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Anexa 1


Schema automatizări de la instalaţia de acid azotic

Anexa 2


Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în
cadrul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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Cap.1. INTRODUCERE

Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Instalaţia de fabricare a
Acidului azotic de pe platforma societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti.
Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat utilizată 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.
Această instalaţie a fost dată în folosinţă în anul 1963 şi se numără printre cele mai
vechi instalaţii din Europa, funcţionând tot acest timp fără modernizări. În momentul de
faţă linia II-a nu funcţionează, fiind scoasă din circuit.
Instalaţia de fabricaţie a acidului diluat este amplasată în Secţia II. Este limitată de fostele
gazometre de O2, N2, şi gazometrul de amoniac; aleea 3 în partea SV, aleea B în partea de SE,
în faţă fiind amplasată instalaţia Azotat de amoniu; aleea 4 în partea de NE alături de instalaţia
Amoniac 2 şi fostul gazometru de CO2 de la secţia I, în partea de NV turnurile de răcire apă.
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Cap. 2. PREZENTAREA INSTALAŢIEI
ACID AZOTIC
2.1. Descrierea procesului tehnologic
Fazele de fabricaţie - acid azotic diluat sunt:
Oxidarea catalitică a amoniacului
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
Etapele procesului tehnologic pentru realizarea oxidării catalitice a amoniacului
sunt:
a. Obţinerea amestecului amoniac-aer
b. Oxidarea catalitică a amoniacului
c. Răcirea şi spălarea gazelor nitroase şi recuperarea căldurii de reacţie
Oxidarea NO la NO2 - absorbţia oxizilor de azot în apă
2NO + O2 → 2NO2
a. Comprimarea amestecului de gaze nitroase
b. Oxidarea NO la NO2
Absorbţia oxizilor de azot
2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2
3HNO2 → HNO3 + H2O+ 2NO
2NO + O2 → 2NO2
Degazarea acidului azotic
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.
Oxidarea catalitică a amoniacului
În procesul oxidării amoniacului, oxigenul din aer este captat direct din atmosferă prin
conducta de absorbţie a agregatului, trecând prin aparatul de filtrare (1). Filtrul de aer prevăzut
în partea superioară cu talere cu spuma pentru spălări, iar la partea inferioară cu saci de postav
pentru filtrare. După spălare aerul trece la filtrare, după care este dirijat spre aspiraţia
ventilatorului (3). Amoniacul gazos vine de la depozit prin conducta de gaze şi gazometru la 150 400 mm col H2O, în trei filtre de difitina (2), comune pentru toate agregatele şi este dirijat la
toate ventilatoarele unde are loc amestecarea amoniacului cu aer în proporţiile prescrise de 11 11,5 % vol. Există posibilitatea de alimentare cu amoniac gazos din TK 251 direct la filtrul de
amoniac Nr.l. Alimentarea filtrului de aer cu apă pentru spălare se face continuu cu apă caldă de
la răcitoarele spălătoare, ceea ce asigură funcţionarea lui în cursul întregului an. Amestecul
amoniac - aer este dirijat spre reactoarele de oxidare catalitică a amoniacului. Amestecul amoniac
- aer intră în partea superioară a celor două aparate pentru oxidarea amoniacului care lucrează în
paralel.
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Amestecul amoniac - aer trece prin 5 clapete de dirijare spre sitele de Pt-Rh unde are loc
oxidarea amoniacului la oxid de azot. Gazele nitroase ce se formează în timpul oxidării
amoniacului, cu un conţinut de 10,5 - 11, 5 % NO, intră în cazanele recuperatoare unde prin
răcirea gazelor de la 800 - 820° C până la 150 - 170°C, se obţine un abur supraîncălzit de 40 ata
şi 450°C recuperând această căldură. Alimentarea cazanelor recuperatoare se face cu amestec
de apa epurată chimic, degazată, în coloanele special destinate acestui scop. Apa trecând succesiv
prin talerele perforate aflate în coloană, se încălzeşte cu abur prospat introdus în partea de jos a
coloanei până la temepratura de fierbere. Totodată oxigenul dizolvat în apă, se elimină şi
împreună cu o parte din abur este evacuat în atmosferă. Aburul pentru încălzire întră cu presiune
de 6 ata, iar în interiorul coloanei se menţine o presiune de 1,18 -1,2 ata. Temperatura apei
degazate este de 104° C. Apa degazată se scurge din degazor în rezervorul de apă degazată (14),
pe care este montată coloana (13), este pompată cu ajutorul pompelor de presiune (15), prin
conducta colectoare comună, prin preîncălzitoare de apă degazată (16) în cazanul recuperator,
unde se formează emulsia de abur şi apă. După eliminarea lichidului în separatoarele de
picături, aburul este dirijat în supraîncălzitoarele de abur ale cazanelor, unde se
supraîncălzeşte până la 4500C şi 40 ata şi se trimite în colector. Există un proiect de
utilizare a acestui abur în centrala electrotermică, pentru convertirea unei părţi din energia
de presiune, în energie electrică şi retrocedarea lui la presiune de 13 ata. În prezent aburul
este destins până la 13 ata, fără recuperări de energie şi trimis la instalaţia azotat şi acid.
Apa separată în separatoarele de picături intră în preîncălzitoarele hidraulice în rezervorul
de acumulare nivel, unde se menţine un nivel constant de apă, surplusul fiind deversat în
separatorul de purjare (17). Aburul din separatorul de purjare continuă se trimite în degazor,
iar apa care nu s-a evaporat, este deversată în reţeaua de canalizare uzinală sau dirijată la
stropirea coloanei de absorbţie.
Gazele nitroase părăsind cazanul recuperator, se răcesc în răcitorul rapid de gaze
nitorase (4), până la 60 - 65° C şi în răcitoarele spălătoare (7), până la 50 - 55°C. Fiecare
agregat este prevăzut cu câte 2 răcitoare spălătoare de gaze nitroase. Răcitorul spălător este
prevăzut în interior cu trei talere, pe fiecare din ele se formează un strat spumant. Pe talere
sunt dispuse serpentine de răcire prin care circulă apa de răcire. Gazele trec prin toate
talerele în mod succesiv de jos în sus. Astfel are loc răcirea gazelor, concomitent cu
spălarea lor de amoniacul gazos neoxidat şi de sărurile de amoniu formate.
La răcirea gazelor pe talerele răcitorului are loc condensarea unei părţi din vaporii de
apa formaţi în timpul oxidării amoniacului. Concomitent cu condensarea vaporilor de apă,
în răcitor are loc şi formarea de acid azotic diluat.
Concentraţia acidului azotic ce se formează pe talerele superioare ale răcitorului este
de 15 % HNO3, iar pe talerul inferior 4 % HNO3. Alimentarea serpentinelor de răcire se
face cu apă utilizată, evacuată din coloanele de absorbţie. Condensul de acid din partea de
sus şi cea de jos a răcitorului spălător, trece prin cădere liberă în rezervorul (19), din care
cu ajutorul pompelor (20), este returnat pe talerele coloanelor spălătoare. Surplusul trece în
rezervorul (21) şi de aici cu pompa (22) la talerul 10 al coloanei de absorbţie (11). Există
posibilitatea trimiterii condensului cu pompa (22) direct la depozit, aceasta în mod deosebit
în cazul căderilor de tensiune, când acidul din coloană prin drenaj, intră în aspiraţia pompei
şi de acolo este trimis la depozitul de acid azotic.
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Oxidarea NO şi absorbţia oxizilor de azot în apă
Gazele nitroase din fiecare cele două răcitoare spălătoare sunt cumulate într-o
conductă comună şi se introduc în aspiraţia turbocompresorului (8), unde gazele sunt
comprimate la presiunea de 3,5 - 3,8 ata. Pentru evitarea depunerilor de azotat de amoniu
pe paletii rotorului, timp de 20 - 30 minute se face suflarea turbocompresorului cu abur la
fiecare două ore, concomitent cu purjarea lor.
Oxidarea NO la NO2 se face pe tot traseul de gaze nitroase. Ca urmare a
comprimării, temperatura gazelor nitroase ajunge la 240 - 250°C, în continuare acestea
sunt dirijate la reactorul de oxidare a NO la NO2 (9).
Reactorul este de fapt un vas gol în interior, unde funcţie de timpul de staţionare a
gazelor nitroase din interior, cât şi datorită oxidărilor repetate anterior a NO la NO2, gradul
de oxidare ajunge la 95 - 98 %.
La ieşirea din oxidator temperatura gazelor ajunge la 280 - 310°C.
În continuare gazele nitroase se trimit în două preîncălzitoare înseriate (10), pentru
gazele reziduale în care se răcesc până la 90 - 110°C, iar gazele reziduale se încălzesc până
la 270 - 280°C. Din preîncălzitoare gazele nitroase sunt dirijate în coloana de absorbţie
(11) prevăzută cu talere tip sită, destinată obţinerii acidului azotic diluat. Gazele nitroase se
introduc sub primul taler al coloanei de absorbţie, trecând succesiv prin 40 talere cu site.
Pentru eliminarea căldurii degajate de reacţiile chimice care au loc în coloană, în
serpentină se aduce apa din reţeaua de apă industrială. Apa uzată din serpentine merge la
răcitoarele spălătoare (7) şi în aparatul pentru purificarea aerului (1). Pe talerul 40 al
coloanei de absorbţie cu ajutorul pompei (24) din rezervorul (23) se introduce apă
demineralizată sau condens din vasul 56 azotat de amoniu. Rezervorul (23), pentru
alimentarea coloanei, pompele (24) şi răcitorul (25) deservesc toate agregatele.
Randamentul de absorbţie acidă este de 98%, acidul azotic produs având 47 - 49 %. Pe
talerul 10 al coloanei de absorbţie, cu pompa (24) se pompează acidul azotic cu
concentraţie de 10 - 15 % ce s-a format în răcitoarele spălătoare. Acidul azotic obţinut în
coloana (11) este dirijat prin conducta colectoare comună pentru toate agregatele în
coloana de degazare (28) din care cu ajutorul aerului se purjează oxizii de azot dizolvaţi.
Operaţia de degazare a oxizilor dizolvaţi poate fi efectuată şi cu ajutorul oxigenului
excedentar, de la separarea aerului, când se măreşte randamentul instalaţiei. Întrucât
purjarea oxizilor are loc în mod mai intens la o temperatura mai ridicată, pe primul taler al
coloanei de absorbţie se menţine o temperatură de peste 55°C. Gazele nitroase din coloana de
degazare (26) intră în aspiraţia turbocompresorului (8). Gazele reziduale din coloana de absorbţie
se încălzesc la 270 - 280°C în preîncălzitorul (10) şi intră în turbina pentru detentă. În turbină
presiunea gazelor se reduce până la 200 mm col H2O, după care sunt dirijate prin conducte
colectoare comună la diuza de evacuare (29). Conţinutul de oxizi de azot în gazele reziduale este
de aproximativ 0,22 - 0,32 % exprimat în volume de N2O4. Drenajul tuturor aparatelor şi
conductelor se face în rezervorul de drenaj (32). De aici, acidul este luat cu pompa submersibilă
(31) şi trimis la neutralizare sau la rezervorul (21), când concentraţia acidului din rezervorul de
drenaj (30) este peste 3%. Din rezervoarele de depozitare (27) acidul, cu ajutorul pompelor (28)
se trimite la instalaţia azotat de amoniu, prin intermediul vasului de înălţime (33).
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Preaplinul acidului de la consumatori, se trece în acelaşi rezervor de depozitare din
care s-a făcut livrarea.
Nu se admite recepţia concomitentă din secţia de acid azotic diluat în rezervorul din care
se face livrarea. Rezervoarele sunt instalate într-o cuvă rezistentă la acizi, prevăzută cu o gură
de canal, cu capac (supapă) ce permite să se facă evacuarea apelor de spălare şi fluviale în
neutralizator.
Prin deschiderea liniei spre Fibrex există posibilitatea alimentării uzinei cu acid azotic de
48%.
Schema de flux tehnologic din instalaţia Acid Azotic este prezentată în Figura 1.
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Figura 1. Schema de flux pentru Instalaţia de ACID AZOTIC
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Principalele substanţe periculoase vehiculate în Instalaţia Acid azotic sunt
prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.
crt.
1
2

