aerul pentru uscarea granulelor provine de la răcitorul de granule în pat
fluidizat.
Aerul încărcat cu praf din tamburul de uscare este (cca. 95.000-99.000 Nmc/h la fabricarea
azotatului de amoniu şi 90.000 Nmc/h la fabricarea nitrocalcarului) evacuat în atmosferă după
ce praful este reţinut în bateriile de cicloane – 2 baterii a 5 cicloane. Evacuarea se face prin
coşul de evacuare.
5. Sortarea, sfărâmarea granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit
După uscare, produsul fierbinte este trecut printr-un sistem de sortare – sfărâmare, din care se
separă fracţia optimă de produs finit de fracţiile grosiere, ce se supun unui proces de sfărâmare
şi de fracţia fină, ambele fiind reintroduse în granulator.
Produsul de granulaţie 2 – 4 mm este transportat cu o bandă într-un răcitor de granule. Fracţia
grosieră este trecută la concasare iar fracţia subdimensionată este introdusă direct în granulator
în masa de topitură.
6. Răcirea produsului granulat
Răcirea produsului finit are loc într-un răcitor în trei trepte, pe pat fluidizat.
Agentul de răcire este aerul condiţionat. În treapta I-a produsul se răceşte de la cca. 90 C la
cca. 66 C folosind aerul rezidual din treapta a II-a.
În treapta a II-a produsul este răcit la cca. 50 C cu aer din treapta a III-a.
În treapta a III-a produsul este răcit până la cca. 40 C cu aer de la instalaţia de condiţionare a
aerului atmosferic. În instalaţia de condiţionare aerul este filtrat, după care este uscat şi răcit
într-un schimbător de căldură cu amoniac lichid (în circuitul închis), este trecut printr-un
separator de condens şi apoi este încălzit în baterii de încălzire cu abur. Umiditatea aerului se
reduce astfel de la 100% la 60% şi temperatura sa ajunge la 15 C. Aerul intră în treapta a III-a a
răcitorului.
Aerul din treapta I-a preia cea mai mare parte din praful care aderă pe granulele de produs şi
este necesară curăţarea plăcilor perforate ale fluidizorului, care se colmatează în timpul
funcţionării. Curăţarea se face prin măturare şi suflare cu abur, după care plăcile sunt uscate cu
aer cald.
7. Condiţionarea produsului finit cu ulei-amină
Produsul din fluidizor se descarcă pe benzile transportoare şi este trimis în tamburul de
condiţionare cu ulei – amină, respectiv acoperirea granulelor cu o peliculă protectoare în scopul
evitării aglomerărilor.
Amina dizolvată într-un ulei special este utilizată ca agent de antiaglomerare şi antistatizare a
granulelor de azotat de amoniu sau nitrocalcar. Ulei-amina prezintă o vâscozitate mare cu
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scăderea temperaturii, motiv pentru care este necesară încălzirea acesteia la cca. 70 C printr-o
serpentină cu abur poziţionată în rezervorul de stocare. Din rezervorul de stocare, ulei amina
este preluată de un sistem de pompe dozatoare şi introdusă într-un tambur rotativ, unde este
pulverizată sub formă de ceaţă pe produs.
8. Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu / nitrocalcarului
Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt transmise către atelierul de ambalare pe benzi rulante
în flux continuu, direct din instalaţie.
Funcţie de comenzile clienţilor, produsele se ambalează în saci de 50, 500 sau 1000 kg sau
sunt expediate în vrac.
Instalaţiile de ambalare în saci şi expediţie în vrac a produselor sunt reprezentate de :
3 linii de ambalare-încărcare saci de 50 kg, pentru care sunt necesare următoarele
operaţii:
- cântărire produs preluat din buncărul de alimentare;
- ambalare în saci de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg;
- transport pe bandă şi trecerea succesivă prin maşina de lipit şi maşina de cusut;
- transport pe bandă în depozit, sau direct în mijloacele de transport CF sau auto.
1 linie de ambalare-încărcare big-bags: de 500 sau 1000 kg, care necesită următoarele
operaţii:
- cântărire produs;
- ambalare în saci;
- transportul sacilor cu motostivuitorul la rampa de încărcare CF, preluarea lor cu
monoraiul pentru încărcarea în vagoane.
1 linie încărcare vrac, care necesită următoarele operaţii:
- cântărirea automată a produsului preluat din buncăr;
- transportul pe bandă spre vagonul CF.
Până la livrare produsele sunt depozitate în două depozite, depozitul de azotat de amoniu
ambalat în saci şi depozitul de produse vrac.
Instalaţiile din cadrul fabricaţiei azotatului de amoniu / nitrocalcarului aferente fazelor de
granulare, uscare, răcire, sortare, sfărâmare, recirculare produse granulate sunt dotate cu
sisteme de desprăfuire a aerului uzat.
Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia
de azotat de amoniu / nitrocalcar
A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :
- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor;
- preepurare locala a apelor cu continut de amoniu in Instalatia de stripare
condens;
- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului.
A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale
Instalatia
Sursa punctiforma de emisie
-cos V001 aferent:
- bateriei de cicloane pentru
desprafuire gaze provenite de la :
- tamburul de uscare
- zona alimentare banda
transportoare
-exces aer racitor pat fluidizat
-bateriei de cicloane pentru
desprafuire gaze provenite de la :
- elevatorul de produs cald
-sitele grosiere
- preconcasoare
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- banda de produs finit
-banda
transportoare
pentru
dolomită, aditivi
-cântar bandă pentru aditivi

A.2 Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate
Instalatia de stripare ioni de amoniu, aferenta Instalatiei AN/CAN, este un obiectiv realizat de
societate in vederea incadrarii indicatorului de calitate amoniu in din apele uzate evacuate in
limitele impuse prin normativele in vigoare.
Capacitatea de prelucrare a instalatiei este de cca. 6 mc/h condens impur provenit de la
instalatia AN/CAN cu o incarcare de cca. 170 mg/l amoniac si 2400 – 3200 mg/l azotat de
amoniu. Condensul stripat ajunge la un continut de max. 3 – 4 mg /l amoniac.

B. Evacuari in mediu
Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante :
B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate
Instalatia
generatoare de
ape uzate

Azotat
amoniu
nitrocalcar

de
/

Faza de proces

Frecventa
evacuarii

-condens acid de la fazele de neutralizare şi
concentrare soluţie azotat de amoniu (cca.
30% din condensul rezultat) –evacuare in
basa de neutralizare
-ape de la scăpările pompelor de topitură
-ape provenite de la spălarea platformelor,
echipamentelor, scurgeri din echipamente şi
conducte

Purje
continue

Debite
mc/h

Impurificatori

NH4+
NO3-

B.2 Surse punctiforme de emisie
Instalatia tehnologica
Faza tehnologica

Poluant emis

Azotat de amoniu / nitrocalcar
-neutralizare, concentrare soluţie, granulare – condiţionare,
uscare şi răcire granule.- cos colectiv de dispersie

NH3
pulberi

Inaltimea de
emisie
m
34 +20

B.3 Surse difuze de emisie
Instalatia
Locul de munca

Poluant

Azotat de amoniu / nitrocalcar
 incarcare – descarcare materiale
pulverulente

Pulberi
NH3

B.4 Surse de zgomot si vibratii
Instalatia

Surse de zgomot
continue
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Azotat
amoniu
nitrocalcar

de  Pompe
/  Ventilatoare
 Mori
 Site vibratoare
 Benzi transportoare

- supape de siguranta aferente utilajelor
ce lucreaza sub presiune
- expansii, purje, aerisiri bare de abur
- statii de reducere presiune abur

B.5 Deseuri
 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei acidului azotic, sitele uzate de catalizator
platină-rhodiu, se recuperează integral şi se returnează producătorului. Societatea care le
produce este AMCO Otopeni şi le reciclează pe bază de comandă. Se face menţiunea că, până
în momentul de faţă, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. nu s-a confruntat cu necesitatea
schimbării sitelor catalitice.
 Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici
speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de
uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de
uleiuri.
 Pulberile colectate in sistemul de desprafuire general impreuna cu produsul de
granulatie necorespunzatoare sunt recirculate in fabricatie (granualtor).
II.3.4.2 INSTALATII SI ACTIVITATI CONEXE
II.3.4.2.1 Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa potabila si industriala, preluarea în canalizare a apelor reziduale si
menajere, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. detine :
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007 valabila pana la 30.09.2013, emisa de
Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret
-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 196/10.07.2009 emis de AN Apele Romane Administratia
Bazinala de Apa SIRET pentru realizarea alimentarii proprii cu apa prin activarea conductei ce
aproviziona din Canalul UHE fostul combinat de ingrasaminte chimice ROZNOV (PV punere in
functiune Cod. 14-2-5/b/ 14.07.2009)
-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 205/08.08.2011 emis de AN Apele Romane Administratia
Bazinala de Apa SIRET pentru repunerea in functiune a 2 circuite de evacuare ape uzate
apartinand SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si SC FIBREXNYLON SA, in scopul monitorizarii
separate a acestora (PV punere in functiune nr. 9291 /30.09.2011
si are incheiate :
-Protocol nr. 632/04.01.2013 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA SH-Bistrita –Piatra Neamt
privind asigurarea unui debit de minim 20 mc/s pe canalul P. Neamt – Buhusi pentru a realiza
dilutia minimala a ionului amoniu din apele evacuate prin canalul D4, astfel incat sa nu fie
afectata clasa de calitate a raului Bistrita
-Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA
Savinesti pentru furnizare apa industriala, apa potabila, preluarea apelor in canalizare si
epurarea lor
- Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind
imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul
receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe
perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014)
-Abonament nr. 3191 A/01.01.2010, Act adit. nr. 1/2012 incheiat cu SGA NEAMT pentru
utilizare /exploatare a resurselor de apa de suprafata – raul Bistrita si Canal UHE
-Contact nr. 5F/18.01.2012 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita pentru
furnizarea de apa din raul Bistrita - captarea CHE Vanatori
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Din punct de vedere functional, constructiile si instalatiile hidroutilitare aflate în incinta S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A.sunt corelate cu lucrarile hidrotehnice si hidroutilitare existente pe
platforma Savinesti.
a. Apa potabila
Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin reteaua de apa SC FIBREXNYLON SA
alimentata din sursa Brasauti, panza freatica Cracau (Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr.
1/15.01.2012)
Apa potabila este tratata in instalatiile SC FIBREXNYLON SA si trimisa prin reteaua de
distributie formata din 2 trasee inelare realizate din OL si Fc, Dn = 250 mm cu lungimea totala
de 9.1 km catre toti consumatorii de pe platforma Savinesti.
Volumele deapa furnizate sunt masurate cu apometru ce apartine FIBREXNYLON.
Apa potabila are preponderent destinatie :
-igienico-sanitara pentru personalul angajat în activitatile de productie si în cele
auxiliare;
-alimentare a retelei de hidranti subterani de incendiu existenta pe platforma.

b.

Apa industriala

Alimentarea cu apa industriala se realizeaza din 2 surse :
-reteaua SC FIBREXNYLON SA (Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012). Apa
industriala este preluata de catre S.C. FIBREXNYLON S.A. din Canalul UHE prin Statia de
pompe Deal iar dupa decantare este livrata consumatorilor printr-o conducta de presiune OL Ф
1200 mm aflata în proprietatea S.C. FIBREXNYLON S.A.. Debitele si volumele de apa
industriala furnizate sunt masurate cu debitmetru cu contor, dotat cu traductor FOX ELR 35 si
Integrator E-103. Distributia la consumatorii din Platforma se face printr-un sistem de conducte
realizate din teava OL Dn 1200 – Dn 350 mm, în lungime de 7,2 km.;
-canal UHE Bistrita, aval de CHE Vanatori (Contact nr. 5F/18.01.2012 incheiat cu SC
HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita). Preluarea apei din sursa UHE se realizeaza prin
intermediul unei Statii de pompare echipata cu 3 pompe AVERSA tip MV 303x1 si conducta de
aductiune din OL cu Dn = 500 mm si L = 427m, apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A..
Apa industriala este utilizata în cadrul S.C. S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. pentru:
- producerea apei demineralizate în Instalatia de Demineralizare II;
- utilizare în instalatiile tehnologice;
- ca apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – Ciclul de racire I - III
- ca apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – HAMMON;
- alimentarea retelei de hidranti supraterani de incendiu.
Inmagazinarea apei se realizeaza in turnul de racire hiperbolic si turnurile HAMMON.

II.3.4.2.2 INSTALATIA DE DEMINERALIZARE II
Instalatia Demineralizare II a intrat in functiune in anul 1975 si deserveste fabricile de amoniac
si uree granulata. In instalatia Demineralizare II se realizeaza atat demineralizarea apei brute
cat si tratarea condensului de turbina.
Capacitatea de productie proiectata este :
- 125 m3/h pentru o linie de demineralizare (4 linii)
- 30 m3/h pentru o linie de condens (3 linii).
Materii prime:
-apa bruta;
-hidroxin de sodiu;
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-acid clorhidric.
Utilitati :
-energie electrica;
-abur;
-aer comprimat.
Tabelul II.3.4.2.2-1 Producţii realizate şi timpi de funcţionare
Nr.
Crt.

1

Capacitate de
producţie

INSTALAŢIA

Apa demineralizata II

- 125 m3/h pentru o
linie de demineralizare
(4 linii)
- 30 m3/h pentru o linie
de condens (3 linii).

Timp de funcţionare
(h/an)

Producţie realizatã
(mc/an)

2011

2012

2011

2012

6023

6361

1.289.950

1.372.370

In tabelul II.3.4.2.2-2 este prezentat bilantul de materiale pentru Instalatia Apa demineralizata II

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

48

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Tabelul nr. II.3.4.2.2-2 - BILANTUL DE MATERIALE – INSTALATIA DE DEMINERALIZARE II
Nr.
crt
1

Materii prime si auxiliare
intrate in proces
Apa bruta

Cantiate
t / an
1389960

Produse si subproduse
rezultate + pierderi
Apa demineralizata

Cantiate
t/an
1188000

Apa de spalare

201960

Compozitia

2

Sulfat de aluminiu

21,146

Flocoane de Al(OH)3

21,146

pH = 7 ÷ 7,2
SiO2 = 0,01 mg/l
Fe3+ = 0,03 mg/l
CO2 = 1 mg/l
Subst.org.=0,5 µS/cm
pH = 4,5 ÷ 9,5
Saruri de Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+,
Na+, K+
Al(OH)3 si suspensii coloidale

3

Hidroxid de sodiu

509,414

Ape de spalare chimic
impure

292,913

Na sub forma de saruri

Apa dilutie

551,866

768,367

Apa de dilutie + apa de reactie

452,106

Cloruri

4

Acid clorhidric

464,841

Apa dilutie

987,786

Bazin de neutralizare
Ape de spalare chimic
impure

1000,521

Apa de dilutie + apa de reactie

760320

DT= n.d.
SiO2 = 0,01 ppm
pH = 7
Fet = 0,02 ppm
Conductivitate=0,5 µS/cm
O2 = 21% vol.
N2 = 78% vol
A” = 1% vol.
O2 21% vol.
N2 78% vol
A” 1% vol.

5

Condens turbine
C 101, C 102, C 251/2
C 253, Inst. Amoniac

760320

Bazin de neutralizare
Condens tratat

6

Aer afanare

318,342

Aer purjat

318,342

7

Aer degazare

335847,6

Aer purjat

335847,6

8

Masa ionica AMBERLITE
89,14
1R – 120, 1200 H
IRO – 478 RF, 4200 CR
Total intrari 2.489.070 tone / an

Masa ionica

88,8

Pierderi fizice (teoretic)

0,34
Total iesiri 2.489.070 tone / an

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Mod de valorificare
Alimentarea cazanelor
auxiliare 2H-102 A B
Amoniac II

Reteaua de canaluizare ape
conventional curate prin
bazin de neutralizare

Se recircula la Amoniac
Salzgitter

Atmosfera

Atmosfera

Sistem inchis – durata 10
ani
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Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate sunt :
A. Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate
1. Coagulare – decantare. Sistemul de coagulare-decantare este destinat limpezirii apei
proaspete prin adaugare de coagulanti, Al2(SO4)3. Apa limpezita din decantor se acumuleaza in
bazinul de apa bruta.
2. Pomparea sub presiune a apei brute -realizarea transportului prin filtre pana la faza de
decarbonatare.
3. Filtrarea mecanica - prin trecerea apei brute prin stratul de nisip cuartos, din filtrele mecanice
se obtine apa complet limpezita.
4. Indepartarea cationilor - In filtrele cationice tr. I si tr. II, cu masa ionica puternic acida, se retin
cationii sarurilor disociate :
- in tr. I: cationi trivalenti (Fe3+ ; Al3+) si bivalenti (Ca2+ si Mg2+) ;
- in tr. II: cationi monovalenti : N+ ; K+.
5. Decarbonatarea apei - indepartarea dioxidului de carbon din apa decantionata se realizeaza
prin aerare intr-un turn de degazare. Datorita suprafetei mari de contact apa-aer, dioxidul de
carbon se desoarbe.
6. Indepartarea anionilor - are loc in filtrele anionice cu masa ionica slab bazica si masa ionica
puternic bazica. Pe rasina slab bazica se retin anionii proveniti din descompunerea acizilor tari
(SO42-, Cl-), iar pe rasina puternic bazica se retin anionii acizilor slabi (HsiO 3-, HC O3-).
7. Purificarea finala - apa demineralizata trece printr-un filtru mixt care contine un amestec de
cationit puternic acid si anionit puternic bazic.
8. Stocarea apei demineralizate
9. Livrarea apei demineralizate la consumatori
B. Fazele procesului tehnologic de tratare a condensului
1. Decantionarea condensului de turbina - dupa racire, condensul trece prin filtrele cationice
pentru retinerea cationilor.
2. Purificarea finala a condensului de turbina - se realizeaza in filtrele mixte. In cazul depasirii
conductivitatii maxim admise, condensul este dirijat in bazinul de apa bruta.
C. Circuite tehnologice auxiliare
1. Comprimarea aerului de proces - aerul este aspirat din atmosfera, comprimat si distribuit
spre :
- Reteaua de barbotare din bazinul de ape uzate
- Circuitele de regenerare - afanare.
2. Dozarea acidului clorhidric pentru regenerari - se prepara solutia de HCl 5-7% necesara
regenerarii masei anionice.
3. Dozarea NaOH pentru regenerari - sistemul este destinat prepararii solutiei NaOH 2-5% in
vederea regenerarii masei anionice.
4. Neutralizarea apelor reziduale - apele folosite pentru spalarea si regenerarea acida sau
bazica a filtrelor sunt drenate in reteaua de canalizare si trimise in bazinul de ape reziduale
unde se amesteca, prin barbotare de aer, si se neutralizeaza reciproc. Pentru obtinerea unui pH
neutru se adauga HCl sau NaOH. Apele reziduale neutralizate se expediaza in reteaua de ape
conventional curate.
Schema bloc a instalatiei Demineralizare II este prezentata in Figura nr. II.3.4.2.2-1
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Figura nr. II.3.4.2.2-1 - SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DEMINERALIZARE II

Condens turbina
Apa industriala proaspata
HCl

Separare picaturi

Tratare cu Al2(SO4)3
Deseu masa ionica
HCl

Coagulare
Decantare

NaOH

Comprimare

Ape conventional
curate

Bazin decantare

Condens pur spre
instalatia de amoniac

Filtrare mecanica

HCl

Indepartarea cationilor

Ape chimic impure

Deseu masa ionica

Ape chimic impure

CO2 rezidual
Aer

Decarbonatare
Deseu masa ionica

NaOH

Indepartarea anionilor

Ape chimic impure
Deseu masa ionica

HCl
NaOH

Purificare finala

Depozitare apa
demineralizata

Livrare
apa demineralizata
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SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :
A.1 Bazin de neutralizare a efluentilor instalatiei de demineralizare II
Sursele de ape chimic impure din instalatia Demineralizare II sunt :
-ape de la spalari filtre mecanice ;
-ape chimic impure rezultate in urma regenerarilor si spalarilor filtrelor anionice, cationice
si mixte ;
-ape reziduale din spalari platforme, pompe ape nocive, pompe reactivi si depozit
reactivi.
Apele chimic impure deversate in bazinul de neutralizare cu V=400 mc pot fi cu carcater acid
sau bazic in functie de tipul filtrelor ce sunt regenerate si/sau spalate. Pentru o amestecare si
neutralizare buna a apelor chimic impure evacuate in bazin, acesta este prevazut cu un sistem
de barbotare aer. Corectia pH-ului apelor chimic impure se face cu acid clorhidric sau hidroxid
de sodiu. Amestecarea si dozarea corecta a reactivilor in bazin duce la obtinerea unor ape ce
pot fi deversate in canalizarea de ape conventional curate (pH = 6,5 – 8,5 si Cl- = 300 mg/l).
Schema bloc pentru bazinul de neutralizare ape chimic impure Instalatia Apa demineralizata II
este prezentata in fig. II.3.4.2.2-2.
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Fig. II.3.4.2.2-2 - SCHEMA BLOC A FLUXULUI TEHNOLOGIC PENTRU BAZINUL DE NEUTRALIZARE DIN DEMINERALIZARE II

Ape chimic impure

Demineralizare II

Depozit de reactivi

- Regenerari si spalari filtre mecanice
- Regenerari si spalari filtre mixte
- Regenerari si spalari filtre anionice
- Regenerari si spalari filtre cationice
- Regenerari si spalari filtre mixte condens
- Regenerari si spalari filtre cationice cond.
- Ape platforme

Ape chimic impure

Dozare reactivi

NaOH = 50%
HCl = 32%

Barbotare aer
BAZIN DE NEUTRALIZARE

pH

Ape conventional curate
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B. Evacuari in mediu
B.1 Surse de ape uzate
Instalatia
generatoare de
ape uzate
Ddemineralizare II

Faza de proces

Afanare filtre
mecanice, spalari,
purjari
Regenerari filtre

Frecventa
evacuarii

Debit
3
m /h

intermitent

50

intermitent
(2,5 h la 3 zile)

50

Impurificatori
-

Cl
2SO4
Suspensii
ClSuspensii

B.2 Sursa de zgomot si vibratii
Sectia
Instalatia
Demineralizare II

Surse de zgomot
continue





Discontinue

Pompe
Ejectoare
Suflante
Ventilatoare degazare apa

B.3 Deseuri
Deseul caracteristic pentru instalatia de demineralizare II este masa ionica epuizata. Masa
ionica a fost introdusă nouă în sistem în 2008 şi s-a asigurat numai pentru completări. Masa
ionică epuizată provenită din instalaţia demineralizare I este depozitată în saci de polietilena în
magazie special amenajată. In prezent se fac demersuri pentru gasirea une firme specializată
pentru eliminarea ei în condiţii mai avantajoase.
II.3.4.2.3. GOSPODARIA DE APA NR. 2 (INSTALATIA HAMMON)
Intrata in functiune in anul 1974, Instalatia Hammon asigura apa de racire pentru instalatiile de
amoniac, uree granulata si carbonat de calciu. A fost proiectata sa asigure :
- 14070 m3/h apa de racire pentru instalatia de amoniac
- 6600 m3/h apa de racire pentru instalatiile de uree granulata si carbonat de calciu.
Gradul de recirculare al apei in Turnurile HAMMON este de 90-91%.
Apa de racire parcurge un circuit inchis. Din bazinul turnurilor Hammon, apa de racire este
trimisa ptin intermediul a 3 conducte la instalatia de amoniac si prin doua conducte la instalatia
de uree granulata. Din conducta nr. 2 pentru uree se alimenteaza cu apa de racire carbonatul
de calciu.
Dupa ce preia caldura din diferite puncte al instalatiilor mentionate, apa este dirijata la partea
superioara a celor 6 celule de racire cu tiraj fortat. Tirajul este asigurat de ventilatoare de la
partea superioara a turnurilor. Completarea nivelului in bazinul turnurilor Hammon se face cu
apa proaspata din canalul UHE sau din centura de apa industriala a societatii, dupa o filtrare
mecanica.
Pentru a evita acumularea impuritatilor mecanice, o parte din zestrea de apa (cca. 1700 m 3/h)
se filtreaza prin 6 filtre dupa care este reintrodusa in circuitul de racire.
Schema bloc a instalatiei Hammon este prezentata in figura nr. II.3.4.2.3 .
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Figura nr. II.3.4.2.3 - GOSPODARIA DE APA NR. 2 (HAMMON)

Apa recirculata (retur)

Apa conventional
curata

Racire si conditionare apa de racire
Apa recirculata (retur)

Amoniac Salzgitter
Uree granulata

Filtrare

Filtrare

Comprimare

Apa recirculata (tur)
Apa industriala
Apa industriala
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Evacuari in mediu
Surse de ape conventional curate
Instalatia
generatoare de
ape uzate
Gospodaria de
apa nr. 2

Faza de proces

Efluent purje

Frecventa
evacuarii
intermitent

Debit
m3/h

Impurificatori

260

ClSO42Suspensii

II.3.4.2.4. Ciclul de răcire I – III
Ciclul de răcire I – III asigură apa recirculată pentru instalaţiile de acid azotic şi azotat de
amoniu şi cuprinde :
Turnurile de răcire;
Bazinele de apă rece;
Pompele de apă rece;
Sistemul de conducte – TUR;
Sistemul de conducte – RETUR;
Pompele de apă caldă;
Bazinul de apă caldă.
Capacitatea actuală a instalaţiei de răcire-recirculare apă, “Ciclul I-III” este de 4600 mc/h .
Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1960. In perioada 1997-1998 au fost realizate lucrari
de modernizare si reabilitare pentru 2 turnuri de racire. Se preconizeaza cresterea capacitatii
actuale prin reabilitarea turnului de racire nr. 2. In prezent instalatia functioneaza cu turnul de
racire nr. 1.
Regimul de lucru: activitatea în cadrul instalaţiilor de utilităţi se desfăşoară în flux continuu 3
schimburi /zi, a 8 ore/schimb.
Materiile prime utilizate sunt apa industrială furnizată de SC Fibrexnylon SA şi energia electrică
din Staţia 110/6 KV.
Gradul de recirculare a apei in Ciclul de racire I – III este de 84%.
Tabelul II.3.4.2.4 Producţii realizate şi timpi de funcţionare
INSTALAŢIA
Ciclul de răcire I - III

Capacitate de
producţie
4600 mc/h

Timp de funcţionare
(h/an)
2011

2012

1799

3593

Schema de flux tehnologic a Ciclului de răcire I – III este prezentată în fig. II.3.4.2.4
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Fig. II.3.4.2.4 - Schema de flux tehnologic a Ciclului de răcire I – III

Apă industrială de adaos

Turn de
răcire
Purjă – în canalizarea
convenţional curată

Statie de pompare
Apă recirculată - TUR

CET

Acid Azotic

Azotat de amoniu
Apă recirculată - RETUR

Descrierea procesului tehnologic
În instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu apa se încălzeşte cu cca. 10 – 12 C şi
se reîntoarce la turnul de răcire, prin două conducte:
-conducta prin care apa este pompată la presiunea de 1,5 at. cu un debit 4400 mc/h, pentru
alimentarea directă a turnului de răcire
-conductă prin care apa circulă prin cădere liberă şi care alimentează bazinul de apă caldă, cu
un debit de cca. 200 mc/h.
Apa este preluată de pompe din bazinul de apă caldă şi este introdusă în traseul de
alimentare a turnului de răcire. Apa intră în turn prin cuva de distribuţie de la partea superioară,
parcurge reţeaua interioară de distribuitoare prevăzute cu duze de stropire, astfel că apa caldă
este distribuită şi pulverizată uniform pe toată secţiunea transversală a turnului de răcire.
În continuare, apa trece printr-o plasă de material sintetic, care asigură o mare suprafaţă
de contact între apa ce trebuie răcită şi curenţii de aer care circulă ascendent. Apa răcită se
adună în cuva turnului de răcire şi este colectată într-un bazin.
În timpul iernii apa by–pass -ează o parte din traseul din turn şi intră direct printr-o reţea
de distribuţie cu duze în partea de jos a cuvei turnului. Astfel se evită deteriorarea umpluturii
sintetice prin formarea de blocuri de gheaţă , ce ar putea să o deterioreze.
Din bazinul de apă rece apa este pompată în instalaţii.
Consumul teoretic de apă recirculată în ciclul de răcire este de 4600 mc/h, pierderile din
sistem fiind compensate prin adaos de apă industrială, proaspătă.
Parametrii de funcţionare a gospodăriei de apă sunt:
- debit apă recirculată:
24.000 mc/h
- apă de adaos:
400 mc/h
- debitul purjei:
280 mc/h
- factor de concentrare:
2.5 – 3
Evacuări în mediu
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Emisii în APĂ
Din fluxul tehnologic al Ciclului de răcire I-III se evacuează de la turnul de răcire, ape
sub formă de purje în reţeaua de canalizare convenţional curată.

II.3.4.2.5. CENTRALA TERMICĂ
Centrala termică este constituită din două cazane de abur :
-cazanul de abur TGV 10000/12
-cazanul de abur MANGAZZINI
II.3.4.2.5.1. CAZANUL DE ABUR TGV 10000/12
Cazanul de abur TGV 1000012 este fabricat de TERMOTEHNICA-BIASI-ITALIA în anul 2004,
având urmatoarele caracteristici :
-debit nominal de 10 t/h,
-presiune nominală de 12,0 bar,
-temperatura de 109,70C,
-putere neta : 6980 kw,
-arzător funcţionând pe gaze naturale – consum gaz natural 786 Nmc/h.
Cazanul este echipat cu două electropompe pentru alimentare cu apă de cazan, armături,
dispozitive de siguranţă, tablou de forţă şi automatizare.
Instalaţia de ardere gaze naturale, fabricaţie JOANES, tip GAZMPN750/M este compusă din:
arzător cu aer insuflat, complet automatizat cu un consum de gaze naturale de 280 – 830
Nm3/h, presiunea de alimentare gaze 300mbar, putere electrică instalată 22kw.
Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PTC1-2015.
Apa de alimentare a cazanului din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in
instalatia demineralizare existenta si condensul pur, cu indicii de calitate ai aburului livrat de
cazan, returnat de la distribuitorul de 12 bar.
Apa demineralizată, provenita de la Instalaţia de Demineralizare II, dupa o preîncălzire cu ajutorul
aburului, până la 80-85 °C intră în coloana de degazare unde cu ajutorul aburului are loc
degazarea-eliminarea oxigenului, dioxidului de carbon, etc. După degazare, apa întruneşte
condiţiile de a fi trimisă la cazan ca apă de alimentare.
Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un rezervor de 3m3,
care contine un amestec de condens de 900C si apa de adaos tratata in statia de
demineralizare existenta, astfel incat, caracteristicile minime ale acesteia sa se incadreze in
cerintele prescriptiilor tehnice ISCIR PTC - 2003, pentru cazanul din categoria I.
Necesarul de apa ce corespunde calitatii apei de alimentare a cazanului este de 10m 3/h. Apa
de alimentare a cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea
respectarii regimului chimic al apei de alimentare cat si al apei din cazan.
Produsele folosite sunt:
OX AWAY PLUS – pentru eliminrea oxigenului dizolvat in apa
BP 800 – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii ” P”.
Cazanul TGV 10000/12 produce abur tehnologic de 13 ata şi 6 ata şi apă de termoficare.
Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cos de gaze arse cu x s =760 x 6 mm, H
= 15 m, si tubulatura de gaze arse fixata si ancorata pe cazan si elementele de constructie ale
cladirii centralei. Tubulatura este izolata termic.
Schema de flux tehnologic din CT este prezentată în figura II.3.4.2.5.1.
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Fig II.3.4.2.5.1 - Schema de flux tehnologic din CT
Apa demi
Apa

Abur 6 ata
Degazare termica

Apa degazata
Emisii gaze de ardere

Gaz metan
Cazan abur 13
ata
Purja
Canaliz.
Conv. Curata
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Abur 13 ata
Distribuitor abur

Statie reducere

abur la 6 ata
Abur 13 ata

II.3.4.2.5.2. CAZAN MINGAZZINI
Cazan de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar. Acest cazan este fabricat de MINGAZZINI,
PARMA, ITALIA, in anul 2011, avand urmaoarele caracteristici :
-debit nominal de 16 t/h,
-presiune nominala de 12.0 bar,
-temperatura de 190.7 C,
-arzator functionand pe gaze naturale GENERAL BRUCIATORI, tip AM 8GAC , cu un
consum de 1114,5 Nm3/h.
Cazanul este condus prin tablou de automatizare integrala, cu componente de reglaj si
protectie la: presiune maxima, lipsa flacara, nivel minim in cazan, presiune scazuta aer
combustie si presiune scazuta combustibil.
Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PT C1-2010.
Apa de alimentare a cazanelor din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in
Instalatia demineralizare II si condensul pur, returnat
de la preincalzitorul de apa
demineralizata.
Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un degazor cu un
volum de 19 m3, care contine un amestec de condens la 90 C si apa de adaos tratata in statia
de demineralizare..
Apa de alimentare a cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea
respectarii regimului chimic al apei de alimentare cat si al apei din cazan.
Produsele folosite sunt:
-ELIMINOX – pentru eliminarea oxigenului dizolvat in apa (un continut ridicat de oxigen
in apa de cazan intensifica fenomenele de coroziune);
-FOSFAT TRISODIC – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii “P” in cazan si pentru
curatarea suprafetelor de schimb termic din cazan.
Din acesti agenti de conditionare se prepara solutii intr-o instalatie de dozare formata din: 2
rezervoare a cate 150 l fiecare si duoa pompe dozatoare. Solutiile se dozeaza in vasul de
alimentare (degazor) cu apa demineralizata si condens al cazanului.
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Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cosul de gaze arse cu x s =760 x 6 mm,
H = 15 m, si din tubulatura de gaze arse care este fixata si ancorata pe cazan si elementele de
constructie ale cladirii centralei. Tubulatura este izolata termic.
Regimul de functionare al centralei termice este continuu, cu supraveghere permanenta, in
vederea furnizarii aburului aferent proceselor, cu exceptia perioadei de o luna pe an cand se
face revizia si reparatia cazanului. Transportul aburului tehnologic la p = 12.0 bar, saturat, de la
centrala termica la limita sectiei de fabricatie se realizeaza print-un traseu DN 150 mm si L = 35
m, izolat termic, amplasat aerian, pe cladirea centralei si pe stalpi.
Tabel II.3.4.2.5.2 Producţii realizate şi timpi de funcţionare în Centrala Termică
Nr.
Crt.

INSTALAŢIA

Timp de funcţionare
h/an

Capacitate
de producţie

Producţie realizatã
Gcal/an

2011

2012

2011

2012

1

CT (abur - 12
bar)

1.a

Cazan TGV

max.10 t/h

5779

1016

31585

785

1.b

Cazan
MINGAZZINI

max.16 t/h

0

7089

0

58539

Evacuări în mediu
Emisii în apă
Din fluxul tehnologic al Centralei de Termoficare se evacuează intermitent ape cu impurificare
redusă, sub formă de purje, în reţeaua de canalizare convenţional curată.
Emisii în atmosferă
Din Centrala Termică sunt evacuate în atmosferă gaze de ardere cu conţinut de NOx, SOx, CO,
CO2, H2O, pulberi, rezultate în urma arderii gazului metan.
Surse punctiforme de emisie
Instalatia tehnologica
Faza tehnologica
Cazan TGV 10000/12
Cazan PB – 150 MINGAZZINI

Nr. surse

Poluant emis

buc
1
1

NOx
SOx
CO
pulberi

Inaltimea de
emisie
m
22
22

Diametru
M
0.76
0.76

II.3.4.2.5.3 Centrale termice pentru incalzire
Pentru asigurarea climatului termic in incintele Pavilion Administrativ si Cantina, functioneaza 2
centrale termice (pe gaz metan) avand puterea termica nominala de 0.3 Mw.

II.3.4.2.5.4. GRUP COGENERARE – investiţie în derulare.
Pentru asigurarea consumului de energie electrică şi abur pentru procesele tehnologice de pe
amplasament (actuale şi viitoare), va fi pusă în funcţiune în 2014 o Instalaţie de cogenerare
formată din 3 turbine cu gaze cu o putere de 6,75 MW fiecare şi 3 cazane de recuperare a
căldurii din gazele de ardere evacuate. Instalatia va avea posibilitatea de livrare în SEN a
energiei electrice produse, funcţie de consumul de energie necesar pe platformă.
Capacitate:
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-energie electrică: 3 x 6,75MW;
-energie termica: 3 X 13 t abur/h.
Tehnologia este licenţă SIEMENS
Materii prime :
- gaze naturale
Utilităţi:
- apă demineralizată;
- apă industrială
Produse finite:
- energie electrică
- abur
Fiecare grup de cogenerare va fi format din:
- un set QDR 70, care se compune în principal din turbină de gaz SGT – 200, reductor,
generator electric, cuplă de bară, anexe la turbina de gaz (montate într-o carcasă izolată
fonic),
-sisteme auxiliare
-sistem de pornire,
-sistem de filtrare aer
-sistem amortizor,
-sistem de ventilare,
-sistem de ulei de ungere al turbinei de gaz şi generatorului,
-sistem de combustie gaz natural,
-sistem de evacuare gaze arse,
-sistem de stingere a incendiilor,
-sistem de excitaţie,
-sistem de control, reglare si protecţie, etc.;
- cazan recuperator de căldură, fără ardere suplimentară.
Fiecare grup de cogenerare (turbină cu gaze şi cazan recuperator) va fi prevăzut cu coş metalic
de evacuare gaze reziduale de ardere, cu H – 30m şi D vârf – 2m.

II.3.4.2.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor din platforma S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. se realizeaza din Sistemul Energetic Naţional, prin staţia de transformare de 110/6 kv
Savinesti, în baza contractului nr. 282703/27.03.2009, Act adit. nr. 11/28.12.2012 şi contractului
nr.105.110/01.09.2010 (contract de novaţie – în calitate de procesator) incheiat cu SC TINMAR
IND SA Bucuresti pentru furnizarea energiei electrice Puterea maxima absorbita din Sistemul
Energetic National este de 817 844 kW.
Statia electrica de 110/6KV preia energia electrica produsa de HIDROELECTRICA S.A. – statia
Vanatori, din care o parte o cedeaza Sistemului Energetic National iar restul este folosit pentru
distributia la consumatorii de pe teritoriul Platformei societatii si alimentarea serviciilor interne
din statiile 220 KV Dumbrava Deal si Vanatori. Distributia energiei electrice la consumatorii din
platforma se realizeaza prin statii de distributie si puncte de transformare (din cadrul atelierului
electric) :
-statii de distributie la 6 KV
- statii de distributie la 0,4 KV
- puncte de transformare 6/0,4 KV.
Proximitatea cablurilor de inalta tensiune - in cadrul societatii majoritatea retelelor de medie
tensiune sunt instalate subteran, in tuneluri, in canale sau direct in pamant. Singura exceptie o
constituie cablurile de tip ACYSABY3x95 mm2, al caror traseu este subteran si aerian, partea
aeriana fiind situata la o inaltime de 6 m fata de sol.
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Transformatoare - societatea detine 40 transformatoare de tip TTU Dy 05 cu puteri cuprinse
intre 630 si 1600 KV, dintre care 33 au puterea de 1000 KV. Tipul uleiului utilizat este TR 30 –
ulei elctroizolant. Nu au fost prevazute, in faza de proiectare, base de colectare a uleiului in
cazul avariilor la transformatoare deoarece acestea au puteri relativ reduse si cantitatile de ulei
utilizate sunt mici.
Condensatori -pe platforma societatii nu exista condensatori de corectare a factorului de
putere, cu continut de PCB –uri.
Sectia electro-energetica cuprinde :
- atelier exploatare instalatie electrica 6 V
- laborator verificari PRAM
- ateliere electrice aferente instalatiilor principale.
Principalele evacuari in mediu sunt :
- deseuri metalice feroase si neferoase, mase plastice – valorificabile;
- ulei uzat – valorificabil;
- echipamente electronice din casari.