Instalaţia
Acid Azotic

Substanţa
periculoasă
Amoniac
Acid azotic

Cantitatea max.
2,5
3 742

Indicaţii despre
pericole speciale
Toxic
Oxidant, coroziv

Clasificarea şi etichetarea substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în Instalaţia
Acid Azotic sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 2
Clasificarea / etichetarea substanţei
Nr. Index
(cf. HG nr. 1408 / 2008)
Denumirea
Nr.
(cf. anexa nr. 2
comerciala
Etichetare
Crt.
la HG nr. 1408 /
a substanţei
(clasa de pericol / clasa de risc
Clasificare
2008)
/ clasa de securitate)
0
1
2
3
4
R10
T; N
T; R23
R10, R23, R34, R50
1
007-001-00-5
Amoniac
C; R34
S1/2, S9, S16, S26, S36/37/39,
N; R50
S45, S61
O; C
O; R8
R: 8-35
2
007-004-00-1
Acid azotic
C; R35
S: (1/2)23-26-36-45

Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase vehiculate în cadrul Instalaţiei Acid
azotic, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) este prezentată în
continuare.
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Tabelul 3
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea
comercială

Amoniac1

Acid azotic2

Nr. Index

007-001-00-5

007-004-00-01

Clasificarea / etichetarea substanţei
Clasificare
Etichetare
Fraza de
Clasa de pericol şi
Pictogramă, Cuvânt de
pericol
categoria Cod(uri)
avertizare Cod(uri)
Cod(uri)
-Gaz inflamabil, Categoria 2;
-Gaz comprimat
GHS04
-Toxicitate acută (la inhalare),
H221
GHS06
Categoria 3;
H331
GHS05
-Corosiv pentru piele/iritaţie,
H314
GHS09
Categoria 1B;
H400
-Periculos pentru viaţa acvatică,
Pericol acut, Categoria 1.
- Lichid oxidant, Categoria 3;
- Corosiv pentru piele/iritaţie,
Categoria 1A

H272
H314

GHS03
GHS05

Fraza de
pericol
Cod(uri)
H221
H331
H314
H400

H272
H314

Notă: 1 - H221 – Gaz inflamabil; H331 – Toxic în caz de inhalare, Categoria 4; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor; H400 – Foarte toxic pentru viaţa
acvatică.
2
– H272 – Poate agrava un incendiu, oxidant; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
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Comportarea substanţelor vehiculate în Instalaţia Acid Azotic în condiţii normale sau
de avarie sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4
Comportament fizico-chimic în condiţii
Denumirea
Nr.
Nr. CAS
substanţei
normale de
crt.
previzibile de accident
periculoase
utilizare
Reacţionează violent cu acizii,
Produsul este
cu agenţii oxidanţi, cu sărurile
stabil în
de brom, halogenuri, compuşi
condiţii
cu aur, argint, telur, mercur,
1. Amoniac
7664-41-7 normale de
etilenoxid, acid hipocloric,
depozitare,
hipocloriţi, metale (atacă cuprul,
manipulare şi
zincul, aluminiul şi aliajele lor);
utilizare.
prin dizolvare în apă degajă
cantităţi mari de căldură.
În prezenţa luminii şi
temperaturii se descompune
lent, formând peroxidul de azot.
În contact cu metale precum Na
şi K, reacţionează violent şi
Este stabil în
periculos, cu degajare de azot.
condiţii
Încălzirea şi contactul cu
2. Acid azotic
7697-37-2 normale de
acetonitril, alcooli, aniline
depozitare şi
(spontan inflamabile), amine,
ambalare.
amoniac, formaldehidă, solvenţi
organici, metale sub formă de
pulbere, apă oxigenată, duce la
formarea de gaze sau vapori
inflamabili – Risc de explozie.
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2.3. Factori de risc de accident major
Tehnici de identificare a riscului
Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:
- verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub
aspectul inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi
proprietăţilor toxicologice;
- verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie, mai
ales la opriri, porniri şi în caz de avarie;
- examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde
caracteristicile periculoase ale substanţelor, funcţionare defectuoasă, influenţa
factorilor meteorologici, utilizarea produselor, ciclul de viaţă al produsului.
“Lista de examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum şi
la determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora.
- anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la construcţia
şi montajul instalaţiei, la punere în funcţiune şi exploatarea, întreţinerea
echipamentelor tehnologice urmărindu-se: verificarea materialelor şi
echipamentelor; teste nedistructive; controlul coroziunii; procedee de operare
tehnologică.
Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu
apară pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.
Consecinţele accidentului chimic sunt deosebit de grave, atât asupra personalului,
cât şi asupra populaţiei din zonele adiacente instalaţiei industriale, asupra factorilor de
mediu şi a bunurilor materiale.
Pentru o instalaţie tehnologică este impetuos necesară identificarea elementelor
potenţial periculoase de producere a unui accident chimic. Cauzele posibile ale unui astfel
de evenimente pot fi:
- neetanşeităţi la echipamente, conducte, armături;
- avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor;
- lipsa utilităţilor;
- erori umane şi operaţionale;
- deficienţe în cunoaşterea şi aplicarea temeinică a regulamentelor de fabricaţie, a
regulamentelor şi instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a
normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- cutremur sau alt fenomen natural distructiv;
- lovitura aeriană, atac terorist;
- incendiu, explozii.
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Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Instalaţia de
fabricare acid azotic sunt următoarele:
2.3.1. Risc de explozie
Condiţii care pot conduce la accident major:
- nerespectarea condiţiilor impuse de procesul tehnologic, prin depăşirea
temperaturii de regim, a nivelului în utilaje
- greşeli de întreţinere
- scăpări de amoniac gaz, depăşirea limitei inferioare de explozie a amoniacului în
amestecul amoniac-aer
- nerespectarea instrucţiunilor de lucru referitoare la abur
2.3.2. Risc de incendiu
Situaţiile care pot conduce la incendiu sunt:
- neetanşeităţi pe fluxul tehnologic, ce pot conduce la apariţia condiţiilor de
producere a unui incendiu, datorită unei scântei, unei descărcări atmosferice,
electricităţii statice
- dereglări în procesul tehnologic, ca urmare a nefuncţionalităţii parţiale sau totale
a aparaturii AMC
Temperatura ridicată şi uleiul fin dispersat pot crea condiţiile formării unui
incendiu, de aceea aceste condiţii trebuie evitate în desfăşurarea activităţii în instalaţie,
pentru a preveni riscul producerii unui incendiu.
Măsurile de securitate în caz de incendiu / explozie sunt în conformitate cu
procedurile de funcţionare din instalaţie şi cu instrucţiunile de lucru şi constau în
localizarea incendiului folosind instalaţiile de stins incendiul şi stingătoarele din dotare,
sau dacă este cazul, în situaţia în care acest lucru nu este suficient, se apelează la SPSU.
2.3.3. Risc de intoxicare cu amoniac, acid azotic
Pericol de intoxicare a personalului de exploatare apare ca urmare a producerii unor
incidente în instalaţie, având consecinţă emisii masive de amoniac, acid azotic (gaze
nitroase) cauzate de:
neetanşeităţi la armături utilaje
- fisuri pe traseele de amoniac, acid azotic (gaze nitroase)
- deschiderea şi blocarea supapelor de siguranţă
Măsurile de limitare a efectelor avariei constau în localizarea neetanşeităţii, fisurii,
identificării supapei defecte şi luarea de măsuri de golire imediată a substanţei toxice din
utilajul afectat, pentru limitarea emisiilor de amoniac în atmosferă sau a poluării solului,
apei subterane sau de suprafaţă cu ioni nitrici sau de amoniu.
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Măsurile de securitate privesc:
purtarea obligatorie a măştii de gaze cu cartuş pentru amoniac sau oxizi de
azot (verificată în termen);
evitarea neetanşeităţilor, prin urmărirea în permanenţă a procesului
tehnologic;
purtarea de echipament de lucru şi protecţie în conformitate cu cerinţele
prevăzute în normativul de protecţia muncii.
2.3.4. Risc de arsuri chimice şi termice
Arsurile chimice pot fi cauzate de acţiunea directă a:
- amoniacului gaz, amoniacului lichid;
- acidului azotic.
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi;
- manipulării neglijente a aburului şi condensului;
- lucrului cu foc deschis.
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor de
lucru şi securitatea muncii.
2.3.5. Risc de poluare a mediului (a solului, apei subterane şi apei de suprafaţă)
În timpul procesului tehnologic de fabricaţie a acidului azotic şi la depozitare, pot
apare dereglări cu efect de poluare a factorilor de mediu sol, apă de suprafaţă şi apă
subterană, în condiţiile atingerii unei valori depăşite de amoniu şi nitric faţă de
concentraţiile normale pentru aceşti indicatori în factorii de mediu amintiţi.
Poluarea se poate datora următoarelor cauze:
- neetanşeităţi, fisuri ale utilajelor, traseelor, armăturilor din instalaţie;
- deversării de produse din utilaje, datorită defectării aparatelor de măsură şi
control, precum şi erorii umane.
2.3.6. Risc datorat factorilor mecanici
Factorii mecanici sunt determinaţi de existenţa utilajelor dinamice (compresoare,
pompe, ventilatoare), precum şi de incorecta exploatare a utilajelor care prezintă defecţiuni
accidentale sau care nu sunt prevăzute cu toate dispozitivele de protecţie necesare
funcţionării în siguranţă şi asigurării securităţii muncii.
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Astfel, este interzisă funcţionarea vanelor, ventilelor care prezintă scăpări,
neetanşeităţi. La fel, conductele care prezintă scăpări la flanşe, fitinguri. Pe refularea
pompelor este interzis a se folosi furtun de cauciuc. La utilajele dinamice, toate părţile în
mişcare trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie, indiferent de amplasarea utilajului.
Nu este permis a se interveni la un utilaj dinamic în timpul funcţionării. Scările, pasarelele,
golurile de montaj trebuie prevăzute cu balustradă.
Închiderea sau deschiderea ventilelor de pe conductele de abur sau acid se face
numai folosind ochelari şi mănuşi de protecţie. Nu se folosesc răngi sau pârghii la
deschiderea sau închiderea ventilelor.
2.3.7. Risc datorat factorilor electrici
Reparaţiile sau intervenţiile de natură electrică sunt efectuate numai de electricieni.
Când se fac intervenţii electrice la tabloul electric se pun plăcuţe avertizoare şi se scot
siguranţele electrice. Motoarele electrice posibil a fi stropite cu apă sau alte substanţe
chimice trebuie prevăzute cu carcase de protecţie.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 5.
Tabelul 5
Instalaţia

Acid azotic

Scenariul accidentelor majore

Măsuri de intervenţie
- oprire instalaţie (utilaj) şi izolare
echipament
- izolare alimentare cu amoniac lichid
Avarii tehnologice şi mecanice
- golirea şi darea în expansie a
- întreruperea alimentării cu utilităţi
amoniacului gazos
- exploatare la parametrii diferiţi de
- diluare, neutralizare
cei normali, optimi
- remediere defecţiuni, cu respectarea
- neetanşeităţi, trasee, armături,
măsurilor tehnologice de securitate
scăpări de amoniac la îmbinări
(golire, spălare, determinarea
- neetanşeităţi, defecţiuni mecanice
concentraţiei de substanţe periculoase)
la pompele de acid
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută
- oprire instalaţie şi izolare echipament
- remediere defecţiuni, cu respectarea
Accident chimic
măsurilor tehnologice de securitate
- fisuri / rupere conductă amoniac
(golire, spălare, determinarea
- spărturi mari la rezervoarele de
concentraţiei de substanţe periculoase în
stocare
- funcţionare defectuoasă a instalaţiei aer şi apa uzată evacuată din instalaţie)
- respectarea prevederilor din
cu emisie mare de oxizi de azot în
Regulamentul de funcţionare a instalaţiei
aer la duză
pentru situaţia apărută
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2.4. Oprirea instalaţiei în situaţii accidentale
Deranjamente ce pot apare la oxidarea catalitică a amoniacului
1. Scăderea presiunii NH3 pe conducta de intrare în gazometru
Cauza: deranjamente la depozitul de amoniac
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se intensifica supravegherea intrării NH3 în gazometru.
• se caută a se lamuri cauza scăderii presiunii NH3.
• dacă scăderea presiunii continuă se procedează la scăderea încărcării
elemenţilor de ardere nepermitând căderea clopotului la minim.
2. Oprirea unei suflante de amestec amoniac – aer
Cauza: defectă maşina
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se opreşte imediat întregul aparat pentru a stabili defecţiunea maşinii
şi a se face reparaţiile.
3. Întreruperea apei de răcire a lagărelor ventilatorului de NH3 – aer
Cauza: deranjamente în reţeaua de apă industrială
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se opreşte instalaţia.
• se caută să se clarifice cauza întreruperii apei şi se remediază
4. Închiderea automată a intrării NH3 în ventilatoare prin închiderea clapetei
electromagnetice
Cauza: - cădere de curent
- defectă clapeta electromagnetică
- depăşirea temperaturii sitelor de contact
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se închide vana electrică de pe intrare amoniac în ventilator. Dacă
curentul electric a venit imediat se deschide clapeta electromagnetică şi
apoi încet se deschide vana de intrare amoniac.
• se anunţă maistru ATM pentru a îndrepta defecţiunea clapetei.
• se reduce procentul de amoniac în amestec, se ridică clapeta şi se
reporneşte agregatul.
5. Salturi ale indicatorului potenţiometrului care măsoară temperatura pe sita
elemenţilor de ardere.
Cauza: - defectiunea potenţiometrului
- s-a topit (ars) teaca termometrului
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se deconectează potenţiometru.
• se verifică conţinutul de amoniac al amestecului prin analiză.
• se anunţă maistrul ATM
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6. Apariţia culorii albe a sitelor catalizatoare.
Cauza: - s-a depăşit temperatura sitelor.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se deconectează curentul care alimentează clapeta electromagnetică,
inchizând-o.
• se stabileşte şi se îndepărtează cauza care a dus la depăşirea
temperaturii sitelor.
7. Ridicarea temperaturii sitelor de contact peste valoarea de regim.
Cauza: - depăşirea procentului de NH3 în amestec.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se micşorează procentul de amoniac în amestec prin reducerea
cantităţii de amoniac sau mărirea cantităţii de aer.
8. Scăderea randamentului de oxidare a amestecului.
Cauza: - perforarea sitei.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• imediat ce se observă spărturi, se informează şeful secţiei şi cu
permisiunea lui se opreşte agregatul.
9. Mărirea presiunii sau vacuumului în aparatele de contact.
Cauza: - neconcordanţa între încărcarea ventilatoarelor în încărcarea
turbocompresoarelor.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• să se procedeze la lichidarea scăpărilor de gaze în hală
• să se verifice tot personalul din secţie să-şi poarte masca de gaze.
• să se îndepărteze din hală persoanele care eventual şi-au pierdut
cunoştinţa.
• să telefoneze la salvare; în caz extrem se opreşte.
10. Oprirea pompei de alimentare a cazanelor recuperatoare
Cauza: - defectarea pompei sau cădere de curent.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se porneşte pompa de rezervă. Dacă aceasta nu funcţionează se opreşte
secţia în întregime.
11. Pierderea nivelului apei în separatorul de picături.
Cauza: - neatenţia personalului de deservire.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• imediat se purjează ventilul de apă al sticlei de nivel.
• se verifică nivelul existent al apei în separatorul de picături pe calea
scurgerii apei în sticla indicatoare prin deschiderea ventilului abur al
sticlei de nivel.
• dacă prin scurgere nu apare apa în sticlă este obligatoriu să se oprească
aparatul. Dacă însă apare apa, încet se măreşte debitul de alimentare cu
apa, supraveghind cazanul în a cărui sticla, în scurt timp trebuie să
apară apa.
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12. Depăşirea nivelului apei din separator.
Cauza: - neatenţia personalului de deservire a cazanelor.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se închide admisia apei în cazan.
• la scăderea nivelului se reglează admisia apei în cazan.
13. Creşterea presiunii aburului în cazane.
Cauza: - neatenţia personalului de deservire a cazanelor.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se intensifică evacuarea aburului în reţeaua uzinală, supraveghind însă
foarte atent nivelul din separatoarele de picături.
14. Ridicarea temperaturii gazelor nitroase, după răcitoarele spălătoare
Cauza: - scăderea cantităţii de apă care intră în racitoarele spălătoare.
- depunerea de nămol în serpentinele de răcire
- oprirea pompei de recirculaţie a condensului pe talerele răcitorului spălător.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• mărirea cantităţii de apă ce circulă în serpentine.
• se spală serpentinele la răcitoarele spălătoare.
• se porneşte pompe de rezervă.
Deranjamente ce pot apare la oxidarea NO şi absorbţia oxizilor de azot în apă
1. Întreruperea alimentării apei la coloana de absorbţie
Cauza: defecţiuni la staţia de dedurizarea a apei sau s-a oprit pompa de alimentare
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se porneşte pompa de rezervă.
• Se lămureşte cauza absenţei apei demineralizate sau a opririi pompei.
2. Micşoararea concentraţiei acidului de producţie
Cauza: perturbarea regimului tehnologic al absorbţiei
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se verifică alimentarea cu apă de stropire a coloanei (debitul de apă,
gaz al agregatului) şi se vor face analize la diferite nivele ale coloanei
verificând dacă se obţine valorile de regim
• se va micşora cantitatea de apă de alimentare la partea superioară a
coloanei.
• se va intensifica răcirea serpentinelor de pe talerele coloanelor.
3. Mărirea procentului de NO + NO2 în gazul rezidual
Cauza: perturbarea regimului normal de absorbţie
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se va verifica procentul de O2 în gazul rezidual şi se va regla valoarea
de regim.
• se intensifică răcirea serpentinelor
• se va verifica debitul de apă la coloana.
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Se va verifica concentraţia acidului de producţie la diferite nivele pe
coloana.
4. Scurgeri de acid.
Cauza: defecţiuni ale conductelor, îmbinărilor sau sudurilor conductelor şi vaselor.
Măsuri de înlăturare a neregulii:
• se înlătură defecţiunea
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2.5. Identificare IRS. Descriere
IRS reprezintă părţile relevante pentru securitate ale instalaţiei prezentate.
În cazul Instalaţiei Acid azotic, părţile relevante pentru securitate le reprezintă
utilajele principale.
Principalele caracteristici tehnologice şi dimensionale ale utilajelor instalaţiei
sunt prezentate în continuare.
Tabelul 6
Nr.
crt.
0
1.

Denumirea
1
Filtru pentru aer

2.

Filtru amoniac

3.

Ventilator
amoniac-aer

4.

Răcitor gaze
nitroase
Reactor de
oxidare a
amoniacului

5.

6.
7.

Cazan
recuperator
Răcitor spălător

8.

Trubocompresor
gaze nitroase

9.

Oxidator NO

10.

Preîncălzitor
gaze reziduale
Coloana de
absorbţie în strat
spumant

11.

Carcateristici
Nr. buc.
identice
tehnologice
dimensionale
2
3
4
4
Q=24.000 mc/h
H=12.000 mm
Ø=4.000 mm
S= 250 mp
3
Ø=1.700 mm
S= 50 mp
4
Q=24.000 mc/h
Pref=l,08 ata
N=100Kw
4
S=140 mp
Ø=1120 mm
8
Sită de platină
Ø=2800 mm
rhodiu 1024
ochiuri.cmp
Pt=93% Ph=7%
8
A=366 mp
Ø=2600 mm
H=2750 mm
8
Ø=2500 mm
H=8000 mm
V=45 mc
4
Q=32000 mc/h
Pref=3,5 - 3,8 ata
Pa=0,87 ata
4
Ø=2800 mm
H=8000 mm
V=17mc
8
S=200 mp
Ø=1100 mm
H=4725
4
0=5000 mm
H=48400 mm

19

Mat.din care
este construit
5
aluminiu
OL
Oţel inox
Oţel inox
Oţel inox

Oţel inox
Oţel inox
Oţel inox
Oţel inox

Oţel inox
Oţel inox
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Tabelul 6 continuare
0
12.

13.

14.

15.

16.
17.

1
Coloana de
aerisire a apei
din cazan
Rezervor apă
degazată

2
1

Pompa
centrifuga
pentru apa
degazata,
aliementare
cazane.
Preîncălzitor
pentru apa
degazată (apa
alimentare
cazane).
Separator cu
purjă continua

2

Rezervor
barbotor

1

3
Q=25-30 t/h
p=l,18-1,2 ata

4
Ø=1112 mm
H=2550 mm

Q=40 mc/h
Pref=73 at
N=200 Kw

Ø=3000 mm
L=6434 mm
V=27 mc
tip 4p5
Q=40 mc/h
Presf=730 mc H2O
n=2960 rot/min
G=4652 Kg
N = 200 kw

1

4

5
OLC

OLC

OLC

OLC

2

L=2930
R=2500
H=2740
V=14,3 mc

Ø=750 mm
H=3393 mm
V=0,7 mc
Ø=1200 mm
H=2000 mm
G=549 Kg
Ø=2500 mm
H=2500 mm

OLC
OLC

18.. Rezervor
decantor cu
filtru

1

19.

Pompa
centrifuga
pentru condens
acid (pompe
recirculare)

2

tip HNZ 3/25
Q=l,6-5,5 l/sec
Pref=18- 11 m
col.H2O
N=4,5 Kw
G=535 Kg
L=1255 mm
1=560 mm
H=560 mm

Oţel inox

20.

Rezervor
tampon pentru
condens acid

1

Ø=2500 mm
H=2500 mm
V=12,5 mc

Oţel inox

20

Oţel inox
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Tabelul 6 continuare
0
21.

1
Pompa condens
acid

2

3

2

Q=30 mc/h
Pres =6 ata
N = 20kw

22. Rezervor apa
purificata si
dedurizata
23. Pompa
centrifuga
pentru apa
demineralizata
alimentare
coloane.

1

24. Răcitor apă
demineralizata

1

25.

Coloana de
degazare a
acidului produs
26. Rezervor acid
azotic diluat

2

27. Pompa
centrifuga acid
azotic

2

28.

1

29.

Diuza de
difuziune
Rezervor pentru
drenaj

2

5

4
tip TH 30/60
G=500 kg
L=1515 mm
1=590 mm
H=605 mm
Ø=3000 mm
H=3000 mm
V= 20 mc
tip MOR 1710/50
Q=10 mc/h
H=96 m m
N=26 Kw
n=2930 rot/min
G=553 Kg
L= 1507 mm
1=500 mm
h=510mm
Ø=426 mm
H=7356 mm
S=50 mp
Ø=1500 mm
H=2750 mm

5
Oţel inox

OLC
Oţel inox

Oţel inox
Oţel inox

Oţel inox
Ø=7000 mm
H=7000 mm
V=250 mc
Q=13,9 - 33,3 l/sec
Oţel inox
H=30-19,5 m col H2O
n=1450 rot/min
N=20 Kw
G=740 Kg
L=1630mm
1=640 mm
h=740 mm
Ø=1620 mm
H=l00000 mm
Ø=1500 mm
H=2000 mm

1

21

Oţel inox
Oţel inox

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Acid azotic

1005.014.1

MD

Tabelul 6 continuare
0
30.

1
Pompa
submesrisbila

31.

2

3

1

Gazometru
pentru amoniac
32. Rezervor de
înălţime pentru
33. Pod rulant
electric
34. Rezervor acid

1

35. Rezervor
suprateran
vertical acid
azotic

1

4
tip 5VHOZ4
Q=20 - 30 mc/h
Pref = 4 ata
N=14 Kw

5
Oţel inox

Ø=7000 mm
H=7000 mm
3
Ø=15000 mm
H=11000 mm

Oţel inox

V=3000 m3

1
2
5
Cap. 2 000 t

22

OLInox w4541
Suport betonat
Cuva de retenţie
betonată protejată
anticoroziv
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2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor

Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol şi
a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist ;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea mai
cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în echipă şi
completarea rezultatelor într-un Tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 1 - Acid azotic - 2013 Rev. 1. Fabricare acid azotic
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. G.A.-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Fabricare: Producţie acid azotic
Proces: Fabricare acid azotic
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013

Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Sistemul este format din subsistemele:
1. Prepararea amestecului amoniac – aer;
2. Oxidarea catalitică amoniacului;
3. Răcirea şi spălarea gazelor nitroase
4. Comprimarea gazelor nitroase;
5. Oxidarea NO la NO2;
6. Absorbţia bioxidului de azot in apa;
7. Depozitarea acidului azotic.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic de obţinere a
acidului azotic şi parametri de control.
Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului:
1. Gazometru de amoniac;
2. Reactoare de oxidare amoniac;
3. Oxidator de NO
4. Rezervoare de acid azotic.
Aceste elemente sunt indicate în planurile anexate prezentului volum.
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NOD: 1
ELEMENT: Gazometru de amoniac
Stocare amoniac gazos
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

1 Presiune
Mai mare

- eroare AMC
- defecţiuni la ventilul de
reglare nivel sau presiune

- deschidere supapă de
siguranţă
- desprindere capac
- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [3] [1]
RisC: [8] [8] [4]