II.3.4.2.7. ACTIVITATI DE TRANSPORT
Pentru activitatile de transport pe plan intern, societatea detine o serie de obiective, respectiv :
a. Staţii de CFU
b. Staţia electrocare
a. Staţiile de CFU
Activitatea de transport pe cale ferată uzinală se desfăşoară în incinta obiectivului şi a
antestaţiei CFU.
Această activitate constă în:
- manevrarea vagoanelor pline/goale în interiorul obiectivului, la fronturile de
încărcare/descărcare;
- manevre cu locomotive şi vagoane în perimetrul uzinal şi pe linia de cale ferată SC GA
PRO CO CHEMICALS SA – triaj Roznov;
- cântărirea vagoanelor pline/goale
Statia CFR care deserveste societatea se afla in localitatea Rosnov, la cca. 2.5 Km distanta.
Legatura cu aceasta se face prin sistemul propriu de cai ferate uzinale. Tronsonul de cai ferate
uzinale, de la iesirea de pe platforma industriala SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si pana la
statia CFR Roznov, are o directie generala NV – SE, traversand teritoriul comunei Savinesti (pe
o distanta de cca 500 m) pana la drumul de legatura cu DN 15 (drumul spre Dumbrava – Deal).
Dupa intersectarea cu DN15, tronsonul CF (pe o distanta de cca 1500 m) devine limita dintre
teritoriile comunelor Savinesti (la sud – vest) si Piatra Soimului (la nord – est) pana la intrarea
pe teritoriul comunei Roznov, pe care il traverseaza (pe o distanta de cca. 500 m) pana la
punctul final – statia CFR Roznov.
Lungimea totală a liniilor de cale ferată industrială este de 20440 ml din care utilizată şi sub
contract cu CNCF CFR sunt 8835 ml (contract nr. 8/01.03.2005). Liniile industriale sunt
proprietatea GA PRO CO CHEMICALS SA.
Pentru efectuarea acestor operaţiuni specifice, operatorul deţine Autorizaţia de exploatare
feroviară ,seria AE, nr.147 –R. Feroviare.
Manevrele se efectuează cu două locomotive autorizate de A.F.E.R.
În cadrul compartimentului CFU se realizează manevrarea de :
vagoane CFR tip TALS, UAGPS,
cisterne de amoniac;
cisterne de îngrăşăminte lichide.
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Activitatea se desfăşoară în flux continuu.
b. Staţia Electrocare
Mijloacele de transport de la rampele de CFU, respectiv pentru activităţile de ridicat şi încărcat
materii prime şi produse finite ambalate sunt 3 motostivuitoare.
Aceste mijloace sunt garate în Staţia Electrocare.
Evacuări în mediu
Emisii in aer:
- poluanti: gaze de ardere cu continut de pulberi, monoxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de
sulf si PAH-uri de la arderea combustibilului (benzină, motorină)
Deseuri : baterii, acumulatori, anvelope uzate, uleiuri uzate de motor, hidraulice, de transmisie.

II.3.4.2.8. ATELIERE DE INTRETINERE SI REPARATII
Sectia reparatii mecanice – CUPS cuprinde :
-Atelier reparatii mecanice
-atelier reparatii amoniac/uree
-atelier reparatii AN/CAN
-atelier mecanic general( operatii de turnare, racire, grunduire)
-Atelier CUPS (pregatire fabricatie, prelucrari mecanice, confectii utilaje, reparatii masini,
ventile, supape)
Principalele evacuari in mediu sunt constituite din :
- deseuri metalice feroase si neferoase – valorificabile;
- slam de la operatiile de sudura oxi-acetilenica;
- ulei uzat, petrol, vaselina – valorificabile;
- alte materiale rezultate din dezmembrari – izolatii vata de sticla, cauciuc, sticla,
materiale plastice;
- emisii dirijate sursa atelier mecanic general: NO x, SO2, CO, pulberi cu continut de
metale si COV;
- emisii difuze de gaze provenite din operatiile de sudura, COV-ri din operatiile de
degresare, vopsire.
Sectia automatizari cuprinde :
-atelier central;
-atelier amoniac - /uree;
-atelier acid azotic – AN/CAN.
Principalele evacuari in mediu sunt :
- gaze etalon NH3, CO, CO2, CH4, O2, H2 – purje – cantitati f. mici
- ape uzate – solutii etalon – cantitati f. mici.

II.3.4.3. Instalatii in conservare
Nr.
Crt.
1
2

Denumire
instalatie
Demineralizare I
Carbonat de calciu
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II.3.4.3.1 Instalatia Demineralizare I
Utilajele sunt in conservare, mai putin Statia de reactivi care a fost desfiintata.
II.3.4.3.2 Instalatia de fabricare Carbonat de calciu
Instalatia de Carbonat de calciu, in prezent in stare de conservare si nu va mai fi repornita.
Pe amplasamentul instalaţiei se preconizează amplasarea unei Staţii de epurare ape uzate, in
care vor fi utilizate o serie de utilaje din cadrul instlaţiei carbonat de calciu. Societatea va incepe
demersurile pentru obţinerea acordului pentru încetarea definitivă a activităţii şi schimbarea
destinaţiei unor utilaje .

Conform Planului de masuri si investitii al societatii, se vor reabilita bazinele de retentie din
cadrul instalatiei Carbonat de calciu, in vederea asigurarii stocarii apelor uzate din instalatiile
Demineralizare – Amoniac - Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura debitul de 20
m3/s, necesar dilutiei. Pana in prezent a fost intocmit Planul de executie si au fost incepute
lucrarile de realizare a proiectului.
Lucrarile de reabilitare a bazinelor fac parte dintr-un proiect complex “Stabilirea solutiei tehnice
pentru realizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate in baza prevederilor HG
352/2005 care modifica si completeaza HG 35/2005, in punctul de control final D4”, in care fost
realizat „studiul de solutie in vederea reducerii poluantilor specifici apelor uzate (NH4+, NO3-,
Uree, Cl-„, urmand sa se finalizeze proiectul si ulterior executia acestuia (Trim.II 2014).

II.4. FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială
Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de
nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în
sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.
Aria depresionară Cracău –Bistriţa care a aparţinut domeniului pădurii de cvercinee, astăzi se
găseşte într-un grad avansat de antropizare. Pădurile amintite au fost aproape integral
defrişate, lăsănd doar urme în toponimia locală ( Dumbrava Roşie) în favoarea utilizării acestora
agricol. Cu toate acestea, in jurul localitatii Savinesti, la distante cuprinse intre 10 si 20 km se
afla cateva rezervatii naturale :
-rezervatia floristica cu Sesseli hippormarathrum (smeoaie) – localitatea Dumbrava
Rosie la cca.10 km NV de Savinesti;
- rezervatia de Taxus baccata (tisa) – localitatea Pangarati la cca. 28 km V de Savinesti;
- rezervatie forestiera de 173 ha – Gosmanu Tarcau la cca. 25 km V de Savinesti.
In imprejurimea platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., terenul are destinatie atat
pentru folosinte mai putin sensibile (in partea de nord – vest) cat si pentru folosinte sensibile in
restul vecinatatilor (chiar daca în sudul sau apare SC CRIMBOGAZ S.A. societate cu grad de
ocupare redus si aport de poluare necunoscut).
Astfel, amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. are urmatoarele vecinatati :
-in partea de NV - societatile constituite din cadrul fostului combinat de Fire si Fibre
Sintetice :
- SC FIBREXNYLON SA
- SC RIFIL SA
- SC COMES SA
-SC KOBER SA
-S.C.ICFS.S.A.
-S.C.YARNEA S.A.
-Microcentrala ROZNOV
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-la sud :S.C. CRIMBOGAS S.A.
Pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., printre obiectivele in exploatare
proprie, se afla si obiectivele inchiriate si operate de :
-SC Metro Techics S.A. – contract inchiriere nr. 12/2006 – spatiu din atelierul mecanic central
(contract prestari servicii de etalonare si verificare metrologica nr. 75/18.07.2006) – obiect de
activitate reparatii si intretinere mecanica
De asemenea, în partea de vest a Platformei isi mai desfasoara activitati si SC DISTRIGAZ SA
(SRM Savinesti).
Tronsonul propriu de cai ferate uzinale din afara platformei industriale traverseaza teritoriul
comunelor Savinesti si Roznov si reprezinta limita de hotar pentru comunele Savinesti si Piatra
Soimului. In vecinatatea acestui tronson pe toata lungimea sa, cu exceptia unei portiuni de cca
250 m unde se trece in tronsonul CFR – Bacau - Bicaz, se afla terenurile agricole ale oamenilor
din localitatile pe care le traverseaza ori le delimiteaza.

II.5. UTILIZAREA CHIMICA
Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv
amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de
substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi
intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.
Pentru produsele chimice produse si vehiculate pe amplasament, S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. are intocmite/detine de la furnizori Fisele de securitate care cuprind :
- identificarea produsului ;
- compozitia ;
- identificarea pericolelor asupra sanatatii si mediului ;
- masurile de prim ajutor ;
- masurile de stingere a incendiilor ;
- masurile in caz de imprastiere accidentala ;
- modul de manipulare si depozitare ;
- date privind controlul expunerii/protectia personalului ;
- proprietatile fizice si chimice ;
- date de stabilitate si reactivitate ;
- informatii toxicologice ;
- informatii ecologice ;
- consideratii referitoare la eliminare ;
- informatii referitoare la transport ;
- informatii generale privind etichetarea, frazele de risc, frazele de securitate ;
- utilizari recomandate.
In conformitate cu prevederile O.U.G. 121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007,
societatea a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile :
-Declaratia locatiilor nr. 1726/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante
clasificate in categoria 3 (acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, eter etilic, acetona);
-Declaratia locatiilor nr. 632/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante
clasificate in categoria 2 (permanganat de potasiu).
In conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 199/145/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE)
NR.793/ 93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Consiliului, precum şi a
Directivei 76/769/CE a Consiliului şi Directivelor 91/ 155/CEE, 93/105/CE si 2000/21/ CE ale
Comisiei, produsele societăţii au fost pre– înregistrate si inregistrate.
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Nr. crt

Substanta pre-inregistrata

1
2
3
4
5
6
7
8

Acid azotic
Nitrocalcar
Uree
Azotat de amoniu
Carbonat de calciu
Dioxid de carbon
Apă amoniacală
Amoniac

Nr. de preinregistrare
JV485137- 05
PQ322131- 37
VV147394- 98
SA147992- 35
AM148040- 55
WA154726- 35
LU152526- 16
JK152465- 34

Nr. de inregistrare
01-2119487297-23-0011
01-2119493947-16-0010
01-2119463277-33-0024
01-2119490981-27-0089

01-2119488879-14-0021

Note:
-dintre substanţele pre- înregistrate, pentru carbonatul de calciu şi dioxidul de carbon nu este
necesara înregistratea;
- societatea a realizat notificarea clasificării apei amoniacale în cadrul regulamentului CLP, cu
număr de depunere LV970794-93 şi număr de referinţă 02-2119563919-34-0000.
Pentru substanţele periculoase conform Directivei 67/548/EC pre-înregistrate în cadrul
companiei (NH3, HNO3, apă amoniacală, etc.) s-au realizat scenariile de expunere (ansamblul
condiţiilor, inclusiv condiţii de exploatare şi măsuri de administrare a riscurilor, care descriu
modul de producere/ utilizare a substanţelor în cursul ciclului de viaţă, precum şi modul de
efectuare a controlului de către producător/ importator sau modul recomandat utilizatorilor din
aval pentru controlul expunerii oamenilor si a animalelor). S-au identificat utilizările din aval ale
substanţelor comercializate de către companie pentru realizarea scenariilor de expunere.
Societatea este membra in Consorţiul Farm (Fertilizanţi), prin care va achiziţiona
studiilor necesare elaborarii rapoartele de securitate (plati achitate in prezent).
S-au intocmit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere ataşate, prin
respectarea Regulamentului REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010, pentru
documentarea clienţilor externi ai societăţii în privinţa înregistrării produselor şi conformării cu
respectivele regulamente.
Au fost verificaţi toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând
conformarea cu Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu
scenarii de expunere ataşate corespunzătore, atestând îndeplinirea obligaţiilor sub
Regulamentul REACH.
De asemenea, a fost menţinută corespondenţa cu comitetul director al Consorţiului Farm
şi cu Agenţia Europeană a substanţelor chimice şi s-a asigurat respectarea măsurilor de
management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere pentru fiecare substanţă în parte.

Caracteristicile principalelor materii prime, produse intermediare si finite sunt prezentate in
tabelele
nr. II.5-1 si II.5-2.
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Tabel II.5-1 - Materii prime principale utilizate in fabricatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. – caracteristici
Nr.
Crt

Substanta chimica/
utilizare

Nr. CAS

0

1

2

Gaz metan
-fabricarea
amoniacului

Catalizator
-instalatie amoniac

Clasificare de
producător conf.
Directivei
1999/45/CEE

K2CO3.
111-42-2

Soluţie Benfield
-instalatie amoniac
Lichid conţinând:
-K2CO3.
-V2O5,
-Dietalonamina (DEA)

V2O5,
584-08-7

Dietalonamina
(DEA)
1314-62-1

Elimin-Ox
-instalatie amoniac
Soluţie apoasă de
azotat feric şi acid
azotic.

Azotat feric

Acid azotic
7696-37-2
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Cantitate
utilizata
2011

Cantitate
utilizata
2012

6

7

8

R12

-nu se stocheaza. aprovizionare prin
conducte

197 338 mii
mc

254 615 mii
mc/

R36/37/38

-aprovizionare în
butoaie.
-depozitare în
magazii amenajate

K2CO3 ambalat în
PE -depozitare în
magazii amenajate

161 t/an;
.

100 t/an

-V2O5 ambalat în
recipienţi PE
-depozitare în
magazii amenajate

1 t/an;

Caracteristici

Simbol de
pericol

Fraze de
risc

Mod de stocare

3

4

5

-gaz, incolor, inodor
-extrem de inflamabil
-limite de explozie 5%-15%
-inele sau estrudat, fără miros .
-conţin oxizi metalici de Ni, Zn, Al, Fe, Cu
pe substrat anorganic.
-conţinut metale :2,5 – 75%,
-durata de viaţă depinde de tip, furnizor,
modul de exploatare ( 3 -5 ani)
-cristale incolore sau lichid
incolor,higroscopic
-inhalarea,duce la iritatia gatului si
nasului,sufocare,ameteala
-expunerea prelungita afecteaza plamanii
-cauzeaza arsuri ale ochilor,pielii
-produs combustibil,prin ardere degaja fum
-toxic pentru speciile acvatice
-solid,alb, inodor
-iritant pentru ochi si piele si respiratie
-nu este combustibil
-a se evita scurgerile in mediu

F+

-pudra,galbena,fara miros
-in caz de iritatii piele,ochi,se va spala cu
multa apa
-nu este combustibil, nu este inflamabil,nu
este explozibil
-degradant pentru mediul inconjurator

T

Xn

Xi

T
N

R22
R48/22/38
R48

R36/
37/38

R/20/
22
R37
R40

8 t/an

7.7 t/an

-recipienţi PE
depozitare în
magazii amenajate.

- acţiune corozivă asupra pielii, ochilor;
- ingerarea poate fi fatală
- actiune iritanta asupra tegumentelor si
mucoaselor provocand arsuri grave si
eczeme
- oxidant puternic solubil in apa

-ambalată în
butoaie metalice
-depozitare în
magazii amenajate

0.6 t/an

C
O

R8
R35

Rezervoare
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- toxic pentru organismele acvatice
Amoniac
-instalatie
uree
granulata
-instalatie acid azotic
-instalatie azotat de
amoniu/nitrocalcar
Dioxid de carbon
materie primă
-instalatie
uree
granulata
-instalatie UREAN
Formaldehidă
-instalatie
granulata

uree

7664-41-7

204-696-9

50-00-0

-lichid,incolor, sufocant,actiune caustica
asupra pielii si mucoaselor
-solubil in apa, o buna capacitate de
infiltrare in sol

- gaz; puritate 98,5% -livrat de la Instalatia
amoniac

-solutie 37%
-lichid limpede, incolor, miros specific
puternic
-actiune puternic toxica – denatureaza
proteinele

T
C
N

- gaz cu
efect de
seră

T

R10
R23
R34
R50

R23-25
R34
R40
R43

-lichida

Acid azotic 47%
instalatie AN/CAN

- actiune iritanta asupra tegumentelor si
mucoaselor provocand arsuri grave si
eczeme
- oxidant puternic solubil in apa
- toxic pentru organismele acvatice

C
O

-solid

Xn
N

R22

7696-37-2

Sulfat feros
-instalatie AN/CAN

R38
R41
R50

R8
R35

Sulfat de aluminiu
-instalatie AN/CAN

10043-01-3

-solid

Xn
N

R22

Dolomita
-instalatie AN/CAN

-

-solid

-

-

Ulei - amine
- instalatie AN/CAN

262-976-5

-lichid

Xi
Xn

R38
R41

Solutie de uree 6970%
-instalatie UREAN

57-13-6

-solubil in apa rece, fara reziduri
-nu este inflamabil
-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici

-

-
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151 577 t/an

Cantitate
produsa
181 330 t/an

Cantitate
produsa
175 700 t/an

-aprovizionare în
cisterne auto
-stocare în
rezervoare

506,7 t/an

7.7 t/an

-aprovizionare în
butoaie metalice.
-stocare în
magazie

17 t/an

0

99330 t/an

80 775 t/an

Cantitate
produsa
99782 t/an

Cantitate
produsa
81 054 t/an

249 t/an

506 t/an

127 t/an

350 t/an

-buncare

807 t/an

1 036 t/an

-aprovizionare cu
cisterne auto
-depozitare in
rezervor instalatie

32 t/an

45 t/an

-aprovizionare prin
conducta

5361 t/an

32 051 t/an

-

Uresoft
-instalatie
uree
granulata
Agent antiaglomerare

Xi
N

161 615 t
Depozite
-tanc TK251
-depozit 450 to.

-depozit rezervoare

-aprovizionare în
saci PP + PE.
-stocare în
magazie
aprovizionare în
saci PP + PE.
-stocare în
magazie
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Solutie azotat amoniu
70%
-instalatie UREAN

6484-52-2

-nu prezinta toxicitate acuta la expunere
orala de scurta durata
- nepericulos daca este manipulat corect
- nu este combustibil dar in stare soliuda
poate intretine combustia chiar in absenta
aerului
- poate genera incendii, explozii prin
contact cu substante combustibile,
organice, sulf, mercur

Inhibitor de coroziune
-instalatie UREAN
Hidroxid de sodiu
48%
-se utilizeaza la
regenerare masa
ionica demineralizare
Inst. Apa
demineralizata

1310-73-2

Acid clorhidric conc.
- agent de regenerare
Inst. Apa
demineralizata

7647-01-0

Uleiuri aditivate pt.
Turbine si
turbocompresoare

-lichid limpede,clar,incolor
-inodor
-neinflamabil,nu este exploziv
-contactul cu ochii cauzeaza arsuri severe
ale ochilor
-contactul cu pielea produce arsuri adanci,
-inhalarea de vapori irita mucoasa
bucala,nasul
-lichid concentratie 32%
-acid tare si agresiv, reactioneaza cu
oxidantii puternici, majoritatea metalelor
-prin descompunere formeaza produse
toxice
-provoaca arsuri, iritatii grave
-nociv pentru organismele acvatice
-lichid galben-maron
-temp. Inflamabilitate 170-230 C
-insolubil in apa
-solubil in solventi organici

O

R8
R10

Xi
N

R38
R41
R50

-aprovizionare auto
in bitoaie metalice

43 t/an

16.5 t/an

C

R35

-depozit – rezervor
suprateran

382 t/an

373 t/an

T
C
N
Xi

R23-35
R34-37
R36/37/38

-depozit – rezervor
suprateran

1391 t/an

1 314 t/an

Xi
N

R36
R51/53

Tabel II.5-2 - Produse finite realizate in fabricatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.– caracteristici
Nr.
crt

Substanta chimica

Nr. CAS

0

1

2

1

Amoniac tehnic lichefiat
-se utilizeaza pentru obtinerea
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7664-41-7

Caracteristici

Simbol de
pericol

Fraze de
risc

3

4

5

T
C

R23
R34

-lichid,incolor,
sufocant,actiune caustica asupra pielii si mucoaselor

Cantitate
utilizata
2011

Cantitate
utilizata
2012

6

7

181 330 t/an

175 700 t/an
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acidului azotic 60%, azotatului de
amoniu ingrasamant, amoniac
solutie 25%

2

Acid azotic 47%

-se va pastra in locuri bine ventilate departe de sursele de
aprindere
-solubil in apa,
o buna capacitate de infiltrare in sol

7696-37-2

6484-52-2
Azotat de amoniu 33.5%N

6484-52-2
Nitrocalcar 26-28% N

3

Apa amoniacala 25%
-se utilizeaza pentru obtinerea
sulfatului de amoniu,a celulozei si
hartiei,a medicamentelor,se
foloseste la prelucrarea lemnului,in
industria textila si pielariei

4

Dioxid de carbon
- se utilizeaza la fabricarea ureei
granulate
Inst. Amoniac

7664-41-7

1111-72-4

57-13-6
5

Uree granulata 46 % N
-ingrasamant chimic

57-13-6
6

Urean 32
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- actiune iritanta asupra tegumentelor si mucoaselor
provocand arsuri grave si eczeme
- oxidant puternic solubil in apa
- toxic pentru organismele acvatice
- nepericulos daca este manipulat corect
- nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine
combustia chiar in absenta aerului
- poate genera incendii, explozii prin contact cu substante
combustibile, organice, sulf, mercur
- nepericulos daca este manipulat corect
- nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine
combustia chiar in absenta aerului
- poate genera incendii, explozii prin contact cu substante
combustibile, organice, sulf, mercur
-lichid,incolor,miros intepator
-foarte iritant pentru piele,coroziv
-ataca ochii,irita mucoasele oculare si caile
respiratorii,prin contact direct provoaca arsuri extrem de
puternice
-foarte solubil in apa,absorbabil in sol
-foarte toxic pentru organismele acvatice
-lichid/gaz incolor
-nu arde si nu intretine arderea
-nu este toxic propriu zis, dar este nociv in concentratii
mari
-produs solid, granulat
-solubil in apa rece, fara reziduri
-nu este inflamabil
-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici
-nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta
durata
nu prezinta toxicitate pentru organismele acvatice
-solubil in apa rece, fara reziduri
-nu este inflamabil
-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici
-nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta
durata

N

R50

C
O

R8
R35

O

R8
R10

26 205 t/an

58 385 t/an

O

R8
R10

286 t/an

0 t/an

nu este
clasificat ca
substanta
periculoasa

97 305 t/an

135 355 t/an

nu este
clasificat ca
substanta
periculoasa

209 400 t/an

91 574 t/an

CN

T

99782 t/an

81 054 t/an

R34
R50

R61
R23
R48
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*
*

*

Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv
amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de
substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi
intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.
Din analiza informatiilor prezentate in lucrare, se poate aprecia ca S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase, in
conformitate cu normativele in vigoare, respectiv:
- a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile in conformitate cu prevederile O.U.G.
121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007;
-a pre-inregistrat si inregistrat produsele societatii in conformitate cu REGULAMENTUL
(CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea
substanţelor chimice (REACH) ;
-pentru substanţele periculoase pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă
amoniacală, Uree, Azotat de amoniu) s-au realizat scenariile de expunere conform
Directivei 67/548/EC ;
-a intocmit fişe cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere conform
Regulamentului REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010;
-a verificat toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea
cu Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii
de expunere;
-asigura respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de
expunere pentru fiecare substanţă în parte.

II.6. TOPOGRAFIE SI CANALIZARE
II.6.1. Topografie
Obiectivele S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt amplasate din punct de vedere
geografic in depresiunea Cracau – Bistrita, subunitate a subcarpatilor Neamtului.
Depresiunea Cracau – Bistrita se intinde in lungul celor doua rauri dupa care a fost
denumita, pe o lungime de peste 60 Km si cu o latime pana la 16 Km. In nord, la Cracauani, o
sa cu altitudinea de 545 m face trecerea spre Depresiunea Ozana – Topolita, apoi limita vestica
merge in jurul altitudinii de 600 m, pe la poalele muntilor pana la valea Nechitului. De aici
urmareste interfluviul Bistrita – Tazlau si iese din nou in valea Bistritei, la Buda. Limita estica
trece pe la est de Buhus, pe sub Dealul Margineni si pe flancurile vestice ale Magurii Serbestilor
si ale Dealului Corni.
Structura reliefului a fost determinata de procesele de eroziune, transport si depunere
antrenate de raul Bistrita din zona montana aflata la vest spre zona depresionara. Astfel, s-au
format mai multe terase largi, numite local „poduri”, care se grupeaza in doua categorii distincte:
terasele de versant si terasele de lunca.
Terasele de lunca sunt in numar de trei: terasele de 0.5-1 m si 1-2 m care flancheaza
albia minora a Bistritei si terasa 2-4 m pe care sunt amplasate localitatile Savinesti si Cut.
Terasele de versant sunt mai bine reprezentate din punct de vedere al suprafetelor
ocupate: terasa de 5-7 m, apare pe stanga Bistritei intre comuna Savinesti si satul Cut, avand o
latime de 400 m si o componenta petrografica dominata de pietrisuri; terasa de 5-15 m, apare
tot pe malul stang al raului Bistrita avand o latime de cca. 3 Km si o altitudine care scade treptat
de la Piatra Neamt (13 m) la Podoleni (5 m), pe podul acestei terase este amplasata S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A.; terasa de 35-40 m pe care este amplasat orasul Piatra Neamt.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013

72

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Din studiile topografice realizate in anul 1992, de SC EDILPROIECT SA, pentru
platforma S.C. AZOCHIM S.A., in prezent proprietate S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.,
reiese ca terenul pe care este situata platforma are o inclinatie generala de 4 0/00 de la NV catre
SE. Coltul nord – vestic al platformei este traversat de curba de nivel de 288.75 m, iar in partea
de sud – est a platformei, la limita exterioara a acesteia trece curba de nivel de 283.75 m.

II.6.2. Canalizare
Categoriile de ape uzate rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt:
- ape uzate impurificate chimic, care provin din instalaţiile uree granulată, demineralizare
şi azotat de amoniu/nitrocalcar
-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare
in Instalatia de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH 4+ şi uree,
efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional
curate;
-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de
neutralizare si reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional
curată;
-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un
vas pentru recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic.
Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia
de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când
se lucrează doar pe trei linii, excesul de condens este evacuat în canalizare ape
chimic impure şi este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu;
- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic
de la racirea gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de
vehiculare lesie Benfield (solutie K 2CO3) de la faza de indepartare CO 2 din gazele
reformate) sunt evacuate dupa o preepurare in instalatia de stripare a ionilor de
amoniu aferenta instalatiei amoniac.
- ape de răcire cu impurificare chimică redusă
-Instalatia amoniac : ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare,
conversie, sinteza amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului
recuperator de caldura de la reformarea secundara, purja cazanului recuperator de
caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la compresia
gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului
-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre
suflante, retur apă recirculată de la răcitoarele de condens acid
- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice,
purje pentru reglari tehnologice (evacuari discontinue)
-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire
(discontinuu)
Reteua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul
de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA
Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011*);
- ape pluviale
-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE
(prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2)
- ape uzate menajere
-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a
SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii
nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012.
*Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind
imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul
receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe
perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014)
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Sistemul de canalizare ce deserveşte platforma chimică a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti cuprinde:
- reţeaua de apă industrială;
- reţeaua de apă recirculată;
- reţeaua de apă potabilă;
- reţeaua de ape convenţional curate;
- reţeaua de ape chimic impure;
- reţeaua de ape menajere;
- bazine de neutralizare.
♦ Reţeaua de apă industrială deserveşte instalaţiile: Demineralizare I, Ciclul I- III, Depozitul mic
de amoniac, Demineralizare II, Turnurile de răcire Hammon, Gazometrul de amoniac, Depozitul
de amoniac TK- 251.
♦ Reţeaua de apă recirculată cuprinde:
a) reţeaua de apă recirculată I care deserveşte instalaţiile:
Azotat de amoniu/ Nitrocalcar
Acid azotic
Compresoarele de amoniac
b) reţeaua de apa recirculată II care deserveşte instalatiile:
Amoniac Salzgitter
Uree granulată
Carbonat de calciu
♦ Reţeaua de apă potabilă alimentează toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe
amplasamentul societăţii
Retelele de canalizare ape uzate, in lungime de 8.35 km, sunt in sistem divizor, in functie de
categoria de apa uzata preluata si modul de dirijare, astfel:
♦ Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:
Demineralizare I inclusiv rampa de reactivi
Demineralizare II cu rampa de reactivi şi bazinul de neutralizare
Amoniac Salzgitter ce cuprinde şi postul reglare gaz metan combustie, cazanele
auxiliare, reformer
Uree granulată împreună cu instalaţia de stripare ioni amoniu
♦ Reţeaua de ape convenţional curate deserveşte următoarele instalaţii:
Demineralizare II
Turnurile Hammon
Amoniac Salzgitter
Uree granulată – Instalatia Hidroliza - desorbtie
Carbonat de calciu
Depozit de amoniac TK- 251
Acid azotic
Azotat de amoniu
Depozitul mic de amoniac
Ciclul I- III
Instalatia de Cogenerare
Apele meteoritice sunt captate in reţeaua de ape convenţional curate.
Retele de canalizare ape conventional curate se reunesc in canalul colector 170 inainte de
evacuarea finala in canalul UHE prin racordul D4 (canalul C1).
In perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele uzate conventional curate
se pot evacua direct in raul Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2, insa numai cu
acceptul ABA Siret Bacau si SGA Neamt.
In situatia unor debite mari de ape pluviale se poate face evacuarea si prin racordul D1 direct in
raul Bistrita dat tot numai cu acordul unitatilor mentionate mai sus.
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♦ Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe
amplasamentul societăţii
Retelele de canalizare ape uzate sunt prezentate in Anexa 20.
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Programe de conformare – retele de canalizare
In Programul de conformare anexa la Autorizaţia Integrată de Mediu nr.15/2007,rev.1/2008,
valabilă până la data 30.09.2013
realizarea lucrarilor necesare separarii circuitului de ape uzate evacuate de S.C.
GA PRO CO CHEMICALS S.A de apele uzate evacuate de FIBREXNYLON,
realizarea lucrarilor pentru reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei
Carbonat de calciu (in conservare), in vederea asigurarii stocarii apelor uzate din
instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu
se asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei
-achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate
evacuate :
-sistem de măsurare continuă, cu transmisie on-line la dispeceratul societăţii
pentru indicatorii de calitate pH ,NH4+ şi temperatură;
-analizor AMTAX pentru indicatorul de calitate amoniu;
-monitorizarea debitului de ape uzate evacuate se realizeaza cu un echipament
electronic cu ultrasunete tip PARSHALL pentru canal deschis.
Sistemul a fost pus în funcţiune în anul 2011, conform Procesului Verbal de punere în funcţiune
nr.9291/30.09.2011.
Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti detine
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007 valabila pana la 30.09.2013, emisa de
Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret, care prevede o serie de masuri
referitoare la canalizare, respectiv:
-prelungirea canalului de evacuare ape uzate D2 prin conducta inchisa pana in raul
Bistrita pentru evacuarea apelor uzate in perioada cand se vor executa lucrari de modernizare a
canalului de aductiune CHE Vanatori (canalul este propritate S.C. FIBREXNYLON S.A.
Săvineşti, care s-a angajat să efectueze lucrarea);
-mentinerea permanenta in stare corespunzatoare a retelelor de aductiune, distributie si
a instalatiilor de preepurare
Toate masurile prevazute in Programele de etapizare pentru evacuarea apelor uzate apartinand
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. au fost realizate.
Exploatarea si intretinerea instaltiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare
Exploatarea si intretinerea instaltiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare se
asigura de catre personalul specializat:
-intretinerea si micile reparatii sunt efectuate de catre personalul propriu specializat;
-lucrarile de amploare mai mare se executa de catre personal de specialitae din afara
unitatii.
Lucrarile curente care fac obiectul exploatarii si intretinerii retelelor de canalziare sunt:
- control periodic exterior si interior al retelelor;
- intretinerea retelelor si constructiilor anexe;
- spalarea si curatirea retelelor;
-desfundarea canalelor si rigolelor.
Controlul periodic al retelelor de canalizare urmareste asigurarea functionarii normale a
acestora si consta in verificarea tehnica la exterior si la interior a retelelor, a tutuor constructiilor
si instalatiilor aferente, in vederea stabilirii masurilor de luat.
Controlul exterior se face prin parcurgerea a suprafata a traseelor canalelor. In cadrul
controlului exterior se desfac capacele tuturor caminelor de vizitare si se constate:
- daca pavajul sau terenul din jurul caminelor si al gurilor de scurgere este uscat si daca nu
are denivelari;
- daca gratarele/ capacele gurilor de scurgere nu sunt crapate sau daca nu sunt bucati de
capac sau de gratere sparte, care lasa guri periculoase pentru circulatie sau permit gunoaielor
sa infunde canalele.
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La controlul interior al canalizarii, se face o verificare temeinica a starii caminelor de
vizitare, a gurilor de scurgere si canalelor si se stabileste necessitate curatirii si a eventualelor
reparatii.
Controlul interior al colectoarelor vizitabile se face prin parcurgerea lor de catre echipele de
control, care constata :
- daca peretii caminelor de vizitare si al gurilor de curgere nu au suferi degradari;
- daca ramele capacelor si ale gratarelor, precum si treptele din camine sunt bine fixate;
- daca tuburrile canalului nu prezinta fisuri sau deformarii;
- daca scurgerea prin rigolele caminelor si a camerelor de racordare se face normal si nu
se produc depuneri care necesita curatirea.
In cazul unei defectiuni se izoleaza tronsonul defect si se intervine pentru reparatie
Incidentele cel mai des intalnite la retelele de canalizare sunt spargerea accidentala si
obturarea canalizarii, urmate de deversarea apei si poluarea subsolului si a panzei freatice.
Masurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului
si a panzei freatice, sunt:
- urmarirea periodica a fenomenului de coroziune a conductelor si a constructiilor
aferente;
- urmarirea starii de etenseitate a canalizarii;
- urmarirea depunerilor in canalizari si camine si luarea de masuri pentru indepartarea lor;
- urmarirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare.
Pentru interventiile necesare intretinerii retelelor de conducte de canalizare nu sunt prevazute
expres sume in bugetul anual, ele intrand in capitolul cheltuielilor de intretinere.

II.7. GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE
Din punct de vedere geologic depresiunea Cracau – Bistrita corespunde unui sinclinoriu
alcatuit din roci miocene. Acvitanianul apare doar sub forma unei fasii inguste, la contactul cu
flisul, continand sare gema, saruri de potasiu si gips, langa Cozla sau in sectorul paraielor Calu
si Iapa. Burdigalianu este, de asemenea, slab reprezentat, aparand doar in partea nordica a
depresiunii, dar intinderea cea mai mare o are helvetianul, in facies marnos-grezos. In coltul
sud-estic al depresiunii capata o extindere mai mare Badenianul, format din marne cenusiigalbui, cu intercalatii grezoase de gipsuri si lentile de sare.
Platforma AZOCHIM unde isi desfasoara activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. este amplasata din punct de vedere geologic pe zona de molasa care se suprapune
structural, in cea mai mare parte, panzei pericarpatice.
Substratul geologic este mascat de terasele Bistritei compuse din formatiunile
Acvitaniene (brecii argiloase cu sare si saruri de potasiu, argile brecioase, gresii feldspatice,
marne cenusii, gipsuri) si Burdigaliene (gresii verzi fine, silite, microconglomerate, marne
nisipoase cenusii, marne argiloase, gresii calcaroase, nisipuri grezoase). Terasa de 5-15 m,
unde este amplasata
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., este
alcatuita din prundisuri, pe alocuri cu argile. Materialul parental al solului este constituit din
gresii, cuartite, calcare, andezite. Pe un asemenea substrat si in conditiile unui nivel freatic
scazut, au luat nastere soluri brune eu-mezobazice, subtipurile molic si litic, cernoziomurile
cambice.
Din studiile hidrogeologice efectuate a rezultat o uniformitate a depozitelor de terasa
(pietris si bolovanis in masa de nisipuri) care se gasesc sub sol vegetal.
Stratificarea terenului pe care sunt amplasate obiectivele utilizate de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. este formata din: un strat de 0.3-0.4 m pamant vegetal, in continuare pana la
19-20 m bolovanisuri, pietrisuri si nisip, iar la adancimi mai mari se intra in roca de baza –
marna argiloasa. Nivelul hidrostatic al apei subterane este la adancimea de 12-13 m.
Studiile efectuate arata ca apa subterana se gaseste intre cotele 290 – 234 m RMN.
Directia generala de curgere a apei subterane este NV – SE cu o panta pe directia principala de
30/00, care sufera modificari la limita terasei si in zona captarilor. Permeabilitatea stratului acvifer
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este frecvent cuprinsa intre 500 – 1300 m/zi, cu o valoare medie de 600 m/zi si o viteza medie
de curgere a apei, pe directia principala de V = 2 m/zi.
Din punct de vedere geotehnic, acest teren se incadreaza in categoria de terenuri
normale si nota de departajare a terenului pentru evaluare este 1.

II.8. HIDROLOGIE
Artera hidrografica principala a depresiunii Cracau – Bistrita a suferit interventia omului,
care a deviat-o pe o lungime de peste 30 km in vederea amenajarilor hidroenergetice, in acelasi
scop fiind amenajat si Lacul Racova, cu o suprafata de cca. 1 Kmp si un volum de 11 mil. mc.
Apa Bistritei actioneaza, astfel, hidrocentralele Roznov I si II, Zanesti, Costisa si Buhus, fiecare
cu o putere de 11.5 – 14.5 MW, totalizand o capacitate de 67.7 MW. Sistemul de acumulari
artificiale de pe Bistrita si functionarea hidrocentralelor au modificat complet regimul hidrologic
al raului. Cursului natural i se asigura un debit minim de 2.75 mc/s, prin intermediul acumularii
tampon de langa Piatra Neamt; prin aportul afluentilor din aval la intrarea in acumularea
Racova, Bistrita ajunge la un debit mediu de 19.4 mc/s.
Cracaul, al doilea curs de apa important, are un debit mediu la varsare de numai 1.34
mc/s; 43% din scurgerea anuala este concentrata in lunile de primavara si 33.5% in cele de
vara. Uneori seaca aproape complet, dar la viituri debitul lui poate ajunge la 380 mc/s si se pot
scurge cateva zeci de milioane de metrii cubi intr-o singura viitura (fata de un volum al scurgerii
de 42 mil. mc intr-un an).