- semnalizare luminoasă
- alarmă la nivel maxim

- se dă alarma locală
- se închide manual ventilul de
alimentare gazometru
- se intervine pentru revenirea
la parametrii de funcţionare
nominali

2 Neetanşeităţi
Da

- coroziune
- accident mecanic
- uzură material
- rupere garnitură

- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]

- mentenanţă periodică

- se evacuează personalul
- personalul de intervenţie se
autoprotejează cu aparate
izolante de respirat
- se izolează utilajul avariat, se
curăţă şi se remediază
defecţiunea
- în caz de necesitate se
opreşte instalaţia
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NOD: 2
ELEMENT: Traseu amoniac gazos
Alimentarea cu amoniac a instalaţiei
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

3 Neetanşeitate - creştere presiune
Da
- uzură
- coroziune
- accident mecanic

CONSECINŢE
- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [0]
RisC: [6] [6] [2]

PROTECŢII
- mentenanţă periodică
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ACŢIUNI
- se evacuează zona
- personalul de intervenţie se va
autoproteja cu aparat de
respiraţie izolant
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- se inertizează traseul
- se intervine pentru remedierea
defecţiunii
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NOD: 3
ELEMENT: Reactoare de oxidare amoniac
Reactoare de oxidare catalitică a amoniacului
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

4 Neetanşeitate - coroziune
Da
- uzura
- ruperea unei garnituri

- impurificare aer
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [2]
RisC: [6] [6] [6]

- mentenanţă periodică

- se blochează alimentarea
reactoarelor
- se realizează alarmarea locală
- se evacuează personalul
- se opreşte instalaţia
- se curăţă şi se inertizează
reactorul, se intervine pentru
remedierea avariei

5 Conţinut
amoniac
Mai mare
de 14%

- creşte temperatura sitelor
catalitice
- pericol de explozie în reactor
- depresurizarea sistemului cu
emisie de amoniac
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [3] [2]
RisC: [8] [8] [6]

- semnalizare temperatură cu
alarmare

- se evacuează personalul
- se opreşte alimentarea
instalaţiei
- se intervine pentru remedierea
avariei

- eroare AMC
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NOD: 4
ELEMENT: Compresor de gaze nitroase
Compresor de gaze nitroase
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

6 Neetanşeitate - descentrare ax rotor
Da
- defecţiune sistem etanşare

CONSECINŢE
- poluare cu oxizi de azot
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [2]
RisC: [6] [6] [6]
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-
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NOD: 5
ELEMENT: Traseu gaze nitroase
Traseu gaze nitroase
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
- Schema de automatizări
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

7 Neetanşeitate - coroziune
Da
- accident mecanic
- uzură

CONSECINŢE

PROTECŢII
- mentenanţă

- poluare aer cu NO2
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]
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- se opreşte instalaţia
- se evacuează zona
- se intervine pentru remedierea
defecţiunii
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NOD: 6
ELEMENT: Coloane de oxidare
Oxidare NO la NO2
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

8 Neetanşeitate - ruperea unei garnituri
Da
- coroziune

CONSECINŢE

PROTECŢII
- mentenanţă periodică

- impurificare apă
- impurificare aer
- impurificare sol
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]
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- se dă alarma locală
- se opreşte instalaţia
- se avertizează instalaţiile
învecinate
- se intervine pentru remedierea
avariei
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NOD: 7
ELEMENT: Rezervor de acid azotic
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de automatizări
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

8 Neetanşeitate - ruperea unei garnituri
Da
- coroziune

CONSECINŢE
- deversare continut
- poluare locala
- impurificare canalizare
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]
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ACŢIUNI

- mentenanţă periodică
- se opreşte instalaţia
-se blocheaza alimentarea
- se intervine pentru remedierea
avariei
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Poluarea mediului cu amoniac;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

4
5
6
7
8

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă
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Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări
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2.7. Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
Măsuri de securitate
Mai jos sunt enumerate măsurile principale in tehnologie, in vederea asigurării securităţii
secţiei de fabricaţie.
Pentru a preîntâmpina formarea amestecurilor explozive în aparatele de contact, alimentarea
cu amoniac se face prin intermediul gazometrului.
Gazometrul pentru amoniac este prevăzut cu indicator de nivel cu semnalizare a 4 poziţii
a clopotului gazometrului şi anume "minim" , "preminim", "premaxim" şi "maximum".
Indicaţiile de nivel sunt înregistrate în tabloul de comandă al instalaţiei de acid azotic diluat,
precum şi la depozitul de amoniac lichid. Poziţia "minimum" al clopotului gazometrului
blochează clapetele electromagnetice de pe linia amoniac.
Pentru menţinerea compoziţiei amestecului amoniac-aer sunt montate dispozitive de reglare a
raportului între amoniac şi aer. Conţinutul de amoniac în amestecul amoniac-aer în mod normal
trebuie să fie 11 - 11,5 % volumetrice. La ridicarea conţinutului de amoniac în amestec se închide
clapeta electromagnetică şi odată cu aceasta admisia amoniacului în agregat.
Ventilatorul de amestec amoniac-aer a fiecărui agregat este blocat cu turbocompresorul
pentru gaze nitroase astfel încât în cazul opririi turbocompresorului este oprit şi ventilatorul, iar
prin aceasta se întrerupe intrarea în agregat a amoniacului şi aerului. De asemeni s-a prevăzut şi
blocajul invers, adică întreruperea automată a turbocompresorului în cazul când ventilatorul de
amoniac-aer al acestui agregat se opreşte.
Pentru protecţia agregatelor combinate pentru oxidarea amoniacului împotriva avariilor,
acestea sunt prevăzute cu dispozitive de siguranţă şi protecţie (o clapetă montată pe element care în
cazul unei explozii se deschide). Mărirea de debite la elementul de oxidare începe întotdeauna cu
mărirea debitului de aer şi numai după aceea se măreşte debitul de amoniac. La micşorarea
debitelor se procedează invers, adică se micşorează debitul de amoniac şi apoi cel de aer.
Cazanele recuperatoare sunt prevăzute cu aparate de măsură şi dispozitive de protecţie în
conformitate cu condiţiile speciale de funcţionare a cazanelor.
Pentru îndepărtarea sărurilor de amoniu ce se formează în gazele nitroase în cazul când
oxidarea amoniacului nu este completă, înainte de intrarea gazelor nitroase în turbocompresor s-a
prevăzut spălarea gazelor în scruberele de spălare şi răcire, înseriate în schema înaintea
turbocompresoarelor.
Pentru a reduce cantitatea de oxizi de azot din atmosfera pe teritoriul unităţii s-a proiectat
o duză de evacuare, din oţel inoxidabil cu înălţimea de 100 m.
S-au prevăzut dispozitive de semnalizare a funcţionarii şi a opririi ventilatoarelor de
amestec aer-amoniac, a turbocompresoarelor de gaze nitroase şi a pompelor de alimentare cu apă
a cazanelor recuperatoare.
S-a prevăzut mecanizarea de montaj, reparaţie şi de încărcare cu volum mare. În acest scop
în toate încăperile de producţie s-au proiectat mecanisme de ridicare (macarale, poduri rulante
electrice, etc.).
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Condiţii de bază cu privire la securitatea exploatării secţiei de fabricaţie
• Condiţia de bază care asigură securitatea funcţionării instalaţiei este respectarea
normelor regimului tehnologic, instrucţiunilor de fabricaţie şi a instrucţiunilor cu privire la
tehnica securităţii muncii.
• Pentru preîntâmpinarea topirii sitelor de catalizator şi exploziei în aparatele de
oxidare a amoniacului, conţinutul de amoniac în aer nu trebuie să depăşească 12,5 % în
volume.
• Indicaţii de funcţionare a fiecărui agregat sau maşina trebuie să corespundă
regimului tehnologic normal aprobat.
• Aparatele care funcţionează sub presiune se vor exploata în conformitate cu
regulile speciale de construcţii - montaj şi verificarea vaselor care lucrează sub presiune.
• Pentru conducerea tehnologiei în instalaţia de fabricare a acidului azotic diluat se
vor admite numai persoanele care au o experienţă practică, studii corespunzătoare.
• Toţi lucrătorii instalaţiei vor fi echipaţi cu măşti de gaze individuale în bună stare
şi alte mijloace de protecţie corespunzătoare pentru locul de muncă respectiv. Toţi
muncitorii care lucrează cu acid azotic vor fi echipaţi cu ochelari de protecţie care vor folosi
la supravegherea conductelor de acizi, manipularea acidului, pornirea pompelor şi preluarea
probelor de acid.
Este interzis cu desăvârşire fumatul în cadrul instalaţiei de acid azotic, acesta fiind
permis numai în locuri special amenajate.
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Lista supapelor de siguranţă
Tabelul 7
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poziţie montaj
(utilaj deservit)
2
Cazan Ll/1
Cazan Ll/2
Cazan L2/3
Cazan L2/4
Cazan L3/5
Cazan L3/6
Cazan L4/7
Cazan L4/8
Preîncălzitor apă L1
Preîncălzitor apă L2
Preîncălzitor apă L3
Preîncălzitor apă L4

Tip supapă

Buc.

Obs.

3
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate
cu aer
cu aer
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate
Cu contragreutate

4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

5
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe cond. ieşire din fîerbător
Pe recipient
Pe recipient
Pe recipient
Pe recipient
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Tabelul 7 continuare
4