II.9. DETALII DE PLANIFICARE
II.9.1. STUDII SI INVESTIGATII DE MEDIU REALIZATE
Pentru actualul amplasament apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.s-au realizat
urmatoarele studii si investigatii de mediu:
- Bilant de mediu nivel I si Bilant de mediu nivel II pentru SC AZOCHIM SA, elaborat de
SC IPROCHIM SA Bucuresti, 1999
- Documentatii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu – SC AGRO FERTIL
S.A., elaborat de INCD ECOIND Bucuresti, 2005
-Evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei unor accidente majore la depozitele
de azotat de amoniu si amoniac pentru SC AGRO FERTIL S.A., elaborat de SC IPROCHIM SA
Bucuresti, 2005
-Documentatii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu – S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. , elaborat de INCD ECOIND Bucuresti, 2006
-Raport la bilantul de mediu nivel I pentru incetarea activitatii in instalatiile Amoniac
GIAP, Uree cristalizata, CET, Ambalare uree granulata apartinand S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A., elaborat de iNCD ECOIND Bucuresti, 2007
-Studiu hidrogeologic pentru stabilirea amplasamentelor a două foraje pentru urmărirea
calităţii apei subterane pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A Săvineşti
elaborat de S.C. ACVA TERA SILVA S.R.L Piatra Neamţ
-Raport de securitate, in curs de elaborare de catre SC IPROCHIM SA Bucuresti
-Investigatii asupra calitatii emisiilor de poluanti si a componentelor de mediu realizate
prin programul de monitorizare al societatii.
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II.9.2. MONITORIZARE
Prin autorizaţia AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 şi AGA 40/24.04.2007
revizuita in 07.11.2011 sunt impuse programe de monitorizare a factorilor de mediu aer, apă,
sol, apă subterană, efectuate atât de laboratoarele din cadrul societăţii, cât şi de laboratoare
terţe acreditate. Rezultatele analizelor sunt raportate periodic autorităţilor competente de
mediu, respectiv Garda de mediu – Comisariatul Judeţen Neamţ, ARPM Bacău, APM Neamţ,
SGA Neamţ, ABA Siret – Bacău.
Descrierea activitatilor din instalatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.care fac obiectul
studiului a evidentiat posibilitatea aparitiei unor surse de poluare care pot genera efecte
adverse asupra componentelor de mediu in zona de amplasament a societatii.
In consecinta se impune o monitorizare permanenta si riguroasa a parametrilor tehnologici, a
surselor de emisii asociate activitatilor societatii si a calitatii componentelor de mediu potential
receptori ai acestor efecte.
● Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi

funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii. In Regulamentele de exploatare ale fiecarei instalatii
sunt mentionati parametrii tehnologici monitorizati precum si echipamentele utilizate in acest
scop.
Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile prrocedurilor
operaţionale sau de sistem:
- prin înregistrări, în cadrul instalaţiilor tehnologice, prin sisteme automate, înregistrări în
registrele fiecărei secţii şi centralizat, de către serviciile specifice (producţie, energetic,
dispecerat, control instalaţii, ITQ)
- prin analize periodice, de către factorii de răspundere , la nivelul secţiilor şi la nivelul
societăţii.
Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime,materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii
normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale
de operare.
Societatea dispune in cadrul Sectorului Exploatare – Compartiment ITQ de urmatoarele
laboratoare:
- Laborator demineralizare
- Laborator amoniac
- Laborator uree
- Laborator toxicologie-mediu
In cadrul laboratoarelor aferente sectiilor (demineralizare, amoniac, uree, AN/CAN)
exista dotarile necesare realizarii determinarilor analitice pe fluxurile de fabricatie si in emisiile
rezultate din instalatiile de productie.
De asemenea, in cadrul Laboratorului toxicologie-mediu exista dotarile necesare
realizarii determinarilor analitice de noxe gazoase la locurile de munca, in perimetrul uzinal si
periuzinal precum si a determinarilor indicatorilor de calitate in panza freatica.
In continuare sunt prezentate dotarile specifice existente in cadrul laboratoarelor susmentionate:
- pH-metre
- balante analitice si tehnice
- conductometre
- Spekol
- flamfotometre
- aparat Karl-Fisher
- Gaz analizoare (tip VTI, ORSAT)
- vascozimetre
- lampa UV cu camera obscura
- aparate pentru recoltare gaze
- centrifuga
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- cuptor de calcinare
- psihrometre
- anemometre
- aparate pentru determinarea umiditatii, punctului de roua, CO, CO 2 etc
Programul de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu din
amplasament si vecinatatea acestuia practicat de societate cuprinde :
-monitorizarea emisiilor in aer;
-monitorizarea imisiilor in perimetrul uzinal si periuzinal;
-monitorizarea nivelului de zgomot la limita incintei;
-monitorizarea evacuarilor de ape uzate tehnologice preepurate si pluviale;
-monitorizarea calitatii solului;
-monitorizarea calitatii apelor freatice.
● Monitorizare emisiilor in aer din surse dirijate, presupune masurarea :
- emisiilor de gaze de ardere şi pulberi la instalaţiile de ardere
-centrala termice;
-instalatia fabricare Amoniac : cazanele auxiliare, reformer primar şi supraîncăzitor;
- emisii de pulberi
-uree la turnul de granulare instalaţia Uree granulata;
- azotat de amoniu/nitrocalcar la coşul de disperse din instalaţia Azotat de
amoniu/Nitrocalcar;
- emisii de amoniac
-scruberele de spălare amoniac instalaţia Uree;
-turnul de granulare instalaţia Uree;
- emisii de oxizi de azot
-coşul de dispersie din instalaţia Acid azotic.
Pentru realizarea programului de monitorizare de catre un laborator tert, societatea a incheiat
un contract de prestari servicii cu SC EnEco Consulting SRL.
Comparativ cu vechiul plan de monitorizare a calitatii surselor de emisie gazoasa, noul plan de
monitorizare trebuie sa includa cazanul Mingazzini, centrala de cogenerare (din 2014) si sa fie
exclusa de la monitorizare Instalatia de CaCO 3 care este in conservare si va fi desfiintata.
In tabelul II.9.2-1 este prezentat sistemul de monitorizare practicat de societate pentru
sursele punctiforme de emisii gazoase
Tabel II.9.2-1
Punct de prelevare/numar surse
Instalatia Amoniac
Reformer primar şi supraîncălzitor/
1 cos
Instalatia Amoniac
Cazane auxiliare 2H101AB /
2 cosuri
Instalatia Uree/
Coş final Hidroliză/Desorbţie
1 cos
Instalatia Uree/
Scruber spalare ammoniac/
2 cosuri
Instalatia Uree/
Turn de granulare/
6 cosuri
Instalatia
Acid azotic/
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Poluanţi

Frecventa de prelevare
probe si analiza poluanţi

NOx, SO2, CO, Pulberi

semestrial

NOx, SO2, CO, Pulberi

semestrial

NH3

Trimestrial

NH3

Trimestrial

NH3, pulberi

Trimestrial

NOX
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1 cos

N2O

trimestrial

Pulberi, NH3

trimestrial

Centrala Termica cazan TGV BIASI/
1 cos

NOx, SO2, CO

lunar

Pulberi

semestrial

Centrala Termica cazan Mingazzini/
1 cos

NOx, SO2, CO

lunar

Pulberi

semestrial

Instalatia Azotat de amoniu/nitrocalcar/
1 cos

Nota: conform prevederilor AIM nr 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, o data pe an se va efectua un
set de masuratori, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din surse punctiforme, de catre un laborator
tert, acreditat.

● Monitorizarea aerului - imisii
Conform AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nu se impune monitorizarea imisiilor la
limita perimetrala a societatii.
Monitorizarea aerului ambiental se realizeaza de catre laboratorul APM Neamţ de cate ori se
primesc sesizări privind emisii de noxe.
Monitorizarea mediului pe amplasamentul unităţii (perimetrul uzinal)
Pentru perimetrul uzinal, s-au stabilit 10 puncte de monitorizare în care se fac măsurători de
noxe chimice timp de trei zile consecutiv pe lună, NH3 si NO2.
Monitorizarea mediului în afara amplasamentului (perimetrul periuzinal)
Punctele de monitorizare stabilite de comun acord cu Garda Naţională de Mediu, Comisariatul
Judeţean Neamţ sunt :
- Punctul Pompieri: NH3
- Punctul Pamgaz: NH3 si NO2.
● Monitorizarea zgomotului
Conform AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, se impune monitorizarea zgomotului
anual, cuprinzand nivelurile de poluare fonica determinate in zona de amplasament a S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A., la limita N-E a amplasamentului(Amoniac-Uree)si la limita de Est a
amplasamentului (Uree).
● Monitorizare calitatii apelor uzate,
Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr.
15/2007 Revizia 1 /21.03.2008 si AGA nr. 40/2007Revizuita in 07.11.2011.
Monitorizarea calitatii apelor cuprinde :
-monitorizarea apei de alimentare
- apa captata din canalul UHE
-apa livrata de SC FIBREXNYLON SA
-monitorizarea utilizarii apei in instalatiile tehnologice
- calitatea surselor de ape uzate din instalaţiile tehnologice şi din staţiile locale de
preepurare în punctele de control intern pe tronsoanele de canalizare, prin laboratoarele
secţiei;
- monitorizarea lunara a consumului de apa si a consumurilor specifice pe unitatea de
produs;
- monitorizarea efluenţilor tehnologici finali (preepurati) + ape pluviale
-evacuare finală – canal colector 170 si punctul final de deversare în emisar Canal C1D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie) analiză/ 12h (2 analize pe zi)
-pe canalele din interiorul societăţii se efectuează analize din 3 în 3 ore / 3 analize pe
schimb pe fiecare laborator
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Determinarile analitice se realizeaza prin analize de laborator, in laboratoare proprii sau in alte
laboratoare autorizate ( Laboratorul SGA Neamţ).

In tabelul II.9.2-2 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor de alimentare pacticat
de societate
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Tabel II.9.2-2
Monitorizarea apei brute captată din canalul UHE
Parametru

pH
Materii în
suspensie
Azot amoniacal
Azotaţi
Azotiţi
Uree

Debit

pH
Materii în
suspensie
Azot amoniacal
Azotaţi
Azotiţi
Uree

Punct de
monito-rizare
Cămin de
distribuţie
apă de
alimentare

Denumire
sursă de
apă
Canal UHE

Frecvenţ
a
3/zi

Metoda de monitorizare
Traductor de presiune
diferenţială şi integrator
electronic
SR ISO 10523/1997
STAS 6953/1981

SR ISO 5664/2001
SR ISO7890-1,2/2001
SR EN26777/2002
SR ISO10359-2,3/2000
Monitorizarea apei brute livrată de SC FIBREXNYLON SA
Cămin de
distribuţie
apă de
alimentare

SC
FIBREX
SA

3/zi

Traductor de presiune
diferenţială şi integrator
electronic
SR ISO 10523/1997
STAS 6953/1981
SR ISO 5664/2001
SR ISO7890-1,2/2001
SR EN26777/2002
SR ISO10359-2,3/2000

In tabelul II.9.2-3 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor uzate evacuate din societate.
Tabel II.9.2-3
Monitorizarea apelor (tehnologice preepurate + pluviale) evacuate în receptor – canaluL UHE
UM

Unit pH
mg/l

VLA
AGA
40/200
7
revizia
2011
6.5-8.5
60

6.5-8.5
35

Mg O2/l
Mg O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

125
25
15
37
2
500
20

125
25
2
25
1
500
20

mg/l

2000

2000

mg/l

15.4

mg/l
mg/l

600
0.3

Parametru

pH
Materii în
suspensie
CCOCr
CBO5
NH4+
NO3NO2ClSubstanţe
extractibile
Reziduu
filtrat la
105°C
Uree
SO4Fenoli
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NTPA
001/
2005

600
0.3

Punct
de
emisie

Canal
C1- D4

Canal

Denumirea
receptorului

Frecvenţa
de
monitorizar
e

Metoda de
monitorizare

2 /zi

Probe
momentane.
Analiza de
laborator conform
standardelor în
vigoare,
standarde de
firmă.
Sistem de
măsurare
continuă, cu
transmisie on-line
la dispeceratul
societăţii pentru
pH ,NH4+ şi
temperatură.

Canal UHE

Analizele se
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Fosfor total mg/l
1
1
C1- D4
Canal UHE
semestrial efectuează cu un
laborator terţ.
Cupru
mg/l
0.1
0.1
Ni
mg/l
0.5
0.5
Cr
mg/l
1
1
Co
mg/l
1
1
Zn
mg/l
0.5
0.5
Mo
mg/l
0.1
0.1
Note :
-pentru indicatorii de calitate materii in suspensie, amoniu, azotati, azotiti au fost stabilite prin AGA valori
limita > NTPA 001/2005
-in perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele tehnologice preepurate local si
pluviale se pot evacua in r. Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2 numai cu acceptul ABA
Siret Neamt si SGA Neamt
-in situatia unor debite mari de ape pluviale se pot face evacuari si prin racordul D 1 direct in r. Bistrita dar
numai cu acceptul ABA Siret Neamt si SGA Neamt
-in situatiile de oprire sau pornire a instalaţiilor frecventa monitarizarilo creste.

● Monitorizarea calitatii apelor freatice
Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice, societatea dispune de 5 foraje de observatie,
respectiv:
FC 1 – în zona depozitului de amoniac
FC 2 – între depozitul de azotat de amoniu saci si instalatia de ambalare in saci uree
FC 3– în zona Tancului de amoniac TK 251
FH1 – la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.
FH2 – la est, după instalaţia de uree granulată
Nota : forajele FH1 şi FH2. au fost puse in functiune in 2009 (masura propusa si realizata in
Programul de etapizare pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor).
Forajele de control FC1, FC2. FC3 şi FH2 sunt localizate la limita sud-estica a Platformei
AZOCHIM, in aval de Platforma industriala Savinesti, evidentiind un nivel de poluare rezultat din
cumularea aporturilor tuturor societatilor ce-si desfasoara activitatile în zona. Directia de curgere
a panzei freatice, conform informatiilor din Bilantul de mediu nivel I din 2000, este NV-SE, cu o
panta pe directia principala de 3 o/oo, care sufera modificari la limita terasei si în zona captarilor.
Permeabilitatea stratului acvifer este frecvent cuprinsa între 500-1300 m/zi, cu o valoare medie
de 600 m/zi si o viteza medie de curgere a apei, pe directia principala, de V=2m/zi. Conditiile
litologice favorizeaza migrarea poluantilor, atat pe directie orizontala cat si pe cea verticala.
Forajul FH1, amplasat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C.
FIBREXNYLON S.A.monitorizează calitatea apei subterane ce intră pe teritoriul S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A..
Indicatorii de calitate pentru apa subterană, reprezentativi pentru tehnologiile de
producere a compuşilor anorganici cu azot şi îngrăşămintele azotoase, ce pot fi asociaţi
activităţilor desfăşurate în trecut de S.C. AZOCHIM SA, şi în prezent de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. sunt amoniul, azotaţii şi azotiţii.
Intrucat, freaticul existent in perimetrul Platformei Industriale Savinesti unde-si
desfasoara activitatea si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit in timp un
proces de poluare cu compusi anorganici cu continut de azot, sulfati, compusi organici si
ioni de calciu, care se mentine in continuare, prin AIM au fost stabilite CMA in functie de
nivelul de poluare determinat / foraj (FC1, FC2, FC3) in studiile de referinta anterioare.
In tabelul II.9.2-4 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor freatice pacticat de societate
Tabel II.9.2-4
Parametru/
indicator de

Unitate de
masura

Punct de
masurare

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

CMA
Legea

CMA
AIM

Frecventa de
monitorizare

Metoda de
monitorizare
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calitate

458/2002
FC1

FC2

FC3

0.5

6.59.5
250
0
46

6.59.5
250
0
21

6.59.5
250
0
33

50
0.5

50
0.5

110
0.5

150
0.5

STAS 8900/1-71
SR 3048-2/1996

mg/l
mg/l

250
250

250
250

250
250

250
250

SR ISO 9297/2001
STAS 8601-70

fier total
CCOCr

mg/l
mg O2/l

0.2
5

0.2

0.2

0.2

SR ISO 6332/1996
SR ISO 6060/1996

CCOMn

mg O2/l

duritate totala

gr.germ.

temperatura
pH

0

conductivitate

μScm

Amoniu( NH4+)

mg/l

azotati
azotiti

mg/l
mg/l

cloruri
sulfati

C
unit. pH,
-1

6.5-9.5
FC1
FC2
FC3
FH1
FH2

2 500

Min. 5

25

25

1/trimestru
+ la
solicitarea
autorităţilor de
mediu sau de
gospodărire a
apelor

SR ISO 10523/1997
SR EN ISO
27888/1997
SR ISO 7150-1/2001

SR EN ISO
8467/2001
STAS 3026/1976

25

Nota: pentru stabilirea CMA in noile foraje FH1 si FH2 –AIM solicita analiza acestora in prima revizie a autorizatiei.
● Monitorizarea calităţii solului se realizează, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu

nr.15/06.08.2007, rev.1 din 21.03.2008, cu o frecventa anuala
In tabelul II.9.2-5 este prezentat sistemul de monitorizare a calitatii solului pacticat de societate
Tabel II.9.2-5
Puncte prelevare
probe sol
P1 – zona
instalaţiei
Amoniac II, pe
direcţia S – V
P2 – zona
instalaţiei Uree
granulată, pe
direcţia S

Frecventa de
monitorizare

Parametru
pH

Metoda de măsurare
SR ISO 10390/1999

Umiditate
recoltare (%)
Azot Kyeldahl
(% s.u.)
NH4
(mg/kg s.u.)
NO3
(mg/kg s.u.)
Humus
(% s.u.)

SR ISO
SR ISO
SR ISO 14255/2000

1 / an

SR ISO 14255/2000
SR ISO

Vlorile de referinta pentru monitorizarea calitatii solului, conform AIM nr.15/06.08.2007, rev.1
din 21.03.2008, sunt prezentate in tabelul II.9.2-6, fara a se specifica de unde sunt luate.
Tabelul nr. II.9.2-6
Valori admisibile(mg/kg)

Nr.
Urme de element

crt.

Valori
martor

Nivel I

Nivel II

Nivel III

1.

pH

30

6,64

6,52

6,98

2.

Umiditate, %

20

2,86

2,32

0,93

3.

Azot Kjeldahl, % s.u.

900

0,331

0,203

0,098

4.

Amoniu, mg/kg s.u.

20

82,2

103,06

102,76

5.

Azotaţi, mg/kg s.u.

100

224,58

301,42

229,32

6.

Humus, % s.u.

20

5,65

3,01

4,14
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In perioada 2009-2012, societatea a realizat monitorizarea calitatii solului în 2 profile de sol
situate in incinta societăţii, pe adancimile de 0-10 si 30-40 cm. Monitorizarea s-a realizat de
catre O.J.S.P.S. Neamţ. Raportarea valorilor inregistrate pentru indicatorii de calitate analizati
s-a facut comparativ cu valorile inregistrate in 2006 pe 2 adancimi (0-10 si 30-40 cm) intr-un
profil de sol situat intr-o zona arabila la cca. 1 km pe directia S-E de societate.
Conform legislaţiei în vigoare ( Ordinul 756/1997), singurul indicator normat este conţinutul de
sulfati in sol. Ceilalţi indicatori, specifici activităţilor anterioare şi actuale desfăşurate pe
amplasament, pot fi caracterizaţi funcţie de reglementările din domeniul pedologiei (după
Compediul agrochimic) sau comparativ cu o proba martor.
*
*
*
Activitatea de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu se
deruleaza in conformitate cu prevederile stipulate in Autorizatia Integrata de mediu nr.
15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007
revizuita in 07.11.2011.
Comparativ cu vechiul plan de monitorizare a calitatii surselor de emisie gazoasa, noul plan de
monitorizare trebuie sa includa sursele fixe de emisie gaze reziduale aferente cazanului
Mingazzini, Instalatiei de hidroliză/- desorbţie, Centrala de cogenerare (din 2014) si sa fie
exclusa de la monitorizare Instalatia de CaCO 3 care este in conservare si va fi desfiintata.
De asemenea, referitor la :
-valorile de referinta pentru evaluarea calitatii solului din amplasamentul societatii (prezentate in
AIM nr.15/06.08.2007, rev.1 2008 sau valorile inregistrate pentru proba martor din 2006),
propunem schimbarea acestora cu valori inregistrate in trecut (ex. 2006 sau 2009) chiar in zona
analizata.

II.10. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE
La inceputul anului 2013 su fost semnalate o serie de incidente de poluare a aerului si canalului
UHE
(r. Bistrita), respectiv:
-in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au inregistrat in
municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf. STAS
12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul coloanei de
sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a calității aerului în
perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu al S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat depășiri ale CMA la
indicatorul de calitate amoniac. În urma incidentului s-au luat măsuri:
- de izolare a liniei și inițierea procedurilor de pregătire pentru intervenție tehnologică
(prelucrarea soluției, depresurizarea coloanei și desfacerea capacului pentru înlocuirea
garniturii).
- amplasarea in localitatea Savinesti a 2 puncte de recoltare pentru probe medii de aer de lungă
durată
- analiza in cursul zilei in care s-a produs emisia accidentala a două probe momentane
prelevate în municipiul Piatra Neamț (valorile au indicat reducerea concentratiilor de amoniac,
incadrandu-se sub valorile CMA.
-monitorizarea zilnică, timp de o lună, a emisiilor de poluanți în localitățile potențial afectate
(Piatra Neamț, Săvinești, Roznov, Zănești, Dumbrava Roșie) și comunicarea rezultatelor la
GNM, ISU Neamt si APM Neamt.
- in data de 04.01.2013 s-a inregistrat o depăsire accidentala de 6,75 ori a limitei maxime
admise pentru amoniu în apa din canalul hidroenergetic al Bistritei (canalul UHE). Masurile de
limitare a poluarii au fost luate imediat, astfel ca dupa mai putin de 2 ore concentratia de
amoniu a intrat in domeniul admis.
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Accidente similare de poluari episodice ale aerului si apei canalului UHE au mai fost inregistrate
in 09.03.2009 si 20-23.02.2010.
In 2012 au fost inregistrate o serie de depasiri ale CMA pentru amoniu in canalul UHE,
respectiv:
-în luna iunie, perioada 11.06. – 20.06.2012 a fost depăşită CMA de azot amoniacal în apele
uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare medie de 37,0 mg/l
NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+;
-în 18.09.2012, ora 2045 s-a înregistrat o depăşire a concentraţiei maxim admise la azot
amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare de
89,62 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+. Efectul s-a manifestat pe receptor, canal UHE –
secţiunea Zăneşti, cu modificarea clasei de calitate. Evenimentul s-a produs pe fondul pornirii
instalaţiilor, conform Notificării nr.8279/17.09.2012, şi a fost de scurtă durată, luându- se imediat
măsuri de remediere;
-în data de 21.08.2012, la ora 19 20, laboratorul SGA Neamţ a inregistrat o depăşire a
concentraţiei maxim admise la azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu
C1-D4, înregistrâdu-se o valoare de 56,12 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+, fapt pentru
care societatea a fost amendată contravenţional. Amenda contravenţională a fost contestată la
judecătoria teritorială competentă, întrucât la această dată instalaţiile tehnologice de pe
amplasament erau oprite complet din 17.08.2012, conform Notificării nr.7666/20.08.2012 şi nu
existau nici un fel de condiţii pentru a deversa în canalul UHE, substanţe ce puteau afecta
calitatea apelor, fapt susţinut şi de analizele efectuate la canalul 170 ( punctul de iesire a apelor
uzate de pe amplasament).

Pentru situatiile accidentale de poluare, societatea are elaborate si aplica proceduri specifice :
- Inregistrarea incidentelor - toate incidentele/evenimentele privind funcţionarea anormală
a instalaţiilor sunt consemnate în registrul de evidenta şi sunt comunicate şefului de
instalaţie/secţie. Constatările inspecţiilor de întreţinere sunt aduse la cunoştinţa şefilor
de secţii, care trebuie să ia măsuri, dacă e cazul, pentru eliminarea neconformităţilor;
- Investigarea cauzelor –, după rezolvarea situatiei accidentale, se întocmeşte de către o
comisie stabilită de conducerea societăţii prin decizie, un Raport de constatare, care
identifică cauza producerii incidentului, stabileşte măsuri pentru ca acesta să nu se mai
producă şi totodată propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;
Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul
operatiunilor de schimbare de tura, intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice, in
procedurile de operare sunt cuprinse:
- instructiuni pentru predarea-primirea schimbului
- modul si frecventa de intretinere a utilajelor si echipamentelor
- interventia in caz de apartie a unor dereglari a parametrior de proces, care pot conduce
la oprirea accidentala a instalatiei.
Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si
verificarea instalaţiilor în vederea reporniri. Până la intrarea instalaţiilor în parametri optimi de
funcţionare, emisiile în atmosferă sunt monitorizate suplimentar, la cererea şefului de instalaţie,
conform procedurilor din Regulamentele de funcţionare.
În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate
manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după
o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste
perioade de funcţionare excepţională (dacă este necesar).
Emisiile de poluanti si sistemul de monitorizare in situatiile de pornire a instalatiilor aplicate de
societate sunt :
-pornirea instalaţiei Amoniac Salzgitter durează aproximativ 48 de ore, iar emisiile în atmosferă
sunt:
▪ CO2 şi NOX de la arderea gazelor naturale de la cazanele auxiliare şi reformerul primar;
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▪ CO2 de la faza de îndepărtare a CO2 ( până porneste fabrica de uree granulată)
▪ gaz de sinteză (N2 şi H2) până la intrarea în reacţie a coloanei de sinteză.
Nu se fac monitorizări pentru aceste emisii.
Oprirea durează cca. 16 ore şi cuprinde răcirea lentă a catalizatorilor, echipamentelor şi
inertizarea utilajelor prin suflare cu azot.
Emisiile în această perioadă sunt reprezentate de dioxidul de carbon şi oxizii de azot de la
arderea gazelor naturale. Există posibilitatea apariţiei unor emisii fugitive de amoniac la golirea
completă a utilajelor de la faza sinteză – refrigerare (dacă este cazul). Se fac monitorizări la
locurile de muncă la oprirea instalaţiei.
-pornirea instalaţiei
Uree granulată durează cca. 8 ore, iar emisiile de amoniac se
monitorizează la locurile de mucă şi la scruberele de amoniac de la faza de absorbţie.
Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor
rezultate, cu recuperarea amoniacului şi ureei. În această perioadă se monitorizează în
permanenţă apele evacuate din instalaţie şi emisiile de la coloana de absorbţie. În cazul unor
avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente.
-pornirea instalaţiei Acid azotic - durează aproximativ 4 de ore, iar emisiile în atmosferă sunt
constituite de oxizii de azot, care pot depăşi limitele admisibile, pentru perioade foarte scurte de
timp, până la intrarea în parametri normali de funcţionare a fazei de absorbţiei. Nu apar emisii
suplimentare în apă.
Oprirea unei linii la instalaţia de Acid azotic durează 1oră si nu se înregistrează emisii
suplimentare ăn mediu. Acidul azotic mai diluat din coloanele de absrbţie, se descarcă intr-un
rezervor, urmând ulterior a se corecta concentraţia. În cazul unor avarii, se acţionează în
conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente.
-pornirea instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar durează cca. 8 ore. Emisiile în apă se
monitorizează în permanenţă.
Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor
rezultate. În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru
astfel de evenimente.
-la pornirea şi oprirea celorlante instalaţii de pe platformă nu sunt emisii suplimentare.
Conform procedurilor pentru situatii de oprire/pornire instalatii sau situatii incidentale, societatea
notifica:
- pornirile şi opririle planificate ale instalaţiilor cu 48 de ore înainte de pornirea/oprirea
instalaţiilor
- opririle accidentale în cel mai scurt timpde la producere, dar nu mai mult de o oră –
telefonic şi în scris
- incidentelor şi avariilor apărute în funcţionarea sau exploatarea instalaţiilor în cel mai
scurt timpde la producere, dar nu mai mult de o oră – telefonic şi în scris
Sistemul de inregistrare date prevede:
- datele privind desfăşurarea activităţii: ore de funcţionare, opriri planificate şi accidentale,
revizii şi reparaţii,verificări, inspecţii şi controale;
- date privind intrările şi ieşirile: materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, produse finite,
deşeuri (cantităţi anuale, consumuri specifice realizate, comparaţie cu valorile BREF/BAT)
- toate procedurile scrise, deţinute de operator;
- prelevările, analizele, măsurătorile efectuate conform capitolului Monitorizare;
- buletinele de analiză eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;
- incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi activităţii, ce pot crea risc
pentru mediu;
- reclamaţiile de mediu, conform precizărilor din autorizaţieRegistrele şi celelalte evidenţe sunt disponibile pe amplasament în orice moment pentru
inspecţiile APM Neamţ. ARPM Bacău. GNM- CJ Neamţ şi se pastreaza pentru o perioadă de
minim 5 ani.
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Se menţine la punctul de lucru un dosar de informare publică, disponibil publicului.

II.11. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN
APROPIERE
Aria depresionara Cracau – Bistrita care a apartinut domeniului padurii de cvercinee,
astazi se gaseste intr-un grad avansat de antropizare. Padurile amintite au fost aproape integral
defrisate, lasand doar urme in toponimia locala (Dumbrava Rosie), in favoarea utilizarii acestora
agricol.
Cu toate acestea, in jurul localitatii Savinesti (la distante de 10 – 25 km) se afla cateva
rezervatii naturale:
la iesirea din Piatra Neamt, pe teritoriul localitatii Dumbrava Rosie (cca.10 km NV de
Savinesti), se afla rezervatia floristica cu “smeoaie” (Sesseli hippomarathrum), este singurul loc
din tara unde se gaseste intr-un numar mare de exemplare aceasta specie rara din familia
Umbeliferae, ceea ce confera rezervatiei o deosebita valoare stiintifica;
in apropierea localitatii Pangarati (situata la cca. 16 km V de Piatra Neamt) se intinde
o rezervatie pe 2 ha de Tisa (Taxus baccata) in asociere cu exemplare de pin, brad, ienupar
etc.;
alta rezervatie forestiera este cea de la Gosmanu Tarcau (cca. 25 km V de
Savinesti) avand173 ha reprezentand o relicva din codrii seculari ai Vaii Tarcaului, formata din
molizi, brazi, fagi cu inaltimi cuprinse intre 700-1300 m si varste de 140-260 ani.

II.12. CONDITII DE CONSTRUCTIE
Din informatiile puse la dispozitie de beneficiar, respectiv descrierea obiectivelor construite
pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.rezulta ca materialele utilizate pentru
constructia cladirilor, platformelor de fabricatie si depozitare sunt in general :
structuri din beton armat ;
plansee din beton ;
caramida ;
structuri metalice (chesoane pentru acoperis, tamplarie metalica) ;
hidroizolatie din membrane pluvitec ;
structuri din lemn ;
pardoseli din beton, gresie antiacida, mosaic ;
tigla, tabla ondulata.
O serie de obiective din cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. au in componenta materiale
de constructie cu continut de asbest, respectiv placi din azbociment.
Placile de azbociment se regasesc in materialele de constructie (placi pentru acoperis) ale unor
cladiri si la turnurile de racire nr. 2, 3 si 4 din cadrul gospodariei de apa (societatea a inlocuit in
anul 1998 placile de azbociment de la turnul de racire numarul nr. 1 cu distribuitoare din mase
plastice), iar deseurile de placi de azbociment au fost eliminate in conformitate cu prevederile
legale.
Principalele obiective construite pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
sunt :
-

a. cladiri fabrica de Amoniac Salzgitter
b. Cladiri fabrica de Acid azotic
c. Cladiri fabrica de Azotat de amoniu / nitrocalcar
d. cladiri fabrica de Uree granulata
e. cladiri fabrica de Carbonat de calciu
f. cladiri administrative si de utilitati
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Pe baza informatiilor obtinute de la reprezentantii autorizati ai societatii, caracteisticile
principale ale constructiilor sunt prezentate in tabelul II.12:
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Tabel II.12
Nr
crt.

Denumire contructie

Supraf.
Caracteristici
Constr.
m2
a. Cladiri – FABRICA DE AMONIAC SALZGITTER + DEPOZITE AMONIAC
1
Cladire pavilion administrativ
715
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie
bitum
2
Hala compresie
2002
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica;
Hidroizolatie bitum
3
Sinteza amoniac
443.2
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica;
Hidroizolatie bitum
4
Hala compresor Hitakki
130
5
Cladire convertizoare Brener
12
2104
P hala si P si P+1 anexe; Hala : stalpi din b.a.p., grinzi din zabrele din b.a.p.,
1 Cladire depozit amoniac
chesoane acoperis, pardoseala de beton, fara inchideri laterale; Anexe : pereti
caramida, plansee b.a., pardoseala mozaic, ferestre beton, usi lemn
61
Cladire hala compresoare
2
Parter; pereti caramida, planseu b.a., tamplarie metalica, pardoseli beton
depozit amoniac
3
Cladire gazometru
41
b. Cladiri – FABRICA DE ACID AZOTIC
3182

4

Cladire fabrica acid azotic

Pereti caramida, planseu beton, hidroizolatie bituminoasa, tamplarie metalica.
Cladirea are trei corpuri: o hala P+1 cu doua deschideri si o anexa P+2 pe 20% Sc si,
fara inchideri pentru instalatii; Hala: h pereti ext. 20 m cu un planseu b.a. la + 6 m.
Stalpi beton armat prefabricat, grinzi cu zabrele b.a.p., chesoane acoperis. pereti
caramida, pardoseli mozaic la etaj si de beton la parter, ferestre beton armat.
Anexa: structura de beton armat, pereti caramida, pardoseli mozaic si linoleum,
ferestre beton, usi de lemn

c. Cladiri – INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR
5
Cladire hala conditionare 886
Parter, h totala de 14m.
racire
Stalpi din b.a.p., grinzi cu zabrele b.a.p., chesoane acoperis, tamplarie metalica,
pardoseli beton
6
Cladire hala neutralizare
856
P+2, h total 25m.
Stalpi din beton armat monolit cu exceptia chesoanelor de acoperis din b.a.p., pereti
din caramida, tamplarie metalica, pardoseala beton
7
Cladire ambalare si
Cladirea are trei corpuri:
2406
depozitare azotat de amoniu
-un corp P+2 pentru buncar si cantare ;
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Lucrari de renovare

Zugraveli si vopsitorii
interioare 2006
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 2000
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 2000

Partial refacuta in 2004
(hidroizolatie
membrana,
zidarie
deteriorata
pe
verticala, tencuieli)
In anul 2004 s-au efectuat
lucrari de reparatii la fundatii
platforma, canal colector,
pardoseli, stalpi + grinzi la
platforma exterioara, fundatii
pompe, s-au refacut protectii
antiacide
Refacuta in cadrul
modernizarii PIF martie 1999
Refacuta in cadrul
modernizarii PIF martie 1999
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-un corp P+3 pentru buncar ;
-un depozit cu h=10m ;
Cele doua corpuri au structura si planseele din beton armat monolit, pereti din blocheti
de beton,
8
Parter, h=10m
Cladire Depozit de produse
Stalpi din b.a.p.,ferme din b.a.p tip arc, chesoane de acoperis, pereti laterali din beton
3696
vrac.
armat prefabricat, pereti frontali din blochete netencuiti, ferestre mici din dale Nevada,
usi metalice, pardoseli din beton.
d. Cladiri – INSTALATIA DE UREE GRANULATA
9
Cladire hala insacuire uree
796
Schelet din cadre de beton armat, plansee beton armat.pereti din blocheti de
granulata
beton,ferestre din beton
10 Tablou comanda
50,4
11 Hala cantare dozatoare (cota 112
„9 m”)
12 Turn granulare
498.6
Structura si plansee 5b.a; Pereti caramida
13 Cladire uree granulata
195
plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie bitum

14

Depozit uree vrac

Stalpi din beton armat,chesoane de acoperis,pereti laterali din b.a.,pereti frontali din
zidarie,ferestre din dale,usi metalice,pardoseli din beton
e. Cladiri - INSTALATIA DE CARBONAT DE CALCIU
15 Cladire instalatie carb. de
446
calciu
16 Depozit var
512
17 Cladire banda transportoare
16
18 Cladire (302) – lapte de var
523
19 Rampa CFR
102
20 Rampa AUTO
33
21 Magazie mecanici
39
22 Depozit produs finit
944
f. CLADIRI INSTALATII AUXILIARE
23
725
Parter, h=12m din care 5m subteran; Stalpi din beton armat prefabricat, ferme cu
Ciclul de racire I-III
zabrele b.p.a., chesoane acoperis, pereti din b.a. sub cota -/+0,00 si din caramida in
rest, izolatii hidrofuge la subsol si acoperis, ferestre beton, usi metalice.
24
1401
Parter, P+1 ; cadre si plansee de b.a., pereti caramida, pardoseli beton 50%, gratare
Cladire Demi. I
metalice peste canale in pardoseli 50%., ferestre di b.a., usi metalice. Cladirea este
parter 85% si P+1 15% din Sc. Inaltime hala 10 m.
25 Cladire statie pompare Demi I
29
Parter; pereti caramida, planseu beton, tamplarie metalica
26 Cladire CT
443
Parter; Pereti caramida, planseu de beton casetat, hidroizolatie membrana, tamplarie
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3697.7

Refacuta din 2004
hidroizolatia cu membrana
Pluvitec.

Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996

Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare
hidroizolatie 2006
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996
Obiective in stare de
conservare

Functioneaza din 2003

Rrenovare in 2004
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metalica, pardoseli beton sclivisit.
27

1141
Statie electrica 110/6KV

28

Remiza electrocare

338

Parter +1; Stalpi si grinzi prefabricate din b.a., planseu fasii cu goluri, pardoseli beton,
tamplarie metalica, zidarie caramida.
Parter, h=4 m; Cadre, planseu din beton armat, zidarie caramide, pardoseala beton,
tamplarie metalica
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie
bitum
plansee si grinzi b.a
Plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica; Hidroizolatie bitum
Stalpi si grinzi prefabricate de b.a.,pardoseli beton,tamplarie metalica,zidarie
caramida

29

Demi II

1151.8

30
31
32

Turn HAMMON Sectia Utilitati
Statie pompe HAMMON
Statie electrica
6 kv

2419.8
1141.5
1141

33
34

Spalatorie
Depozit produse chimice

439.4
1871

35

Depozit produse chimice

2407

36
37
38
39
40

Atelier electric statia TRAFO
Atelier mecanic central
Statie pompe
Turn racire agrofertil-ciclul I-III
Remiza pompieri

1024.4
1977
725.3
1071.6
143.5

41

Cladire pavilion administrativ

733

Plansee b.a.; Pereti caramida; Tamplarie lemn si metalica; Acoperis tigla

42

Cladire poarta

45

Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla

43

Cladire arhiva

152.6

Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla

44

Centrala telefonica

347.5

Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla

45

Laborator CTC

721.7

46

Cladire ATM

730.6

Structura si plansee b.a.; Pereti caramida; Pardoseli gresie antiacida 70%, mozaic
30%, tamplarie de lemn ; Hidroizolatie bitum
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn; Hidroizolatie bitum

47

Dispecer energetic

339.8

48

Dispensar protectia muncii
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780.8

Stalpi si grinzi prefabricate de b.a.,pardoseli beton,ferestre de beton ,zidarie caramida
Stalpi din beton armat,chesoane de acoperis,pereti laterali din b.a.,pereti frontali din
zidarie,ferestre din dale,usi metalice,pardoseli din beton

Refacuta din 2004
hidroizolatia cu membrana
Pluvitec.
Zugraveli si vopsitorii
interioare 2006

Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare,
hidroizolatie 1998
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1998
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1998

Salpi si grinzi cu zabrele din beton,pereti caramida, tamplarie lemn

plansee b.a; Pereti caramida; Hidroizolatie bitum; Anexa magazie 50,90

Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie
bitum
Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie

Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 2006
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1996
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1994
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1994
Zugraveli si vopsitorii
interioare si exterioare 1997
Zugraveli si vopsitorii
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pluvitec

interioare si exterioare
hidroizolatie 2006

Nu exista studii realizate asupra sigurantei constructiilor.

Constructii cu instalatii dezafectate
Principalele instalatii dezafectate din cadrul amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt – instalatia de amoniac GIAP, uree
cristalizata, CET si AKT 30 (bloc de separare aer).
Nr.
crt.

Denumire
constructie

Suprafata construita
mp

1

Instalatie
amoniac GIAP
si anexe
CET

9278

2

3
4

AKT 30
Uree
cristalizata

224
total 5752 mp
Centrala termoelectrica 3344 mp
Cladire sala CAF 176 mp
Cladire stat. Pompare 29 mp
Cladire statie tratare apa 1401 mp
Cladire filtru condens 77 mp
Cladire statie pompare 725 mp
150 mp (bloc separare)
1721

Data scoaterii
din functiune
a instalatiei
25.02.1997

08.09.2001

Observatii

S-au luat masuri de
curatare a cladirilor si
reducere a pericolelor
aferente
structurilor
dezafectate

25.02.1997

Cladirile care au ramas dupa dezmembrarea instalatiilor amoniac GIAP, CET, AKT 30 si Uree cristalizata sunt in conservare, societatea urmand sa
gaseasca solutii pentru reutilizarea lor sau demolare.
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*
*

*

Referitor la situatia constructiilor existente pe amplasament, consideram ca sunt necesare:
- evaluarea gradului de uzura si a sigurantei in exploatare pentru cladirile in functiune
- evaluarea starii cladirilor ramase dupa dezmembrarea instalatiilor, in vederea gasirii de solutii
pentru reutilizarea sau demolarea acestora.