0

1

2

3

13
14

Separator purjare continuă
Separator purjare continuă

Cu contragreutate
Cu contragreutate

1
1

Pe recipient
Pe recipient

15

Tanc NH3 nr.l

cu aer

2

Pe recipient

16

Tanc NH3 nr.2

cu aer

2

Pe recipient

17

Tanc NH3 nr.3

cu aer

2

Pe recipient

18

Tanc NH3 nr.4

cu aer

2

Pe recipient

19

Tanc NH3 nr.5

cu aer

2

Pe recipient

20

Tanc NH3 nr.6

cu aer

2

Pe recipient

21

Tanc NH3 nr.7

cu aer

2

Pe recipient

22

Tanc NH3 nr.8

cu aer

2

Pe recipient

23

Tanc NH3 nr.9

cu aer

2

Pe recipient

24

Tanc NH3 nr.10

cu aer

2

Pe recipient

25

Tanc NH3 nr.l1

cu aer

2

Pe recipient
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2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor
Conducătorul unităţii prin comisia tehnică stabileşte măsurile de prevenire şi stingere
a incendiilor, şi sarcinile ce revin personalului pe locuri de muncă la maşini, utilaje, aparate,
instalaţii, procese tehnologice şi asigură instruirea şi controlul întregului personal.
În vederea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă se
vor stabili următoarele:
a. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor generale şi specifice fiecărui loc de
munca, necesare a fi realizate de către personalul ce lucrează la locul de muncă respectiv.
b. sarcinile ce-i revin personalului de pe locul de muncă privind prevenirea şi stingerea
incendiilor pentru fiecare maşina, instalaţie, utilaj, aparat.
c. dotarea cu utilaje, materiale şi substanţe chimice necesare primei intervenţii în caz de
incendiu,
d. mijloace de alarmare a personalului de pe locul de muncă şi de anunţare a serviciului
privat pentru situaţii de uregenţă.
e. instruirea personalului de pe locul de muncă privind apărare împotriva incendiilor.
Măsuri generale de apărare împotriva incendiilor
Fumatul pe întreg teritoriul instalaţiei este strict interzis. Fac excepţie numai locurile
special amenajate în acest sens.
Se vor întreţine şi păstra în permanenţă în stare de funcţionare utilajele şi materialele iniţiale
de stingere, interzicându-se folosirea acestora în alte scopuri decât la stingerea incendiilor.
Se vor întreţine în bune condiţii căile de acces pe întreg teritoriul instalaţiei. Se
interzice modificarea de către persoane neautorizate a instalaţiei de încălzit, iluminat şi forţă.
Se interzic lucrări de sudură şi alte asemenea lucrări folosind focul deschis fără permis de
lucru cu foc, semnat de toţi factorii de răspundere.
Se interzice folosirea lichidelor combustibile pentru curăţarea încăperilor, utilajelor şi
spălarea echipamentelor.
Este interzisă distrugerea gunoaielor combustibile sau a deşeurilor de produse
combustibile prin arderea cu foc deschis pe întreg teritoriul instalaţiei. Controlul instalaţiei
electrice se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice instalaţiei:
a. Se interzice punerea în funcţiune şi exploatare în stare defectă, incomplete sau
necorespunzătoare prescripţiilor în vigoare a instalaţiilor şi consumatorilor de energie
electrică de orice fel;
b. se interzice încărcarea întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor peste sarcina
indicată;
c. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de
alimentare;
d. Se interzice folosirea întrerupătoarelor, prizelor, comutatoarelor, dozelor în stare
defectă (fără capace, incomplete, sparte, etc.) şi a întrerupătoarelor cu ulei, fără ca mai înainte
să se asigure cantitatea de ulei necesară în cuve, precum şi a întrerupătoarelor neprotejate în
mediu exploziv;
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e. Se interzice utilizarea lămpilor portative care nu corespund prevederilor legale;
f. Se interzice aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie,
lemn).
Stingerea incendiilor în faza incipientă la instalaţiile electrice de distribuţie se va face cu
stingătoare portative cu CO2 şi praf, zăpada carbonică sau alte substanţe dielectrice. În prealabil se
vor scoate de sub tensiune atât instalaţia cuprinsă de incendiu cât şi instalaţiile vecine
periclitate.
Mijloace destinate stingerii incendiilor
Stingătorul cu spumă chimică
Stingătoarele sunt folosite ca mijloace de stingere a incendiilor în faza iniţială sau de
proporţii mici. Stingătoarele cu spumă chimică pot fi manuale sau transportabile. Sunt
folosite pentru stingerea incendiilor provocate de lichide combustibile şi uşor inflamabile. Ele pot
fi utilizate pentru stingerea materialelor combustibile solide.
a. stingătorul manual cu spumă chimică se compune din următoarele părţi:
- corpul stingătorului de formă cilindrică, confecţionat din tablă de oţel,
- capacul cu o garnitură de cauciuc,
- ajutajul de evacuare,
- supapa de siguranţă,
- două mânere pentru manipularea stingătorului,
- n cerc metalic pentru protejarea stingătorului, serveşte şi ca suport la aşezarea pe sol.
Pe fund se găsesc sudate trei bare de ghidare a buteliei, corpul este protejat împotriva
coroziunii prin vopsire.
Butelia de sticlă cu o capacitate de 1,5 litri prevăzută la partea superioară cu un suport
metalic care serveşte împreună cu barele de ghidare la fixarea sa în corpul stingătorului.
Pentru punerea stingătorului în funcţiune se procedează astfel:
- se desfundă ajutajul cu o sârmă sau un cui,
- se ridică stingătorul şi se agită prin răsturnarea de 4 - 5 ori pentru ca cele două soluţii
conţinute în aparat (o soluţie bazică-bicarbonat de sodiu şi o soluţie acid-sulfat de aluminiu)
să se amestece între ele şi să formeze spuma chimică.
- se îndreaptă ajutajul de evacuare (jetul de spumă chimică se eliberează şi se
îndreaptă) spre locul incendiului,
- dacă eventual se înfundă ajutajul pe timpul funcţionarii stingătorului, desfundarea lui
se face de asemenea cu o sârmă sau un cui.
În urma reacţiei chimice dintre cele două soluţii se formează spuma chimică a cărei bule
conţin bioxid de carbon.
Datorită bioxidului de carbon rezultat în urma reacţiei, presiunea creşte şi spuma este
evacuată prin ajutajul stingătorului.
Prin amestecarea celor două soluţii ia naştere spuma chimică ce va fi refulată asupra
incendiului, datorită presiunii CO2, ce ia naştere în urma reacţiilor soluţiilor din interiorul
stingătorului.
Stingătorul funcţionează până la completa lui golire, deoarece odată reacţia începută nu
se mai poate opri şi ca urmare se interzice includerea robinetului înainte de eliminarea întregii
cantităţi de spumă de pe ţeava de evacuare.
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b. Stingătorul cu praf şi bioxid de carbon, poate fi manual sau portabil.
Se foloseşte la stingerea incendiilor izbucnite la motoarele cu ardere internă şi
instalaţii electrice precum şi pentru stingerea unor substanţe ca: acetilena, Na, K, Mg, fosfor
alb sau galben, cloroform, lacuri şi vopsele pe baza de nitroceluloză, produse petroliere şi
alcool în cantităţi mici.
Stingătorul manual cu praf şi CO2 (P3,P5,P7)
Se compune din:
- Corpul stingătorului de formă cilindrică care este confecţionat din tabla de oţel şi are o
capacitate de încărcare de 3, 5, 7 Kg praf, în funcţie de tipul stingătorului.
Corpul stingătorului este format din:
1. capac cu garnitură de etanşare;
2. supapă de siguranţă;
3. braţ de fixare a buteliei de CO2;
4. suportul stingătorului;
5. pâlnia tronconică pentru evacuarea prafului prevăzută cu ajutaj. Ajutajul
de evacuare este astupat de un căpăcel cu cui care împiedică scurgerea
prafului.
6. serpentina sau ţeava cu orificii pentru difuzarea CO2 în masa de praf, ea este
în legătură cu butelia de CO2;
Corpul stingătorului este protejat împotriva coroziunii prin vopsire.
- Butelia pentru CO2, de formă cilindrică având o capacitate în funcţie de tipul
stingătorului de 0,250; 0,450 sau 0,650 litri.
Este confecţionată din oţel şi este prevăzută cu un robinet de închidere protejat cu un
căpăcel metalic.
Fixarea buteliei la corpul stingătorului se face prin intermediul brăţării metalice şi prin
ţeava de racordare la serpentină (ţeava cu orificii).
Pentru punerea în funcţiune a stingătorului se îndepărtează căpăcelul de pe pâlnia troconică
şi capacul robinetului buteliei, se deschide progresiv robinetul buteliei de CO2 şi se îndreaptă
jetul de praf către locul incendiului.
Prin includerea robinetului CO2 sub presiune pătrunde în butelie prin orificiile serpentinei în
masa de praf, antrenând-o către pâlnia troconică, de aici prin ajutajul acesteia spre locul
incendiului, sub forma unui jet de praf de minim 3.5 m lungime. Dacă pe timpul funcţionării praful
se blochează în pâlnia troconică, aceasta se desfundă cu ajutorul cuiului de la capătului ei.
După stingerea incendiului se închide robinetul buteliei, oprindu-se astfel funcţionarea
stingătorului.
Organizarea apărării împotriva incendiilor şi sarcinilor echipelor de prima intervenţie
Echipa de stingere a incendiilor se compune din:
- şeful echipei (şeful locului de muncă);
- membrii pentru: alarmarea echipei şi anunţarea incendiului, mânuirea
instalaţiilor, utilajelor şi materialelor de prima intervenţie, salvarea şi evacuarea oamenilor şi
materialelor.
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Echipa de stingere a incendiilor ce se organizează la locul de muncă are următoarele
sarcini în caz de incendiu:
a. izolarea de restul instalaţiei a porţiunii incendiate şi inundarea cu gaz inert;
b. alarmarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi a şefilor ierarhici în caz de
incendiu;
c. salvarea şi evacuarea oamenilor şi acordarea primului ajutor;
d. evacuarea bunurilor materiale periclitate;
e. întreruperea instalaţiilor electrice şi ventilaţiei pneumatice;
f. acţionarea energică pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la locul de
muncă prin aplicarea prevederilor instrucţiunilor de lucru şi prin folosirea mijloacelor de prima
intervenţie pentru stingerea incendiului de la locul de muncă.
Membrilor echipelor de stingere a incendiilor li se vor repatiza nominal sarcini precise cu
privire la conducerea acţiunii de stingere pana la sosirea formaţiei civile de pompieri sau a unităţii
militare de pompieri, ca si mânuirea utilajelor, instalaţiilor si materialelor iniţiale de stingere.
În timpul schimbului, membrii echipei de stingere a incendiilor supraveghează respectarea
regulilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă (verifică existenţa şi starea de funcţionare a
utilajelor şi materialelor de stingere a incendiilor, posibilităţile de acces la toate aceste mijloace
şi căile de evacuare).
Responsabilii cu anunţarea incendiilor urmăresc zilnic la intrarea în schimb prezenţa
membrilor echipei de stingere care lucrează în schimb şi comunică şefului de echipă numele
absenţilor.
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Instalaţia Acid azotic a fost pusă în funcţiune în anul 1963 şi are o capacitatea
proiectată de 180.000 t/an, exprimată ca acid azotic 100%.
Substanţele periculoase prezente în instalaţie sunt amoniacul şi oxizii de azot. Acidul
azotic este clasificat ca substanţă periculoasă (oxidant, coroziv) la concentraţii ce depăşesc
70%, condiţie care nu este îndeplinită de acidul diluat ce reprezintă produsul instalaţiei.
Regimul de lucru este continuu, fiind organizat în 3 schimburi a câte 8 ore fiecare,
timp de 330 zile/ an.
Accidentele posibil a se produce în cadrul instalaţiei Acid azotic sunt prezentate în
Tabelul 8. Clasificarea scenariilor după nivelul probabilităţii şi al consecinţelor estimate a
fost realizată conform datelor prezentate în Capitolul 4 din volumul principal.
Tabelul 8
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

Scenariu

Avarie la
gazometrul
de amoniac

Fisură la un
traseu de
alimentare
cu amoniac

Fisură la
colectorul
de amoniac
gazos

Explozie la
un reactor
de oxidare a
amoniacului

Substanţa
Tip
implicată accident

Amoniac

Amoniac

Accident chimic
-

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

Amoniac

Cauze
posibile
Coroziune
Eroziune
Eroare
AMC
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic

Explozie
- Eroare de
CVE
operare
urmată
de
- Defecţiune
accident
AMC
chimic
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Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

4

8

2

3

6

2

3

6

2

4

8
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Tabelul 8 continuare
Nr.
Crt.

5.

6.

Scenariu

Ruptură la
un traseu
de gaze
nitroase

Avarie la o
coloană de
oxidare
NO

Substanţa
Tip
implicată accident

Dioxid de
azot

Accident
chimic

-

Oxizi de
azot

Poluare
mediu

-

Cauze
Probabilitate
posibile
(F)
Coroziune
Eroziune
Cedarea
2
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
2
armături
Accident
mecanic

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

3

6

3

6

Încadrarea riscului accidentelor enumerate în Tabelul 8 este prezentată în Tabelul 9.
Tabelul 9. Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

2, 3, 5, 6

1, 4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

În acest subcapitol sunt analizate două scenarii de accidente majore ce ar putea
surveni, şi anume:
- Scenariul 1: accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a unei avarii la
gazometrul de amoniac
- Scenariul 4: accident cu explozia amoniacului într-un reactor de oxidare, urmată
de dispersie de amoniac
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3.1. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC DATORITĂ UNEI AVARII
LA GAZOMETRUL DE AMONIAC
Amoniacul necesar fabricării acidului azotic este adus de la depozite în stare gazoasă.
Gazometrul de amoniac, cu o capacitate de 3000 mc, are rol de tampon.
Întregul sistem de alimentare a cu amoniac a instalaţiei este complet automatizat.
Gazometrul este dotat la rândul său cu o serie de sisteme de siguranţă, în special sisteme cu
închidere hidraulică.
Un accident la gazometru ar fi posibil la o supraîncărcare a acestuia, care să conducă
la desprinderea clopotului, urmată de o evacuare masivă de amoniac. Rezultă un nor toxic
de amoniac, ce se formează în timpi de ordinul minutelor, care se dispersează sub acţiunea
curenţilor de aer.
Cauzele unui asemenea eveniment, pot fi următoarele:
- Oprirea alimentării instalaţiei, concomitent cu continuarea alimentării
gazometrului, coroborat cu căderea tuturor sistemelor de siguranţă ale
gazometrului;
- neglijenţă în exploatare;
- un accident de natură mecanică;
- o explozie în vecinătate.
Amoniacul prezintă pericol de explozie. Dar limita inferioară de explozie este la 15%
vol. amoniac în aer, concentraţie care se poate atinge doar în imediata vecinătate a
gazometrului. Astfel, pericolul de explozie este neglijabil. În schimb, pericolul prezentat de
toxicitatea amoniacului este foarte mare.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că amoniacul în evaporator este menţinut la o temperatură superioară
punctului normal de fierbere, independentă de temperatura ambiantă, debitul de amoniac
evaporat nu depinde de condiţiile meteorologice.
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A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de noapte,
toamna, situaţie în care se înregistrează condiţii atmosferice defavorabile dispersiei.
Cantitatea de amoniac evacuat în atmosferă depinde de condiţiile meteorologice din
momentul producerii accidentului.
În Figura 2 este prezentată variaţia în timp a debitului de amoniac evacuat.

Figura 2. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis
Cantitatea totală de amoniac emis este de 399 kg, la un debit maxim de 255 kg/min,
ce se atinge în primul minut după producerea accidentului. Durata totală a emisiei este de 3
minute, dar o emisie masivă de amoniac durează maxim 2 minute. Din acest motiv, pentru
stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru
un timp de expunere de 30 min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (60 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (60 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (60 min) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min. este prezentată în Figura 3.
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Figura 3. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Pe baza rezultatului distribuţiei în spaţiu a câmpurilor de concentraţii, prezentată in
Figura 3, au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 356 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 356 şi 941 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
941 şi 2900 m faţă de locul accidentului.
În urma accidentului rezultă un nor de amoniac, care este transportat sub influenţa
curenţilor de aer. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului pe direcţia vântului, la
distanţe de 100, 356, 600, 941, 1500, 2000 şi 2900 m este prezentată în Figurile 4 – 10.
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Figura 4. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 100 m faţă de locul
accidentului

Figura 5. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 356 m faţă de locul
accidentului
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Figura 6. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 600 m faţă de locul
accidentului

Figura 7. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 941 m faţă de locul
accidentului
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Figura 8. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de locul
accidentului

Figura 9. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de locul
accidentului
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Figura 10. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2900 m faţă de locul
accidentului
Din variaţiile concentraţiei amoniacului în timp se observă că norul de amoniac
atinge distanţa de 356 m, la care se înregistrează valoarea prag AEGL-3 = 1600 ppm, în
circa 2 minute, iar durata totală a expunerii este de cca. 5 min. Norul de amoniac atinge
distanţa de 941 m, corespunzătoare limitei zonei de intoxicare, la cca. 5 minute din
momentul producerii accidentului, iar concentraţia maximă se atinge la cca. 10 – 12 de
minute din momentul producerii accidentului. Norul de amoniac ajunge la distanţa de 2900
m, corespunzătoare limitei zonei de atenţie, la cca. 15 de minute din momentul producerii
accidentului, iar concentraţia maximă se atinge la cca. 25 de minute din momentul
producerii accidentului.
B. Efectele accidentului în condiţii de furtună, pe timp de zi (CM2)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de zi, vara, în
condiţii de furtună, favorabile dispersiei.
Cantitatea de amoniac evacuat în atmosferă depinde de condiţiile meteorologice din
momentul producerii accidentului.
În Figura 11 este prezentată variaţia în timp a debitului de amoniac evacuat.
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Figura 11. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis
Cantitatea totală de amoniac emis este de 392 kg, la un debit maxim de 252 kg/min,
ce se atinge în primul minut după producerea accidentului. Durata totală a emisiei este de 3
minute, dar o emisie masivă de amoniac durează maxim 2 minute. Din acest motiv, pentru
stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru
un timp de expunere de 30 min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (60 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (60 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (60 min) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
În Figura 12 sunt prezentate amprentele câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min.
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Figura 12. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Din rezultatele calculului de dispersie prezentate în Figura 12 au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 134 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 134 şi 370 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
370 şi 1000 m faţă de locul accidentului.
În condiţii meteorologice extreme, favorabile dispersiei, riscul de mortalitate datorat
accidentului se manifestă pe o distanţă de 134 m. Dar evaluarea riscului asupra sănătăţii
umane, în caz de accident chimic, trebuie corelată şi cu durata expunerii subiecţilor umani.
În Figurile 13 – 16 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului la
distanţe de 134, 370, 600 şi 1000 m faţă de locul accidentului, pe direcţia vântului.
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Figura 13. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 134 m faţă de locul
accidentului

Figura 14. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 370 m faţă de locul
accidentului
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Figura 15. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 600 m faţă de locul
accidentului

Figura 16. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de locul
accidentului
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Datorită vitezei mari a vântului, amoniacul evacuat se dispersează rapid şi atinge
distanţele de 134 şi 370 m, corespunzătoare limitelor zonelor de mortalitate ridicată şi de
intoxicare, în timpi de ordinul minutelor.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de zi, primăvara,
în condiţii atmosferice normale.
Cantitatea de amoniac evacuat în atmosferă depinde de condiţiile meteorologice din
momentul producerii accidentului.
În Figura 17 este prezentată variaţia în timp a debitului de amoniac evacuat.

Figura 17. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis
Cantitatea totală de amoniac emis este de 385 kg, la un debit maxim de 242 kg/min,
ce se atinge în primul minut după producerea accidentului. Durata totală a emisiei este de 3
minute, dar o emisie masivă de amoniac durează maxim 2 minute. Din acest motiv, pentru
stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru
un timp de expunere de 30 min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (60 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (60 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (60 min) = 30 ppm.
Rezultatele calculului de dispersie, sub forma amprentei câmpurilor de concentraţii
ale amoniacului, pentru valorile limită AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30
min., sunt prezentate în Figura 18.

54

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Acid azotic

1005.014.1

MD

Figura 18. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
În urma analizei câmpurilor de concentraţii, prezentate în Figura 18, au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 177 m faţă locul
accidentului
- zona de leziuni ireversibile, definită pentru concentraţii ale amoniacului
cuprinse între 1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă
inelară cuprinsă între 177 şi 450 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
450 şi 1020 m faţă de locul accidentului.
O interpretare corectă a efectelor unui accident chimic necesită luarea în considerare
nu numai a variaţiei în spaţiu a concentraţiei amoniacului, ci şi evoluţia acesteia în timp la
diverse distanţe faţă de sursă. În acest scop au fost reprezentate, în Figurile 19 – 22,
variaţiile concentraţiei amoniacului la distanţe de 177, 450, 700 şi 1020 m faţă de locul
accidentului.
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Figura 19. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 177 m faţă de locul
accidentului

Figura 20. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 450 m faţă de locul
accidentului
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Figura 21. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de locul
accidentului

Figura 22. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1020 m faţă de locul
accidentului
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Rezultatele prezentate în Figurile 19 – 22 indică un timp de expunere foarte mic la
concentraţii mari de amoniac, de ordinul câtorva minute. Norul de amoniac se deplasează
rapid, atingând limita zonei de intoxicare de 450 m în cca. 2 minute din momentul
producerii accidentului.
Efectele evenimentului
O avarie la gazometrul de amoniac se soldează cu evacuarea în atmosferă a unei părţi
a conţinutului.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează mai lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la 356 m.
În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, condiţiile
atmosferice contribuie la o bună dispersie a norului toxic, astfel încât efectele accidentului
se manifestă pe distanţe mici.
În Tabelul 10 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 10. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
356
941
2900
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
134
370
1000
timp de zi
pentru 30
min.
Timp de zi,
CM3
177
450
1020
cer senin, primăvară
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma avarierii gazometrului se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de
cca. 400 kg.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 134 şi 356 m, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În Tabelul 11 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac la gazometru, în condiţiile meteorologice cele mai defavorabile
dispersiei.
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Tabelul 11
Scenariu

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 356 m)

Accident cu
emisie de
amoniac la
gazometru

Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţiile Amoniac,
Uree, Acid azotic,
Azotat de amoniu,
Demineralizare,
- depozit vechi amoniac
- rezervor sferic de azot
- depozit vrac Uree
- depozit azotat
- laborator CTC
- dispensar

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 941 m)
Din cadrul GAPRO-CO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- FIBREXNYLON
- PANEBO
- CARBOGAZ
- ICEFS COM
- partea de nord-est a
localităţii Săvineşti

Zona de atenţie
(raza 2900 m)
Din afara GA-PROCO:
- Localităţile Săvineşti,
Dumbrava Deal
- extremitatea nordică a
localităţii Roznov
- sudul localităţii
Dumbrava Roşie
- extremitatea estică a
localităţii Brăşăuţi
- toate soceităţile de pe
platforma industrială
Săvineşti

Personalul care deserveşte instalaţiile din zona de mortalitate ridicată poate fi pus în
imposibilitatea de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi
accidente ca urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
Nivel de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este extrem de mică, gazometrul fiind dotat cu
o serie de echipamente de siguranţă.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte instalaţia şi obiectele adiacente poate
suferi vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi
pentru un timp scurt. Nivel estimat: mare (I4);
- mediu: efecte pe termen scurt, remediere rapidă, pe o rază foarte mare de până la
4400 m. Nivel estimat: mare (I4);
- economic: pierderi nesemnificative. Nivel estimat: scăzut (I2)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (mare). Astfel, riscul
reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la evaporatorul de amoniac, se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIE LA UN ELEMENT
DE OXIDARE A AMONIACULUI
Amoniacul se oxidează la temperatură înaltă de cca. 800°C şi la o presiune de 4 – 4,5
ata pe catalizator de platină - rhodiu. Agentul de oxidare este oxigenul din aer. Reacţia are
loc cu viteză foarte mare pe suprafaţa sitelor de platină, al căror rol este de a accelera
preferenţial reacţia utilă, cu formare de NO, în defavoarea reacţiilor secundare, cu formare
de azot şi N2O.
La instalaţia Acid azotic oxidarea amoniacului are loc pe 8 elemente de oxidare.
În mod normal amestecul de amoniac se dozează astfel încât concentraţia de amoniac
să nu atingă limita inferioară de explozie (15% în aer). Întregul proces este automatizat prin
intermediul unor bucle de reglare, care menţin temperatura sitelor catalitice la o anumită
valoare. În regim de funcţionare, temperatura catalizatorului este direct proporţională cu
concentraţia amoniacului în amestecul gazos de alimentare şi temperatura iniţială a
amestecului de reacţie. Astfel, pentru o concentraţie a amoniacului de 15%, corespunzătoare
limitei inferioare de explozie, temperatura sitelor ar trebui să atingă valori de cca. 1000 °C,
în condiţiile în care procesul este controlat de o asemenea manieră încât temperatura
maximă a sitelor nu depăşeşte valoarea de 800 °C. În aceste condiţii, formarea unui amestec
exploziv în interiorul elementelor de oxidare este aproape imposibilă.
Pentru pornirea procesului catalitic este necesară încălzirea foarte rapidă a sitelor de
platină. În acest scop se folosesc arzătoare cu hidrogen.
În procesul de aprindere a hidrogenului sau de închidere a arzătoarelor de hidrogen
există riscul apariţiei unor incidente, prin care să se acumuleze o cantitate suficientă de
hidrogen care să ducă la generarea unui amestec exploziv, format din aer, hidrogen şi
amoniac.
În acest caz riscul apariţiei unei explozii este maxim, în interiorul reactorului există
destule surse de iniţiere a exploziei: arzătoarele de hidrogen sau însăşi sita de platină
preîncălzită.
Un asemenea scenariu va duce la o explozie în spaţiu limitat, care poate conduce la
distrugerea utilajului. Acest lucru va duce la distrugerea completă a elementului de ardere,
avariind şi utilajele din imediata vecinătate.
Dacă în imediata apropiere a locului exploziei nu se află persoane, explozia propriuzisă nu va produce victime.
Dar cea mai importantă consecinţă a exploziei este evacuarea amoniacului prin
elementul de oxidare la debitul de lucru al instalaţiei de acid azotic. Prin acest element se va
evacua întregul debit de amoniac, nu numai debitul care ar trece în mod normal prin acest
element de oxidare, având în vedere că elementul distrus va fi punctul de presiune minimă
din instalaţie (1 ata faţă de 4 ata).
În scenariul analizat a fost considerat un debit de amoniac gazos de 2,37 kg/s. În
urma exploziei, sistemele de control închid alimentarea cu materie primă a instalaţiei,
întregul proces durând un minut. Prin urmare, cantitatea totală de amoniac evacuat este de
142 kg.
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Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că emisia de amoniac se desfăşoară într-un interval scurt de timp, de
un minut, pentru stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă
pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 30 min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.
Alegerea valorilor limită pentru timp de mediere de 30 min. a fost realizată din
considerente de siguranţă, deoarece durata expunerii în zona de impact a accidentului nu
depăşeşte decât ocazional 10 minute, astfel încât alegerea valorilor limită pentru timpi de
expunere de 10 min. ar fi fost suficientă.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de noapte,
toamna, situaţie în care se înregistrează condiţii atmosferice defavorabile dispersiei.
Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min. sunt prezentate în Figura 23.
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Figura 23. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Pe baza rezultatului distribuţiei în spaţiu a câmpurilor de concentraţii, prezentată in
Figura 23, au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 268 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 268 şi 614 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
614 şi 1650 m faţă de locul accidentului.
În urma accidentului rezultă un nor de amoniac, care este transportat sub influenţa
curenţilor de aer. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului pe direcţia vântului, la
distanţe de 150, 268, 400, 614, 1000 şi 1650 m este prezentată în Figurile 24 – 29.
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Figura 24. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 150 m faţă de locul
accidentului

Figura 25. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 268 m faţă de locul
accidentului
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Figura 26. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 400 m faţă de locul
accidentului

Figura 27. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 614 m faţă de locul
accidentului
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Figura 28. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de locul
accidentului

Figura 29. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1650 m faţă de locul
accidentului
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Din variaţiile concentraţiei amoniacului în timp se observă că norul de poluant atinge
distanţa de 1650 m, la care se înregistrează valoarea prag AEGL-1 = 30 ppm, în circa 10
minute, iar durata totală a expunerii este de cca. 10 min.
B. Efectele accidentului în condiţii de furtună, pe timp de zi (CM2)
Pe timp de furtună se înregistrează condiţii meteorologice favorabile dispersiei
poluanţilor atmosferici. În Figura 30 sunt prezentate amprentele câmpurilor de concentraţie
a amoniacului pentru valorile prag AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30
min.