II.13. RASPUNS DE URGENTA
Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa
reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.
a. Sistemul de management pentru situatii de urgenta
Sistemul de management al securitatii aplicat in societate prevede organizarea obiectivului în
vederea prevenirii accidentelor majore.
La baza politicilor de prevenire a accidentelor majore ale S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. conform declaratiilor persoanelor responsabile, stau:
- urmarirea modului de aplicare a regulamentelor de functionare a instalatiilor,
instructiunilor de lucru, instructiunilor de protectia muncii si PSI
- respectarea planului privind monitorizarea factorilor de mediu
- respectarea regulamentului privind fluxul informational în cazul depasirii accidentale a
indicatorilor de calitate pentru apele evacuate si situatii de avarii
- respectarea Planului de alarmare chimica.
Personalul implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelele societatii are
responsabilitati stabilite în fisa postului, planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale
si planul de alarmare chimica si va interveni în conformitate cu prevederile acestora.
Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de :
-Plan de urgenţă internă – (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12), care prezintă măsuri cheie
de siguranţă luate pe amplasament. Masurile includ mijloace de comunicare, scheme de
instiintare si alarmare la accident chimic, descrierea măsurilor de prevenire a accidentelor, forte
de interventie si logistică aflate la dispoziţie, descrierea măsurilor de răspuns, exercitii şi aplicaţii
pentru testarea planului ;
Societatea a elaborate Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, care cuprinde:
-obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta
-organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta
- pregătirea personalului de conducere a .
- pregătirea membrilor C.U., a echipelor de interventie şi personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile, din cadrul S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A.
-planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de
specialitate
-temele obligatorii privind pregătirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
-evidenţa şi evaluarea pregătirii
-asigurarea logistică şi financiară .
-Raport de securitate - nr 5740/05.06.2008 (in curs de revizuire – contract incheiat cu SC
IPROCHIM SA), întocmit conform HG 804/2007 – art. 10, care cuprinde date referitoare la:
-siguranta instalatiilor,
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-proiecte de fabricatie,
-flux tehnologic,
-mod de organizare si pregatire a personalului angajat,
-actiuni tehnice de interventie in cazul producerii unei avarii in instalatii
-masuri de limitare a efectelor unui accident,
-scenarii privind evolutia norului toxic,
-contracte de colaborare cu alte unitati pentru gestionarea unei situatii de urgenta.
Raportul de securitate este elaborat în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de
protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de
mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
deţinute,procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti şi se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în societate, în care sunt
implicate substanţele periculoase.
De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă
Externă, în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare
asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute,procesate, produse şi
depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi se aplică pentru orice
situaţie de accident major petrecut în societatea noastră, în care sunt implicate substanţele
periculoase.

b. Structuri interne implicate in managementul situatiilor de urgenta
Structura organizatorica a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. cuprinde :
- Birou ITQ, format din :
- laboratoare aferente instalatiilor ce vor fi operate – amoniac, uree, apa
demineralizata
- laborator toxicologie
- laborator mediu,
care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a
produselor livrate, determinarea calitatii surselor de emisie si a calitatii componentelor de
mediu.
-Departament managementul securitatii
-SPSU
-Comp. de protectia mediului
-Compartiment SSP
-Dispensar
-Laborator mediu – toxicologie (urmăreşte calitatea apelor uzate evacuate din
societate şi calitatea aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de
muncă)
-Compartiment MQ
Compartimentul de management al calitatii :
- organizeaza si asigura documentarea, introducerea, intelegerea, functionarea si mentinerea
SMQ
- gestioneaza documentele SMQ, asigura identificarea, evidenta si distributia controlata a
acestora
Compartimentul Inspectie tehnica a calitatii produselor si mediului :
- organizeaza controlul tehnic de calitate pentru materiile prime, fazele procesului de fabricatie
pe flux, si produsul finit
- asigura monitorizarea calitatii mediului prin laboratoarele aferente si conform programului de
monitorizare
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- asigura conditii de functionare legala a laboratoarelor de incercari (dotare, etalonare aparatira,
circuit si evidenta probelor, validarea rezultatelor, mentinerea inregistrarilor)
- asigura selectia, evaluarea, instruirea si atestarea pe post a personalului de laborator
Compartimentul Sanatate / securitate ocupationala :
- organizeaza, urmareste si controleaza activitatile de PM, PSI/situatii de urgenta, protectia
Mediului potrivit reglementarilor in vigoare
- propune masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii personalului care isi desfasoara
activitatea in perimetrul societatii
- organizeaza instruirea personalului pe linie de PM, situatii de urgenta, protectia mediului
- asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare prevazute de lege
- asigura informarile si raportarile specifice in termenele si conditiile cerute de lege.
Laboratorul de toxicologie functioneaza conform Normelor Departamentale de protectia muncii,
avand relatii de colaborare cu APM Piatra Neamt, Centrul Sanitar Antiepidemic Piatra Neamt,
Laboratorul Teritorial de Toxicologie. Activitatea laboratorului consta în depistarea dinamica a
noxelor degajate în instalatii, stabilirea surselor generatoare de noxe în aer, determinarea de
noxe la locurile de munca si prin sondaj în perimetrul uzinal.
Laboratorul de mediu are ca atributii activitatea de control a calitatii apelor uzate evacuate de
unitate, panzei freatice, emisiilor si imisiilor in aer.
Responsabilul acestui serviciu are atributii privind :
- alinierea activitatii S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. la legislatia de protectia muncii
- corelarea programului de analize ale laboratoarelor de specialitate pentru urmarirea
calitatii factorilor de mediu
- centralizarea si întocmirea lucrarilor statistice solicitate de organele abilitate pentru
caracterizarea aportului societatii la poluarea mediului
- evaluarea si adaptarea limitelor interne pentru concentratia poluantilor emisi din
instalatii în vederea respectarii limitelor stabilite de legislatie.
c. Organizarea serviciului de paza
Sistemul de paza al amplasamentuli analizat, respectiv al societatii S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A., este asigurat prin Contractul nr. 16/01.11.2011, incheiat cu SC
WATCH&CATCH SECURITY SRL Bucuresti, firma specializata in servicii de paza, protectie si
interventie. Societatea asigura paza obiectivelor prin posturi fixe si mobile, timp de 24 ore pe zi.
Serviciul de paza este organizat in conformitate cu Planul de paza, cu avizul de specialitate al
biroului de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Piatra Neamt.
Amplasarea punctelor de paza se face conform planului de paza stabilit de firma care executa
paza obiectivului. Intre posturile de paza se executa patrulari continue. Traseele patrulelor de
paza acopera practic intreg teritoriul platformei.
In cadrul sistemului de paza obiectivele principale sunt : portile de acces pentru personal,
autovehicule si cai ferate; instalatiile, depozitele, asfel incat sa fie asigurata paza si controlul
intregului perimetru al amplasamentului.
*
*
*
Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa
reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.
Ca urmare, societatea aplica un Sistem de management al securitatii in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si dispune de :
-Plan de urgenţă internă (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12)
-Raport de securitate (întocmit conform HG 804/2007 –art. 10)
publicate pe site-ul oficial, care prezinta totodata si informaţiile pentru public privind măsurile
şi comportamentul în caz de accident major (conform anexa nr.5 din HG 804 din 25 iulie
2007).
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul
planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii
populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase deţinute, procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti.

III. TRECUTUL TERENULUI
Actualul amplasament al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este fosta Platforma AZOCHIM,
care a fost amenajata odata cu înfiintarea Combinatului de Îngrasaminte Azotoase Roznov.
Combinatul de Îngrasaminte Azotoase Roznov s-a construit incepand din anul 1956, in baza
HCM nr.346, lucrarile fiind finalizate in anul 1962, fiind primul combinat din Romania profilat pe
productia de ingrasaminte azotoase.
Structura de baza a combinatului pentru aceasta etapa de dezvoltare a fost constituita din :
- Fabrica de amoniac GIAP-capacitate 100 000 t/an;
- Fabrica de acid azotic diluat GIAP- capacitate 180 000 t/an;
- Fabrica de uree cristalizata – capacitate 10 000 t/an;
- Fabrica de azotat de amoniu / nitrocalcar – capacitate 210 000 t/an.
Prin HCM nr.562/6.05.1970 s-a aprobat extinderea CICh - Piatra Neamt cu unitatea de
ingrasaminte ’’AZOTAT IV’’, in perioada 1970-1973 fiind date in exploatare un nou grup de
fabricatie ingrasaminte, constituit din :
Fabrica de amoniac Salzgitter – capacitate 300 000 t/an;
Fabrica de uree granulata – capacitate 300 000 t/an.
In anul 1975, s-a aprobat prin HCM nr. 829/5.09.1975 construirea unei fabrici de
carbonat de calciu de 20 000 t/an.
S.C. AZOCHIM S.A. s-a constituit conform HG nr.1213/20.11.1990 prin preluarea integrala a
patrimoniului fostului Combinat de Ingrasaminte Chimice Piatra Neamt.
Privatizarea societatii AZOCHIM a inceput prin aplicarea Legii nr. 55/1995, cand un
numar de 32.740 actiuni au fost concesionate de catre SIF MOLDOVA unui numar de 821
persoane fizice, salariati ai societatii.
In anul 1998, societatea INTERAGRO SA Romania a cumparat pachetul majoritar de actiuni
aflat in proprietatea FPS (51%). In sedinta AGA din 16.04.1999, capitalul social a fost majorat
pentru modernizarea instalatiei de azotat de amoniu – societatea INTERAGRO SA avand
64.93% din actiuni.
In aceasta perioada de functionare a S.C. AZOCHIM S.A. s-au derulat lucrari de modernizare,
retehnologizare a :
- tehnologiei si instalatiei de obtinere a azotatului de amoniu, care a fost proiectata initial
pe o tehnologie GIAP ce prevedea neutralizarea acidului azotic de concentratie 47...49
% cu amoniac gaz. În perioada 1997 - 1999 s-a realizat modernizarea instalatiei, sub
licenta si engineering de baza al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea a vizat fazele de
granulare, uscare, sortare / concasare.
- instalatiei de amoniac Sazgitter – cu firma germana MANNESMANN DEMAG
- tehnologiei si instalatiei de stripare a apelor uzate amoniacale rezultate din
instalatia de uree granulata prin inlocuirea cu o instalatie de stripare-hidroliza.
Lucrarile de modernizare pentru instalatiile amoniac Salzgitter si uree granualata au fost sistate
in anul 2001 din cauza lipsei de fonduri. In februarie 2005 instalatiile AZOCHIM au fost oprite
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din cauza dificultatilor de aprovizionare cu amoniac si a datoriilor mari acumulate fata de
furnizorii de utilitati si unele banci, societatea intrand in procedura de faliment.
Dupa achizitionarea activelor societatii de catre S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. in
26.07.2005, valorificarea potentialului tehnic existent la AZOCHIM s-a desfasurat prin
intermediul firmei Agro-Fertil S.A. (pe baza de inchiriere a instalalatiilor de azotat de amoniu si
acid azotic). Totodata au continuat lucrarile de finalizare privind modernizarea si
retehnologizarea instalatiilor amoniac Salzgitter si uree granulata in vederea punerii in
functiune.
In anul 2011, societatea a preluat prin cumparare Instalatia de fabricare AN/CAN de la S.C.
Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A.
In perioada 2011 – 2012, au fost puse in instalatiile noi de hidroliza – desorbtie pentru
reducerea continutului de amoniu si uree din apele uzate generate in cadrul Instalatiei de uree
granulata si cazanul Mingazzini, iar in prezent se lucreaza la finalizarea unei investiti privind o
instalatie de co-generare.

-

-

Obiectivele principale ale modernizarii si retehnologizarii instalatiilor operate de S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A.sunt :
economice – cresterea nivelului de productie in conditii de calitate si productivitate ridicata ;
protectia mediului – incadrarea concentratiilor emisiilor / evacuarilor in valorile admise in
normativele in vigoare;
sociale – imbunatatirea conditiilor de munca cu impact asupra starii de sanatate a
salariatilor.
Totodata, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.prin preluarea activelor de la SC AZOCHIM SA a
preluat si raspunderile privind calitatea mediului pentru amplasament si instalatiile ce vor fi
operate, în conditiile în care la momentul preluarii, nivelul poluarii istorice în amplasament nu a
fost definit.

IV. RECUNOASTEREA TERENULUI

IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE
Tinand cont de faptul ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA a preluat obiectivele
operate in trecut de S.C. AZOCHIM S.A. si SC AGROFERTIL SA, investigatiile realizate pana in
prezent asupra calitatii solului in zonele de amplasament a acestor obiective, in cadrul :
-bilanturilor de mediu elaborate pentru S.C. AZOCHIM S.A. (anul 1999),
-documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru SC
AGROFERTIL S.A. (anul 2005) ,
-documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A.. (anul 2006) ,
-programului de monitorizare al societatii,
a permis evidentierea nivelului de afectare, fiind imposibila insa stabilirea gradului de
raspundere a fiecarei societati.

IV.1.1. CALITATEA SOLULUI
Din evaluarea activitatilor S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., poluarea solului si
subsolului poate avea loc datorita :
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- aparitiei unor incidente la vehicularea/manipularea materiilor prime, produselor
secundare, produselor intermediare si produselor finite
- neetanseitatilor din retelele de canalizare si exploatarea necorespunzatoare a acestora
- fisurilor/neetanseitatilor platformelor pe care sunt pozitionate instalatiile in care se
vehiculeaza produsi poluanti
- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor in spatii neamenajate
- emisiilor difuze de amoniac de la instalatii si depozitele de amoniac
- dispersiei emisiilor de pulberi etc.
IV.1.1.1. Probleme referitoare la calitatea solului identificate in urma studiilor anterioare
Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru SC AGROFERTIL SA
realizata in 2005 a urmarit evaluarea nivelului de poluare din zona de amplasament a societatii
analizate.
Evaluarea gradului de poluare a solului s-a realizat pentru 10 profile de sol pe trei nivele
de adancime (0-10 cm, 30-40 cm, 60-70 cm) comparativ cu un profil martor.
Profilele de sol din care au fost recoltate probe s-au situat in :
- zona de SV a depozitului de amoniac lichid.
- zona de NV a tancului de amoniac TK 251
- zona de SV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar saci
- zona de NV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar saci
- zona dintre depozitul de azotat de amoniu/nitrocalcar vrac si depozitul de azotat de
amoniu/nitrocalcar saci
- zona de SE a instalatiei de azotat de amoniu/nitrocalcar
- zona de SE a instalatiei de acid azotic
- zona de SE a instalatiei de producere uree (spre nordul depozitului de azotat de
amoniu/nitrocalcar vrac)
- zona de NE a instalatiei de acid azotic (în vecinatatea rezervoarelor de acid azotic)
- zona de SE a gazometrului de amoniac
- la 10 Km departare fata de societate – pe directia S, din teren cu destinatie agricola
Indicatorii de calitate determinati în probele prelevate nu sunt normati prin, neexistand
deci valori de referinta unitare.
Pentru evaluarea gradului de poluare a componentei de mediu sol, interpretarea
rezultatelor obtinute in urma analizelor, intrucat indicatorii de calitate analizati nu sunt normati
prin Ordinul MAPPM 756/97, s-a realizat prin raportarea lor la un element de referinta, în acest
caz proba martor prelevata dintr-o locatie neafectata de activitatile antropice de pe Platforma
Savinesti.
Cele mai mari continuturi de amoniu si care depasesc valorile din probele martor s-au
determinat:
pe nivelul I - in profilul situat in zona de SV a depozitului de amoniac lichid
- in profilul situat între depozitele de Azotat de amoniu vrac si Azotat de
amoniu saci
- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar
pe nivelul II - in profilul situat langa tancul de amoniac TK 251
- in profilul situat in zona de SV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar
saci
- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar)
pe nivelul III - in profilul situat langa tancul de amoniac TK 251
- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar.
Cea mai mare valoare pentru amoniu s-a determinat in profilul din zona dîntre depozitele de
Azotat de amoniu vrac si Azotat de amoniu saci, influenta fiind determinata de producerea,
depozitarea si transportul îngrasamintelor azotoase, acumulate într-o lunga perioada de timp.
De asemenea, s-a sesizat o crestere semnificativa in adancime a continutului de amoniu in
profilul sitat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar, cea mai probabila cauza fiind
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functionarea vechilor turnuri de granulare, pana în 1999, ale caror emisii erau considerabile în
ceea ce priveste pulberile de azotat de amoniu
Din punct de vedere al continuturilor de azotati :
pe nivelul I – s-au inregistrat valori cu mult mai mari decat al martorului in
profilele situate între depozitele de Azotat de amoniu vrac si Azotat de amoniu saci si langa
Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar)
pe nivelele II si III – doar in profilul situat langa Instalatia de Azotat de
amoniu/Nitrocalcar s-au determinat valori mai mari decat ale martorului
In profilul pozitionat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar au fost decelate cele mai
mari valori ale azotatilor care cresc semnificativ in adancime.

Investigatii realizate in 2006
În urma investigarii calitatii solului din incinta Platformei AZOCHIM, realizate in 2006 cu
ocazia elaborarii documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de mediu, au fost puse
în evidenta nivele diferite de incarcare a solului cu ioni amoniu si nitric, in anumite zone chiar
semnificativ mai mari decat in proba martor, fara a fi delimitate insa arealele.
Investigatiile au urmarit determinarea calitatii solului pe adancimile de probare 0-10 si
30-40 cm in 4 profile situate :
- pe latura de sud – vest a Instalatiei Amoniac I (cca 4 m de aceasta si cca 5 m pe
directia vest pana la tancul de amoniac)
-in zona Instalatie Demineralizare (cca 10 m pe directie nord-est fata de depozite
reactivi regenerare si cca 10 m pe directie sud-vest fata de instalatia de racire)
- in zona Instalatiei Amoniac II (noua) – 20 m fata de Instalatie Amoniac pe directie sudvest si cca 2 m fata de Atelier mecanic pe directie nord-est
- in zona Instalatiei de Uree (cca 10 m fata de Instalatie Uree pe directia sud)
si un profil martor pentru comparare situat la 1 Km departare fata de societate – pe directia SE,
din teren cu destinatie agricola
Indicatorii de calitate urmariti au fost cei specifici activitatilor derulate pe amplasament,
urmariti si in cadrul investigatiilor realizate in 2005, respectiv: pH, umiditate, NKj , NH4+, NO3- ,
humus. Caracterizarea probelor in raport cu nivelul de incarcare in acesti impurificatori din
proba martor a permis evidentierea urmatoarelor concluzii:
- in toate probele prelevate continuturile de amoniu depasesc continuturile determinate
in martor, pe ambele nivele de probare cu exceptia zonei instalatiei Demineralizare pe
nivelul II care a inregistrat un continut sub al martorului)
- in majoritatea probelor prelevate continuturile de azotati s-au situat peste valorile
determinate in martor, pe ambele nivele de probare.
Poluarea cu acesti impurificatori, identificata prin investigatiile realizate, este de natura istorica
si se datoreaza activitatii indelungate derulate in amplasamentul S.C. AZOCHIM S.A. (timp de
40 de ani) si este asociata actvivitatilor tuturor obiectivelor din platforma.
IV.1.1.2. Nivelul poluarii actuale a solului
In prezent, monitorizarea calităţii solului se realizează, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu
nr.15/06.08.2007, rev.1 din 21.03.2008, cu o frecventa anuala.

Monitorizarea calitatii solului, efectuata de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a vizat
în perioada 2009-2012 - doua profile de sol situate in incinta societăţii
P1 – zona instalaţiei Amoniac II, pe direcţia S – V
P2 – zona instalaţiei Uree granulată, pe direcţia S
pe adancimile de 0-10 si 30-40 cm. Compararea se realizeaza fata de proba martor prelevata
dintr-un teren cu destinatie agricola situat la o distanta de cca. 1 km pe directia S-E fata de
amplasamentul societatii cu ocazia investigatiilor realizate in 2006.
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In 2011 si 2012 monitorizarea s-a realizat de catre O.J.S.P.S. Neamţ.
Rezultatele determinarilor din 2006 si prin monitorizarea facuta de societate in perioada 20092012 sunt prezentate in tabelul IV.1.1.2.
Tabelul IV.1.1.2
Nr.
Crt.

Indicatori
de
calitate urmariti

UM

Valoare
proba
martor

Simbol
proba

1
2

pH
Umiditate
recoltare
Azot Kjeldahl
NH-4

Unit pH
%

6.64
2.86

P1
(0-10)

% s.u.
mg/kgs.u
.
mg/kg
s.u.
% s.u.
Unit pH
%

0.331
82.2

% s.u.
mg/kgs.u
.
mg/kg
s.u.
% s.u.
Unit pH
%

0.213
86.75

% s.u.
mg/kgs.u
.
mg/kg
s.u.
% s.u.
Unit pH
%

0.331
82.2

% s.u.
mg/kgs.u
.
mg/kg
s.u.
% s.u.

0.213
86.75

3
4

-

5

NO 3

6
1
2

Humus
pH
Umiditate
recoltare
Azot Kjeldahl
NH-4

3
4

-

5

NO 3

6
1
2
3
4

Humus
pH
Umiditate
recoltare
Azot Kjeldahl
NH-4

5

NO-3

6
1
2

Humus
pH
Umiditate
recoltare
Azot Kjeldahl
NH 4

3
4

-

5

NO 3

6

Humus

Valoare determinata

2006
6,92
1,22
0,67
101,32

224.58

385,32

5.65
6.78
2.69

P1
(30-40)

8,87
6,46
4,29
0,300
99,64

268.58

256,78

4.7
6.64
2.86

P2
(0-10)

6,2
6,72
1,34
0,210
116,71

224.58

223,2

5.65
6.78
2.69

P2
(30-40)

3,39
6,79
1,17
0,137
105,26

268.58

221,64

4.7

1,58

2009
7.02
10.3

2010
6.02
7.93

2011
8.81
12.68

2012
5.06
9.35

0.151
4.33

0.581
4.91

0.588
0.0

0.439
1.52

206.46

212.55

46.6

64.88

3.24
7.82
9.9

5.23
6.01
2.53

4.38
5.16
11.51

7.73
5.27
10.44

0.143
5.0

0.296
5.56

0.353
0.0

0.514
1.31

76.59

250.29

237.2

171.63

3.0
6.95
10.7

5.23
7.4
10.17

3.36
6.55
14.92

9.46
5.12
4.6

0.266
0.34

0.347
5.99

0.294
7.43

0.407
0.25

440.16

76.59

61.6

19.94

4.71
7.79
11.3

5.18
7.87
7.68

7.85
7.01
10.62

6.92
5.29
7.14

0.143
5.42

0.306
5.18

0.225
2.02

0.289
0.25

369.51

152.28

268.8

25.63

3.55

3.78

5.02

5.19

Din analiza rezultatelor prezentate, se remarca:
-valorile scazute inregistrate pentru indicatorul de calitate pH in 2012 in ambele profile pe cele 2
adancimi analizate se pot datora emisiilor de noxe gazoase si conditiilor meteorologice
favorabile generarii de ploi acide
- azotul kjeldahl se prezinta in domeniul concentratiilor inregistrate in 2006 cu o tendinta de
crestere in P1 (30-40) si P2 (0-10 si 30-40) in anul 2012
-indicatorul de calitate amoniu a inregistrat valori mult mai mici in perioada 2009 comparativ cu
cele inregistrate in 2006
-indicatorul de calitate azotati prezinta in general scaderi in P1 si P2 pe ambele adancimi de
prelevare comparativ cu valorile inregistrate in 2006.
*
*
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În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile situate in
zona instalatiilor de amoniac si uree granulata se poate concluziona ca nu au fost inregistrat
cresteri ale incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in
perioada 2009-2012 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006.
Trecerea indicatorului de calitate pH in domeniul acid in 2012 se poate datora emisiilor
de noxe gazoase si conditiilor meteorologice care au favorizat generararea de ploi acide.

IV.1.2. CALITATEA APELOR FREATICE
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de 5 foraje de urmarire a efectelor induse
de activitatile derulate asupra calitatii apelor freatice in zona de amplasament.
Amplasarea celor 5 foraje de control din perimetrul societatii este urmatoarea:
FC 1 – în zona depozitului de amoniac;
FC 2 – între depozitul de azotat de amoniu saci si instalatia de ambalare in saci uree;
FC 3 – în zona Tancului de amoniac TK 251;
FH1 – la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.;
FH2 – la est, după instalaţia de uree granulată.
Nota : forajele FH1 şi FH2. au fost puse in functiune in 2009 (masura propusa si realizata in
Programul de etapizare pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor).
Forajele de control FC1, FC2. FC3 şi FH2 sunt localizate la limita sud-estica a Platformei
AZOCHIM, in aval de Platforma industriala Savinesti, evidentiind un nivel de poluare rezultat din
cumularea aporturilor tuturor societatilor ce-si desfasoara activitatile în zona. Directia de curgere
a panzei freatice, conform informatiilor din Bilantul de mediu nivel I din 2000, este NV-SE.
Forajul FH1, amplasat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C.
FIBREXNYLON S.A.monitorizează calitatea apei subterane ce intră pe teritoriul S.C. GA PRO
CO CHEMICALS S.A..
Intrucat freaticul existent in perimetrul Platformei Industriale Savinesti, unde-si
desfasoara activitatea si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit in timp un
proces de poluare cu compusi anorganici cu continut de azot, sulfati, compusi organici si
ioni de calciu, care se mentine in continuare, prin AIM au fost stabilite CMA in functie de
nivelul de poluare determinat / foraj (FC1, FC2, FC3) in studiile de referinta anterioare.
In tabelul IV.1.2 sunt prezentate CMA conform AIM nr. 15/2007, revizia 1/2008.
Tabel IV.1.2
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

Punct de
masurare

FC1
FC2
FC3
FH1
FH2

CMA
Legea
458/2002

CMA AIM
(valori de referinta)
FC1
6.5-9.5
2500
46

FC2
6.5-9.5
2500
21

FC3
6.5-9.5
2500
33

FH1*
7.4
1149
37.35

FH2*
7.3
1318
20.71

50
0.5

50
0.5

110
0.5

150
0.5

0.65
0.02

317.65
0.02

pH
conductivitate
Amoniu( NH4+)

unit. pH,
-1
μScm
mg/l

azotati
azotiti

mg/l
mg/l

cloruri
sulfati

mg/l
mg/l

250
250

250
250

250
250

250
250

11.7
211.2

43.3
71.0

fier total
Oxidabilitate
CCOCr
duritate totala

mg/l
mg O2/l

0.2
0.5

0.2

0.2

0.2

0.44
28.8

0.13
76.8

gr.germ.

Min. 5

25

25

25

29.0

30.2
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* pentru stabilirea CMA in noile foraje FH1 si FH2 –AIM solicita analiza acestora in prima revizie
a autorizatiei. Valorile limita admise pentru concentratiile poluantilor de analizat au fost stabilite
in 2008 la punerea in functiune a forajelor FH1 si FH2 – investigatii analitice laborator SGA
Neamt.
IV.1.2.1. Probleme referitoare la calitatea panzei freatice identificate in urma investigatiilor
realizate anterior
Cu ocazia realizarii bilantului de mediu nivel II in anul 2005, ca parte integranta a Documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei Integrate de mediu pentru S.C. AGRO FERTIL S.A. s-a urmarit si
evaluarea calitatii panzei freatice in cele 3 foraje de control existente la acea data FC1, FC2 si
FC3.
Din raportarea rezultatelor la valorile prevazute în documentele de referinta (L 458/2002 si
STAS 1342/91) au reiesit urmatoarele concluzii care au evidentiat starea de poluare
semnificativa a panzei freatice :
- amoniu a fost prezent în toate forajele, în concentratii ce depasesc pragul de
interventie corespunzator;
- forajul FC3 a avut continutul cel mai ridicat de azotiti, depasind PA conform L
458/2002;
- continutul în compusi organici, exprimati ca CCOCr, a fost ridicat si a depasit
valoarea admisa în toate forajele, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002
sau STAS 1342/91);
- forajele FC2 si FC 3 s-au remarcat prin valori ale indicatorului de calitate azotati ce
au depasit nivelul maxim admis, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau
STAS 1342/91);
- continutul în fier total în forajele FC2 si FC3 a depasit limita admisa indiferent de
valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);
- forajul FC3 a fost cel mai încarcat chimic în poluantii considerati, posibil datorita
amplasarii sale in aval (pe directia de curgere a panzei freatice) fata de Platformele
Savinesti si AZOCHIM
Din compararea valorilor obtinute la acea data cu cele preluate din monitorizarea calitatii apei
freatice pe ultimii 5 ani efectuata de S.C. AZOCHIM S.A. s-a observat ca:
-se mentine poluarea semnificativa cu ioni amoniu, azotit si compusi organici în toate
forajele;
-concentratiile în ioni azotat în forajele FC 2 si FC3 depasesc în continuare limita
admisa;
-forajele FC 2 si FC 3 depasesc limita maxim admisa pentru Fe total.

Investigatiile analitice efectuate atat in cadrul programului de monitorizare 2006 cat si cu prilejul
realizarii documentatiei pentru obtinerea AIM au pus in evidenta :
- pH-ul in forajele FC2 si FC3 s-a situat in afara intervalului impus prin L 458/2002 sau
STAS 1342/91 (sub valoarea minima)
- incarcarea organica exprimata prin CCOCr a depasit valorile admise prin L 458/2002
sau STAS 1342/91 in toate cele 3 foraje de control, o depasire semnificativa inregistrandu-se in
forajul FC3
- continuturile de azotati au depasit nivelul maxim admis in forajele FC2 si FC 3,
indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);
- azotitii au depasit valorile limita impuse in forajul FC3
- amoniul a depasit semnificativ nivelul maxim admis in toate forajele, indiferent de
valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

IV.1.2.2. Calitatea prezenta a apelor freatice
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Calitatea acviferului freatic in amonte fata de directia de curgere a panzei freatice este urmarita
in prezent prin forajul FH1, pozitionat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C.
FIBREXNYLON S.A.
Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul FH1 (intrare in platforma)
este prezentata in tabelul IV.1.2.2-1
Tabelul IV.1.2.2-1
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

Valori
referinta

Punct de
masurare
FH1

Temperatura
pH
conductivitate
+

Valori determinate

2010
14.75
7.75
993.75

2011
14.45
7.5
1107.5

2012
12.9
7.55
1073

126.22

42.42

27.3

14.25
2.74
39.07
224.27

13.15
0.22
48
166.82

21.12
0.09
25.07
115.7

37,35
0,65
0,02
11,7
211,2

2009
15,8
7,15
1202,7
5
58,12
29,89
0,44
22,12
147,21

mg/l
mg O2/l

0,44
28.8

0,03
12,82

0.19
38.5

0.12
12.12

0.095
12.32

gr.germ.

29.0

32,02

23.92

12.7

10.07

0

C

unit. pH,
-1
μScm

Amoniu( NH4 )

mg/l

azotati
azotiti
cloruri
sulfati

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

fier total
CCOCr
duritate totala

12
7,4
1149

Se remarca :
-o tendinta de reducere a concentratiilor de amoniu, azotati si azotiti (cu exceptii pentru amoniu
si azotiti in 2010)
-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine relativ constanta
(exceptie 2010)

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul FH2 (iesire din platforma)
este prezentata in tabelul IV.1.2.2-2
Tabelul IV.1.2.2-2
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

Valori
referinta

Punct de
masurare
FH2

Valori determinate

14
7,3
1318

2009
15
7,02
803,5

mg/l
mg/l
mg/l

20,71
317,65
0,02

72,67
74,27
0,47

81
89
0.33

2012
13.9
8.67
1095.
2
60.5
87.95
0.13

cloruri
sulfati

mg/l
mg/l

43,3
71,0

35,82
26,42

38.5
37.8

39.47
40.57

fier total
CCOCr

mg/l
mg O2/l

0,13
76,8

0,02
13,05

0.08
12.5

0.11
16.67

duritate totala

gr.germ.

30,2

31,77

17.9

9.97

Temperatura
pH
conductivitate

0

Amoniu( NH4+)
azotati
azotiti

C
unit. pH,
μScm-1

2010

2011
15
8.2
853

Nota: in 2010 din cauza unor lucrări în zona din imediata apropiere a puţului FH2 (ieşire platformă) nu s-a
reuşit prelevarea probelor din pânza freatică.

Se remarca :
-o tendinta de reducere a concentratiilor de azotiti (dar cu valori inregistrate > valoarea
concentratiei de referinta)
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-concentratiile in amoniu raman ridicate (peste concentratia de referinta)
-concentratiile in azotati sunt relativ constante (sub concentratia de referinta)
-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine relativ constanta (sub
valoarea de referinat)
Comparativ cu valorile inregistrate in forajul FH1, pozitionat in aval de societate, se remarca:
-incarcarea cu amoniu si ioni azotat creste
-concentratia ionilor azotit ramane relativ constanta
-aportul in incarcarea in substante organice este relativ redusa.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul F1 (zona depozit amoniac)
este prezentata in tabelul IV.1.2.2-3
Tabelul IV.1.2.2-3
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

CMA
Legea
458/2002

Punct de
masurare
F1 –
depozit
amoniac

Valori determinate

2010
14.25

2011
13.75

2012
13.55

7.6
875.25
4.64

7.52
1014
5.8

7.95
1039.5
10.56

102.47
0.38

45.39
0.42

19.36
0.11

Temperatura

0

pH
conductivitate
Amoniu( NH4+)

unit. pH,
-1
μScm
mg/l

azotati
azotiti

mg/l
mg/l

50
0.5

2009
14,75
7,12
755,5
34,92
28,15
0,09

cloruri
sulfati

mg/l
mg/l

250
250

38,45
85,45

35.95
19.22

85
17.8

19.75
38.42

fier total
CCOCr

mg/l
mg O2/l

0.2
5

0
7,8

0.08
12.21

0.11
16.01

0.09
16.27

duritate totala

gr.germ.

Min. 5

17,42

13.55

7.5

6.22

C
6.5-9.5
2 500
0.5

Se remarca :
-o tendinta de reducere a concentratiilor de azotiti (dar cu valori inregistrate > valoarea
concentratiei de referinta)
-o scadere a concentratiilor in amoniu fata de valoarea inregistrata in 2009
-concentratiile in azotati si azotiti sunt relativ constante (sub CMA Legea 458/2002 cu exceptia
anului 2010 pentru azotati)
-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine relativ constanta (peste
CMA conf. Legii 458/2002)
Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul F2 (zona Instalatie uree II insacuire) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-4
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Tabelul IV.1.2.2-4
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

CMA
Legea
458/2002

Punct de
masurare

2010
11.85
8.025
1774.25
295.425

2011
14.25
7.85
1029
49.92

2012
14.65
8.05
1149
47.92

50
0.5

2009
15,45
7,5
997,5
58,12
138,03
0,23

569.125
14.22

152.77
0.72

79.3
0.09

mg/l
mg/l

250
250

107,55
47,31

35.15
25.85

27.35
23.97

21.42
42.6

fier total
CCOCr

mg/l
mg O2/l

0.2
5

0
10,75

22.44
30.77

0.09
19.55

0.128
15.87

duritate totala

gr.germ.

Min. 5

21,60

6.8

4.05

7.85

Temperatura
pH
conductivitate
Amoniu( NH4+)

0

azotati
azotiti

mg/l
mg/l

cloruri
sulfati

F2 Uree II
insacuire

Valori determinate

C

unit. pH,
μScm -1
mg/l

6.5-9.5
2 500
0.5

Se remarca :
-valori ridicate ale concentratiei in amoniu (foarte mare in 2010)
-valori relativ scazute ale concentratiilor de azotiti cu exceptie in 2010
-valori ridicate ale concentratiilor de azotati cu o tendinta de scadere in 2012
-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine ridicata.
Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul F3 (zona depozit amoniac
II) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-5
Tabelul IV.1.2.2-5
Parametru/
indicator de
calitate

Unitate de
masura

CMA
Legea
458/2002

Punct de
masurare
F3 –
depozit
amoniac II

Valori determinate

2010
17.05
7.625
973.25
6.9

2011
13.87
8.12
1063.25
24.47

2012
13.62
8.22
1087.5
27.85

50
0.5

2009
15,75
7,22
904,5
27,3
86,62
0,23

115.57
0.48

48.02
0.57

76.22
0.042

mg/l
mg/l

250
250

77,12
54,83

37.35
17.12

45.15
15.52

41.75
53.5

fier total
CCOCr

mg/l
mg O2/l

0.2
5

0
12,15

0.09
33.07

0.06
20.4

0.11
20.12

duritate totala

gr.germ.

Min. 5

15,72

19.5

6.52

8.15

Temperatura
pH
conductivitate
Amoniu( NH4+)

0

azotati
azotiti

mg/l
mg/l

cloruri
sulfati

C

unit. pH,
μScm -1
mg/l

6.5-9.5
2 500
0.5

Se remarca :
-valori ridicate ale concentratiilor in amoniu si azotati
-valori relativ scazute ale concentratiilor de azotiti
-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine ridicata.
*
*
*
Prin urmare, se poate afirma ca freaticul existent în perimetrul Platformei Industriale
Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM S.A., unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp un proces de poluare cu compusi anorganici cu
azot si compusi organici.
Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de
producere a compusilor anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati
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activitatilor desfasurate în trecut de AZOCHIM si în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. sunt: amoniul, azotatii si azotitii. Incarcarea organica (exprimata ca CCOCr) nu reprezinta
un indicator specific activitatilor desfasurate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.exista 5 foraje de control a
calitatii panzei freatice. Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in
aval de de Platforma industriala Savinesti, evidentiaza un nivel de poluare rezultat din
cumularea aporturilor societatilor din amonte (forajul FH1), inclusiv a societatii analizate. Aportul
de poluare remarcat in special pentru indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul din aval,
comparativ cu cel din amonte se datoreaza activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in
prezent pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..
Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o
tendinta de scadere a nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi
organici, mentinandu-se totusi o poluare semnificativa.
IV.1.3 Calitatea emisiilor in atmosfera
Activitatea desfasurata de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti conduce la emisii de
poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate si difuze.
Monitorizarea se efectueaza prin doua tipuri de actiuni:
-Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu
conditiile impuse de autoritatile competente.
- O data pe an se efectueaza un set de masuratori, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din
surse punctiforme, de catre un laborator tert, acreditat.
In tabelul IV.1.3 se prezinta cerinta de monitorizare conf AIM si sursele de emisii.
Tabelul IV.1.3 Sursele de emisii gazoase monitorizate conf AIM si sursele de emisii.
Sursa de emisie/
proces
Instalatia
de Amoniac
- Ardere in
supraincalzitor

- Ardere in cazanele
auxiliare
Instalatia de
acid azotic
Instalatia de
AN / CAN

Punctul de
emisie
Cos (1buc)

Cos (2buc)
Cos
(Duza)

Cos

Instalatia de Uree
granulata
Cos (6buc.),
- Granulare
- Spalare
scruber amoniac Cos (2buc.)
Centrala
Termica
Cos de
(6980 KW)
evacuare
- gaze
naturale

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Noxa emisă

Frecventa de monitorizare
(masurare)

NOx
SO2
CO
Pulberi
NOx
SO2
CO
Pulberi
NOx

semestrial
semestrial
semestrial
semestrial
semestrial
semestrial
semestrial
semestrial
12 analize/zi

N2O

trimestrial

NH3

trimestrial

Pulberi

trimestrial

NH3

trimestrial

Pulberi

semestrial

NH3
NOx
SO2
CO
Pulberi

trimestrial
lunar
lunar
lunar
semestrial
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IV.1.3.1 Calitatea emisiilor dirijate/instalatii
IV.1.3.1.1 Instalatia amoniac
- capacitate instalaţie:
Capacitatea de productie proiectata este de 1003 tone/ zi amoniac lichid, din care 5,1 tone sunt
sub forma de apa amoniacala (25% procente molare).
- poluantii emisi: gaze arse cu continut de CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si
cazanele auxiliare
- localizarea sursei :
a) 1 cos de dispersie aferent la Reformerul primar si supraincalzitor abur;
b) 2 cosuri de dispersie aferente cazanele auxiliare
Dimensiuni surse dirijate
 Reformerul primar si supraincalzitor abur cu H = 26 m si diametrul D = 3,45 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v=14,8 m/s; Tgaze= 236 C ; Qv = 274103 mc/h
 Cazan auxiliar A cu H = 30 m si diametrul D = 2,46 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v=10,3 m/s; Tgaze= 214 C ; Qv = 176149 mc/h
 Cazan auxiliar B cu H = 30 m si diametrul D = 2,46 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v=11,3 m/s; Tgaze= 195 C ; Qv = 193251 mc/h
Nota : Valori preluate din AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si rapoartele de
incercari emise de SC EnEco Consulting SRL in anul 2012.
Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;
Nivelul emisiilor : valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de SC
EnEco Consulting SRL (Buletin de analiza nr. EN 834 din 26.10.2012) si S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti (Raportul anual de mediu/2012) in cadrul monitorizarilor realizate in
anul 2012 sunt prezentate in tabelul IV.1.3.1.1
Tabel IV.1.3.1.1 Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor
fabricare amoniac
CO

Sursa/Raport de incercare (RI)

Reformare

primara/

nr.

EN

834

/

0

de emisie Instalatia de

NOx
SOx
mg/Nm3
53,9
0

Pulberi
1,11

26.10.2012

Cazan auxiliar A/ nr. EN 834 / 26.10.2012
Cazan auxiliar B/ nr. EN 834 / 26.10.2012
Reformer primar/ Lab Amoniac /

2,20
13,7
0

39,2
115,6
51,3

0
0
0

1,28
1,96
-

0
0

115,0
72,5

0
0

-

20.03.2012

Supraincalzitor/ Lab Amoniac / 20.03.2012
Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac /
20.03.2012
Amoniac

/

912,5

122,5

0

-

Amoniac

/

0

205,4

0

-

Supraincalzitor/ Lab Amoniac / 17.05.2012
Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac /

0
0

97,3
100,0

0
0

-

/

0

117,3

0

-

Reformare primara/ Lab Uree / 29.06.2012
Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac /

-

-

-

0
0

Cazan

auxiliar

B/

Lab

20.03.2012

Reformer

primar/

Lab

17.05.2012

17.05.2012

Cazan

auxiliar

B/

Lab

Amoniac

17.05.2012
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27.06.2012

Cazan

auxiliar

B/

Lab

Amoniac

/

-

-

-

0

0
46,0

38,0
45,0

0
0

-

28.06.2012

Reformare primara/ Lab Uree / 20.09.2012
Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac /
20.09.2012

B/

Lab

Amoniac

/

0

80,0

0

-

primara/

Lab

Amoniac

/

0

184,0

0

0

Supraincalzitor/ Lab Amoniac / 31.10.2012
Cazan auxiliar B/ Lab Amoniac /

0
0

92,0
103,0

0
0

0
-

26.10.2012
Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr.
15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008

10

350

2

5

Cazan

auxiliar

20.09.2012

Reformare
31.10.2012

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de
AIM nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, cu exceptia valorilor la CO din 20.03.2012,
20.09.2012 si 26.10.2012.
IV.1.3.1.2. Instalatia Uree granulata
- capacitate instalaţie: Capacitatea de productie proiectata este de 300.000 tone/an uree
granulata este asigurata de doua linii de fabricatie.
- poluantii emisi: NH3, pulberi
- localizarea surselor :
a. la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera
prin intermediul a 6 ventilatoare axiale montate in turnul de granulare.
b. la faza de spalare in Scruberul de amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in
atmosfera prin 2 surse stationare de emisie
Dimensiuni surse dirijate

Turn Granulare 6 cosuri cu H = 50 m si diametrul D = 1,7 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v= 15.9 m/s; Tgaze= 45 C ; Qv =129.852 m3/h

Scruber amoniac 2 cosuri cu H = 30 m si diametrul D = 0,68 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v=2.0 m/s; Tgaze= 40 C ; Qv = 2614,0 mc/h
Nota : Valori preluate din AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si rapoartele de incercari
emise de SC EnEco Consulting SRL in anul 2012.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;
Nivelul emisiilor: valorile obtinute in urma masurarilor efectuate de SC EnEco Consulting SRL
(Buletin de analiza nr. EN 834 din 26.10.2012) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
(Raportul anual de mediu/2012) in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2012 sunt prezentate
in tabelul IV.1.3.1.2
Tabel IV.1.3.1.2 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor
Scruber)
Sursa/Raport de incercare (RI)

NH3

de emisie (Granulare,

Pulberi
mg/Nm3

NH3

SC EnEco Consulting SRL
2,53
Granulare/ nr. EN 837 / 26.10.2012
Scruber/ nr. EN 837 / 26.10.2012
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Scruber Linia I/ Lab Uree / 29.03.2012
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Scruber Linia II/ Lab Uree / 29.03.2012
Scruber Linia I/ Lab Uree / 17.05.2012
Scruber Linia II/ Lab Uree / 17.05.2012
Scruber Linia I/ Lab Uree / 25.09.2012
Scruber Linia II/ Lab Uree / 25.09.2012
Scruber Linia I/ Lab Uree / 11.11.2012
Scruber Linia II/ Lab Uree / 11.11.2012
Turn Granulare/ Lab Toxicologie / 11.11.2012
Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 15
din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008

17,5
100

30

10,9
12,2
11,7
27
28,3
28,0
26,0
30

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de
AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
IV.1.3.1.3 INSTALATIA DE FABRICARE AZOTAT DE AMONIU (AN) / NITROCALCAR (CAN)
- capacitate instalaţie: Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie GIAP, cu o capacitate
maximă de 700 t/zi AN şi 1000 t/zi CAN. Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963.
Tehnologia şi instalaţia de obţinere a azotatului de amoniu a fost modernizată în
perioada 1997-1998 sub licenţă şi engineering de bază al firmei KRUPP-UHDE.
- poluantii emisi: NH3, pulberi
- localizarea sursei:
cos V001 aferent:
- bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la :
- tamburul de uscare
- zona alimentare banda transportoare
-exces aer racitor pat fluidizat
-bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la :
- elevatorul de produs cald
-sitele grosiere
- preconcasoare
- banda de produs finit
-banda transportoare pentru dolomită, aditivi
-cântar bandă pentru aditivi
Dimensiunea sursei dirijate

Un cos cu H = 54 m si diametrul D = 1,6 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v= 13.1 m/s; Tgaze= 61 C ; Qv =94.770 m3/h
Nota : Valori preluate din AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si rapoartele de incercari
emise de SC EnEco Consulting SRL in anul 2012.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;
Nivelul emisiilor : valori obtinute in urma masurarilor efectuate de SC EnEco Consulting SRL
(Buletin de analiza nr. EN 836 din 26.10.2012) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
(Raportul anual de mediu/2012) in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2012 este prezentat in
tabelul IV.1.3.1.3
Tabel IV.1.3.1.3 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii sursei de emisie aferenta Instalatiei
AN/CAN
Sursa/Raport de incercare (RI)

NH3

Pulberi
mg/Nm3

SC EnEco Consulting SRL
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1,14
Cos evacuare/ nr. EN 836 / 26.10.2012
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
18,67
Cos evacuare/Lab. AN/CAN / 27.02.2012
Cos evacuare/Lab. AN/CAN / 29.06.2012
21,2
Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 16.11.2012
Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 15
din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008

1,24
25,8
28,4
2

2

Din datele prezentate in tabel se observa depasiri ale valorilor obtinute ale limitelor prevazute
de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Valoarea de 2 mg/Nmc considerata ca limita pentru amoniac si pulberi este foarte scazuta fata
de limitarile din Ordinul MAPPM nr. 462/93, unde limita pentru amoniac este de 30 si respectiv
pentru pulberide 50 mg/Nmc. Propunem aplicarea acestor limite.
II.3.4.1.4 INSTALATIA DE FABRICARE ACID AZOTIC DILUAT – GIAP
Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat se bazează pe oxidarea catalitică a amoniacului
la presiune atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a oxizilor de azot rezultaţi.
Capacitatea proiectată este de 180.000 t/an la o funcţionare simultană cu cele 4 linii de
fabricaţie.
- poluantii emisi: N2O, NOx
- localizarea sursei: cos (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic
Dimensiunea sursei dirijate
 Un cos cu H = 105 m si diametrul D = 1,4 m.
Parametrii fizici surse dirijate
-

v= 21,3 m/s; Tgaze= 112 C ; Qv = 117980 m3/h

Nota : Valori preluate din AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si rapoartele de incercari
emise de SC EnEco Consulting SRL in anul 2012.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;
Nivelul emisiilor : valori obtinute in urma masurarilor efectuate de SC EnEco Consulting SRL si
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2012 si
trimestrul I din 2013– Buletin de analiza nr. EN 836 din 26.10.2012, Raportul anual de
mediu/2012, media oxizilor de azot in lunile ianuarie, februarie, martie 2013, sunt prezentate in
tabelul II.3.4.1.4
Tabel II.3.4.1.4 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii sursei de emisie (acid azotic)
Sursa/Rapoarte de incercare (RI)

NOx

SC EnEco Consulting SRL
1505
Cos evacuare/ nr. EN 835 / 26.10.2012
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
1693
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / ianuarie 2012
2027
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / februarie 2012
1976
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / martie 2012
2025
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / aprilie 2012
2111
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / mai 2012
2083
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / iunie 2012
2069
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / iulie 2012
2090
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / august 2012
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Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / septembrie 2012
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / octombrie 2012
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / noiembie 2012
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / decembrie 2012
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / ianuarie 2013
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / februarie 2013
Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / martie 2013
Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 15 din 06.08.2007
revizuita in 21.03.2008

2077
2031
1845
1876
1921
1885
1975
2150

-

600

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de
AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
IV.1.3.1.5 CENTRALA TERMICĂ
Centrala termică este constituită din două cazane de abur :
-cazanul de abur TGV 10000/12
-cazanul de abur MANGAZZINI
- poluantii emisi: pulberi, CO, NOx, SOx
Cazanul TGV Biassi10000/12 produce abur tehnologic de 13 ata şi 6 ata şi apă de termoficare.

-

- Dimensiunea sursei dirijate
Un cos cu H = 22 m si diametrul D = 0,76 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v= 10,5 m/s; Tgaze= 139 C ; Qv = 17139 m3/h
Cazanul MINGAZZINI

-

Cazan de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar. Acest cazan este fabricat de
MINGAZZINI, PARMA, ITALIA, in anul 2011:
- Dimensiunea sursei dirijate

Un cos cu H = 22 m si diametrul D = 0,76 m.
Parametrii fizici surse dirijate
v= 9,9 m/s; Tgaze= 201 C ; Qv = 16160 m3/h
Nota : Valori preluate din AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si rapoartele de incercari
emise de SC EnEco Consulting SRL in anul 2012.

Tabel IV.1.3.1.5 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor de emisie aferente centralei
termice
Sursa/Raport de incercare (RI)

CO

NOx
mg/Nm

SC EnEco Consulting SRL
0
30,1
Cazanul TGV Biassi / nr. EN 832 / 26.10.2012
0
20,8
Cazanul MINGAZZINI / nr. EN 833 /

3

SOx

Pulberi

0
0

1,77
1,58

26.10.2012

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /

0

95,0

0

-

49,2

86,3

0

-

0

75

0

-

27.02.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
29.03.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
20.04.2012
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49,2

86,3

0

-

37,2

84

0

-

23,39

79

0

-

51,1

93

0

-

0

84

0

-

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /

10,0

151,2

0

-

16.12.2012
Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 15
din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008

100

350

35

5

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
25.05.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
28.06.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
24.09.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
31.10.2012

Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac /
12.11.2012

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de
AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
*
*

*

Activitatea desfasurata de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti conduce la emisii de
poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate.
Monitorizarea emisiilor in anul 2012 a fost efectuata prin automonizare de laboratoarele de
analiza apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnEco Consulting SRL –
Laborator Abilitat de Ministerul Sanatatii cu Certificatul nr. 95/2009/2011. Aceasta monitorizare
a avut ca scop verificarea incadrarii valorii concentratiilor poluantilor in VLE din AIM Nr. 15
din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.

Instalatia amoniac (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si
cazanele auxiliare).
Valorilor obtinute se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in
21.03.2008, cu exceptia valorilor monoxidului de carbon de la cazanele auxiliare, care dapasesc
limita de 10 mg/Nm3 CO, in datele 20.03.2012, 20.09.2013 si 26.10.2012.
Cazan auxiliar A: 29.09.2012: 46,0 mg/Nm3 CO
Cazan auxiliar B: 20.03.2012: 912,5 mg/ Nm3 CO
26.10.2012: 13,7 mg/ Nm3 CO
Din cele 3 valori, doua sunt sub 100 mg/Nm3 (VLE corespunzatoare din Ordinul MAPPM nr.
462/1993).
Pentru a mentine concentratiile de poluati sub VLE, recomandam o reglare a arderii si
mentenata periodica a arzatoarelor cu firma de specialitate.
Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag .
92 – BAT recomanda pentru reformerul primar, supraincalzitorul si cazanele auxiliare,
incadrarea emisiilor de NOx intre 90 – 230 mg/Nm3.
Prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, avem urmatoarele limitele (care se raportează la un conţinut
în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%):
-CO: 100 mg/Nm3
-SOx: 35 mg/Nm3
-NOx: 350 mg/Nm3
-pulberi: 5 mg/Nm3
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Propunem limita de 230 mg/Nm3 pentru NOx conform BAT, iar pentru ceilalti poluanti limitele din
Ordinul MAPPM nr. 462/1993 prezentate mai sus.
Instalatia Uree granulata (poluantii emisi: NH3, pulberi)
De la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera
prin intermediul a 6 cosuri de emisie montate in turnul de granulare.
De la faza de spalare amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in atmosfera prin 2
surse stationare de emisie.
Din rezultatele masurarilor se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM
Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Mentionam ca nu au fost efectuate masurari la toate cosurile de evacuare ci doar la un cos din
cele 6 existente la faza de granulare. Pentru o cuantificare cat mai exacta a emisiilor,
recomandam efectuarea de masurari la toate cele 6 cosuri de emisie conform AIM Nr. 15 din
06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.

De la Instalatia de hidroliza-desorbtie rezulta emisii de NH3, care sunt evacuate in atmosfera
printr-un cos de emisie. Aceasta sursa nu a fost monitorizata pana in prezent. Recomandam
monitorizarea emisiilor de NH3, la aceasta sursa si incadrarea in VLE pentru NH3 de 30
mg/Nm3, conform Ordinul MAPPM nr. 462/1993.
Instalatia AN /CAN (poluantii emisi: NH3, pulberi)
Masurarile efectuate au indicat depasiri ale valorilor limita prevazute de AIM Nr. 15 din
06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 (2 mg/Nm3), pentru pulberi si amoniac.
Nota : VLE este foarte mica comparativ cu limitele impuse de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 de 30
mg/Nm3 pentru amoniac si respectiv 50 mg/Nm3 pentru pulberi.
Valorile concentratiilor obtinute pentru amoniac si pulberi la aceasta instalatie se situeaza sub VLE
corespunzatoare din Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

Propunem limitele de 30 mg/Nm3 pentru amoniac si de 50 mg/Nm3 pentru pulberi, conform
Ordinului MAPPM nr. 462/1993.
Instalatia de fabricare acid azotic (poluantii emisi: NOx si N2O)
Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic
Din rezultatele masurarilor efectuate in anul 2012 si trimestrul I din 2013, se observa incadrarea
valorilor determinate in limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Aceste limite sunt valabile pana in 31.12.2014, data la care instalatia de acid azotic va fi
retehnologizata (conform Planului de etapizare), iar valorile concentratiilor oxizilor de azot vor
trebui sa respecte VLE impuse dupa aceasta data.
Centrala Termica (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi)
Centrala termică este constituită din două cazane de abur :
-cazanul de abur TGV 10000/12
-cazanul de abur MANGAZZINI
Valorilor obtinute prin masurarile efectuate in 2012 se incadreaza in limitele prevazute de AIM
Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Recomandam ca toate masurarile anuale privind sursele stationare de emisii de noxe gazoase
si parametrii fizici ale acestora, sa se realizeze cu un laborator Acreditat RENAR .
IV.1.3.2 Emisii difuze
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Emisii fugitive care pot rezulta ca urmare a proceselor tehnologice ce se desfasoara pe
amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti pot fi : pulberi, gaze de ardere
cu continut de NH3, NOx, SO2, CO.
- Emisiile fugitive de gaze de ardere cu continut de pulberi, NOx, CO, SO2 pot apare de la
instalatiile de ardere a combustibililor.
Emisii difuze de amoniac pot rezulta de la:
- Tancul de amoniac lichefiat (la purja in caz de defectiuni mici sau posibile neetanseitati
pe traseele de incarcare descarcare)
rezervorul de apa amoniacala;
- Instalatia de amoniac (posibile neetanseitati pe traseele de conducte)
- Instalatia de fabricare a ureei granulate ( depozit vrac, benzi transportoare uree vrac,
incarcare vagoane cu uree vrac, posibile neetanseitati pe traseele de incarcaredescarcare)
- Instalatia de AN/CAN
Emisii difuze de pulberi pot rezulta de la :
- Instalatia de AN/CAN
- Instalatia de fabricare a ureei granulate : ( depozit vrac, benzi transportoare uree vrac,
incarcare vagoane cu uree vrac)
Aceste pierderi (emisii difuze) se pot regăsi ca imisii in zona de lucru a Personalului
operator care deserveste instalatiile tehnologice sau zonele din imediata vecinatate.
Emisii difuze de oxizi de azot pot rezulta de la:
- Instalatia de acid azotic
- Instalatia de amoniac
- Centrala termica

IV.1.3.3 Sursele mobile:
In cadrul activitatilor de aprovizionare materii prime – desfacere produse finite, apar emisii de
noxe gazoase provenite din arderea combustibililor auto.
Emisii in aer:
- poluanti: gaze de ardere cu continut de pulberi, monoxid de carbon, dioxid de azot si
dioxid de sulf de la arderea combustibilului (benzină, motorină).

IV.1.3.4 Calitatea aerului - imisii
Conform AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nu se impune monitorizarea imisiilor la
limita perimetrala a societatii.
Principalii poluanti rezultati in urma activitatilor desfasurate in cadrul SC GA PRO CO
CHEMICALS SA Săvineşti sunt : pulberi in suspensie, NOx, SO2, CO, HCl, CH2O si NH3.

Punctele de monitorizare stabilite de comun acord cu Garda Naţională de Mediu
Comisariatul Judeţean Neamţ sunt „Pompieri” şi „Pamgaz”, unde se măsoară imisiile de
NH3 si NO2 astfel:
-

Punctul Pompieri : NH3
Punctul Pamgaz: NH3 si NO2

Imisii in atmosfera
Generalitati si reglementari
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Prin imisii se înţelege transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii
sistemului său ecologic, bunuri materiale, etc.). Imisiile într-un anumit punct / zonă reprezintă o
însumare a emisiilor dirijate (fixe sau mobile) şi difuze generate de activităţile socio-economice,
traficul rutier având o pondere substanţială.
Principalii poluanti rezultati in urma activitatilor desfasurate in cadrul S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt : pulberi in suspensie, NOx, SO2, CO si NH3.
În tabelele nr. IV.1.3.4-1 ÷ IV.1.3.4-3 sunt prezentate limitările pentru poluanţii rezultati din
activitatile specifice societatii conform Legii nr. 104/2011 si STAS 12574/87 corelat cu Ordinul
MAPPM nr. 756/1997 care introduce noţiunile de:
- Prag de Alertă - PA - care reprezintă 70% din CMA;
- Prag de Intervenţie - PI - care este egal cu CMA din STAS 12574/87.
Tabel IV.1.3.4-1 Concentratii maxime admise - Praguri de alertă - PA - (Conform Ordin MAPM
nr. 756 /1997 şi STAS 12574/87)
Praguri de alertă, mg/mc

Substanţa
poluantă

momentane
(30 minute)
0,21
0,35

NH3
Pulberi in suspensie

zilnic
0,07
0,105

Tabel IV.1.3.4-2 Concentratii maxime admise - Praguri de intervenţie- PI - ( Conform Ordin
MAPM nr. 756 /1997 şi STAS 12574/87)
Praguri de intervenţie, mg/mc
momentane
zilnic
(30 minute)
0,3
0,1
0,5
0,15

Substanţa
poluantă
NH3
Pulberi in suspensie

Tabel IV.1.3.4-3 Valori limită (Conform Legii nr. 104/2011)
Nr.

Substanţa

crt.

poluantă

1.

Perioada de mediere

Valoare limită, g/mc

Pulberi
în
suspensie (PM10)

24 h

50

2.

SO2

1h

350

3.

NO2 şi NOx

1h

200

4.

CO

Mediile pe 8 ore

10.000

Masurari de imisii
Rezultatele obtinute in urma masurarilor de imisii sunt centralizate in tabelul IV.1.3.4-4
Tabel IV.1.3.4-4 - Concentratii în aer la nivelul solului la limita incintei S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti
PAMGAZ
NH3 µg/mc

POMPIERI
NO2 µg/mc

NH3 µg/mc

Luna

max

min

max

min

max

min

Ianuarie 2012

76,5

1,0

26,0

0

64,0

0

Februarie 2012

72,0

7,0

55,0

0

96,0

3

Martie 2012

182

15,0

48,5

0

91,3

7

Aprilie 2012

194

35,0

53,0

9,0

229,3

13,3
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Mai 2012

107
273,3

Iunie 2012

(20.06.2012)

35,3

45,5

4,5

51,5

17,7

20,3

49,0

0

235,3

9,5

Iulie 2012

77,5

15,8

24,0

0

32,5

9,3

August 2012

117,8

20,8

38,3

0

56,8

4,0

16,5

53,0

0

Septembrie 2012

229,3 (24.09.2012)
249,8 (28.09.2012)

246,3
(28.09.2012)

2,0

Octombrie 2012

147

30,0

37,5

0

108,5

12,5

Noiembrie 2012

95

26,0

54,5

0

114,0

8,0

19,0

27,0

0

277,8

Decembrie 2012

(08.12.2012)

279,8
(11.12.2012)
283,5

7,0

Ianuarie 2013

173,3

11,0

31,5

0

Februarie 2013

59,0

23,0

22,5

0

126,0

5,0

Martie 2013

61,8

19,0

50,0

4,5

29,5

4,0

PA

210

-

-

-

210

-

PI

300

-

-

-

300

-

-

-

200

-

-

-

Ordin MAPM
nr. 756 /1997
şi STAS
12574/87

Lega nr. 104/2011

(02.01.2013)

3,0

Analizând rezultatele măsurărilor de imisii efectuate in anul 2012 si trimestrul I din 2013, se
observa depasiri ale PA pentru amoniac, comparativ cu limitările din STAS 12574/87 corelat cu
Ordinul MAPPM nr. 756/1997. Aceste depasiri s-au inregistrat in lunile aprilie, iunie,
septembrie, decembrie - 2012 si ianuarie - 2013.
*
*

*

Conform AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nu se impune monitorizarea imisiilor la
limita perimetrala a societatii.
Totusi, societatea realizeaza monitorizarea imisiilor in zona periuzinala, prin care determina
concentratiile de NH3, NO2. Punctele de monitorizare stabilite de comun acord cu Garda
Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Neamţ sunt „Pompieri” şi „Pamgaz” sunt:
- Punctul Pompieri : NH3
- Punctul Pamgaz: NH3 si NO2
In anul 2012 si trimestrul I din 2013, au fost inregistrate depasiri ale PA comparativ cu limitările
din STAS 12574/87 corelat cu Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru indicatorul de calitate
amoniac (aprilie, iunie, septembrie si decembrie - 2012 si ianuarie – 2013). Din precizarile
facute de personalul responsabil al societatii, depasirile inregistrate s-au datorat unor situatii
accidentale care au impus oprirea instalatiilor.
Desi nu a fost depasit pragul de interventie, trebuie acordata o atentie marita emisiilor
accidentale de amoniac, pentru ca in conditiile meteo nefavorabile unei bune dispersii a
poluantilor, se pot inregistra depasiri ale CMA la amoniac in zonele locuite din vecinatatea SC
GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti.
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IV.1.3.5. MODELAREA MATEMATICĂ A DISPERSIEI POLUANŢILOR EMIŞI ÎN
ATMOSFERĂ DE SURSELE STAŢIONARE AFERENTE S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A.
IV.1.3.5.1.

Date meteorologice

Zona Piatra Neamţ se situează în partea centrală a judeţului Neamt, întinzându-se
parţial în Carpaţii Orientali – Munţii Stânişoarei si Munţii Tarcăului (Goşmanul) şi Subcarpaţii
Moldovei. În ansamblu, judeţul Neamţ prezintă o climă temperat continentală particularităţi
specifice părţii de est a ţării. Caracteristicile climei sunt determinate de altitudine, de
particularităţile circulaţiei atmosferice, de formele şi fragmentarea reliefului cât şi de marile
suprafeţe lacustre, apărute odată cu amenajarea hidroenergetică a Bistriţei.
Dintre toate elementele climatice temperatura aerului este elementul care se supune cel
mai fidel ciclicităţii anuale. Considerând un areal dat, suprafaţa activă şi radiaţia solară pot
înregistra modificări potenţial minore iar circulaţia atmosferică induce un caracter variativ
regimului termic dar caracterizat de amplitudini similare.
Temperatura medie anuală înregistrată la Piatra Neamţ înscrie acest areal în intervalul
termic caracteristic zonelor de tranziţie între ariile subcarpatice şi munţii scunzi. Media
multianuală a temperaturii aerului este de 8,74 0C (1961 – 2000), cu o amplitudine între media
lunii cele mai călduroase şi celei mai friguroase de 22,3 0C (tab. II.3.). Cele mai folosite şi mai
facile instrumente statistice meteorologice privind temperatura aerului atmosferic sunt
reprezentate de mediile anuale şi lunare ale temperaturii.
Inversiunile termice sunt fenomenele atmosferice caracterizate de încălcarea regimului
de variaţie termic adiabatic (temperatura aerului creşte şi nu scade în raport cu altitudinea).
Aceste anomalii sunt cunoscute pentru importanţa bioclimatică. Stagnările maselor de aer
determinate de inversiunile termice sunt asociate cu cele mai intense episoade de poluare
atmosferică.
În arealul supus studiului se poate vorbi de o reducere a intervalului cu inversiuni
dinspre sezonul de iarnă spre sfârşitul primăverii – începutul verii (tab. II.6.), dar şi a grosimii
medii a inversiunilor, corelată cu intervalul termic al acesteia.
Inversiunile termice au un important rol în dispersia atmosferică a poluanţilor prin
caracterul de acalmie şi stabilitate atmosferică care le caracterizează şi determină o remanenţă
a poluanţilor atmosferici în zona surselor poluante şi implicit acumularea lor.
Presiunea atmosferică reprezintă un element meteorologic şi este definită de presiunea
hidrostatică a atmosferei ce se manifestă în egală măsură în toate direcţiile. Din punct de
vedere fizic este definită ca greutatea cu care întreaga atmosferă apasă pe o unitate de
suprafaţă dată, fiind exprimată în hectopascali (hPa) - unităţi echivalente milibarului
reprezentând 4/3mm coloană de mercur pe 1cm2.
Spre deosebire de alţi parametri meteorologici, presiunea atmosferică este caracterizată
de o evoluţie liniară odată cu variaţia altitudinii, nefiind influenţată simţitor de alţi factori decât la
macroscară. Astfel mediile anuale înregistrate în diferite puncte din arealul Piatra Neamţ
înfăţişează diferenţa altitudinală, astfel la staţia meteorologică din oraş este calculată o medie
de 979,9hPa iar la staţia Pângăraţi de 978,5hPa. Evoluţia valorică a presiunii atmosferice este
atât de fidelă schimbării altitudinale încât se evidenţiază diferenţe în media anuală aferentă
diferitelor perioade de funcţionare a staţiilor meteorologice pe un anumit amplasament: în
perioada 1941 – 1960 (978,2hPa) şi 1987 până în prezent (974,3hPa) în comparaţie cu 1961 –
1986 când staţia a fost amplasată la o altitudine redusă, pe terasele râului Bistriţa.
Vântul reprezintă un fenomen meteorologic vectorial caracterizat de o variabilitate
intensă în timp şi spaţiu, condiţionat de contrastul baric. Deplasarea curenţilor de aer este
determinată, în general, de dezvoltarea diferitelor sisteme barice şi, în special, de activitatea
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centrilor barici de acţiune. Dintre parametrii ce caracterizează vântul, cu o variabilitate bine
reprezentată în timp şi spaţiu, se remarcă direcţia din care bate vântul şi viteza acestuia.
Considerând mişcările maselor de aer ca fiind de importanţă dominantă pentru modul de
dispersie al poluanţilor atmosferici, se va analiza diferit regimul vânturilor la nivelul culmilor
înalte, la nivelul văilor şi versanţilor şi în cele din urmă la nivelul sectorului subcarpatic.
La nivelul culmilor înalte se analizează datele înregistrate la staţia meteorologică
Ceahlău Toaca, staţie care nu aparţine arealului studiat dar prin localizarea (altitudinal
superioară cu cel puţin 500 – 600m faţă de culmile prezente în arealul municipiului Piatra
Neamţ) înfăţişează regimul general al vânturilor pentru Carpaţii Orientali. Astfel se evidenţiază o
dominanţă pronunţată a vânturilor vestice (>45%), urmate de cele nord-vestice (>10%) şi o
valoare a calmului redusă (3%).
Variaţia anuală înregistrată în valorile vitezei vântului este guvernată de raportul dintre
gradienţii barici generali şi cei locali generaţi de perturbaţii dinamice şi termice determinate de
suprafaţa activă, în câmpul circulaţiei generale a atmosferei.
Pe culoarul transversal al râului Bistriţa, la Pângăraţi, s-a înregistrat un regim de variaţie
liniar cu minima în luna iulie (1,8m/s) şi maxima centrată în luna noiembrie (2,8m/s). Regimul
vitezei anuale a vântului la gura montană a râului Bistriţa cunoaşte o evoluţie anuală inversă
faţă de variaţia înregistrată la Pângăraţi sau în amonte, la Ceahlău-sat.
Frecvenţa anuală a vânturilor foarte slabe (<1m/s) sporeşte odată treptat spre amonte
de la 40% la Piatra Neamţ, 53% la Pângăraţi şi circa 60% la Ceahlău-sat. Totodată valorile
cresc invers proporţional cu altitudinea, astfel, odată cu creşterea altitudinală pe versanţii
culmilor din sectorul montan scad şi frecvenţele vânturilor foarte slabe, spre valori sub 20%.
Atmosfera este caracterizată de o capacitate de reţinere a apei sub formă de vapori,
capacitate limitată însă de temperatură, care determină condensarea şi/sau sublimarea
vaporilor de apă în picături fine de apă/cristale de gheaţă în suspensie, complex coloidal numit
formaţiune noroasă. Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire al boltei cereşti cu formaţiuni
noroase.
Valorile medii ale nebulozităţii înregistrate în municipiul Piatra Neamţ sunt de 6,4, iar în
plin sector montan de 5,8, la Pângăraţi.
În regimul anual al nebulozităţii se înregistrează valori maxime în sezonul rece
(fig.II.23.), în luna decembrie când activităţile ciclonice mediteraneene favorizează instalarea
fronturilor cu amplitudine şi durată mare.
În regimul anual de variaţie a duratei de strălucire a Soarelui se evidenţiază un maxim
în sezonul cald (luna iulie), un minim în sezonul rece (luna decembrie) şi o evoluţie liniară a
valorilor medii lunare între aceste două puncte de inflexiune.
Precipitaţiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare şi cristalizare a
vaporilor de apă din atmosferă, denumite şi hidrometeori, care ajung de obicei din formaţiunile
noroase pe suprafaţa terestră sub formă lichidă (ploaie şi averse de ploaie, burniţă etc.), solidă
(lapoviţă şi ninsori etc.). În meteorologie precipitaţiile sunt analizate în mod vizual (stabilindu-se
durata şi tipul precipitaţiilor) cât şi instrumental (aprecieri cantitative).
În arealul municipiului Piatra Neamţ regimul pluviometric se individualizează ca urmare
a spectrului de factori determinanţi de poziţia pe faţada estică a Carpaţilor Orientali. Regimul de
variaţie în raport cu altitudinea este proporţional cu gradul de adăpostire ce variază la rându-i în
sistem sezonier în funcţie de direcţia de deplasare a maselor de aer, în raport cu înălţimile
carpatice (rol de barieră orografică).
Regimul de variaţie anual al precipitaţiilor din arealul municipiului Piatra Neamţ se
înscrie în tipologia continentală, cu o evoluţie simplă, liniară cu un minim în sezonul rece - luna
ianuarie şi un maxim în sezonul estival - lunile iunie şi iulie, între cele două puncte de inflexiune
evoluţia este liniară, nefiind înregistrate maxime sau minime secundare.
Tabel ……….Numărul mediu lunar şi anual de zile cu precipitaţii peste anumite praguri
cantitative la staţia meteorologică Piatra Neamţ (1960-2000).
Staţie meteo
Piatra ≥1,0mm

I
4,6

F
5,1

M
5,7

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

A
8,1

M
10,2

I
10,9

I
10,3

A
8,3

S
5,8

O
4,9

N
5,4

D
5,4

An
84,5
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Neamţ

≥5,0mm
≥10,0mm

1,1
0,3

1,0
0,4

1,7
0,4

3,3
1,7

5,1
2,6

5,7
3,1

5,9
3,5

4,3
2,4

2,9
1,2

2,2
1,1

1,8
0,6

1,3
0,5

36,2
17,7

*(Clima României, 2008)

IV.1.3.5.2 Prezentarea programului de dispersie
Pentru evaluarea dispersie poluanților - determinarea imisiilor – in cadrul prezentei lucrări a fost
utilizat pachetul de programe AERMODView, versiunea 6.8.
AermodView utilizează un model de dispersie atmosferică bazat pe structura de turbulenţă a
straturilor atmosferei şi concepte de scalare, incluzând tratarea surselor punctuale multiple de la
nivelul solului sau la înălţime. Poate fi utilizat pentru teren plat sau complex, rural sau urban şi
include algoritmi pentru efectele datorate clădirilor. Foloseşte modelul Gaussian de dispersie
pentru condiţii de atmosferă stabilă şi modele non-Gaussiene pentru condiţii instabile.
Simularea dispersiei în teren complex este realizată prin proceduri bazate pe separarea liniilor
de curent care permit poluanţilor să se deplaseze peste formele de relief sau în jurul acestora,
în funcţie de înălţimea penei de poluant şi de condiţiile de stabilitate.
Parametrii meteorologici, au fost preprocesați prin intermediul programului Aermet (inclus în
pachetul AermodView) – preprocesarea implica verificarea datelor de intrare, identificarea și
eliminarea, daca este cazul, a valorilor aberante și transformarea acestora în formatul suportat
de programul de modelare a dispersiei, Aermod; datele de teren au fost utilizate in format
SRTM la 30 m;
IV.1.3.5.3.
Modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi de SC GA PRO CO
CHEMICALS SA Săvineşti in aer - impactul local.
Pentru stabilirea impactului local al activitatii SC GA PRO CO CHEMICALS SA la nivelul anului
2012 prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor specifici in aer au fost utilizate
urmatoarele date/informatii:
-concentratiile maxime de poluanti inregistrati in 2012, parametrii fizico-chimici ai surselor
de emisie (diametrul si inaltimea cosului de dispersie, rezultatele monitorizarii in anul 2012 a
emisiilor la cos, viteza si temperatura efluentilor gazosi reziduali la evacuare ), localizarea
surselor
-parametrii meteo: temperatura, presiune, nebulozitate, viteza si directia preponderenta a
vantului, valori intrgistrate in luna ianuarie 2013.
-programul pentru modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, este AERMOD
View – pachet integrat de programe pentru realizarea dispersiei poluantilor in aer
Tabelul nr. IV.1.3.5.-4. – Parametrii fizico-chimici caracteristici surselor de emisie dirijata SC GA
PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Nivel emisie
Instalatie

Sursa

Reformare
primara

Amoniac

Cazan
auxiliar A

Cazan
auxiliar B
Acid

Duza

Poluant

mg/mc*

g/s**

CO
SO2
NO2
pulberi
CO
SO2
NO2
pulberi
CO
SO2
NO2
pulberi
NO2

0
0
205,4
1,11
46,0
0
100,0
1,28
912,5
0
122,5
1,96
2111

0
0
15,23
0,08
1,26
0
2,74
0,4
28,57
0
3,84
0,06
49,06
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Viteza
[m/s]

Tempe
ratura
[oC]

Ø,[m]

H, [m]

14,8

236

3,45

26

10,3

214

2,46

30

11,3

195

2,46

30

21,3

112

1,4

105
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azotic
AN/CAN

Cos
evacuare
Granulare

Uree

Scruber
Linia I
Scruber
Linia II
Cazan TGV
Biassi

CT
Cazan
Mingazzini

NH3
pulberi
NH3
pulberi
NH3
NH3
CO
SO2
NO2
pulberi
CO
SO2
NO2
pulberi

21,2
28,4
17,5
0,26
28,0
28,3
0
0
30,1
1,77
51,1
0
151,2
1,58

0,46
0,61
0,54
0,01

13,1

61

1,6

54

15,9

45

1,7

50

2,0

40

0,68

30

2,0

40

0,68

30

10,5

139

0,76

22

9,9

201

0,76

22

0,02
0,02
0
0
0,09
0,006
0,13
0
0,39
0,004

* - concentratiile maxime obtinute in procesul de monitorizare in anul 2012;
** - debitul masic la evacuarea pe cos;
Modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi in aer de SC GA PRO CO
CHEMICALS SA Săvineşti in anul 2012 a fost realizata in situatia:
A. – emisie de poluanti la nivelul valorii maxime determinate in anul 2012, toate procesele
tehnologice functioneaza simultan la nivel maxim de emisie in aer, date meteo
orare(temperatura, nebulozitate, viteza si directie vant), inregistrate de statia
meteorological Piatra Neamt, in luna ianuarie 2013;
Hartile de dispersie au fost realizate pentru o zona de 20000 x 20000 m, cu pasul de 200 m prin
suprapunere pe harta geografica a zonei, limita incintei unitatii fiind evidentiata prin conturare.
Pentru a facilita interpretarea, hartile au fost reprezentate la scara 1:130000.
Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor in aer sunt interpretate prin raportare
la valorile limita impuse de legislatia in vigoare pentru calitatea aerului inconjurator, respective
Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului inconjurator si STAS 12574/1987- Calitatea aerului.
Conditii de calitate, dupa caz.
IV.1.3.5.4.
Modelarea matematica a dispersiei monoxidului de carbon emis in aer de sursele
apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Modelarea matematica a dispersiei CO in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de
8 ore. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.1.1) au fost comparate cu valoarea
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore prevazuta in Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului
inconjurator, pentru monoxid de carbon, respectiv 10mg/m3 .
Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig.2 si Tabelul IV.1.3.5.4.-1.
Tabel nr. IV.1.3.5.4.-1. - Monoxid de carbon
Poluant, timp de
mediere, fig. nr.
CO, 8 ore, fig.2.

maxim
30,5

Rezultatul modelarii, µg/m 3
Incadrarea in limite, locatia
- concentratia maxima este de 328 ori
mai mica decat limita/ / in exteriorul
incintei unitatii la o distanta de aprox.6,6
km pe directia SV.

Valoare limita, µg/m 3
Legea
STAS
104/2011
12574/87
10 000
-

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei CO in aer se poate constata:
- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, 30,5
µg/m3, de 328 ori mai mica decat valoarea limita stabilita prin Legea 104/2011 pentru un timp de
mediere de 8 ore este atinsa in exteriorull incintei unitatii la o distanta de aproximativ 6,6 Km in
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directia SV, in zona nelocuita.
IV.1.3.5.5.
Modelarea matematica a dispersiei dioxidului de azot emis in aer din sursele
dirijate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Modelarea matematica a dispersiei NO 2 in aer a fost realizata pentru timpi de mediere
de 1 ora. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.2.1) au fost comparate cu valorile limita
prevazute in Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului inconjurator pentru dioxidul de azot,
respectiv 200µg/m3 pentru timp de mediere de 1 ora.
Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig. 3 si Tabelul IV.1.3.5.5.-1.
Tabel nr. 4.2.1. - Dioxid de azot.
Poluant, timp de
mediere, fig. nr.
NO2, 1 ora, fig.3.

3

maxim
104,3

Rezultatul modelarii, µg/m
Incadrarea in limite, locatia
- concentratia maxima este de 1,9 ori
mai mica decat limita / in exteriorul
incintei unitatii la o distanta de aprox.8,9
km pe directia V.

3

Valoare limita, µg/m
Legea
STAS
104/2011
12574/87
200
-

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei NO 2 in aer se poate constata:
- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer,104,3
µg/m3, de 1,9 ori mai mica decat valoarea limita stabilita prin Legea 104/2011 pentru un timp de
mediere de 1 ora este atinsa in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aproximativ 8,9 km pe
directia V, in zona nelocuita.
IV.1.3.5.6.
Modelarea matematica a dispersiei amoniacului emis in aer din sursele dirijate
ale emis in aer din sursele dirijate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Modelarea matematica a dispersiei NH3 in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de 30
minute si 24 ore. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.4.1) au fost comparate cu
valorile concentratiilor maxime admise (CMA) prevazute in STAS 12574/1987- Calitatea aerului.
Conditii de calitate, pentru NH3, respectiv 0,300mg/m3 pentru timp de mediere de 30 min. si
0,1mg/m3 pentru timp de mediere de 24 ore.
Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig. 4 si 5 si Tabelul IV.1.3.5.6.-1.
Tabel nr. 4.4.1. - Amoniac.
Poluant, timp de
mediere, fig. nr.

maxim

NH3, 30min, fig.4

22,08

NH3, 24 ore, fig.5.

3,16

Rezultatul modelarii, µg/m 3
Incadrarea in limite, locatia
- concentratia maxima este de 13,6 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 8,2 Km de limita incintei in
directia VSV
- concentratia maxima este de 31,6 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox. 9,6 km de limita incintei in
directia VNV

Valoare limita, µg/m 3
Legea
STAS
104/2011
12574/87
300

-

100

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei NH 3 in aer se poate constata:
- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
pentru o perioada de mediere de 30 minute, 22,08 µg/m 3, de 13,6 ori mai mica decat
concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987, este atinsa in exteriorul incintei
unitatii la aprox. 8,2 Km de limita incintei in directia VSV;
In cazul perioadei de mediere de 24 ore concentratia maxima de poluant este de 3,16 µg/m 3, de
31,8 ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987, este
atinsa in exteriorul incintei unitatii la aprox. 9,6 Km de limita incintei in directia VNV.
IV.1.3.5.7.
Modelarea matematica a dispersiei pulberilor emise in aer din sursele dirijate ale
SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Modelarea matematica a dispersiei pulberilor in aer a fost realizata pentru timpi de
mediere de 30 minute, 24 ore si anuala. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.5.1) au
fost comparate cu valorile concentratiilor maxime admise (CMA) prevazute in STAS
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12574/1987- Calitatea aerului. Conditii de calitate, pentru pulberi totale in suspensie, respectiv
0,500mg/m3 pentru timp de mediere de 30 min.; 0,150mg/m3 pentru timp de mediere de 24 ore.
Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig.6 si 7 si Tabelul IV.1.3.5.7.
Tabel nr. 4.5.1. - Pulberi in suspensie.
Poluant, timp de
mediere, fig. nr.

3

maxim

Pulberi in
suspensie, 30min,
fig.6.

4,73

Pulberi in
suspensie, 24 ore,
fig.7.

0,86

Rezultatul modelarii, µg/m
Incadrarea in limite, locatia
- concentratia maxima este de 105,7 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 8,3 Km de limita incintei in
directia V
- concentratia maxima este de 174 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 9,4 Km de limita incintei in
directia VNV

3

Valoare limita, µg/m
Legea
STAS
104/2011
12574/87
500

-

150

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei pulberilor in aer se poate constata:
- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, 4,73
µg/m3, de 105,7 ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987
pentru un timp de mediere de 30 min, este atinsa in exteriorul incintei unitatii la aprox. 8,3 Km
de limita incintei in directia V; Pentru timpul de mediere de 24 ore concentratia maxima de 0,68
µg/m3, de 174 ori mai mica decat concentratia maxima admisa este atinsa in exteriorul incintei
la o distanta de aprox. 9,4 km in directia VNV.