Figura 30. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Din rezultatele calculului de dispersie prezentate în Figura 30 au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 59 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 59 şi 155 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
155 şi 403 m faţă de locul accidentului.
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În condiţii meteorologice extreme, favorabile dispersiei, riscul de mortalitate datorat
accidentului se manifestă pe o distanţă de 59 m, afectând doar personalul ce deserveşte
instalaţia. Dar evaluarea riscului asupra sănătăţii umane, în caz de accident chimic, trebuie
corelată şi cu durata expunerii subiecţilor umani. În Figurile 31 – 36 sunt prezentate
variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului la distanţe de 59, 100, 155, 200, 300 şi 403
m faţă de locul accidentului, pe direcţia vântului.

Figura 31. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 59 m faţă de locul
accidentului

Figura 32. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 100 m faţă de locul
accidentului
67

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Acid azotic

1005.014.1

MD

Figura 33. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 155 m faţă de locul
accidentului

Figura 34. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de locul
accidentului
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Figura 35. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 300 m faţă de locul
accidentului

Figura 36. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 403 m faţă de locul
accidentului
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Datorită vitezei mari a vântului, amoniacul evacuat se dispersează rapid, astfel încât,
la limita zonei a III-a de planificare, de 403 m, durata expunerii este de câteva minute.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În prezentul scenariu sunt analizate consecinţele emisiei de amoniac datorată
exploziei elementului de ardere în condiţii meteorologice specifice unei zile însorite de
primăvară. În acest caz, dispersia decurge în condiţii favorabile. Rezultatele calculului de
dispersie, sub forma amprentei câmpurilor de concentraţii ale amoniacului, pentru valorile
limită AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min., sunt prezentate în Figura
37.

Figura 37. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
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În urma analizei câmpurilor de concentraţii, prezentate în Figura 37, au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 124 m faţă locul
accidentului
- zona de leziuni ireversibile, definită pentru concentraţii ale amoniacului
cuprinse între 1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă
inelară cuprinsă între 124 şi 332 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
332 şi 741 m faţă de locul accidentului.
O interpretare corectă a efectelor unui accident chimic necesită luarea în considerare
nu numai a variaţiei în spaţiu a concentraţiei amoniacului, ci şi evoluţia acestea în timp la
diverse distanţe faţă de sursă. În acest scop au fost reprezentate, în Figurile 38 – 43,
variaţiile concentraţiei amoniacului la distanţe de 50, 124, 200, 332, 500 şi 741 m faţă de
locul accidentului.

Figura 38. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 50 m faţă de locul
accidentului
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Figura 39. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 124 m faţă de locul
accidentului

Figura 40. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de locul
accidentului
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Figura 41. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 332 m faţă de locul
accidentului

Figura 42. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de locul
accidentului
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Figura 43. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 741 m faţă de locul
accidentului
Rezultatele prezentate în Figurile 38 – 43 indică un timp de expunere foarte mic, de
ordinul câtorva minute.
Efectele evenimentului
Explozia unui element de ardere reprezintă un eveniment cu consecinţe minore, ce
conduce practic doar la distrugerea utilajului, dar este urmată de evacuarea amoniacului
gazos, la un debit corespunzător alimentării tuturor celor opt elemente de ardere. Această
prezumţie este justificată prin faptul că, în alimentarea instalaţiei, amestecul gazos amoniac
– aer se realizează la o presiune de cca. 4 ata.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează mai lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la cca. 270
m. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, condiţiile
atmosferice contribuie la o bună dispersie a norului toxic, astfel încât efectele accidentului
se manifestă pe distanţe mici.
În Tabelul 12 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
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Tabelul 12. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
268
614
1650
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
59
155
403
timp de zi
pentru 30
min.
Timp de zi,
CM3
124
332
741
cer senin, primăvară
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma exploziei amestecului amoniac – aer într-un element de ardere se va produce
distrugerea utilajului. Fragmentele desprinse din peretele aparatului de contact pot produce
avarierea utilajelor învecinate. În urma distrugerii utilajului, amestecul amoniac – aer este
evacuat în atmosferă, instalaţia fiind oprită după un minut din momentul producerii
accidentului.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 59 şi 268 m, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În Tabelul 13 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac ca urmare a unei explozii la un element de ardere.
Tabelul 13
Zona de mortalitate
Scenariu
ridicată
(raza 268 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţiile Acid
Accident
azotic, Uree, Azotat de
chimic ca
amoniu, Amoniac,
urmare a
Demineralizare
unei explozii
- depozit vechi amoniac
într-un
- depozit Uree vrac
element de
- depozit azotat de
ardere
amoniu
- gazometru amoniac
- rezervor sferic de azot

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 614 m)
Din cadrul GAPRO-CO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- CARBOGAZ
- PANEBO
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Zona de atenţie
(raza 1650 m)

Din afara GA-PROCO:
- FIBREXNYLON
- localitatea Săvineşti
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Nivelul de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă, formarea unui amestec exploziv
fiind practic imposibilă datorită sistemelor de control cu care sunt prevăzute amestecătorul
de amoniac – aer şi oxidatoarele de amoniac.
Consecinţele accidentului, şi anume distrugerea reactorului, urmată de o emisie
toxică de amoniac, pot cuantificate după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte instalaţia şi obiectele adiacente poate
suferi vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi
pentru un timp scurt. Nivel estimat: mare (I4);
- mediu: efecte pe termen scurt, remediere rapidă, pe o rază de până la 1650 m.
Nivel estimat: mare (I4);
- economic: distrugerea reactorului şi a obiectelor învecinate. Nivel estimat: mediu
(I3)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (foarte mare). Astfel, riscul
reprezentat de o explozie a amestecului gazos în oxidatorul de amoniac, urmată de o
emisie toxică, se situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri
destinate reducerii probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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Cap. 4. CONCLUZII
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Instalaţia de fabricare a
Acidului azotic de pe platforma societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti.
Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat utilizată 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.
Această instalaţie a fost dată în folosinţă în anul 1963 şi se numără printre cele mai
vechi instalaţii din Europa, funcţionând tot acest timp fără modernizări. În momentul de faţă
linia II-a nu funcţionează, fiind scoasă din circuit.
Instalaţia de fabricaţie a acidului diluat este amplasată în Secţia II.
Este limitată de fostele gazometre de O2, N2, şi gazometrul de amoniac; aleea 3 în partea
SV, aleea B în partea de SE, în faţă fiind amplasată instalaţia Azotat de amoniu; aleea 4 în partea
de NE alături de instalaţia Amoniac 2 şi fostul gazometru de CO2 de la secţia I, în partea de NV
turnurile de răcire apă.
Principalele substanţe periculoase vehiculate în Instalaţia Acid azotic , precum sunt
prezentate în continuare:
 amoniac,
 acid azotic;
 gaze nitroase.
Cantităţile principalelor substanţe periculoase din instalaţia Acid Azotic, comparativ
cu limitele relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 –
Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţele periculoase, sunt prezentate în Tabelul 14.
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Amioniac

Acid azotic

Etichetare/
fraze de risc cf
HG 1408/2008
T; N
R10, R23, R34,
R50
S1/2, S9, S16,
S26, S36/37/39,
S45, S61
T; N
R20/22, R37,
R48/23, R51/53,
R63, R68
S1/2, S36/37,
S38, S45, S61

Cantitate
existentă în
instalaţie şi
traseu
conducte
[tone]

2,5
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Tabelul 14
Comportamentul fizic şi chimic al
substanţelor

Cantitate relevantă2
col. 2 din
parte I sau II

col.3 din
partea I
sau II

50

200

50

200
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Stare de
agregare

în condiţii
normale de
utilizare

în condiţii
previzibile de
accident

gaz

stabil

Toxic, periculos
pentru mediu

lichid

stabil

Oxidant, corosiv
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Verificarea şi remedierea aparatelor de automatizare se execută de personal AMC,
dar modul de funcţionare şi de manevrare al aparaturii trebuie cunoscut în detaliu şi de
operatorul de la tabloul de comandă.
Instalaţia de acid azotic este dotată cu aparate de măsură şi control al procesului.
Aceste tipuri de AMC servesc pentru măsurarea, indicarea, reglarea şi semnalizarea
următorilor parametri: debite, presiuni, nivele, temperaturi, pH-uri şi greutăţi.
Depăşirile parametrilor în plus sau în minus în timpul funcţionării instalaţiei sunt
puse în evidenţă de sistemul de semnalizare optică şi acustică.
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un accident
major, instalaţia de acid azotic este prevăzută cu mijloace pentru intervenţia în caz de
accident
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 15.
Tabelul 15
Instalaţia

Scenariul accidentelor majore

Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- exploatare la parametrii diferiţi de cei
normali, optimi
- neetanşeităţi, trasee, armături, scăpări
de amoniac la îmbinări
- neetanşeităţi, defecţiuni mecanice la
pompele de acid
Acid azotic

Accident chimic
- fisuri / rupere conductă amoniac
- spărturi mari la rezervoarele de stocare
- funcţionare defectuoasă a instalaţiei cu
emisie mare de oxizi de azot în aer la
duză
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Măsuri de intervenţie
- oprire instalaţie (utilaj) şi izolare
echipament
- izolare alimentare cu amoniac
lichid
- golirea şi darea în expansie a
amoniacului gazos
- diluare, neutralizare
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice de
securitate (golire, spălare,
determinarea concentraţiei de
substanţe periculoase)
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută
- oprire instalaţie şi izolare
echipament
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice de
securitate (golire, spălare,
determinarea concentraţiei de
substanţe periculoase în aer şi apa
uzată evacuată din instalaţie)
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Poluarea mediului cu amoniac;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive necesare
rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.

Acţiunile preventive necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Responsabil

Data prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

4
6
7
8
9

Acţiunea preventivă

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Instalaţia Acid Azotic a analizat
consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
 Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a unei avarii la
gazometrul de ammoniac;
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 Scenariu de accident cu explozia amoniacului într-un reactor de oxidare,
urmată de dispersie de ammoniac.
Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în cadrul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului volum.
În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate în
Planul de Urgenţă Internă al societăţii.

-

Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţiei) şi
cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009;
procesul tehnologic desfăşurat;
sursele posibile de risc;
consecinţele / efectele evenimentelor;
substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,

s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru Instalaţia Acid Azotic, nivelul
de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor, consecinţele producerii
unui eveniment, mari şi probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit - improbabil.
Insignifiant Scăzut Mediu

Mare

Foarte mare Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar
Instalaţia
Acid Azotic

F2

Improbabil
Aproape imposibil

F1
I1

Notă:

I2

I3

I4

I5

F- Nivelul frecvenţei

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului.
Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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Scenariu de accident
Emisie toxica la gazometrul de amoniac
Instalatia de Acid azotic - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 356 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 941 m)
zona de atentie (raza 2900 m)

Scenariu de accident
Explozie la un element de ardere
Instalatia de Acid azotic - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 268 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 614 m)
zona de atentie (raza 1650 m)

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

CUPRINS

Cap. 1. Introducere

2

Cap. 2. Prezentarea Instalaţiei Azotat de Amoniu / Nitrocalcar
2. 1. Descrierea proceselor tehnologice
2. 2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
2. 3. Factori de risc de accident major
2. 4. Oprirea instalaţiilor în situaţii accidentale
2. 5. Identificare IRS. Descriere
2. 6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
2. 7. Dotări ale instalaţiilor pentru prevenirea accidentelor majore
2. 8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident

3
3
24
28
34
57
63
75
91

Cap. 3. Scenarii de accident pe ORS

93

Cap. 4. Concluzii

119

Anexe

Anexa 1


Azotat de amoniu / nitrocalcar - Schemă de flux tehnologic

Anexa 2


Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în
cadrul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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Cap. 1. INTRODUCERE
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Instalaţia de fabricare a
Azotatului de amoniu / Nitrocalcar de pe platforma societăţii S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A..
Instalaţia azotat de amoniu / Nitrocalcar, a fost proiectată pentru obţinerea de
îngrăşăminte chimice pe bază de azot, ca azotat de amoniu cu un conţinut de 33,5 % N2 şi
nitrocalcar cu un conţinut de 26 - 28 % N2.
Azotatul de amoniu se obţine din amoniac şi acid azotic. Procesul constă din
neutralizarea acidului azotic cu amoniac gazos, evaporarea soluţiilor de azotat de amoniu,
granularea topiturii, răcirea, condiţionarea şi ambalarea produsului.
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar face parte din cadrul Secţiei II
Prelucrătoare, fiind amplasată între următoarele obiective:
- în partea de N - NE instalaţia Acid azotic;
- în partea de SE - instalaţia Uree cristalizată ;
- în partea de NV - depozitul de amoniac;
- în partea de SV - ambalare azotat de amoniu.
Capacitatea de proiect a Instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar este prezentată
în Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.
crt.