IV.1.3.5.8.

Concluzii- impact local

A fost luata in calcul situatia cand toate procesele tehnologice functioneaza simultan la nivel
maxim de emisie in aer (inregistrat pentru fiecare sursa la nivelul anului 2012) iar parametrii
meteo (temperatura, nebulozitate, viteza si directie vant), valori intrgistrate in luna ianuarie 2013
(cand au fost semnalate incidente de poluare cu amoniac in zonele locuite din vecinatatea
unitatii).
Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer din sursele dirijate
aferente instalatiilor tehnologice apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti sunt
prezentate succint in Tabelul nr. IV.1.3.5.8.-1:
Tabel nr. IV.1.3.5.8.-1. - Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor in aer
pentru SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti
Poluant, timp de
mediere, fig. nr.

maxim

CO, 8 ore, fig.2.

30,5

NO2, 1 ora, fig.3.

104,3

NH3, 30min, fig.4.

22,08

NH3, 24 ore, fig.5.

3,16

Rezultatul modelarii, µg/m 3
Incadrarea in limite, locatia
- concentratia maxima este de 328 ori
mai mica decat limita/ / in exteriorul
incintei unitatii la o distanta de aprox.6,6
km pe directia SV.
- concentratia maxima este de 1,9 ori
mai mica decat limita / in exteriorul
incintei unitatii la o distanta de aprox.8,9
km pe directia V.
- concentratia maxima este de 13,6 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 8,2 Km de limita incintei in
directia VSV
- concentratia maxima este de 31,6 ori
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Valoare limita, µg/m3
Legea
STAS
104/2011
12574/87
10 000
-

200

-

-

300

-

100
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Pulberi in
suspensie, 30min,
fig.6.

4,73

Pulberi in
suspensie, 24 ore,
fig.7.

0,86

mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox. 9,6 km de limita incintei in
directia VNV
- concentratia maxima este de 105,7 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 8,3 Km de limita incintei in
directia V
- concentratia maxima este de 174 ori
mai mica decat limita/ la o distanta de
aprox.. 9,4 Km de limita incintei in
directia VNV

-

500

-

150

Analizand rezultatele obtinute in urma modelarii matematice se poate observa ca pentru toti
poluantii analizati: pulberi in suspensie, NO 2, CO si NH3 concentratiile maxime obtinute prin se
situeaza sub valorile limita stabilite prin legislatia de mediu in vigoare:
 CO timp de mediere 8 ore: - concentratia maxima este de 328 ori mai mica decat valoarea
limita
 NO2 timp de mediere 1 ora: - concentratia maxima este de 1,9 ori mai mica decat valoarea
limita
 NH3 timp de mediere 30minute concentratia maxima este de 13,6 ori mai mica decat
valoarea limita
 NH3 timp de mediere 24 ore- concentratia maxima este de 31,6 ori mai mica decat valoarea
limita
 Pulberi in suspensie, timp de mediere 30min: - concentratia maxima este de 105,7 ori mai
mica decat valoarea limita
 Pulberi in suspensie, timp de mediere 24 ore- concentratia maxima este de 174 ori mai mica
decat valoarea limita.
Putem concluziona ca in baza modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer de
instalatiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, in conditiile prezentate, impactul local
este nesemnificativ din punct de vedere al poluarii aerului inconjurator.
Trebuie tinut cont ca valorile concentratiilor de poluanti care au fost luate in calcul la modelarea
matematica a dispersiei, au fost maximele inregistrate in anul 2012 (determinari efectuate de
SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnECO Consulting SRL), iar datele meteo
introduse in calcul au fost din luna ianuarie 2013.
Datele meto pentru luna ianuarie 2013, au fost obtinute de la Agentia Nationala de Metereologie
si sunt valorile inregistrate de Statia Meto Piatra Neamt.
Modelarea matematica a dispersiei utilizand datele meteo din luna ianuarie, a fost aleasa
deoarece in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au
inregistrat in municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf.
STAS 12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul
coloanei de sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a
calității aerului în perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu
al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat insa depășiri
ale CMA la indicatorul de calitate amoniac.
Cel mai probabil, incidentul a fost provocat in conditii meteo care au condus la o dispersie
nefavorabila a gazelor cu amoniac, pe fondul unei concentratii de amoniac evacuate accidental
din instalatie.
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IV.1.4. Zgomot
Considerente generale
Sursele de zgomot si vibratii din instalatiile SC GA-PRO-CO-CHEMICALS SRL sunt multiple
si sunt generate de motoare, masini si echipamente care au elemente rotative in functiune.
Dintre acestea se pot aminti :
- ventilatoare si compresoare ;
- turbogeneratoare ;
- pompe dozatoare ;
- utilaje de sfaramat si macinat (concasoare, mori);
- aparate de ridicat, de transport si de manipulare ;
- poduri rulante in magazii si depozite.
Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de
vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009-89 (Acustica urbana-Limite
admisibile ale nivelului de zgomot) si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maxima
de 65 dB.
Nivel de zgomot
In conformitate cu AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nivelul de zgomot la nivelul
Amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti nu trebuie sa depaseasca
limitele prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.
In anul 2012, monitorizarea zgomotului s-a efectuat in sase puncte amplasate la limita incintei,
relevante pentru intreaga activitate ce se desfasoara pe Platforma S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti.
Valorile masurarilor sunt preluate din Raportul anual de mediu din anul 2012 si sunt centralizate
in tabelul nr. IV.1.4.1
Tabel IV.1.4.1 - Valorile masurarilor de nivel de zgomot – limita incintei S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti
Punctul în care
s-au
efectuat măsurările
Poarta 1
In spatele instalatiei
Demi II
In spatele instalatiei
Amoniac II
Lateral instalatie Uree
Colt cu depozitul Uree
vrac
In spatele instalatiei
CaCO3

Media,
LeqdB(A)

Valoare admisibila
conform cu STAS
10009/1988, LeqdB(A)

58, 60, 52, 57, 62, 60, 49,
53

56,4

65

81, 85, 88, 87, 84, 90, 91

86,6

65

79, 88, 75, 80, 81, 90

82,2

65

65, 67, 70, 68, 78, 63, 76

69,6

65

60, 62, 66, 65, 64, 59

62,6

65

61, 58, 62, 55, 60, 61, 69,
70

62,0

65

Valoare masurata,
LeqdB(A)

Prin analiza valorilor masurate, LeqdB(A) se observa ca s-au inregistrat depasiri ale valorilor
admise conform cu STAS 10009/1988, in 3 puncte din cele 6 in care s-au efectuat masurari (la
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limita incintei). Depasirile inregistrate s-au datorat purjarilor efectuate la pornirea si oprirea
cazanelor auxiliare din instalatia Amoniac.

*
*

*

In conformitate cu AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nivelul de zgomot la nivelul
Amplasamentului SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti nu trebuie sa depaseasca limitele
prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.
In anul 2012, monitorizarea zgomotului s-a efectueaza in sase puncte amplasate la limita
incintei, relevante ca amplasare, respectiv in zona surselor cu potential marit de zgomot.
In 3 puncte din cele 6 in care s-au efectuat masurari la limita incintei, s-au inregistrat depasiri
ale valorilor admisibile conform cu STAS 10009/1988 de 65 dB. Depasirile inregistrate s-au
datorat zgomotului emis de purjarile efectuate la pornirea si oprirea cazanelor auxiliare din
instalatia Amoniac.
Intrucat, in imediata vecinatate a Instalatiei amoniac, nu sunt pozitionate locuite, iar zgomotul
generat de purjari este de scurta durata, poluarea fonica are un caracter local.

IV.1.5. CALITATEA EVACUARILOR DE APE UZATE PROVENITE DIN AMPLASAMENT
Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.Savinesti detine
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007 valabila pana la 30.09.2013, emisa de
Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret
Tinand cont de activitatile derulate si de faptul ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este
amplasata in fosta platforma industriala Savinesti-Roznov, retelele de canalizare ape uzate
apartin
S.C. FIBREXNYLON S.A. In prezent societatea are incheiat
Contractul de comodat nr. 177/08.04.2011 cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind
imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul
receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe
perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014).

IV.1.5.1. Sursele de ape uzate evacuate din activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Categoriile de ape uzate provenite din activităţile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
sunt:
- ape uzate impurificate chimic generate in instalaţiile uree granulată, apa demineralizata
şi azotat de amoniu/nitrocalcar
-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare
in Instalatia de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH 4+ şi uree,
efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional
curate;
-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de
neutralizare si reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional
curată;
-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un
vas pentru recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic.
Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia
de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când
se lucrează doar pe trei linii, excesul de condens este evacuat în canalizare ape
chimic impure şi este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu;
- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic
de la racirea gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de
vehiculare lesie Benfield (solutie K 2CO3) de la faza de indepartare CO 2 din gazele
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reformate) sunt preepurate in instalatia de stripare a ionilor de amoniu aferenta
instalatiei amoniac.
Dupa preepurare, aceste categorii de ape se evacueaza in reteaua de canalizare
conventional curate, cu deversare in canalul UHE sau direct in raul Bistrita.
- ape de răcire cu impurificare chimică redusă
-Instalatia amoniac : ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare,
conversie, sinteza amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului
recuperator de caldura de la reformarea secundara, purja cazanului recuperator de
caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la compresia
gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului
(evacuări discontinue);
-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre
suflante, retur apă recirculată de la răcitoarele de condens acid
- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice,
purje pentru reglari tehnologice (evacuari discontinue);
-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire
(discontinuu);
-Gospodaria de apa recirculata nr. 1 (Ciclul I-III): purje din circuitul de racire
(discontinuu).
Reteaua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul
de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA
Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011*);
- ape pluviale
-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE
(prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2).
- ape uzate menajere
-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a
SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii
nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012.

IV.1.5.2. Calitatea apelor tehnologice uzate evacuate din amplasamentul S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A.
Dupa cum am precizat anterior, efluentii statiilor locale de preepurare, impreuna cu alte
ape conventional curate si pluviale, dupa colectarea in reteaua conventional curata din
platforma, se evacueaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 (canalul C1 este
inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr.
177/08.04.2011).
Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr.
15/2007 Revizia 1 /21.03.2008 si AGA nr. 40/2007 revizuita in 07.11.2011 :
- calitatea si debitul efluenţilor tehnologici (preepurati) + ape pluviale in canal colector
170 si punctul final de deversare în emisar Canal C1- D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie),
analiză/ 12h (2 analize pe zi)
-calitatea efluentilor din instalatiile de preepurare in canalele din interiorul societăţii,
analize din 3 în 3 ore / 3 analize pe schimb pe fiecare laborator.
In tabelul IV.1.5.2 este prezentata calitatea apelor (tehnologice preepurate + pluviale) evacuate
în receptor – canalul UHE, inregistrata de societate in perioada 2011-2012.
Calitatea apelor uzate evacuate în punctul C1-D4, respectiv amoniu, temperatura şi pH – sunt
monitorizate on-line, la dispeceratul societăţii, conform măsurii stabilite prin Autorizaţia de
gospodărire a apelor nr.40/2007, rev.07.11.2011. Transmiterea datelor se realizează printr-un
echipament de transmisie date prin GPRS, conform contractului încheiat cu firma SC BlueNote
Communications S.A. .
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Tabel IV.1.5.2
UM
Parametru

VLA
AGA
40/2007
revizia
2011

NTPA
001/
2005

Valori medii inregistrate

2011

Unit pH
mg/l

6.5-8.5
60*

6.5-8.5
35

7.76
7.2

4.14
2.07

Trim.
III
8.1
7.87

mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Fara
irizatii

125
25
15*
37*
2*
500

125
25
2
25
1
500

12.6
1.41
4.8
17.3
0.39
52.5
Usoar
e
irizatii

34.6
13.56
18.6
0.36
8.32
10.23
Usoare
irizatii

14.9
2.45
6.17
20.0
0.51
23.4
Usoare
irizatii

Substanţe
extractibile
Reziduu
filtrat la
105°C
Uree

mg/l

20

20

mg/l

2000

2000

mg/l

15.4*

5.1

7.8

11.1

SO4Fenoli
Fosfor
total
Cupru
Ni
Cr
Co
Zn
Mo

mg/l
mg/l
mg/l

600
0.3
1

600
0.3
1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0.1
0.5
1
1
0.5
0.1

0.1
0.5
1
1
0.5
0.1

pH
Materii în
suspensie
CCOCr
CBO5
NH4+
NO3NO2ClProduse
petroliere

Trim I

Trim. II

2012
Trim.
IV
8.16
5.33

Trim. I

Trim II

7.8
2.62

7.96
3.31

13.03
1.78
3.58
14.8
0.62
20.85
Usoar
e
irizatii

10.07
1.21
2.10
13.92
0.59
28.63
Usoare
irizatii

16.4
2.77
4.18
17.5
0.81
36.2
Usoare
irizatii

3.27

1.42

5.5
RI nr.
44/28.05.2012**

Trim.
III
7.94
3.16

Trim.
IV
7.61
3.47

13.14
3.37
1.53
14.05
0.78
35.02
Usoar
e
irizatii

16.0
3.95
4.66
18.5
0.97
22.9
Usoare
irizatii

1.58

lipsa
0.136

6.16
RI nr.
75/24.10.2012**
35
lipsa
<0.037

0.168
0.137
<0.0163
0.035
0.131

0.119
0.043
<0.0163
0.043
0.044

Note:
*) -pentru indicatorii de calitate materii in suspensie, amoniu, azotati, azotiti au fost stabilite prin AGA
valori limita mai mari decat cele prevazute prin NTPA 001/2005 (conformare la sfarsitul perioadei de
tranzitie)
**) - RI emise de APM Neamt

Conform datelor de monitorizare 2011-2012 prezentate in tabelul anterior, se remarca:
-neincadrarea valorilor medii trimestriale pentru indicatorii de calitate amoniu si pH in domeniul
stabilit prin AGA nr. 40/2007 revizia 2011 in trimestrul II – 2011
-prezenta permanenta a irizatiilor datorate scaparilor de substante petroliere in apele uzate
evacuate de societate.
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Din datele puse la dispozitie de reprezentantul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. privind
inregistrarea de depasiri pentru indicatorii de calitate urmariti in apele uzate evacuate de
societate in 2012, se pot evidentia :
-

-

-

în luna iunie, perioada 11.06. – 20.06.2012 a fost depăşită CMA de azot amoniacal în
apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare medie de
37,0 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+;
în 18.09.2012, ora 2045 s-a înregistrat o depăşire a concentraţiei maxim admise la azot
amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o
valoare de 89,62 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+. Efectul s-a manifestat pe
receptor, canal UHE – secţiunea Zăneşti, cu modificarea clasei de calitate. Evenimentul
s-a produs pe fondul pornirii instalaţiilor, conform Notificării nr.8279/17.09.2012, şi a fost
de scurtă durată, luându- se imediat măsuri de remediere;
în data de 21.08.2012, la ora 19 20, laboratorul SGA Neamţ a inregistrat o depăşire a
concentraţiei maxim admise la azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul
propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare de 56,12 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l
NH4+, fapt pentru care societatea a fost amendată contravenţional. Amenda
contravenţională a fost contestată la judecătoria teritorială competentă, întrucât la
această dată instalaţiile tehnologice de pe amplasament erau oprite complet din
17.08.2012, conform Notificării nr.7666/20.08.2012 şi nu existau nici un fel de condiţii
pentru a deversa în canalul UHE, substanţe ce puteau afecta calitatea apelor, fapt
susţinut şi de analizele efectuate la canalul 170 ( punctul de iesire a apelor uzate de pe
amplasament).
*
*

*

Din prezentarea facuta privind calitatea efluentului de ape uzate evacuate de societate in
canalul receptor UHE (raul Bistrita) se remarca depasirea accidentala a CMA prin AGA nr.
40/2007 revizia 2011 in special pentru indicatorul de calitate amoniu.
Recomandari:
-o atentie marita privind sursele accidentale de poluare a apelor uzate, stocarea si directionarea
acestora intr-o statie de preepurare;
-realizarea lucrarilor de reabilitare a bazinelor de retentie din cadrul Instalatiei Carbonat de
calciu, in scopul stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare – Amoniac – Uree si
aplicarea unei solutii tehnologice de preepurare/epurare a acestora (conform Programului de
etapizare AGA);
-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de
deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare
indus.

IV.2. DEPOZITE CHIMICE
IV.2.1 Depozite materii prime, produse intermediare si finite
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., prin obiectul activităţii sale, respectiv obţinerea
îngrăşămintelor chimice pe bază de azot, gestionează o serie de materii prime şi produse finite
clasificate în categoria substanţelor periculoase conform legislaţiei naţionale şi internaţionale:
amoniac anhidru si solutie, uree, acid clorhidric, hidroxid de sodiu si alte substanţe periculoase
utilizate pentru analize de laborator.
În cadrul amplasamentului, societatea are posibilitatea depozitarii organizate pentru
materii prime, auxiliare, produse finite şi intermediare atât din punct de vedere al capacitătilor
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cât şi al siguranţei în funcţionare, fiind dotată cu echipamentele necesare operării în siguranţă a
acestora.
Depozitele operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :
-Instalatia de amoniac
- depozitul de amoniac TK-251
- depozitul de amoniac pentru fabricaţie
-Instalatia de acid azotic
-depozit de acid azotic
-Instalatia de uree granulata
-depozit de uree granulata vrac
-depozit solutie amoniac
-depozit de formaldehida – instalatie uree granulata
-instalatia de ingrasaminte lichide
-rezervor Urean 32
-instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcar
- depozit de azotat de amoniu si nitrocalcar ambalat in saci
-depozit de dolomita
- depozit rezervor de ulei amine
-Instalatia de apa demineralizata II
- depozit acid clorhidric
- depozit de hidroxid de sodiu
-alte depozite
- depozit masa ionica
- depozit catalizatori
- depozit lubrifianti
-depozit reactivi de laborator
Depozitele de var hidratat si carbonat de calciu aferente Instalatiei de carbonat de calciu sunt in
conservare si intrucat instalatia este propusa pentru desfiintare, urmeaza sa li se schimbe
destinatia.

In tabelele IV.2.1-1 si IV.2.1-2. sunt prezentate caracteristicile si dotarile depozitelor operate de
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
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Tabelul IV.2.1-1 - Depozite de materii prime, auxiliare si produse finite
Nr.
crt.
1

2

Denumirea substanta
Loc de depozitare
Amoniac
Depozit amoniac fabricatie

Tip

Depozite
numar
Caracteristici
Rezervoare de depozitare

Rezervoare cilindrice
orizontale metalice

11

Depozit TK-251

Rezervor cilindric vertical
avand o constructie
speciala

1

Acid azotic

Rezervoare cilindrice
verticale

5

Capacitate proiectata 103 m 3/buc
L = 15000 mm’ = 3000 mm

Capaciatea maxima=15000 t
Pres. de lucru – 1,05 ata
Dn=32000 mm; Hn=33000 mm
Temperatura de lucru - 33 C

Capacitate=270mc/buc.
Dn=7000 mm; Hn=7000
- mm

Dotari si amenajari

Rezervoare prevazute cu supape de siguranta;
Un rezervor este subteran si costituie rezervor de
avarie;
Bazin cimentat de avarie cu posibilitatea de
colectare intr-un bazin subteran avand
capacitatea = 500 tone
Cuva betonata pentru retinerea amoniacului in
caz de avarie – capacitate 16000t;
2 pompe submersibile pentru evacuarea apelor
uzate debit 15 mc/h;
Retea de inundare cu 12 guri;
Indicatii de presiune si nivel;
Supape de siguranta si explozie.
Indicatoare de nivel
Cuva de retentie placata antiacid

1

Capacitate = 2000 t
Dn=15000 mm; Hn=11000 mm

Rezervoare cilindrice
orizontale

1

Capacitate 150 m3/ buc

Rezervor stocare

1

120 m3; H = 3650 mm‚

= 5500 mm

Platforma placata antiacid

Rezervor dozare

1

5 m3 ; H = 1500 mm ;

= 2250 mm

Retea de canalizare pentru colectare ape uzate

Rezervoare cilindrice
metalice

2

Capacitate 40 t/buc
H = 3100 mm ‚ = 2800 mm

Rezervor pentru Urean
3

4

5

Apa amoniacala
Uree granulata

Formaldehida
Instalatia de uree granulata

Hidroxid de sodiu
Instalatia Demineralizare II
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Posibilitati de destocare rapida in cisterne
Trasee de pompare spre instal. Uree, Acid azotic
Placare sol cu caramida rezistenta la apa
amoniacala

Rampa descarcare si rezervoare plasate pe o
paltforma placata cu caramida rezistenta la NaOH
Retea de canalizare placata antiacid, pentru
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colectare ape uzate
6

Acid clorhidric
Instalatia Demineralizare II

Rezervoare cilindrice
metalice

2

Rezervoare metalice
Capacitate = 30 t/buc
H = 5000 mm ; ‚ = 3400 mm

Rezervoare supraterane
verticale

2

Capacitate = 6130 t/buc
H = 22.6 m ; ‚ = 11.4 m

Depozite cladiri
1
Uree granulata – vrac

Magazie

1

Capacitate = 15000 t
Dimensiuni L = 120m, l = 30m,
H = 25 m

2

Depozit masa ionica

Magazie aprovizionare

1

Dimensiuni 7500 x 5600 x 3000 mm
Capacitate 15t

3

Depozit catalizatori

Magazie aprovizionare

1

4

Depozite de azotat de
amoniu/
nitrocalcar

Depozit de produse
ambalate

1

Capacitate 950 t
Dimensiuni
L= 73 m, l = 17,5 m,
H = 4,5m

Sacii de 50 kg – in stive de 10 saci suprapusi
Sacii de 500 kg si de 1 t direct pe pardoseala
2 buc. ventilator
Rampe incarcare - descarcare

Spatiu exterior

1

-Capacitate = 400 t

Platforma betonata acoperita

7

Rezervoare Urean 32

Alte depozite
1
Azotat de amoniu

Rezervoare si rampa de descarcare amplasate pe
o platforma placata antiacid
Rezervoare plasate in cuva de retentie
Retea de colectare ape uzate placata antiacid
Suport beton protejat cu tabla de inox
Cuva de retentie betonata protejata anti coroziv
Traseu de legatura cu alte cuve de retentie
Grateuza si benzi transportoare de trimitere a
ureei la atelierul de ambalare
Depozitare directa pe pardoseala pana la o
inaltime de max. 8 m
2 buc. ventilator
Cale transport CFU
Depozitare in saci PP
Depozitare in butoaie PVC si tabla

Tabel IV.2.1-2. Depozite in conservare / dezafectate
Nr.
crt.

2
3
4

Denumirea substanta
Loc de depozitare

Tip

numar

Cuva betonata in depozit
acoperit

1

Depozit solutie carbonat de
calciu
Depozit carbonat de calciu

Bazine betonate subterane
si descoperite
Depozit acoperit

2

Depozit de carburanti
- benzina
- motorina

Rezervoare subterane

3
3
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1

Caracteristici
Dimensiuni depozit L = 39.4m,
l = 13m, H = 16m
Capacitate = 600 t
Dimensiuni 4 x 3.5 x 3m
Capacitate = 2 x 40 t
Dimensiuni L = 42 m, l = 16m, H = 3m
Capacitate = 200 t

Situatia actuala
Depozit in conservare

Depozit in conservare
Depozit in conservare
Depozite dezafectate

1 x 5700 l; 1 x 4800 l; 1 x 64700 l
1 x 60000 l; 1 x 61646 l; 1x 4800 l
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IV.2.2 Descrierea principalelor depozite operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
IV.2.2.1 Depozitul de amoniac TK-251
Depozitele de amoniac reprezintă cele mai mari surse potenţiale de declanşare a unei situaţii
de alarmă chimică. Avariile ce se pot produce la tancurile de amoniac sub presiune pot avea ca
efect poluarea intensă a întregii zone. Din aceste considerente, depozitele de amoniac sunt
proiectate şi dotate cu dispozitive de siguranţă şi monitorizare a parametrilor de proces pentru o
funcţionare în siguranţă. Depozitul este operat impreuna cu SC Agro-Fertil S.A..
Tancul de depozitare a amoniacului,TK-251, este destinat stocării temporare de amoniac (când
există cantităţi în exces), sub formă lichefiată, cu temperatura de -33 °C si cu presiunea de 550
/ 700 mm col. apa peste presiunea atmosferică.
Răcirea amoniacului până la temperatura de -33 °C se face prin autoevaporarea amoniacului
lichid cu temperatura pozitivă.
Menţinerea presiunii in TK-251, la valoarea de regim de 550 / 700 mm CA, se face prin
consumarea de amoniac evaporat in TK-251, amoniac gaz care se trimite la consumatorii de
amoniac gazos (fie la compresoarele de amoniac din instalaţia de acid azotic GIAP, fie la
compresorul propriu C-255 )
Depozitul de amoniac,TK-251, cuprinde următoarele echipamente:
– tancul de amoniac TK-251,
– compresorul de amoniac C-255,
– răcitorul E-251,
– condensatorul E-255,
– preîncălzitorul de amoniac E-256,
– pompele de amoniac P251AB,
– pompele ACV de evacuare ape uzate din cuva betonata a tancului,
– motorul Diesel GC-255,
– rezervorul de motorină D-253, pentru alimentarea motorului Diesel,
– reţelele de conducte:
• traseele de amoniac lichid şi gazos,
• traseele de abur 6 at. şi condens de la preincazitorul E-256,
• traseele de apa industriala pentru inundarea cuvei betonate a tancului in caz de avarie.
Traseul de transfer (livrare) amoniac lichid dinTK-251 se compune din: traseul de
aspiraţie al pompelor P-251 AB dinTK-251, traseul de refulare al pompelor P-251 AB către
preîncăzitorul de amoniac E-256, traseul de ieşire al amoniacului lichid din E-256 către rampa
de distribuţie amoniac lichid la consumatori (fie depozitul de amoniac pentru fabricaţie, fie
instalaţia de uree granulată, traseu care actualmente este blindat).
Preîncălzirea amoniacului în preîncălzitorul de amoniac, E-256, se face cu abur de 6 at.
Alimentarea cu abur se face din reţeaua de abur de 6 at. din cadrul societăţii.
Tancul de amoniac TK-251 este amplasat suprateran cu o parte semiîngropată la cota -3
m, intr-o cuva betonată, ce are destinaţia de a colecta scăpările de amoniac lichid, în cazul
avarierii tancului de amoniac.
Tot la depozitul de amoniac se găseşte sistemul de inundare cu apa industrială a cuvei
tancului, sistem care este utilizat in caz de avariere a tancului. Căminul cu vană de izolare a
apei industriale se găseşte lângă clădirea unde se află amplasat compresorul C-255 şi prin el
se face evacuarea apelor impurificate cu ioni amoniu, sau a apelor pluviale ce se aduna din
cuva betonată a tancului de amoniac.
Apa adunată în cuvă este evacuată cu Pompele ACV în canalizarea apelor convenţional
curate.
Descrierea constructiva a tancului de amoniac TK-251
Tancul de amoniac este un recipient montat pe o fundaţie perfect plană, amplasat într-o cuvă
de protecţie săpată de jur împrejurul tancului. Tancul are un recipient exterior si un recipient
interior :
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- Recipientul exterior are fund, manta şi capac fix (acoperişul) ataşat recipientului.
- Recipientul interior are numai fund şi manta.
Distanta intre cei doi recipienţi este de 1 m.
Intre cei doi recipienţi ai tancului se găseşte o izolaţie din vată minerală de grosime 200 mm
care este prinsa de recipientul exterior al tancului prin intermediul unui stelaj prevăzut cu
îmbrăcăminte din tablă de aluminiu.
Caracteristici constructive
Recipientul exterior
- diametrul mantalei : D=32 m
- înălţimea mantalei : H=33 m
Recipientul interior
- diametrul mantalei : D=30 m
- înălţimea mantalei : H=32 m
Caracteristici funcţionale
- Temperatura de lucru = - 33 grade C
- Presiunea de lucru = 1,055 ata / 1,076 ata (0,055 at. / 0,076 at.) sau 550 / 760 mmCA
- Capacitatea de depozitare după reparaţia din anul 1998 =7900 t amoniac lichid (15000
t la punerea în funcţiune în anul 1971).
- Capacitatea de colectare a cuvei betonate este de cca. 20 000 mc.
Dispozitive de siguranţă.
Tancul de amoniac este prevăzut cu doua supape de siguranţă cu membrane cauciucate
montate pe cupola tancului, care, la depăşirea presiunii de 760 mm col apa, eşapează
amoniacul gazos din TK-251 în atmosferă.
De asemenea, mai există o supapă de siguranţă montată pe peretele lateral al tancului, care eşapează
amoniac lichid în atmosferă, în cazul depăşirii nivelului maxim de amoniac din tanc, de 32 m (acest nivel
de 32 m corespunde capacităţii maxime proiectate a tancului).
Monitorizarea parametrilor de proces
Măsurarea presiunilor:
• la compresor C-255 – pe aspiraţia şi refulare treapta I şi II
• in TK-251 - presiunea maximă şi minimă in tanc
• Presiuni la refulare P-251 AB
• Presiuni in E-256 presiunea amoniacului la ieşire din fascicolul tubular, presiunea
amoniacului gazos din spaţiul intertubular şi presiunea aburului de 6 at., la intrare.

•

•
•

Măsurarea temperaturilor
Temperaturi la compresor C-255
– pe aspiraţia şi refulare treapta I şi II şi temperatura amoniacului din tanc
– temperatura amoniacului la ieşire din E-256
Măsurător de nivel
Nivel minim şi maxim in TK-251
- nivel maxim =16 m
- nivel minim =0 m
Nivel in E-256

IV.2.2.2 Depozitul de amoniac pentru fabricaţie
Depozitul de amoniac este destinat păstrării amoniacului lichid pentru obtinerea acidului azotic,
azotatului de amoniu, nitrocalcarului si uree granulata.
Capacitatea de depozitare este asigurată de 10 rezervoare supraterane de 100 mc fiecare (Ф =
3000 mm şi L = 1500 mm ) ceea ce corespunde unei cantităţi de 530 tone amoniac. Gradul
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maxim de umplere al fiecărui rezervor este G = V x 0,53; unde V – volumul, G – masa, 0,53 Kg/l
– gradul de umplere pentru amoniac.
Admisia amoniacului lichid în depozit, distribuirea lui pe rezervoare şi livrarea către consumatori
se face prin tablou de comandă cu aparate de măsură, control şi mijloace de reglare. Instalaţiile
depozitului permit primirea şi transmiterea simultană a amoniacului în/din depozit şi
consumatori. Măsurarea cantităţilor de amoniac lichid intrate şi ieşite din depozit se face prin
măsurarea nivelelor în rezervoare şi aparate de măsură şi control + contoare, nivel gazometru,
etc.
Fiecare rezervor este prevăzut cu două supape, de siguranţă şi respectiv de explozie.
Pentru cazuri de avarie este prevăzut un rezervor subteran care să preia amoniacul prin
scurgere dintr-un rezervor afectat. Acest rezervor se păstrază de obicei gol şi fără presiune.
Scoaterea amoniacului din acest rezervor se poate face fie prin evaporare şi trimitere la
instalaţia de acid azotic, fie prin ridicarea presiunii şi trimiterea amoniacului într-un rezervor gol
după remedierea avariei.
Pentru livrarea amoniacului la instalaţia de acid azotic, presiunea acestuia este redusă
la 400 mm col H2O, după care este dirijat spre gazometrul de amoniac. Poziţia gazometrului se
menţine la 800-2400 mc prin tablou de comandă.
Pentru instalaţiile de azotat de amoniu si uree granulata, amoniacul gazos se obţine prin
evaporare în 1 – 2 rezervoare din cele prevăzute cu sistem de încălzire şi este transmis prin
conducte cu regulator de reducere a presiunii la 1,5-2,5 bari.
*
*

*

Depozitarea amoniacului lichid se realizează conform cerinţelor impuse de normativele în
vigoare, iar evacuările de poluanţi în factorii de mediu nu au, în condiţii normale de funcţionare
un potenţial poluant semnificativ.
In anul 2005, SC IPROCHIM SA Bucuresti a realizat lucrarea „ Evaluarea riscului industrial si
modelarea aparitiei unor accidente majore la depozitele de azotat de amoniu si amoniac pentru
SC Agro-Fertil SA” (lucrare in curs de revizuire). Referitor la depozitul de amoniac, conform
studiului, desi un eveniment major la acest depozit poate fi considerat de risc critic, datorita
masurilor de siguranta luate la proiectare si operare pentru aparitia de accidente chimice riscul
este de nivel mediu redus.

IV.2.2.3. Depozitul de acid azotic
Acidul azotic este depozitat în rezervoarele aferente instalaţiei de fabricaţie conform indicaţiilor
din fişa tehnică de securitate.
Depozitul de acid azotic este format din 5 rezervoare cilindrice verticale cu capacitate de 270
mc fiecare, cu diametrul de 7 m şi înălţimea de 7 m si de un rezervor de 2000t cu inaltimea de
11 m si diametrul de 15m.. Rezervoarele sunt dotate cu indicatoare de nivel şi comunică între
ele prin preaplinuri.
Rezervoarele sunt amplasate într-o cuvă de beton placată antiacid, cu posibilitatea de obturare
in caz de avarie. Eventualele ape colectate sunt evacuate în canalizarea de ape convenţional
curate.
IV.2.2.4. Depozitul de dolomită
Dolomita este depozitată pentru stocare într-un buncar cilindric vertical cu dimensiunile H=13
000 mm şi Ф = 7000 mm; şi o capacitate de 500m3
Dolomita pentru fabricaţie este dozată dintr-un buncar cilindric vertical pentru dozare cu
dimensiunile H=9300 mm şi Ф = 4600 mm; şi capacitatea de110m 3
Buncărele de depozitare sunt deservite de o instalaţie pneumatica tip ZCW pentru descarcarea
din vagoane şi transportor pneumatic cu pompe tip Fuller pentru trimiterea în fabricaţie.
IV.2.2.5. Depozitul – rezervor de ulei amine
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Ulei amina este depozitată într-un rezervor cilindric vertical pentru stocare cu dimensiunile H=
55 000 mm, Ф = 2600 mm şi capacitatea de 23.5m3, amplasat în incinta Instalaţiei de Azotat de
amoniu/Nitrocalcar.
Din rezervorul de stocare, ulei amina este trecută într-un rezervor cilindric vertical intermediar
pentru dozare cu dimensiunile H= 1548 mm şi Ф = 1000 mm şi capacitate 1m3.

IV.2.2.6 Depozitul de reactivi pentru regenerarea coloanelor de schimb ionic (Instalatia apa
demineralizata II) este alcătuit din: Depozitul de hidroxid de sodiu si Depozitul de acid clorhidric.
Obiectivul este amplasat în vecinătatea Instalaţiei Demineralizare II, având acces la reţeaua de
cale ferată uzinală.
Depozitul de hidroxid de sodiu
Hidroxidul de sodiu utilizat in instalatia Demineralizare II pentru regenerarea schimbătorilor de
ioni anionici este stocat în 2 rezervoare cilindrice metalice cu capacitatea de 40t.
Depozitul de acid clorhidric
Acidul clorhidric este folosit in instalatia Demineralizare II pentru regenerarea schimbătorilor de
ioni cationici şi este stocat în 2 rezervoare cilindrice metalice, placate antiacid, cu capacitati de
30 t.
Depozitul de reactivi este prevăzut cu rampă descărcare din cisterne CF. Rezervoarele si
rampa de descărcare sunt amplasate pe o platformă placată antiacid prevazuta cu cuva de
retentie si reţea de canalizare locală (placată antiacid) pentru colectare ape uzate.

IV.2.2.7. Depozite de azotat de amoniu/nitrocalcar
Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt depozitaţi conform indicaţiilor din fişele de securitate.
Produsele nu sunt incluse în categoria materialelor periculoase, conform Directivei CEE 67/548,
azotatul de amoniu având o rezistenţă ridicată la detonare în condiţii de depozitare şi
manipulare corespunzătoare.
Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt depozitati în :
-depozitul de produse ambalate
- depozit acoperit cu capacitatea de 400 t, amplasat pe platforma betonata.
Depozitele sunt amplasate în partea de sud şi respectiv sud-est de instalaţia de azotat de
amoniu/nitrocalcar. Ambele depozite sunt dotate cu rampe de încărcare – descărcare şi au în
imediata apropiere linii de cale ferată.
Modul de depozitare al produselor în cele două depozite :
-depozitul de azotat de amoniu, ambalat în saci: sacii de 50 kg se depun în stive de 10 saci
suprapuşi ordonat unul peste altul pe pardoseala depozitului. Sacii de 500 kg şi cei de 1t se
depun direct pe pardoseală;
-depozitul de azotat de amoniu, vrac: azotatul de amoniu şi nitrocalcarul se depun direct pe
pardoseală astfel încât materialul să nu depăşească înălţimea de 3 m.
Construcţia depozitelor s-a făcut cu respectarea măsurilor de prevenire a pericolelor ce s-ar
putea produce datorită proprietăţilor fizice şi chimice ale materialelor.

Depozitul de saci este construit pe fundaţie de beton armat, cu pereţi din cărămidă până
la 4,5 m., cu acoperiş din elemente prefabricate acoperite cu carton asfaltat pentru
protejarea depozitul de pătrunderea apei. Depozitele sunt prevăzute cu ferestre de
sticlă ce pot asigura şi o ventilaţie naturală si cu două ventilatoare care încălzesc şi
recirculă aerul, pentru a asigura o ventilaţie şi un microclimat optim depozitării în bune
condiţii de securitate a azotatului de amoniu.
IV.2.2.8 Depozitul de uree granulata
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Ureea granulata este depozitata conform indicaţiilor din fişele de securitate. Produsul nu este
inclus în categoria materialelor periculoase, conform Directivei CEE 67/548, ureea având o
rezistenţă ridicată la detonare în condiţii de depozitare şi manipulare corespunzătoare.
Ureea granulata este depozitata în depozitul de produse vrac.
Depozitul este dotat cu rampe de încărcare – descărcare şi are în imediata apropiere linii de
cale ferată.
Modul de depozitare in depozitul de uree vrac: ureea se depune direct pe pardoseală
astfel încât materialul să nu depăşească înălţimea de 8/m. Transportul ureei vrac la insacuire si
depozitul de uree ambalata se realizeaza cu benzi transportoare inchise.
Construcţia depozitelor s-a făcut cu respectarea măsurilor de prevenire a pericolelor ce s-ar
putea produce datorită proprietăţilor fizice şi chimice ale materialelor.
Depozitul de saci este construit pe fundaţie de beton armat, cu pereţi din cărămidă până la 4,5
m., cu acoperiş din elemente prefabricate acoperite cu carton asfaltat pentru protejarea
depozitul de pătrunderea apei. Depozitele sunt prevăzute cu ferestre de sticlă ce pot asigura şi
o ventilaţie naturală.
Depozitele sunt prevăzute cu două ventilatoare care încălzesc şi recirculă aerul, pentru a
asigura o ventilaţie şi un microclimat optim depozitării în bune condiţii de securitate a
produsului.
IV.2.2.9 Depozitul de aldehida formica
Depozitul este amplasat in zona instalatiei de Uree granulata si este format din 2 vase de
stocare cu capacitati de 20 mc si 5 mc. Vasele sunt amplasate pe platforme placate antiacid si
prevazute cu sistem de canalizare pentru colectarea apelor uzate provenite de la spalarea
scurgerilor accidentale.
IV.2.3. Masuri de siguranta comune depozitelor
Pentru evitarea producerii unor evenimente susceptibile sa declanseze un accident major,
fiecare salariat poate indeplini atributiunile de servici numai dupa ce a fost instruit si si-a insusit
temeinic urmatoarele :
-regulamentul intern al societatii ;
-instructiunile de lucru specifice locului de munca ;
-instructiunile de protectia muncii, aparare impotriva incendiilor si protectie civila specifice
locului de munca ;
-cunoasterea caracteristicilor substantelor toxice utilizate la locul de munca si a
echipamentelor individuale de protectie si de lucru necesare eliminarii sau diminuarii efectelor
posibile ale acestor substante asupra organismului.
-notiuni de acordare a primului ajutor.
Instalatiile sunt dotate cu aparatura de masura si control care este intretinuta si reparata de
catre personalul specializat din cadrul Sectiei MEA. Aceasta aparatura este verificata metrologic
de catre laboratoare autorizate. Nu se admite functionarea aparaturii de masura si control cu
termenul de verificare metrologica depasit.
Utilajele, rezervoarele, electromotoarele, scheletele metalice etc. sunt legate la centura de
impamantare ; centurile de impamantare sunt verificate periodic de catre personal specializat.
Orice interventie la instalatiile electrice din dotarea obiectivelor se executa numai de catre
personal specializat (electrician).
Traseele prin care se vehiculeaza substante inflamabile sau combustibile sunt prevazute cu punti electrostatice
la imbinarile prin flanse, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice.
Pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor se efectueaza lucrari de
revizie a acestora in baza unor liste de lucrari tehnologice, mecanice, electrice, de automatizari
si de protectia muncii si psi. ; la instalatiile unde nu se efectueaza lucrari de revizie (datorita
duratelor reduse de functionare a respectivelor instalatii), toate pornirile si opririle se realizeaza
numai dupa efectuarea unor lucrari de deconservare / conservare, care sunt avizate si verificate
de o comisie stabilita de catre conducerea societatii.

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

139

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Interventiile si reparatiile necesare la obiectivele societatii se efectueaza numai in baza
permiselor specifice intocmite conform legislatiei in vigoare si in baza carora se dispun si se
realizeaza masurile necesare prevenirii oricaror evenimente nedorite.
Exploatarea instalatiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentelor de
Functionare, existente la fiecare instalatie ; aceste regulamente cuprind, in afara procesului
tehnologic si a Instructiunilor de lucru pe faze si Instructiuni de protectia muncii, aparare
impotriva incendiilor si protectie civila.

IV.2.4. Emisii rezultate din activitatile de depozitare materii prime si produse finite
Din procesele derulate in cadrul depozitelor de materii prime si produse finite, pot rezulta :
-emisii difuze in aer
-datorate eventualelor neetanseitati ale instalatiilor si proceselor evaporative in perioada
de alimentare – in special emisii de acid clorhidric, NH3, formaldehida – la rezervoarele
de acid clorhidric, amoniac si aldehida formica. Frecventa emisiilor si intervalul de timp
in care acestea se produc sunt functie de tipul, cantitatea substantei lichide stocate si
variatiile atmosferice termice si barice.
-pulberi de uree / azotat de amoniu / nitrocalcar din activitatile de incarcare / descarcare
in / din depozite
-ape uzate de la spalarea cuvelor de retentie aferente depozitelor de substante lichide, in situatii
de scurgeri accidentale in etapa de alimentare a rezervoarelor.
-deseuri din activitatile de manipulare a materiilor prime, produselor intermediare si produselor
finite (in special de ambalaje deteriorate, care trebuie evacuate conform reglementarilor in
vigoare, functie de natura materialelor din care sunt confectionate si respectiv a celor
ambalate).
*
*

*

Din analiza informatiilor prezentate, respectiv a modului de stocare/depozitare şi a dotărilor
existente, se poate aprecia că S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de spaţii
corespunzătoare pentru depozitare, acestea fiind dotate cu echipamente conform cerinţelor
impuse materialelor depozitate.
Potrivit „Raportului de securitate” (in curs de revizuire), realizat de SC IPROCHIM SA Bucuresti
in conformitate cu HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în
care sunt implicate substanţe periculoase, evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei
unor accidente majore la
-depozitul de amoniac
-depozitul de azotat de amoniu
desi un eveniment major la aceste depozite prezinta un nivel de risc ridicat cu consecinte
severe, datorita masurilor de siguranta luate la proiectare si operare, probabilitatea aparitiei
unui eveniment nedorit este rara.
Pentru celelalte depozite analizate, nivelul de risc a fost considerat redus – moderat, iar
probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit in domeniul moderat – putin probabil.

IV.3. PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
IV.3.1 Producerea deseurilor
Functie de provenienta si natura lor, deseurile generate de activitatile S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A., pot fi clasificate in:
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a Deseurile tehnologice
a.1. Deseuri din activitatea productiva
- Instalatia Amoniac Salzglitter
– catalizatori uzati (NiO de la fazele de reformare primara, secundara si metanizare, FeCr - conversie de inalta temperatura, Cu-Zn – conversie de joasa temperatura, Co-Mo –
dezoxigenare, ZnO – desulfurare, Fe2O3 - sinteza) .
Catalizatorii uzati sunt stocati in butoaie de PVC sau tabla depozitate temporar in
magazia de catalizatori uzati, aferenta Instalatiei Amoniac – in vederea valorificarii prin
societati de profil.
- uleiuri uzate de la turbocompresoare – se stocheaza in ambalaje metalice pe
categoriile specificate in HG 235/2007, intr-un depozit amenajat – valorificare prin firme
de profil;
- Instalatia Acid azotic
- uleiuri uzate de la turbocompresoare – se stocheaza in ambalaje metalice pe
categoriile specificate in HG 235/2007, intr-un depozit amenajat – valorificare prin firme
de profil;
-sitele de la catalizatorul Pt-Rh si praful de Pt-Rh care se returneaza la producator;
- cartusele filtrante pentru amoniac si aer – se curata si se reutiliza in instalatie.
- Instalatia Uree granulata
- ambalajele uzate de polietilena, hartie sunt depozitate in locatii stabilite si inchise in
vederea valorificarii prin societati de profil
- ureea granulata deseu rezultat din caderile de pe benzile transportoare este reintrodusa
in fabricatie.
- Instalatia Apa demineralizata
- deseurile de masa ionica sunt colectate si depozitate conform instructiunilor de lucru in
vederea valorificarii prin societati de profil.
- Utilaje dinamice : pompe, compresoare, turbine
- uleiurile uzate se colecteaza selectiv in ambalaje metalice si se depoziteaza in magazia
de uleiuri uzate – in vederea valorificarii prin societati de profil.

a.2. Deseuri din activitatile de retehnologizare instalatii - reparatii, dezmembrare inlocuire si
casare utilaje






deseuri metalice feroase si neferoase;
mase plastice;
materiale de constructie ;
banda de cauciuc uzata (de la benzi transportoare)
anvelope uzate, acumulatori auto.

Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri cu continut de PCB nu
exista pe amplasamentul societatii.
Gestionarea deseurilor de azbest se face conform HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea
si controlul poluarii mediului cu azbest modificat cu HG 734/2006 si a Ordinului 108/2005
privind metode de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest in mediu.
Deseurile de fier vechi, aluminiu, inox, fonta si otel sunt depozitate in locuri special amenajate
neacoperite in scopul valorificarii prin firme de profil.
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Deseurile de mase plastice necontaminate sunt valorificate prin firme autorizate, iar cele
contaminate vor fi eliminate prin incinerare/coincinerare de firme autorizate.
Anvelopele uzate si resturile de cauciuc sunt valorificate prin unitati specializate sau trimise la
coincinarare in fabrici de ciment.
Acumulatorii uzati sunt valorificati prin unitati specializate.
Deseurile necontaminate din constructii si demolari care nu pot fi reutilizate sau valorificate prin
terti, sunt eliminate prin firme de profil (conform OUG 78/2000 cu modificarile si completarile
ulterioare).
Deșeurile contaminate rezultate din demolari sunt tratate ca si deseuri periculoase.

a.3 Deseuri de ambalaje
Tipuri si cantitati de ambalaje folosite
Tipurile de ambalaje utilizate in activitatile proprii S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A.sunt :
saci subtiri din polietilena (grosimea = 0,1 mm);
saci grosi din polipropilena (grosimea = 0,2 mm);
saci din hartie;
butoaie din PVC si tabla pentru catalizatori.
Modul de gospodarire a ambalajelor
Ambalajele de polietilena si propilena se utilizeaza la ambalarea dubla a ingrasamintelor
chimice de tip uree granulata/azotat de amoniu/nitrocalcar cu livrare catre beneficiari interni si
externi.
Achizitionarea acestor ambalaje se face in baza unor contracte de vanzare-cumparare de la
mai multi producatori din tara. Receptionate cantitativ si calitativ, ambalajele intra in gestiunea
serviciului Desfacere-Ambalare, unde sunt depozitate in depozitele proprii.
Sectoarele de ambalare sunt dotate cu linii de ambalare, cantarire, manipulare si incarcare
direct in mijloacele de transport auto si/sau CFR in vederea expedierii la beneficiari, astfel incat
in functionare normala nu se produc deseuri de ambalaje.
Ambalajele deteriorate, in mod cu totul accidental, se reutilizeaza la ambalarea deseului de
hartie trimis la REMAT.
Butoaiele goale de PVC provenite de la catalizatori se reutilizeaza pe plan intern sau se
valorifica prin REMAT.
b. Deseuri menajere
La nivelul întregii Platforme S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.există 10 puncte de depozitare
a deşeurilor menajere, amplasate în următoarele zone:
 Instalaţia Demineralizare II
 Centrala Termică
 Instalaţia de Acid azotic
 Instalaţia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar (2 puncte)
 Depozitul de amoniac
 Instalatia de Uree granulata
 Instalatia Amoniac
 Atelierul mecanic
 Tancul TK 251.

Deseurile menajere sunt colectate de firma specializata in baza contractelor incheiate.
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Evidenţa deşeurilor produse şi eliminate este ţinută lunar şi raportată la APM Neamţ si GNM CJ Neamţ.
In tabelul IV.3.1 este prezentata situatia deseurilor – sursele, compozitia, clasificarea, cantitatea
estimata a fi generata, modul de stocare si valorificare.
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Tabelul IV.3.1 - Situatia estimata a deseurilor generate de activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Nr
crt
1

2
3
4
5

Denumire sursa
Atelier mecanic
Metale din reparatii,
prelucrari metalice
Atelier mecanic
Materiale plastice din
reparatii, inlocuiri
Atelier mecanic
Reparatiiizolatii trasee
Atelier mecanic
Aluminiu din reparatii,
prelucrari metalice
Atelier mecanic
Sticla din inlocuiri gemuri
Transporturi

6

7

Atelier electric
Reparatii electirce

8

Amoniac Salzgitter
Catalizatori pe baza de
Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Co,
Mo

9

10

Acid azotic
Site catalitice
Amoniac, Uree granulata,
Acid azotic, Azotat de
amoniu/nitrocalcar
Uleiuri aditivate pt.

Denumire
deseu
Pilitura si span
feros
Fier si otel

Compozitie

Stare fizica

Cantitate
maxima
t/an

Cod
EURO

Mod de
stocare

Loc de
depozitare

Mod de
valorificare

Solid

-

12.01.01
17.04.05

Vrac

Incinta acoperita

Reciclare
Terti

Materiale
plastice

Solid

-

20.01.39

Vrac

Incinta acoperita

Reciclare
Terti

Vata minerala

Solid

-

17.06.04

Vrac

Platforma

Eliminare
Terti

Solid

-

17.04.02

Vrac

Incinta acoperita

Eliminare
Terti

Solid

-

17 02 02

Container

Cauciuc cu insertie
metalica

Solid

-

16.01.03

Tarc acoperit

Pb, H2SO4

Solid

-

16.06.01*

Tarc acoperit

Lichid vascos

-

13.02.05*

Butoaie

Cu, Alama

Solid

-

17.04.01

Magazie de
materiale

NiO, Cr2O3,, Fe2O3, ZnO,
CuO, MoO3, Co

Solid

270.9

06.12.02*

Butoaie

Magazie
catalizatori uzati
Sectia Amoniac II

Terti

160801

Saci de
PE

Magazia de
metale pretioase

Reciclare la
firma
producatoar
e

Butoaie

Depozit

Reciclare
Terti

Aluminiu

Fe, W (INOX)

Al

Sticla
Anvelope
scoase din uz
Baterii cu
plumb
Ulei uzat de
motor
Deseuri cupru,
alama
Catalizatori
uzati cu
continut de
metale
tranzitionale
periculose
Catalizatori
uzati cu
continut de
rodiu, platina
Ulei de motor,
de transmisie
şi de ungere

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

Rh, Pt

Solid

Lichid vascos

0.216

10

13 02 08*

Reciclare
Terti
Reciclare
Terti
Reciclare
Terti
Reciclare
Terti
Reciclare
Terti
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Turbine si
turbocompresoare
Ulei mineral,
hidraulic
neclorinat

*

Lichid vascos

13 01 10

11

Instalatia Apa demi II
Schimbatori de ioni

Masa ionica
epuizata

Solid

88.8/10 ani
(sistem
inchis)

11.01.10*

Saci si
containere

Depozit

Terti

12

Instalatia uree granulata,
Instalatia AN/CAN
Ambalaje polietilena

Ambalaje care
contin reziduri

Solid

10

15.01.10*

Saci

Depozit

Terti

Solid

-

20.03.01

Container
e

Platforme

Eliminare
Terti

Solid

-

18 01 03

Saci
inchisi

Container

Eliminare
Terti

13
14

Deseu menajer
Cabinet medical
Deşeuri infecţioase

Deseuri
municipale
amestecate
Deseuri
infectioase
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VI.3.2 Situatia prezenta a gestiunii deseurilor
Situatia centralizata privind gestiunea deseurilor generate de societate pentru anul 2012,
conform RAM este prezentata in tabelul IV.3.2.
Tabel IV.3.2
Cantitatea de deşeu (tone)
din care:
Generată Valorificată Eliminată Rămas
ă
0
0
0
0,5

Unitatea prin
care s-a realizat
valorif. / elim.

Tip
deşeu

Cod
deşeu

Stoc an
anterior

Materiale
plastice
Deşeu
menajer
Tuburi
fluorescente
Hârtie şi carton
Sticlă
Aluminiu
Catalizator
uzat ZnO
Catalizator
uzat NiO

20 01 39

0,5

20 03 01

0

39,3

0

39,3

0

BRANTNER

20 01 21

0,005

0

0

0

0,005

-

20 01 01
17 02 02
17 04 02
16 08 02*

0,250
1,150
0
3

3
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3,250
1,150
0
3

-

16 08 02*

7,1

13

0

17,265

2,835

S.C. MOXBA BV
METRO SRL

17 06 04
18 01 03*

0,4
0

0
0,007

0
0

0
0,007

0,4
0

API SORELIA

17 04 05
17 04 01
17 04 05

34,690
3,050
0,003
0,500

203,930
0
0
5,555

238,620
0
0
0

0
0
0
3,840

0
3,050
0,003
1,715

Olariu Construct
-

Vată de sticlă
Deşeuri
infecţioase
Fier
Cupru
Oţel
Ulei de motor,
de transmisie
şi de ungere
Ulei mineral,
hidraulic
neclorinat
Masă ionică
epuizată
Şpan
Cabluri PVC
Plăci de
azbociment
Componente
electr. neper.
Ambalaje mat.
plastic

*

13 02 08*

-

S.C. Tiseco
0

13 01 10*

0

0

0

0
-

11.01.10*

20,9

5

0

0

25,9

-

12.01.01
17 .04.11
17.06.05*

0
0,5
1,5

3,500
0
0

0
0
0

0
0
0

3,500
0,5
1,5

-

0,010

0

0

0

0,010

-

9,270

0,030

0

0

9,300

-

16.02.16
15 01 02

In prezent (2013), societatea are incheiate :
-Contract nr. 47/14.04.2000, Act adit. nr. 7/2012 incheiat cu SC ECO-X SRL Vrancea (licenta
operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si reciclare
a deseurilor de ambalaje ;
-Contract nr. 225/2007, Act. Adit. nr. 4/18.01.2011 incheiat cu SC APISORELIA SRLPiatra
Neamt privind colectarea si transportul deseurilor medicale periculoase;
-Contract nr. 79/14.08.2009, Act. Adit. nr. 1/26.05.2010 incheiat cu SC BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SA Cluj Napoca pentru colectarea, transporul si depozitarea deseurilor solide cu
exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special;
-Protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP pentru clectarea deşeurilor provenite din
surse de lumină;
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-Contract incheiat cu SC TISECO SRL pentru valorificarea uleiurilor uzate.

*
*
*
Din informatiile prezentate, privind generarea, gestionarea, depozitarea temporara si
valorifacarea/eliminarea finala a deseurilor in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., reies
urmatoarele concluzii :
- activitatile derulate in cadrul instalatiilor amoniac, acid azotic, uree cristalizata, azotat de
amoniu/ nitrocalcar, apa demineralizata nu produc cantitati mari de deseuri de fabricatie
- sunt respectate prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
- gestionarea deseurilor rezultate din activitatile societatii se realizeaza prin :
colectare selectiva;
depozitare in locuri special amenajate;
evidenta pe categorii de deseuri generate;
valorificare/eliminare firme de profil (pe baza de contracte).
Societatea are incheiat Contractul nr. 47/14.04.2000, Act adit. nr. 7/2012 cu SC ECO-X SRL
Vrancea (licenta operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje puse pe piata, conform OUG 115/2010 (anexa
1 si art. 16) si HG 1872/2006 (anexa 4).
Se poate aprecia ca, la nivelul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., gestiunea
deseurilor se realizeaza in conformitate cu normativele in vigoare.

IV.4. EVALUAREA TEHNOLOGIILOR APLICATE DE SC GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. IN
RAPORT CU CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT)
Documente de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile
Analiza fabricatiilor care necesita o abordare integrata a impactului asupra mediului :
AMONIAC, ACID AZOTIC, UREE GRANULATA si AZOTAT DE AMONIU/NITROCALCAR s-a
facut în raport cu "reference Document on Best Available techiniques for the Manufacture of
Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers" – August 2007.
Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta al diferitelor fabricatii de îngrasaminte
chimice, atat pentru instalatiile noi, cat si pentru cele din generatii mai vechi, aflate înca în
functiune, pe plan european.

IV.4.1. Instalatia de fabricare amoniac
Raportare la BAT-uri - Instalatia de Amoniac Salzgitter
Domeniu
0
Procedeu
aplicat

BAT
1
Procedee moderne:
- procedeu prin utilizarea caldurii de
la reformarea secundara la
reformare primara;
- procedee conventionale avansate
- procedee prin reducerea ponderii
reformarii primare
-sistem de generare abur de tip
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SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A.
SAVINESTI
2

Evaluare
3
+

Procedeu conventional modernizat, cu
anumite faze la nivel avansat
Procedeul utilizeaza caldura de la
reformarea secundara la producerea
de abur saturat
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Consumuri

Energie

integrat

Sistemul de generare abur de 106,5bar
este de tip integrat, cu folosirea
recuperărilor la nivel energetic ridicat.

Aer 1.1-4 t/t NH3
Solvent 0.02-0.04 t/t NH3

Aer 1.2 t/t NH3
Solvent 0.015kg K2CO3 si 0.25 kg DEA
/t NH3

Deşeuri- catalizatori uzaţi
0,07 – 0,09 kg/ t NH3
Energie 27,6 – 31,8 GJ/ t NH3
- Recuperarea energiei termice de
la reformarea secundara;
- Preancalzire aer de combustie;
- recuperarea energiei termice de la
sinteza amoniacului

Recuperar
e abur

Actionare compresoare si pompe
0.7-1.5 t/t NH3

Emisii
atmosferic
e

Reformer primar si supraincalzitor,
cazane auxiliare:
Conform Cele mai bune tehnici
pentru amoniac, acizi şi
îngrăşăminte, ediţia august 2007
pag . 92 (BAT):
NOx: 90 – 230 mg/Nm3

Arzatoare
pentru
Reformare
Primara

Pentru realizarea nivelului de
emisie NOx, BAT recomanda
aplicarea uneia sau a inei
combinatii din urmatoarele tehnici
-unitate de reducere non – catalitica
la faza de reformare primara
-arzatoare cu emisie redusa de
NOx
-indepartarea
amoniacului
din
gazele de purja
-temperatura scazuta.
Separare in solutie de
metildietanolamina (MDEA),
monoetanolamina (MEA),
glicoldimetileteri (selexol), solutii de
K2CO3 fierbinti

Separare
CO2

Recuperare CO2
0.98-1.3 t/t NH3
La majoritatea instalatiilor de
amoniac, CO2 este utilizat partial
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>0.09 kg/ t NH3
Energie 34 Gj/t NH3
- Recuperarea energiei termice de la
reformarea secundara
- Gazul de sinteza purificat, racit si
comprimat se amesteca cu fluxul de
gaz ce vine de la coloana de sinteza,
compensand gazul reactionat
(consumat); acest flux este partial
condensat si apoi este incalzit pe
seama gazului ce paraseste coloana
de sinteza.
Actionare compresoare si pompe
1.44 t/t NH3

+

+

+

Reformer primar si supraincalzitor:
[mg/Nm3]
NOx/53,9; 51,3; 115,0; 205,4; 97,3;
38,0; 184,0; 92,0
SO2/0, 0,58
CO/0, 4,84
Pulberi/1,11
Cazane auxiliare:
[mg/Nm3]
NOx/39,2; 115,6; 72,5; 122,5; 117,3;
45,0; 80,0; 103,0
SO2/0; 0
CO/2,20; 13,7; 46,0
Pulberi/1,28; 1,96
Arzatoare cu emisii reduse

+

Separare in DEA si K2CO3

+

+

0.75 t/t NH3
CO2 este livrat la instalatiile : uree
granulata si carbonat de calciu.
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sau in totalitate pentru alte procese
tehnologice.
Evacuare
ape uzate

Purje

Procedee de reducere a
continutului de amoniacdin condens
- stripare
Procedee de epurare biologica
Recuperarea NH3 din purjele de la
etapa de sinteza

Deseuri

- depozitare controlata
-valorificare la terti

Instalatii
stocare
amoniac

Procedeu aplicat
-temperatura scazuta, presiune
atmosferica
-presiune mare, temperatura
ambianta
-tanc cu un singur perete
-tanc cu pereti dubli
Capacitate
-tancuri de 10000 – 30000 t
-sfere de 3000t
-supappe de siguranta
-indicatoare de temperatura, pres,
nivel
-instalatii frigorifice
-cuva care sa preia scurgerile de
amoniac in situatie de avarie
- unitate de energie suplimentara
-emisie de NH3 la facla

Preepurare locala prin stripare in
instalatie

+/-

Dupa separarea amoniacului prin
racire cu amoniac lichid si spalare cu
apa (in urma spalarii se obtine apa
amoniacala), din gazul de purja este
separat hidrogen printr-o tehnologie cu
membrane. Hidrogenul rezultat este
reintrodus in faza de sinteza amoniac,
iar CH4 si Ar se trimit la reformerul
primar pentru combustie.
- deseurile de catalizatori si uleiurile
uzate sunt depozitate controlat in
vederea valorificarii
- temperatură scăzută - 340C,
presiune atmosferică

+

- tanc cu un singur perete,din otel
special, izolat pentru temperaturi joase

+

- tanc de 15.000 t

+

- supape de sigurantă;
- indicatoare de temperatură, presiune,
nivel
- instalatii frigorifice
- cuvă cu rebord care poate prelua
80% din capacitatea tancului, în
situatie de avarie
- grup Diesel pentru alimentarea cu
energie în cazul lipsei energiei în
sistem

+

+

+

- NH3 la supapele de sigurantă

Concluzii:
Instalaţia de Amoniac Salzgitter de pe platforma CA PRO CO CHEMICALS se încadrează în
categoria proceselor convenţionale de reformare cu abur a gazului natural, fiind un proces BAT.
Face parte din generaţia a II a, având consumuri mai mari de energie. Instalaţia respectă în mare
parte recomandările BAT şi se încadrează în limitele de emisie poluanţi.
Se poate aprecia că instalatia de stocare amoniac de pe platforma GA PRO CO CHEMICALS
Săvinesti respectă recomandărilor BAT.

IV.4.2. Instalatia de uree granulata
Raportare la BAT-uri – Instalatia de Uree granulata
Domeniu

BAT

0

1
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Procedeu
aplicat

Optimizare
a fazei de
sinteza
uree
Consumuri
de materii
prime si
utilitati

Procedee:
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt folosite pentru alimentarea altor
tipuri de fabricatii;
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt recirculate partial;
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt recirculate total;
Controlul automatizat al procesului tehnologic
Temperatura 180-200 C
Presiune 140-250 bar
Optimizare raport molar NH3/CO2
0.58-0.6 t NH3 /t uree (Stamicarbon 2004)
0.74-0.75 t CO2 /t uree - Procese stripping
(Austria UBA, 2002)
0.92-1.8 t abur /t uree (Germania UBA 2001)
70-100 t apa pt racire /t uree (Germania UBA
2001)
43 kWh – energie (Germania UBA 2001)

+
Procedeul de fabricatie este
Stamicarbon cu recirculare totala

- controlul automat al proce-sului,
în limite stricte;
- raport molar NH3/CO2 - 3 : 1

+

0.6 t NH3 /t uree
1.04 t CO2 /t uree

+/-

1.69 t abur /t uree (1.3 Gcal/t)
160 t apa pt racire /t uree
(recirculata)
170 kwh

Recuperare
amoniac

- recuperarea amoniacului rezidual si
utilizarea acestuia

Echipament
e de
granulare
Echipament
e de
retinere si
reducere
emisii
atmosferice

mori, tamburi de granulare, evaporatorgranulator si granulatoare cu pat fluidizat

Epurarea
apelor de
proces
(condens)

Din procesul de stripare ape
amoniacale – amoniacul
recuperat se utilizeaza la obtinere
apa amoniacala 20-20%
Amoniacul rezultat din fazele de
absorbtie-desorbtie a gazelor de
carbamat de amoniu se utilizeaza
in instalatia AN/CAN
Evaporator – granulator cu pat
fluidizat

+

Utilizarea unor instalaţii pentru reducere
emisii NH3.
- instalaţia de condensare;
- instalaţia desorbţie-hidroliză

- instalaţia desorbţie-hidroliză

+

Scruber pentru retinerea pulberilor de uree
rezultate la faza de granulare si recircularea
solutiei concentrate
Conform Cele mai bune tehnici pentru
amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august
2007 pag . 355 (BAT):
3
Pulberi: 55 mg/Nm
3
NH3: 30 mg/Nm
- Scruber pentru spalarea gazelor cu continut
de NH3 –sinteza
Emisii:
NH3: 30 mg/Nm3

Nu se aplica

-

- Scruber pentru spalarea gazelor
cu continut de NH3 –sinteza
Emisii [mg/Nm 3]:
NH3: 20,2; 11,8; 10,9; 12,2; 11,7;
28,0; 26,0
Turn de granulare
Emisii [mg/Nm 3]:
pulberi: 0,26
NH3: 2,53; 17,5

+

Consum 0.5 t/t uree

+

Turn de granulare (fara echipament de
retinere)
Conform Cele mai bune tehnici pentru
amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august
2007 pag . 355 (BAT):
Pulberi: 60 – 130 mg/Nm3
3
NH3: 70 – 140 mg/Nm
3
Ape uzate = 0,46 m /t (Germania UBA 2001)
Sistem de epurare prin hidroliza – desorbtie
-continut apa tratata < 5 mg/l pentru uree
+
< 10 mg/l pentru NH4
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Sistem de epurare prin Striparehidroliza
Emisii <5 mg NH3 si <5 mg uree /
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t produs
Sistem de epurare prin Distilare-Hidroliza
Sistem de epurare prin Stripare-Hidroliza
Emisii 3-5 mg NH3 si uree / t produs
Epurare finala cu treapta biologica (staţii de
epurare biologică, care să colecteze ape
uzate de la mai multe instalaţii de pe
platformă)

Nu se aplica

-

Concluzii
Consumul de materii prime – amoniac şi dioxid de carbon – realizat de instalaţia din cadrul
GA PRO CO CHEMICALS se încadrează în nivelele de consum recomandate de BAT.
Consumul de utilităţi – apă de răcire ţi abur este mai mare decât consumul înregistrat în alte
instalaţii din UE, instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS fiind o instalaţie ce aparţine
unei generaţii de început cu uzură fizică şi morală. Din acest considerent, consumurile sunt
peste media înregistrată la instalaţiile ce folosesc procedeul cu recirculare totală.
Nivelul emisiilor de NH3 şi pulberi la turnul de granulare este în limitele recomandate de
BAT.
Împlementarea sistemului desorbţie – hidroliză, finalizată în iulie 2011 permite instalaţiei să
evacueze în aer, prin sursele coloană de absorbţie şi colector final, un debit masic sub 30 kg
NH3/h, iar în apă concentraţii de amoniu < 5 mg/l şi de uree < 20 mg/l.

IV.4.3. Instalatia de Acid azotic GIAP
Domeniu

BAT

0

1

Ape uzate

Deseuri

Optimizarea utilizarii apei
-răcirea şi neutralizarea purjei de la cazan;
-reprelucrarea şi / sau evacuarea corectă de
la purja vaporizatorului de amoniac;
-reprelucrarea şi / sau evacuarea emisiilor
ocazionale de la purjă şi prelevare probe
Recuperarea catalizatorilor

Energie

- optimizarea balantei energetice –
recuperarea energiei

Emisii in aer

-sistem de reducere catalitica selectiva (SCR)
sau nonselectiva (NSCR) pentru NOx
Conform Cele mai bune tehnici pentru
amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august
2007 pag . 140; 141 (BAT):
NOx exprimati ca NO2:
3
5 – 90 ppmv (184,5mg/Nm )
N2O:
20 – 300 ppmv (588 mg/Nm3) pentru instalatii
existente
20 – 100 ppmv (196 mg/Nm3) pentru instalatii
noi

Emisii
atmosferice

SC GA-BRO-CO-CHEMICALS
S.A. SAVINESTI
2

Evaluare
3
+/-

-apele uzate provenite din purje
nu tratate (proiect in curs de
realizare)

Catalizatorii de Rh si Pt sunt
reciclati prin firma producatoare

+
+

-230 kWh/t acid azotic
Urmaza a fi implementat
3

Emisii [mg/Nm ]:
NO2: 1505; 1693; 2027; 1976;
2025; 2111; 2083; 2069; 2090;
2077; 2031; 1845; 1876; 1921;
1885; 1975

+/+

N2O: 420
Nota : valorile determinate se
incadreaza in limitele valabile
pana in 2014

Concluzii
Din punct de vedere tehnologic instalaţia de acid azotic este similară instalaţiilor din cea mai
veche generaţie tehnologică, aflate în funcţiune pe plan european.
INCD ECOIND Bucuresti - 2013
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BAT pentru reducerea EMISIILOR ÎN ATMOSFERĂ se consideră extinderea absorbţiei şi
reducerea catalitică a NOx din gazele reziduale evacuate în atmosferă, fază care urmeaza sa
fie implementata in perioada 2013-2014.
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IV.4.4. Instalatia de Azotat de amoniu / nitrocalcar
Domeniu
0
Procedeu
aplicat

Consumuri
de materii
prime si
utilitati

Echipament
e de
granulare
Emisii
atmosferice

Emisii in
apa

BAT
1
Procedeu cu:
-reciclarea solutiei de azotat de amoniu
-reciclarea produsului finit (granulatie
neconforma)
-limitarea impurificarii condensului
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt folosite pentru alimentarea
altor tipuri de fabricatii;
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt recirculate partial;
- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din
proces sunt recirculate total;
0.21-023 t NH3 /t AN – t CAN
0.9 – 1.01 t HNO3 (50%) t AN – t CAN
Energie : 70 kW/h /t
Abur : 0 – 0.027 Gcal/t

mori, tamburi de granulare, evaporatorgranulator si granulatoare cu pat fluidizat
Conform Cele mai bune tehnici pentru
amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia
august 2007 pag . 371; 372 (BAT):
Emisii:
50 mg/Nm3 pulberi
50 mg/Nm3 NH3
Recuperarea condensului
-nu se specifica cantitatea de condens
recuperat

NH4+ - 5000 mg//l
NO-3 – 2500 mg/l

SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A.
SAVINESTI
2
Procedeul utilizat similar instalatiilor
de generatie noua si aplica
recomandarile BAT

Evaluare
3
+

0.21 – 0.17 t NH3 /t AN - tCAN
0.79 – 0.63 t HNO3 (47%) t AN – t
CAN
84.13 kWh/ t AN – 77.5 kWh/t CAN
0.16 – 0.14 Gcal/ t AN - CAN
Utilizarea HNO3 mai diluat justifica
consumul de abur si energie
Evaporator – granulator

+/-

Emisii [mg/Nm 3]:
pulberi: 1,24; 25,8; 28,4
NH3: 1,14; 18,67; 21,2

+

Condensul se reutilizeaza in instalatia
de Acid azotic in functie de
capacitatea la care lucreaza – restul
se evacueaza la canalizare
0.68-1.15 t/t AN
0.54 -0.86 t/t CAN

+

+

1150 mg/l
588 mg/l

Concluzii
În Instalaţia de AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR procesul tehnologic aplicat este de
ultimă generaţie, cu performanţe echivalente celor mai noi instalaţii existente în Comunitatea
Europeană.
Consumurile de materii prime se încadrează în limitele prezentate în BREF dar condiţiile
de funcţionare din cadrul platformei conduc la depăşiri ale consumului energetic.
Nivelul emisiilor de poluanţi în factorii de mediu se situează IN LIMITA BAT, definind instalaţia
ca fiind BAT.

IV.5. Aspecte legate de încetarea partiala / totala a activitatii
Necesitatea studierii impactului încetarii unei parti din activitatea S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A., sau a activitatii în ansamblul ei, asupra tuturor domeniilor, dar în special
asupra mediului, este justificata prin initierea din timp a unor actiuni menite sa reduca posibilele
efecte negative.
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Masurile ce trebuie luate în cazul încetarii functionarii fiecarei instalatii au fost prevazute
înca din faza de proiectare si sunt cuprinse în manualul de operare.
În cazul în care titularul de activitate/operatorul urmează să deruleze sau să fie supus
unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului de activitate, precum şi în caz
de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica
autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia
mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile
implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.
Totodata, trebuie sa se dispuna de un Planul de închidere a zonei, care sa demonstreze
ca instalatiile platformei pot sa-si înceteze activitatea în siguranta. Planul trebuie pastrat si
actualizat, ca dovada a schimbarilor facute. O copie a planului va însoti formularul în care se
specifica schimbarile facute, iar Autorizatia integrata de mediu va mentiona orice schimbare
facuta. Daca la închidere operatorul doreste sa urmeze o directie diferita de actiune, planul va
trebui completat cu acceptul Autoritatii competente pentru protectia mediului.
În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii, sau a unor părţi
din instalaţie se vor respecta prevederile din Planul de închidere a amplasamentului, care
trebuie sa cuprinda :
- planurille retelelor si obiectivelor subterane si a metodei prin care acestea vor fi mentinute,
-măsurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective;
- oprirea în condiţii de siguranţă a procesului tehnologic şi a funcţionării instalaţiilor;
- golirea instalaţiilor tehnologice şi de stocare cu gestionarea produselor rezultate ;
- spălarea/curăţarea instalaţiilor tehnologice şi de stocare;
- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor existente pe amplasament ;
- investigaţii privind calitatea solului şi subsolului pe amplasament pentru a constata gradul de
poluare cauzat de activitati si necesitatea oricarei remedieri, în vederea redarii zonei într-o stare
satisfacatoare, asa cum este definita în raportul initial de amplasament;
- metode de demontare a constructiilor si a altor structuri, care ofera îndrumari pentru protectia
apelor de suprafata si subterane în amplasament, la constructie si demolare;
-identificarea resurselor necesare pentru punerea practică şi mijloacele de asigurare a
disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei;
-măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi
a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.
Pe baza proiectului tehnic se va realiza documentatia de mediu conform normativelor:
– Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2003 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;
– Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2003 - pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

IV.6. Stadiul lucrarilor din Planul de actiuni
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti deţine Autorizaţia Integrată de Mediu
nr.15/2007, rev.1/2008, valabilă până la data 30.09.2013 cu Plan de acţiuni (intrucat societatea a
preluat activele fostei SC AZOCHIM Savinesti, beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG
152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu
prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014).
Stadiul de realizare a măsurilor impuse prin Planul de acţiuni este prezentat în tabelul următor:
Nr.
Măsura
crt.
Realizare proiect pentru implementarea
1. unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la
coşul de evacuare aferent instalaţiei de HNO3.
Implementarea sistemului de reducere a
2.
emisiilor de NOX la coşul de evacuare aferent
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Termen de
realizare

Stadiul
realizării

Efecte privind
reducerea poluării

30.06.2012

realizat

Încadrarea emisiilor de
NOX în limitele prevăzute
de BAT.

30.06.2014

În derulare
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instalaţiei de HNO3
Denumirea măsurilor implementate/in curs de implementare din Planurile de etapizare şi efectele acestora privind
reducerea poluării componentelor de mediu
Nr.
crt.

Măsura

Stadiul
relizării

Efectele privind reducerea poluării

Intocmire proiect pentru realizarea instalatiei
de stripare ion amoniu
1.
Realizarea si punerea in functiune a
instalatiei de stripare ion amoniu din apele
uzate ce provin din instalatia de azotat de
amoniu/nitrocalcal inainte de evacuare prin
canal colector-punct final AZO 170

2.

Realizat

Studiu de solutie pentru realizarea instalatiei
de absorbtie- hidroliza pentru apele uzate din
instalatia uree granulata

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Realizarea instalatiei de absorbtie-hidroliza
pentru apele uzate din instalatia uree
granulata
Refacerea sistemului interior de canalizare
ape uzate din totalul de 8,35 km, a portiunii
de 250 m, intre C 260-C304
Realizarea unui foraj de observatie la limita
de est a instalatiei de uree granulata pentru
monitorizarea calitatii panzei freatice
Intocmirea proiectului de executie si a
documentatiei tehnice pentru separarea
circuitelor de evacuare a apelor uzate ale
S.C. GA PRO CO Chemicals S.A Savinesti si
S.C. FIBREXNYLON SA Savinesti)
Realizarea lucrarilor necesare separarii
circuitului de ape uzate evacuate de S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A de apele uzate
evacuate de FIBREXNYLON, imediat amonte
de evacuarea D4 si a modificarii circuitului de
ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Savinesti spre circuitului
C1
Achizitionarea si montarea sistemului de
monitorizare cantitativa si calitativa a apelor
uzate evacuate de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS SA Savinesti
Intocmirea proiectului de executie si a
documentatiei tehnice pentru reabilitarea
bazinelor de retentie din cadrul instalatiei
Carbonat de calciu (in conservare), in
vederea asigurarii stocarii apelor uzate din
instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in
cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura
debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei

Realizat

Reducerea poluarii subterane si
imbunatatirea calitatii panzei freatice.

Realizat

Monitorizarea calitatii panzei freatice in
aval de amplasament fata de directia de
curgere a apelor freatice

Realizat

Ssepararea circuitelor de ape uzate
evacuate de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Savinesti de apele
uzate evacuate de S.C. FIBREXNYLON
S.A. Savinesti
Asigurarea deversarii proprii in receptor
(canalul UHE) a apelor uzate evacuate
de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Savinesti

Realizat

Asigurarea monitorizarii apelor uzate
evacuate de S.C. GA PRO CO
CHEMICALS SA Savinesti deversate in
canalul UHE

Realizat

Stabilirea solutiilor tehnice de reabilitare
si cresterea potentialului de inmagazinare
a bazinelor de retentie, in vederea
asigurarii stocarii apelor uzate, in cazul in
care, pe canalul UHE nu se asigura
debitul de 20m3/s, necesar dilutiei

Realizarea proiectului de executie.

În curs de
realizare

Intocmire studiu de solutie in vederea

Realizat

11.
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Incadrarea indicatorilor de calitate ai
apelor uzate epurate in prevederile HG
352/2005 care modifica si completeaza
HG 188/2002 Anexa - NTPA 001 si HG
351/2005, in punctul de control final
AZO170

Reducerea deversarilor apelor uzate in
canalul UHE ale calor indicatori de
calitate depasesc limitele admise stabilite
in Autorizatia de Gospodarire a Apelor, in
baza prevederilor HG 352/2005 care
modifica si completeaza HG 188/2002
Anexa 3 NTPA 001 si HG 351/2005
Stabilirea solutiei tehnice pentru
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reducerii poluantilor specifici apelor uzate
(NH4+, NO3-, Uree, Cl-)
12

13.

Intocmire proiect de executie cu firma
specializata, in vederea implementarii solutiei
rezultata din studiul realizat, pentru
incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor
uzate exacuate prin D5

În curs de
realizare

Realizarea proiectului de executie.

Trim.II 2014

14.

15.

Reabilitarea bazinului de ape nocive (aflat in
conservare) aferent instalatiei Demineralizare
si introducerea lui in circuitul de evacuare ape
uzate

16.

Inchiderea sistemului apei de racire Ciclul
HAMON - Instalatiile Amoniac si Uree

Realizat

17.

Reabilitare cuva de retentie aferenta
depozitului de amoniac TK 251

În curs de
finalizare

Punerea în funcţiune a sistemului automat de
monitorizare (cu transmisie on-line la
dispeceratul societăţii) a calităţii apelor uzate
evacuate (pH,amoniu,temperatură), în canal.

Realizat

18.

In curs de
realizare

realizarea indicatorilor de calitate ai
apelor uzate epurate in baza prevederilor
HG 352/2005 care modifica si
completeaza HG 35/2005, in punctul de
control final D4.
Incadrarea indicatorilor de calitate ai
apelor uzate epurate, in baza prevederilor
HG 352/2005 care modifica si
completeaza HG 188/2002 Anexa 3 NPTA 001 si HG 351/2005 in punctul de
control final D5.
Realizarea lucrarilor va conduce la
incadrarea indicatorilor de calitate ai
apelor uzate epurate in baza prevederile
HG 352/2005 care modifica si
completeaza HG 188/2002 Anexa NTPA 001 si HG 351/2005, in punctul de
control final D5
Evitarea variatiilor de pH in apele uzate
provenite din inst. Demineralizare si
reducerea consumului de reactivi utilizati
pentru neutralizare
Evitarea cresterii concentratiei NH4+ in
apele uzate evacuate, in cazul
impurificarii apelor de racire
Evitarea cresterii concentratiei NH4+ in
panza freatica, in cazul unor avarii la
depozitul de amoniac TK 251
Asigurarea monitorizarii continue a
calităţii apelor uzate evacuate de S.C. GA
PRO CO CHEMICALS SA Savinesti
deversate in canalul UHE

Măsurile prevazute cu termen de realizare 2012 au fost realizate în proporţie de 100%.
În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi reabilitare a instalaţiilor,
precum şi investiţii noi.
Nr.
crt.

Măsura

Efecte privind reducerea poluării

Instalaţia AMONIAC SALZGITTER
Modernizarea sistemului de reformare primară.
Lucrările de modernizare executate până în 2008 au
constat în:
Creşterea capacităţii de producţie şi
- înlocuirea reformerului primar 2H 101 şi a sistemului de
1.
reducerea consumurilor energetice ale
recuperare a căldurii de reacţie din faza de reformare
instalaţiei.
primară;
- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă
pentru reformare;
Creşterea capacităţii de producţie şi
Modernizarea coloanei de sinteză a amoniacului:
reducerea consumurilor energetice ale
- schimbarea interiorului coloanei;
instalaţiei.
2.
- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă
Creşterea gradului de siguranţă în
eficienţă pentru sinteză;
exploatare, prin scăderea presiunii de
lucru.
Creşterea capacităţii de producţie şi
Implementarea sistemului de recuperare a hidrogenului din reducerea consumurilor energetice ale
3.
gazele de purjă continuă, în cadrul modulului de hidrogen; instalaţiei.
Reducerea emisiilor din procesul de
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4.

Modernizarea fazei de spălare a gazului de sinteză.

5.

Implementarea sistemului de conducere asistată de
calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic.

Implementarea sistemului de preepurare a condensului
tehnologic din faza de spălare Benfield.
Instalaţia de UREE STAMICARBON
Implementarea sistemului de conducere asistată de
1.
calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic.
6.

ardere a combustibililor
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Creşterea gradului de siguranţă în
exploatare, prin eliminarea factorului
de eroare umană.
Reducerea posibilităţilor de afectare a
factorilor de mediu.

Creşterea gradului de siguranţă în
exploatare, prin eliminarea factorului
de eroare umană.
Modernizarea liniei II de fabricaţie, prin înlocuirea coloanei Creşterea gradului de siguranţă în
2.
de sinteză.
exploatare.
Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de absorbţie Reducerea impurificării apelorevacuate
3.
–desorbţie pentru apele uzate provenite din instalaţia de
din instalaţia de uree granulată cu amoniu
uree granulată.
şi uree.
Creşterea gradului de siguranţă în
Înlocuirea pompelor de amoniac şi carbamat de amoniu cu
4.
exploatare şi reducerea emisiilor de
echipamente noi, mai performante
amoniac în aer .
Modernizarea fazei de compresie a bioxidului de carbon şi Creşterea gradului de siguranţă în
5.
implementarea sistemului de conducere asistată de un
exploatare şi reducerea posibilităţilor de
calculator de proces.
afectare a factorilor de mediu.
Instalaţia de azotat de amoniu / Nitrocalcar
Implementarea sistemului de conducere asistată de
Creşterea gradului de siguranţă în
calculator de proces ( DCS) a întrgului proces tehnologic
1.
exploatare, prin eliminarea factorului
( pentru faza de neutralizare) .
de eroare umană.
Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de stripare
din apele uzate ce provin din instalaţia azotat de amoniu
Cetrala termică
2.

Reducerea riscului de poluare a apelor cu
amoniu şi azotaţi.

Creşterea eficienţei în funcţionare a
instalaţiei de absorbţie-desorbţie, prin
asigurarea necesarului de abur.
Implementarea unei instalaţii de cogenerare, cu trei turbine Producerea de energie electrică şi termică
2.
cu gaze şi trei cazane recuperatoare, ce va fi finalizată în
cu consum mic de gaz natural şi emisii de
cursul anului 2014.
NOX reduse (max. 50 mg/Nmc)
Instalaţia de acid azotic
Creşterea gradului de siguranţă în
Construirea unui rezervor nou de depozitare a acidului
sistemul de depozitare a acidului azotic şi
1.
azotic, cu o capacitate de 2000 tone.
asigurarea funcţionării pe perioade mai
mari de timp.
Implementarea sistemului de reducere catalitică a
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
2.
protoxidului de azot din gazele nitroase. Investiţia este în
seră.
derulare.
Monitorizarea continuă a emisiilor de
Implementarea sistemului de măsurare continuă a emisiilor
3.
protoxidului de azot evacuate în
de gaze reziduale
atmosferă.
Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32
Creşterea gradului de siguranţă în
Construirea unui rezervor nou de depozitare a UREAN 32, sistemul de depozitare a UREAN 32 şi
1.
cu o capacitate de 5000 tone.
asigurarea funcţionării pe perioade mai
mari de timp.
Creşterea gradului de siguranţă în
Punerea în funcţiune a unei noi linii de încărcare a
sistemul de depozitare a UREAN 32 şi
2.
cisternelor CFR.
asigurarea funcţionării pe perioade mai
mari de timp
1.

Achiziţionarea unui cazan nou de producere abur de 16 t/h

Este de menţionat faptul că societatea va continua investiţiile şi în perioada următoare, până la
finalul perioadei de tranziţie, respectiv 31.12.2014 pentru realizarea unui sistem de epurare a apelor
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uzate evacuate de societate în emisar (investiţie estimată, în urma ofertelor analizate, la aproximativ
4 mil.euro ) şi implementarea sistemului.
Implementarea sistemului de reducere a emisiilor de NO X la coşul de evacuare aferent instalaţiei
de HNO3 este estimată la aproximativ 3,5 – 4 mil. euro.
Implementarea sistemului de distrugere catalitică a protoxidului de azot din gazele nitroase şi a
sistemului de monitorizare continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră la coşul de evacuare aferent
instalaţiei de HNO3 este estimată la aproximativ 4 mil. euro.

V. INTERPRETAREA DATELOR SI RECOMANDARI

S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. este o societate cu caracter privat, înfiintata în anul 2005
si înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1478 din 24/10/2005, avand sediul
administrativ în comuna Savinesti, str. Uzinei nr. 2, judetul Neamt. Actionariatul societatii este
format din persoane juridice, respectiv : societatea RAFFINACHEM LIMITED – persoana
juridica din Cipru si SC VIROMET SA Victoria – persoana juridica Romania.

Activitatile principale derulate de societate sunt conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007 :
● Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
● Cod CAEN 2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase,
● Cod NOSE-P: 105.09 – Produsi chimici anorganici de baza sau ingrasaminte chimice
● Cod SNAP 2: 0404
● Cod SNAP 2:
04 04 02 – Acid azotic conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 03 – Amoniac conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 05 – Azotat de amoniu conform CORINAIR, decembrie 2007
04 04 08 – Uree conform CORINAIR, decembrie 2007
Categoriile de activitate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA conform Anexei nr. 1 din OUG
nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin
Legea nr. 84/11.04.2006 sunt:
4. Industria chimica
4.4 Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de
baza
(Amoniac, Acid azotic, Carbonat de calciu)
4.5 Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot
(Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Uree granulata, ingrasaminte lichide - Urean 32)
1. Industrii energetice
1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW .
Conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră, SC GA PRO CO CHEMICALS SA se incadreaza in categoria de
activitate :
1.1.b Instalatie de ardere cu putere termica nominala > 20 MW din alte sectoare decat
sectorul energetic.
In prezent, SC GA – PRO – CHEMICALS SA detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 15/2007
revizia 1/21.03.2008.
Nota : Fosta SC AZOCHIM SA Savinesti (societate de la care SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA
a preluat activele), este pe lista instalatiilor care beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG
152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu prevederile
Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014. Pentru obiectivele operate prin inchiriere de SC AGROFERTIL SA,
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inclusiv Instalatia de fabricare AN/CAN a fost emisa de catre MMGA ARPM Bacau Autorizatia Integrata
de Mediu Nr.6 din 17. 04 2006.

Reinoirea Autorizatiei Integrate de Mediu se impune datorita urmatoarelor schimbari survenite in
cadrul activitatilor derulate de societate, respectiv :
-preluarea prin cumparare a Instalatiei de fabricare AN/CAN (de la S.C. Rafinăria ASTRA
ROM.ÂNĂ S.A prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011)
-preluarea instalatiilor proprietate SC GA – PRO – CO CHEMICALS SA dar inchiriate de SC
AGROFERTIL SA pana in anul 2007.
- Instalatia de acid azotic
- Atelierul de ambalare AN / CAN,
- instalatia Termo-Hidro - Ciclul de racire I-III,
- Statia de Demineralizare I,
- Statia electrocare, Statia electrica de 110/6Kw, Statiile de CFU,
- tanc depozitare amoniac TK-251
-punerea in functiune de noi instalatii :
- Instalatia de hidroliza – desorbtie pentru reducerea continutului de amoniu si uree din
apele uzate generate in cadrul Instalatiei de uree granulata (pusa in functiune in 2011);
- cazan nou de tip PB- 150 Mingazzini (pusa in functiune in 2012).
În prezent, în cadrul societăţii se derulează investiţia privind instalaţia de cogenerare, pentru
care s-a obţinut Avizul de mediu nr 2899/03.08.2010.

LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENULUI
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială
Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de
nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în
sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.
Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp
Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:
- 20033' longitudine estică
- 46052' longitudine nordică.
DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a achiziţionat, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 51/
1998, activele aparţinând S.C. AZOCHIM S.A. Săvineşti prin licitaţie publică AVAS (Proces
Verbal nr. 355/26.07.2005), respectiv :
- active reprezentând clădiri, construcţii speciale şi echipamente (instalaţii, echipamente
tehnologice, utilaje, aparate, etc.) aferente secţiilor :
- Secţia 1 – Amoniac I şi II, Carbonat de calciu, Demineralizare II şi Apa recirculată II
- Secţia 2 – Acid azotic, Azotat de amoniu (numai echipamente tehnologice : aparate de
măsură, contor, analizor), Uree cristalizată, Uree granulată, Depozit amoniac vechi,
Lichefiere amoniac, Lichefiere CO2 şi Tratare ape uzate
- Secţia 3 – Reţele estacade, CET, Termo-hidro, Apă tratare I + Apă recirculare I,
Turbine contrapresiune, Turbine compresor, Reţele apă industrială, Staţie trafo şi reţele,
Atelier electric, Staţie 6 kV şi reţele gaz metan
- Secţia 4 – Atelier mecanic CUPS, Întreţinere edile şi Atelier piese de schimb maşini
- Secţia 5 – PSI, Depozite exploatare, regenerare ulei, Ambalare, Electrocare, CFU,
Protecţia muncii, Administrativ, CTC, Spălare haine, Dispensar, Cantină, Proiectări,
Oficiu calcul, Apărare civilă, Atelier de marcat saci, Cercetări uzinale şi Spaţiu comercial
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- Secţia 7 – ATM central şi Centrala telefonică
- Secţia 99 – ALA.
Prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a
cumpărat de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A instalaţia de fabricare AN/CAN.
SUPRAFETE TOTALE / OCUPATE / LIBERE
Conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO3
nr.0161/1993 emis de Ministerul Industriilor in baza Legii nr. 15/1990 si a HG nr. 834/1991 –
suprafata de teren in proprietatea exclusiva a SC AZOCHIM SA – a fost de 759203.05 mp.
Repartizarea acestei suprafete pe categorii de folosinta este dupa cum urmeaza:
- suprafata construita 171 741.16 mp
- suprafata aferenta cailor de transport 21 817.14 mp
- suprafata libera 565 644,75 mp
- gradul de ocupare a terenului 23.52%.

UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI
Situatia actuala a instalatiilor existente pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Savinesti se prezinta astfel

Instalatii principale - in functiune
Nr.
crt.

Instalatia

Activitatea
conf.
Anexei I din
OUG
nr.152/2005
4.2.a

Capacitate
proiectata

Anul
punerii in
functiune

Anul
repornirii
/sistarii
activitatii

Observatii

1 000 t/zi
330 000 t/an

1974

Repornire
2008

1995- retehnologizare
(cu firma
Mannesmann
DEMAG)
2007-2009
modernizare
Mannesmann
Anlagenbau
Modernizare 19971998
Modernizare
Mannesmann
Anlagenbau 1997 –
1998 licenta KRUPP UHDE
-

1

Amoniac –
licenta Salzgitter

2

Uree granulata –
licenta
STAMICARBON

4.3

300 000 t/an

1974

Repornire
2009

3

Acid azotic –
licenta GIAP
Azotat de
amoniu /
nitrocalcar
-licenta intiala
GIAP
Ingrasaminte
lichide - UREAN

4.2.b

1963

4.3

180 000t/an
HNO3 100%
231 000 t/an AN
330 000 t/an
CAN

Repornire
2003
Repornire
1999

4.3

429 000 t/an

2009

4

5

1963

-

Instalatii conexe – in functiune
Nr.
crt.

1

2

Instalatia

Demineralizare II
(deserveste
instalatiile amoniac
si uree granulata)
Gospodaria de ape

Activitatea
conf. Anexei
I din OUG
nr.152/2005
-
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Capacitate
proiectata

Anul
punerii in
functiune

-125 mc/h x 4 linii
demineralizare
-30 mc/h x 3 linii de
condens
-14070 mc/h apa

1975

1974

Anul
repornirii
/sistarii
activitatii
Repunere
in
functiune
2008
Repunere

Observatii

Reabilitare
2008

Reabilitare
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nr. 2 (Hammon)

3

racire pt. Instalatia
Amoniac
-6600 mc/h apa
racire pt. Instalatiile
uree granulata si
carbonat de calciu
4600 mc/h

Ciclul de racire I-III

in
functiune
2008

2008

1963

Repornire
1999

-Lucrari de
reabilitare
1997-1998 (au
fost inlocuite
suprafetele de
schimb termic

50 mc/h ape
reziduale cu max.
10% ioni amoniu

2011

-

10 000 t/h

2004

16 t/h

2012

-max. 15000 t
(7900 t dupa lucrari
1998)

1971

-

4

5

6

Instalatia de
hidroliza –
desorbtie (Uree
granulata) – licenta
UREA CASALE
Centrala Termica
-cazan
TERMOTEHNICABIASI (TGV
1000012)
-cazan
MINGAZZINI
Instalatii depozitare
amoniac lichid
-depozit TK -251

-

1.1*

Depozit de
fabricatie

Repornire
2003

1998 – lucrari
reparatie .

-530 t

Instalatii/echipamente in conservare
Nr.
Crt.
1
2

Denumire
instalatie
Demineralizare I
Carbonat de calciu

Capacitate
350 mc/h
20 000 t/an

Anul pornirii
1963
1978

Anul sistarii
activitatii
2007
1996

FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME
In imprejurimea platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., terenul are atat
folosinte mai putin sensibile (in partea de nord – vest unde se invecineaza cu o serie de
obiective industriale) cat si folosinte sensibile in restul vecinatatilor.
Obiectivele industriale aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. sunt:
 în partea de nord – vest : S.C. FIBREXNYLON S.A., S.C. YARNEA S.A., S.C. ICEFS
S.A. S.C. RIFIL S.A. S.C. KOBER S.A., S.C. COMES S.A., Microcentrala Roznov ;
 în partea de sud : SC CRIMBOGAS S.A..
Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:
spre nord : com. Girov (15 km)
spre nord – est: Margineni (cca. 15 km)
spre nord – vest: Dumbrava Rosie (4 km)
spre sud: Borlesti (12 km)
spre sud – est: Dumbrava – Deal, Costisa (20 km),Roznov (5 km);
spre sud – vest: Piatra Soimului (5 km);
spre vest si sud –vest: comuna Savinesti (cca. 1.0 km).

INCD ECOIND Bucuresti - 2013

161

Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Societatea are legaturi directe cu orasul Piatra Neamt prin DN 15 si CFR Bacau – Piatra Neamt.
Distanta pana in municipiul Piatra Neamt este de cca. 10-12 km pe directia nord - vest.
UTILIZAREA CHIMICA
Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv
amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de
substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi
intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.
Din analiza informatiilor prezentate in lucrare, se poate aprecia ca S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase, in
conformitate cu normativele in vigoare, respectiv:
- a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile in conformitate cu prevederile O.U.G.
121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007;
-a pre-inregistrat si inregistrat produsele societatii in conformitate cu REGULAMENTUL (CE)
NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
;
-pentru substanţele periculoase pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă
amoniacală, Uree, Azotat de amoniu) s-au realizat scenariile de expunere conform Directivei
67/548/EC ;
-a intocmit fişe cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere conform Regulamentului
REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010;
-a verificat toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea cu
Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de
expunere;
-asigura respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere
pentru fiecare substanţă în parte.

CONDITII DE CONSTRUCTIE
Referitor la situatia constructiilor existente pe amplasament, consideram ca sunt necesare:
- evaluarea gradului de uzura si a sigurantei in exploatare pentru cladirile in functiune
- evaluarea starii cladirilor ramase dupa dezmembrarea instalatiilor, in vederea gasirii de solutii
pentru reutilizarea sau demolarea acestora.

RETELE DE CANALIZARE
Sistemul de canalizare ce deserveşte platforma chimică a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti cuprinde:
♦ Reţeaua de apă industrială deserveşte instalaţiile: Demineralizare I, Ciclul I- III, Depozitul mic
de amoniac, Demineralizare II, Turnurile de răcire Hammon, Gazometrul de amoniac, Depozitul
de amoniac TK- 251.
♦ Reţeaua de apă recirculată cuprinde:
a) reţeaua de apă recirculată I care deserveşte instalaţiile:
Azotat de amoniu/ Nitrocalcar
Acid azotic
Compresoarele de amoniac
b) reţeaua de apa recirculată II care deserveşte instalatiile:
Amoniac Salzgitter
Uree granulată
Carbonat de calciu
♦ Reţeaua de apă potabilă alimentează toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe
amplasamentul societăţii
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Retelele de canalizare ape uzate, in lungime de 8.35 km, sunt in sistem divizor, in functie de
categoria de apa uzata preluata si modul de dirijare, astfel:
♦ Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:
Demineralizare I inclusiv rampa de reactivi
Demineralizare II cu rampa de reactivi şi bazinul de neutralizare
Amoniac Salzgitter ce cuprinde şi postul reglare gaz metan combustie, cazanele
auxiliare, reformer
Uree granulată împreună cu instalaţia de stripare ioni amoniu
♦ Reţeaua de ape convenţional curate deserveşte următoarele instalaţii:
Demineralizare II
Turnurile Hammon
Amoniac Salzgitter
Uree granulată – Instalatia Hidroliza - desorbtie
Carbonat de calciu
Depozit de amoniac TK- 251
Acid azotic
Azotat de amoniu
Depozitul mic de amoniac
Ciclul I- III
Instalatia de Cogenerare
Apele meteoritice sunt captate in reţeaua de ape convenţional curate.
Retele de canalizare ape conventional curate se reunesc in canalul colector 170 inainte de
evacuarea finala in canalul UHE prin racordul D4 (canalul C1).
In perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele uzate conventional curate
se pot evacua direct in raul Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2, insa numai cu
acceptul ABA Siret Bacau si SGA Neamt.
In situatia unor debite mari de ape pluviale se poate face evacuarea si prin racordul D1 direct in
raul Bistrita dat tot numai cu acordul unitatilor mentionate mai sus.
♦ Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe
amplasamentul societăţii
Toate masurile prevazute in Programele de etapizare pentru evacuarea apelor uzate apartinand
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. au fost realizate.

RASPUNS DE URGENTA
Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa
reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.
Ca urmare, societatea aplica un Sistem de management al securitatii in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si dispune de :
-Plan de urgenţă internă (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12)
-Raport de securitate (întocmit conform HG 804/2007 –art. 10)
publicate pe site-ul oficial, care prezinta totodata si informaţiile pentru public privind măsurile
şi comportamentul în caz de accident major (conform anexa nr.5 din HG 804 din 25 iulie
2007).
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul
planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii
populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase deţinute, procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA
PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti.
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MONITORIZARE
Activitatea de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu se
deruleaza in conformitate cu prevederile stipulate in Autorizatia Integrata de mediu nr.
15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007
revizuita in 07.11.2011.
Comparativ cu vechiul plan de monitorizare a calitatii surselor de emisie gazoasa, noul plan de
monitorizare trebuie sa includa sursele fixe de emisie gaze reziduale aferente cazanului
Mingazzini, Instalatiei de hidroliză/- desorbţie, Centrala de cogenerare (din 2014) si sa fie
exclusa de la monitorizare Instalatia de CaCO 3 care este in conservare si va fi desfiintata.
De asemenea, referitor la :
-valorile de referinta pentru evaluarea calitatii solului din amplasamentul societatii (prezentate in
AIM nr.15/06.08.2007, rev.1 2008 sau valorile inregistrate pentru proba martor din 2006),
propunem schimbarea acestora cu valori inregistrate in trecut (ex. 2006 sau 2009) chiar in zona
analizata.

RECUNOASTEREA TERENULUI
Analiza si interpretarea informatiilor puse la dispozitie de beneficiar si a documentarilor din teren
a condus la urmatoarele concluzii privind situatia amplasamentului pe care-si desfasoara
activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., prezentate pe componente de mediu:
Componenta de mediu SOL
În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile de sol situate in
zona instalatiilor de amoniac si uree granulata, se poate concluziona ca nu au fost inregistrat
cresteri ale incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in
perioada 2009-2012 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006.
Componenta de mediu PANZA FREATICA
Freaticul existent în perimetrul Platformei Industriale Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM
S.A.,
unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp
un proces de poluare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici.
Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de
producere a compusilor anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati
activitatilor desfasurate în trecut de AZOCHIM si în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS
S.A. sunt: amoniul, azotatii si azotitii. Incarcarea organica nu reprezinta un indicator specific
activitatilor desfasurate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.
In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. exista 5 foraje de control a
calitatii panzei freatice. Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in
aval de de Platforma industriala Savinesti, evidentiaza un nivel de poluare rezultat din
cumularea aporturilor societatilor din amonte (forajul FH1), inclusiv a societatii analizate. Aportul
de poluare remarcat in special pentru indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul din aval,
comparativ cu cel din amonte se datoreaza activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in
prezent pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..
Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o
tendinta de scadere a nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi
organici, mentinandu-se totusi o poluare semnificativa.

Componenta de mediu AER
Emisii dirijate:
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Activitatea desfasurata de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti conduce la emisii de
poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate.
Monitorizarea emisiilor in anul 2012 a fost efectuata prin automonizare de laboratoarele de
analiza apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnEco Consulting SRL –
Laborator Abilitat de Ministerul Sanatatii cu Certificatul nr. 95/2009/2011. Aceasta monitorizare
a avut ca scop verificarea incadrarii valorii concentratiilor poluantilor in VLE din AIM Nr. 15
din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.

Instalatia amoniac (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si
cazanele auxiliare).
Valorilor obtinute se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in
21.03.2008, cu exceptia valorilor monoxidului de carbon de la cazanele auxiliare, care dapasesc
limita de 10 mg/Nm3 CO, in datele 20.03.2012, 20.09.2013 si 26.10.2012.
Cazan auxiliar A: 29.09.2012: 46,0 mg/Nm3 CO
Cazan auxiliar B: 20.03.2012: 912,5 mg/ Nm3 CO
26.10.2012: 13,7 mg/ Nm3 CO
Din cele 3 valori, doua sunt sub 100 mg/Nm3 (VLE corespunzatoare din Ordinul MAPPM nr.
462/1993).
Pentru a mentine concentratiile de poluati sub VLE, recomandam o reglare a arderii si
mentenata periodica a arzatoarelor cu firma de specialitate.
Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag .
92 – BAT recomanda pentru reformerul primar, supraincalzitorul si cazanele auxiliare,
incadrarea emisiilor de NOx intre 90 – 230 mg/Nm3.
Prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, avem urmatoarele limitele (care se raportează la un conţinut
în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%):
-CO: 100 mg/Nm3
-SOx: 35 mg/Nm3
-NOx: 350 mg/Nm3
-pulberi: 5 mg/Nm3
Propunem limita de 230 mg/Nm3 pentru NOx conform BAT, iar pentru ceilalti poluanti limitele din
Ordinul MAPPM nr. 462/1993 prezentate mai sus.
Instalatia Uree granulata (poluantii emisi: NH3, pulberi)
De la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera
prin intermediul a 6 cosuri de emisie montate in turnul de granulare.
De la faza de spalare amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in atmosfera prin 2
surse stationare de emisie.
Din rezultatele masurarilor se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM
Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Mentionam ca nu au fost efectuate masurari la toate cosurile de evacuare ci doar la un cos din
cele 6 existente la faza de granulare. Pentru o cuantificare cat mai exacta a emisiilor,
recomandam efectuarea de masurari la toate cele 6 cosuri de emisie conform AIM Nr. 15 din
06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.

De la Instalatia de hidroliza-desorbtie rezulta emisii de NH3, care sunt evacuate in atmosfera
printr-un cos de emisie. Aceasta sursa nu a fost monitorizata pana in prezent. Recomandam
monitorizarea emisiilor de NH3, la aceasta sursa si incadrarea in VLE pentru NH3 de 30
mg/Nm3, conform Ordinul MAPPM nr. 462/1993.
Instalatia AN /CAN (poluantii emisi: NH3, pulberi)
Masurarile efectuate au indicat depasiri ale valorilor limita prevazute de AIM Nr. 15 din
06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 (2 mg/Nm3), pentru pulberi si amoniac.
Nota : VLE este foarte mica comparativ cu limitele impuse de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 de 30
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mg/Nm pentru amoniac si respectiv 50 mg/Nm pentru pulberi.
Valorile concentratiilor obtinute pentru amoniac si pulberi la aceasta instalatie se situeaza sub VLE
corespunzatoare din Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

Propunem limitele de 30 mg/Nm3 pentru amoniac si de 50 mg/Nm3 pentru pulberi, conform
Ordinului MAPPM nr. 462/1993.
Instalatia de fabricare acid azotic (poluantii emisi: NOx si N2O)
Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic
Din rezultatele masurarilor efectuate in anul 2012 si trimestrul I din 2013, se observa incadrarea
valorilor determinate in limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Aceste limite sunt valabile pana in 31.12.2014, data la care instalatia de acid azotic va fi
retehnologizata (conform Planului de etapizare), iar valorile concentratiilor oxizilor de azot vor
trebui sa respecte VLE impuse dupa aceasta data.
Centrala Termica (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi)
Centrala termică este constituită din două cazane de abur :
-cazanul de abur TGV 10000/12
-cazanul de abur MANGAZZINI
Valorilor obtinute prin masurarile efectuate in 2012 se incadreaza in limitele prevazute de AIM
Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.
Recomandam ca toate masurarile anuale privind sursele stationare de emisii de noxe gazoase
si parametrii fizici ale acestora, sa se realizeze cu un laborator Acreditat RENAR .

Emisii difuze
Conform AIM nr. 15/06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nu se impune monitorizarea imisiilor la
limita perimetrala a societatii.
Totusi, societatea realizeaza monitorizarea imisiilor in zona periuzinala, prin care determina
concentratiile de NH3, NO2. Punctele de monitorizare stabilite de comun acord cu Garda
Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Neamţ sunt „Pompieri” şi „Pamgaz” sunt:
- Punctul Pompieri : NH3
- Punctul Pamgaz: NH3 si NO2
In anul 2012 si trimestrul I din 2013, au fost inregistrate depasiri ale PA comparativ cu limitările
din STAS 12574/87 corelat cu Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru indicatorul de calitate
amoniac (aprilie, iunie, septembrie si decembrie - 2012 si ianuarie – 2013). Din precizarile
facute de personalul responsabil al societatii, depasirile inregistrate s-au datorat unor situatii
accidentale care au impus oprirea instalatiilor.
Desi nu a fost depasit pragul de interventie, trebuie acordata o atentie marita emisiilor
accidentale de amoniac, pentru ca in conditiile meteo nefavorabile unei bune dispersii a
poluantilor, se pot inregistra depasiri ale CMA la amoniac in zonele locuite din vecinatatea SC
GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti.

Modelarea matematica a dispersiilor

Modelul matematic al dispersiei poluantilor a luat in calcul :
- valorile maxime ale concentratiilor poluantilor inregistrate in anul 2012 (determinari
efectuate de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnECO Consulting
SRL),
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datele meteo din luna ianuarie 2013 (obtinute de la Agentia Nationala de Metereologie si
sunt valorile inregistrate de Statia Meteo Piatra Neamt).

Putem concluziona ca in baza modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer de
instalatiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, in conditiinormale de functionare,
impactul local este nesemnificativ din punct de vedere al poluarii aerului inconjurator.
Modelarea matematica a dispersiei utilizand datele meteo din luna ianuarie, a fost aleasa
deoarece in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au
inregistrat in municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf.
STAS 12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul
coloanei de sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a
calității aerului în perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu
al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat insa depășiri
ale CMA la indicatorul de calitate amoniac.
Cel mai probabil, incidentul a fost provocat in conditii meteo care au condus la o dispersie
nefavorabila a gazelor cu amoniac, pe fondul unei concentratii de amoniac evacuate accidental
din instalatie.

Componenta de mediu APA - descarcarea apelor uzate
Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.Savinesti detine
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 40/24.04.2007 valabila pana la 30.09.2013, emisa de
Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret
Tinand cont de activitatile derulate si de faptul ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este
amplasata in fosta platforma industriala Savinesti-Roznov, retelele de canalizare ape uzate
apartin
S.C. FIBREXNYLON S.A. In prezent societatea are incheiat
Contractul de comodat nr. 177/08.04.2011 cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind
imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul
receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe
perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014).
Categoriile de ape uzate provenite din activităţile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
sunt:
- ape uzate impurificate chimic generate in instalaţiile uree granulată, apa demineralizata
şi azotat de amoniu/nitrocalcar
-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare in Instalatia
de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH 4+ şi uree, efluentul din instalatie
fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional curate;
-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de neutralizare si
reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional curată;
-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un vas pentru
recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens
format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de
funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei linii, excesul de
condens este evacuat în canalizare ape chimic impure şi este prelucrat în instalaţia de stripare
a ionilor de amoniu;
- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic de la racirea
gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de vehiculare lesie Benfield (solutie
K2CO3) de la faza de indepartare CO 2 din gazele reformate) sunt preepurate in instalatia de
stripare a ionilor de amoniu aferenta instalatiei amoniac.
Dupa preepurare, aceste categorii de ape se evacueaza in reteaua de canalizare conventional
curate, cu deversare in canalul UHE sau direct in raul Bistrita.
- ape de răcire cu impurificare chimică redusă
-Instalatia amoniac : ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare, conversie, sinteza
amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului recuperator de caldura de la
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reformarea secundara, purja cazanului recuperator de caldura de la conversiile de inalta si
joasa temperatura, condens de la compresia gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de
caldura de la sinteza amoniacului (evacuări discontinue);
-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre suflante, retur
apă recirculată de la răcitoarele de condens acid
- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice, purje pentru
reglari tehnologice (evacuari discontinue);
-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire (discontinuu);
-Gospodaria de apa recirculata nr. 1 (Ciclul I-III): purje din circuitul de racire (discontinuu).
Reteaua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul de
deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform
Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011*);
- ape pluviale
-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin racordul
D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2).
- ape uzate menajere
-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a SC
FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act
adit. nr. 1/15.01.2012.
Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr.
15/2007 Revizia 1 /21.03.2008 si AGA nr. 40/2007 revizuita in 07.11.2011 :
- calitatea si debitul efluenţilor tehnologici (preepurati) + ape pluviale in canal colector 170 si
punctul final de deversare în emisar Canal C1- D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie),
analiză/ 12h (2 analize pe zi)
-calitatea efluentilor din instalatiile de preepurare in canalele din interiorul societăţii, analize din
3 în 3 ore / 3 analize pe schimb pe fiecare laborator.
Conform datelor de monitorizare 2011-2012, s-au remarcat :
-neincadrarea valorilor medii trimestriale pentru indicatorii de calitate amoniu si pH in domeniul
stabilit prin AGA nr. 40/2007 revizia 2011 in trimestrul II – 2011
-prezenta permanenta a irizatiilor datorate scaparilor de substante petroliere in apele uzate
evacuate de societate.
-depasiri accidentale (momentane) ale concentratiilor admise pentru indicatorul de calitate
amoniu au fost inregistrate si in cursul anului 2012.
Calitatea efluentului de ape uzate evacuate de societate in canalul receptor UHE (raul Bistrita) a
inregistrat o serie de depasiri accidentale (in perioade de oprire sau pornire a instalatiilor) ale
CMA prin AGA nr. 40/2007 revizia 2011 in special pentru indicatorul de calitate amoniu.
Recomandari:
-o atentie marita privind sursele accidentale de poluare a apelor uzate, stocarea si directionarea
acestora intr-o statie de preepurare;
-realizarea lucrarilor de reabilitare a bazinelor de retentie din cadrul Instalatiei Carbonat de
calciu, in scopul stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare – Amoniac – Uree si
aplicarea unei solutii tehnologice de preepurare/epurare a acestora (conform Programului de
etapizare AGA);
-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de
deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare
indus.
Nivel de zgomot
In conformitate cu AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, nivelul de zgomot la nivelul
Amplasamentului SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti nu trebuie sa depaseasca limitele
prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.
In anul 2012, monitorizarea zgomotului s-a efectueaza in sase puncte amplasate la limita
incintei, relevante ca amplasare, respectiv in zona surselor cu potential marit de zgomot.
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In 3 puncte din cele 6 in care s-au efectuat masurari la limita incintei, s-au inregistrat depasiri
ale valorilor admisibile conform cu STAS 10009/1988 de 65 dB. Depasirile inregistrate s-au
datorat zgomotului emis de purjarile efectuate la pornirea si oprirea cazanelor auxiliare din
instalatia Amoniac.
Intrucat, in imediata vecinatate a Instalatiei amoniac, nu sunt pozitionate locuite, iar zgomotul
generat de purjari este de scurta durata, poluarea fonica are un caracter local.

DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME, PRODUSELOR INTERMEDIARE SI FINITE
Se poate aprecia că S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de spaţii corespunzătoare
pentru depozitarea materiilor prime, produselor intermediare si finite, depozitele fiind dotate cu
echipamente conform cerinţelor impuse materialelor stocate.
Potrivit „Raportului de securitate” (in curs de revizuire), realizat de SC IPROCHIM SA Bucuresti
in conformitate cu HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în
care sunt implicate substanţe periculoase, evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei
unor accidente majore la :
-depozitul de amoniac
-depozitul de azotat de amoniu
desi un eveniment major la aceste depozite prezinta un nivel de risc ridicat cu consecinte
severe, datorita masurilor de siguranta luate la proiectare si operare, probabilitatea aparitiei
unui eveniment nedorit este rara.
Pentru celelalte depozite analizate, nivelul de risc a fost considerat redus – moderat, iar
probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit in domeniul moderat – putin probabil.

PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
Din informatiile prezentate, privind generarea, gestionarea, depozitarea temporara si
valorifacarea/eliminarea finala a deseurilor in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., reies
urmatoarele concluzii :
- activitatile derulate in cadrul instalatiilor amoniac, acid azotic, uree cristalizata, azotat de
amoniu/ nitrocalcar, apa demineralizata nu produc cantitati mari de deseuri de fabricatie
- sunt respectate prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
- gestionarea deseurilor rezultate din activitatile societatii se realizeaza prin :
colectare selectiva;
depozitare in locuri special amenajate;
evidenta pe categorii de deseuri generate;
valorificare/eliminare firme de profil.
Societatea are incheiate contracte cu societati de profil pentru valorificarea/reclarea/eliminarea
tuturor categoriilor de deseuri generate.
De asemenea, societatea are incheiat Contractul nr. 47/14.04.2000, Act adit. nr. 7/2012 cu SC
ECO-X SRL Vrancea (licenta operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor
anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje puse pe piata, conform OUG
115/2010 (anexa 1 si art. 16) si HG 1872/2006 (anexa 4).
Se poate aprecia ca, la nivelul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., gestiunea
deseurilor se realizeaza in conformitate cu normativele in vigoare.

EVALUAREA TEHNOLOGIILOR APLICATE DE S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. CU CELE
MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT)
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Analiza fabricatiilor care necesita o abordare integrata a impactului asupra mediului :
AMONIAC, ACID AZOTIC, UREE GRANULATA si AZOTAT DE AMONIU/NITROCALCAR s-a
facut în raport cu "reference Document on Best Available techiniques for the Manufacture of
Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers" – August 2007.
Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta al diferitelor fabricatii de îngrasaminte
chimice, atat pentru instalatiile noi, cat si pentru cele din generatii mai vechi, aflate înca în
functiune, pe plan european.
-Instalaţia de Amoniac Salzgitter de pe platforma CA PRO CO CHEMICALS se încadrează în
categoria proceselor convenţionale de reformare cu abur a gazului natural, fiind un proces BAT.
Face parte din generaţia a II a, având consumuri mai mari de energie. Instalaţia respectă în
mare parte recomandările BAT şi se încadrează în limitele de emisie poluanţi.
Se poate aprecia că instalatia de stocare amoniac de pe platforma GA PRO CO CHEMICALS
Săvinesti respectă recomandărilor BAT.
-Instalatia de uree granulata
Consumul de materii prime – amoniac şi dioxid de carbon – realizat de instalaţia din cadrul GA
PRO CO CHEMICALS se încadrează în nivelele de consum recomandate de BAT.
Consumul de utilităţi – apă de răcire ţi abur este mai mare decât consumul înregistrat în alte
instalaţii din UE, instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS fiind o instalaţie ce aparţine
unei generaţii de început cu uzură fizică şi morală. Din acest considerent, consumurile sunt
peste media înregistrată la instalaţiile ce folosesc procedeul cu recirculare totală.
Nivelul emisiilor de NH3 şi pulberi la turnul de granulare este în limitele recomandate de BAT.
Împlementarea sistemului desorbţie – hidroliză, finalizată în iulie 2011 permite instalaţiei să
evacueze în aer, prin sursele coloană de absorbţie şi colector final, un debit masic sub 30 kg
NH3/h, iar în apă concentraţii de amoniu < 5 mg/l şi de uree < 20 mg/l.
-Instalatia de Acid azotic GIAP
Din punct de vedere tehnologic instalaţia de acid azotic este similară instalaţiilor din cea mai
veche generaţie tehnologică, aflate în funcţiune pe plan european.
BAT pentru reducerea EMISIILOR ÎN ATMOSFERĂ se consideră extinderea absorbţiei şi
reducerea catalitică a NOx din gazele reziduale evacuate în atmosferă, fază care urmeaza sa
fie implementata in perioada 2013-2014.
-Instalatia de Azotat de amoniu / nitrocalcar
În instalaţie procesul tehnologic aplicat este de ultimă generaţie, cu performanţe echivalente
celor mai noi instalaţii existente în Comunitatea Europeană.
Consumurile de materii prime se încadrează în limitele prezentate în BREF dar condiţiile de
funcţionare din cadrul platformei conduc la depăşiri ale consumului energetic.
Nivelul emisiilor de poluanţi în factorii de mediu se situează in limitele prevazute, definind
instalaţia ca fiind BAT.
-Depozitarea produselor solide si lichide se realizeaza conform cerintelor BAT, iar evacuarile de
poluanti în factorii de mediu nu au, în conditii normale de functionare, un potential poluant
semnificativ.

STADIUL LUCRARILOR DIN PLANUL DE ACTIUNI
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti deţine Autorizaţia Integrată de Mediu
nr.15/2007, rev.1/2008, valabilă până la data 30.09.2013 cu Plan de acţiuni (intrucat societatea
a preluat activele fostei SC AZOCHIM Savinesti, beneficiaza de perioada de tranzitie conform
OUG 152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu
prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014).
Măsurile prevazute cu termen de realizare 2012 au fost realizate în proporţie de 100%.
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Este de menţionat faptul că societatea va continua investiţiile şi în perioada următoare,până la
finalul perioadei de tranziţie, respectiv 31.12.2014 :
-realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate evacuate de societate în emisar
-implementarea unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la coşul de evacuare aferent
instalaţiei de HNO3, prin distrugerere catalitică
-un sistem de monitorizare continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră la coşul de evacuare
aferent instalaţiei de HNO3.
În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, S.C. GA PRO CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi reabilitare a instalaţiilor,
precum şi investiţii noi.
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