1.

Denumire
instalaţie
Instalaţie
azotat de
amoniu /
nitrocalcar

Descriere

Proiectant

Obţinere de îngrăşăminte
chimice pe baza de azot, ca
azotat de amoniu cu un
conţinut de 33,5 % N2 şi
nitrocalcar cu un conţinut de
26 - 28 % N2.

GIAP
modernizată
KRUPPUHDE

2

PIF

Capacitate
de proiect

-1000 t/zi
1963
nitrocalcar
modernizată
-700 t/zi azotat
1999
de amoniu
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Cap. 2. PREZENTAREA INSTALAŢIEI AZOTAT
DE AMONIU / NITROCALCAR
2.1. Descrierea proceselor tehnologice
Fazele principale ale procesului tehnologic:
1. Neutralizare acid azotic cu amoniac;
2. Concentrarea soluţiei azotat de amoniu;
3. Granularea azotatului de amoniu / nitrocalcarului;
4. Uscarea granulelor;
5. Sortarea, sfărâmarea granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit;
6. Răcirea produsului granulat;
7. Condiţionarea produsului finit cu ulei-amină;
8. Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu / nitrocalcarului.
1. Neutralizarea
Obţinerea soluţiei de azotat de amoniu are la baza reacţia de neutralizare a acidului
azotic diluat de concentraţie de 47 - 49 % cu amoniac gazos şi decurge după următoarea
reacţie:
HNO3(lichid) + NH3(gaz)= NH4NO3(soluţie) + Q
Reacţia de neutralizare are loc cu degajare de căldură. Cantitatea de căldura
depinde de concentraţia acidului azotic motiv pentru care nu se foloseşte HNO3 cu o
concentraţie mai mare de 60 % deoarece duce la creşterea temperaturii de reacţie din
neutralizator şi are ca efect descompunerea acidului azotic în protoxid de azot şi apă, ceea
ce va provoca pierderi mari de azot.
Căldura de reacţie este folosită la evaporarea apei din soluţia obţinută, ducând la
creşterea concentraţiei de la 60 - 62 % la 67 - 68 %.
Neutralizarea acidului azotic cu amoniac se face în doua ITN-uri, 19 şi 20.
În aparatele de neutralizare se lucrează la presiunea de 1,2 - 1,3 ata, temperatura
de 119 - 121°C şi mediu slab acid (exces de 1 - 5 g HNO3/l), obţinându-se o soluţie de
azotat de amoniu cu o concentraţie de 67 - 68 %.
La ITN-uri se urmăreşte cu stricteţe menţinerea raportului NH3/HNO3 în aşa fel ca
excesul de HN03 să nu depăşească limita de 1 - 5 g HNO3/I sau să se lucreze în mediu
alcalin deoarece sunt pierderi foarte mari de reactanţi care conduce la poluarea apelor
chimic impure deversate la canal.
Pentru a sesiza mai rapid mediul în care se conduce procesul de neutralizare în
reactoare, s-au montat pe conducta de ieşire abur secundar la ITN 19 şi 20 analizoare de
pH.
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De asemenea, controlul de pH se face şi la soluţia care iese din reactoare prin
analize de laborator şi pH-metru.
Menţinerea concentraţiei acidului azotic introdus în aparatele de neutralizare,
trebuie menţinută la 47 - 49 % HN03.
O concentraţie mai mică de 47 % HN03 şi menţinerea temperaturii la 110 - 120°C,
presiune de 1,2 - 1,3 ata duce la pierderi mari de azot sub formă de acid azotic cu aburul
secundar.
O concentraţie mai mare de 50 % HN03 duce la creşterea bruscă a presiunii şi a
temperaturii peste 120°C în ITN -uri, ceea ce duce la pierderi mari de azot sub formă de
acid azotic în aburul secundar.
Aburul secundar format prin evaporarea apei în ITN-uri cu presiune de 1,2 -1,3
ata, trecut prin condensatoarele 21 şi 22 este folosit ca agent termic la evaporare treapta I.
Soluţia de azotat de amoniu formată în ITN-uri, cu temperatura de 110 -120°C şi
concentraţia de 67 - 68 %, se depozitează în vasele de stocare 27 - 29. Pentru urmărirea
nivelului de soluţie în colectoare s-au montat sisteme de urmărire după cum urmează: LR
22 pentru vasul 28, LR 23 pentru vasul 29 şi LR 24 pentru vasul 30.
Temperatura soluţiei la ieşire din ITN 19 şi 20 se urmăreşte la TR 76 şi 77 montate
pe conducta de ieşire din reactoare, înainte de separatoare.
Reglarea raportului NH3/HNO3 la ITN 19 şi 20, se face cu ajutorul ventilelor
pneumatice montate pe intrare acid în reactoare, funcţie de valorile stabilite din tabloul de
comandă.
Reglarea pH-ului în ITN 19 şi 20 se face prin dozare de HN03 cu ajutorul unor
ventile pneumatice care primesc comanda de la analizoarele de pH - ARC 102 pentru ITN
19 şi ARC 103 pentru ITN 20. Aceste trasee pentru reglare pH (dozare HNO3 - pentru
reglare fină) sunt montate tot pe aceleaşi circuite de HNO3 unde sunt regulatoarele de raport
NH3/HNO3 - un fel de by-pass al acestora.
2. Faza evaporare treapta I
NOTA:
Concentrarea soluţiei de azotat de amoniu de la 67 - 68 % la 95 - 96,5 % după
modernizarea instalaţiei se face în 2 trepte de evaporare, respectiv treapta I, III.
Concentrarea soluţiei de azotat de amoniu de 67 - 68 % la 75 - 80 % se face în
aparatele de evaporare tip Kestner la temperatura 85 - 92°C şi vacuum de 520 -550
mmHg.
Agentul termic folosit pentru evaporare este aburul secundar rezultat de la ITN-uri
cu temperatura de 120 - 122°C şi presiune de 0,2 – 0,3 ata. Există posibilitatea de a se
introduce abur viu în circuitul de abur secundar când debitul asigurat nu este suficient.
Soluţia de azotat cu concentraţie de 67-68 % este preluată din rezervoarele
colectoare 27, 28, 29 cu ajutorul pompelor centrifuge 31, 32 sau 33 şi trimisă în cele 2
evaporatoare Kestner 24 şi 25 prin intermediul vasului de înălţime 16.
Debitul de soluţie pentru cele 2 evaporatoare treapta I, se reglează cu FR 14, 15
(ventile pentru reglarea debitului de amoniac la distanţă).
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Soluţia intră în Kestnere pe la partea inferioară central, urcă în sus prin ţevi sub
formă de film ascendent, pe bază de diferenţă de presiune având loc fierberea soluţiei.
La partea superioară deasupra fascicolului, evaporatorul este prevăzut cu un
separator lichid - gaz.
Faza lichidă din separatoarele evaporatoarelor cu concentraţia de 75 - 80 % azotat
şi temperatura de 90-100°C, măsurat la TR 78-79 alimentează neutralizatorul final 26
unde se realizează şi închiderea hidraulică.
În neutralizatorul final (închizătorul hidraulic) 26 se face neutralizarea finală
(corecţia de pH) până la un exces de 0,2 - 0,8 g NH3/litru soluţie, cu NH3 reglat prin FR 07
- care primeşte comanda de la analizorul de pH - ARC 204 - cu priza pentru analiza,
direct din vasul 26 - partea superioară.
Din vasul 26 soluţia se colectează prin preaplin în vasul 47. Nivelul de soluţie în
vasul de stocare 47 se urmăreşte cu LR.25.
Faza gazoasă rezultată din evaporatoare 24, 25, iese pe la partea superioară, trece
prin condensatoarele de suprafaţă 34, 35 unde condensează vapori de apă rezultând
condens acid care merge în vasul de stocare 56. Gazele necondensate sunt aspirate de
pompele de vacuum 36, 37, 38, 39 şi evacuate în atmosferă.
Condensul acid stocat în vasul 56 este livrat cu ajutorul pompelor centrifuge 57, 58
la instalaţia acid azotic, faza absorbţie oxizi de azot.
NOTA:
1. Pentru a se obţine topitura de azotat de amoniu după faza III evaporare cu o
concentraţie de 94,5 - 96,0 % impus de procesul de granulare, este necesar ca soluţia
înainte de faza III în vasul 47 să aibă concentraţia de 81 - 84 % obţinându-se prin
recircularea unei cantităţi de soluţie după faza III prin preaplinul de la 201 spre vasul 47
unde se amestecă cu soluţia care vine după neutralizatorul final 26.
3. Evaporare (concentrare) faza III
Din vasul colector 47, soluţia de azotat de amoniu este preluată de pompele
centrifuge 48, 49 şi trimisă în vasul de înălţime 101 de unde prin cădere liberă, prin două
trasee, intră în evaporatoarele de la faza III.
Concentrarea soluţiei în treapta III se face în evaporatoare tubulare cu fascicol de
ţevi, prin ţevi circulă soluţia şi în exterior agentul de încălzire care este abur de 10-12 at.
În faza a III - a de evaporare se folosesc 4 baterii de încălzire înseriate câte două
după cum urmează 102/103 şi 104/105, putând funcţiona în paralel sau alternativ.
Pentru măsurarea şi reglarea debitului de soluţie care vine de la vasul de înălţime
101 spre bateriile 102/103 şi 104/105, pe conducte sunt montate sisteme de măsurare a
debitului FR 11 pentru 102/103 si FR 12 pentru 104/105.
FR 11 şi 12 are montat şi traseu de by-pass cu ventil manual, care se foloseşte în
cazul când se defectează măsurătorile de debit.
Temperatura de 115 - 160°C este reglată cu TRC 63 pentru bateriile 102/103 şi
TRC 64 pentru bateriile 104/105.
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Temperatura de 155 - 160°C se măsoară pe traseele de ieşire soluţie din baterii
înainte de a intra central pe la partea superioară în separatoarele 108 şi 109 cu TRC 63 şi
TR 85 pentru bateriile 102/103 şi TRC 64 şi TR 86 pe bateriile 104/105.
Emulsia vapori-lichid rezultată din evaporatoare trece în separatoarele 108 şi 109.
Topitura de azotat de amoniu care iese pe la partea inferioară central se depozitează în
închizătorul hidraulic 115 care este introdus în vasul 201. Faza gazoasă separată în
separatoarele 108, 109, iese tangenţial la partea de mijloc, se uneşte într-o conductă şi
intră tangenţial în separatorul 111 unde are loc o separare eficientă a picăturilor de soluţie
din aburul secundar rezultat în urma procesului de evaporare.
Soluţia din separatorul final 111 iese pe la partea inferioară central, intră în vasul
112 unde face închidere hidraulică. Din separatorul final 111 gazele separate ies central
trec prin condensatoarele de suprafaţa 121, 122, are loc condensarea vaporilor de apă
rezultând un condens amoniacal care merge în vasul 56 unde se asigură închidere
hidraulică. Gazele necondensate în condensatoarele de suprafaţa 121, 122, sunt aspirate
de pompele de vacuum şi eşapate în atmosferă.
Pentru reglarea vacuumului la faza III evaporare la 350 - 450 mm Hg, s-a montat
PRC 30, care are priza pentru introdus aer fals în conducta de legătură dintre separatorul
final 111 şi condensatoarele 121, 122.
Nivelul soluţiei în vasul de înălţime 101 se urmăreşte cu LR 27 iar preaplinul
acestuia alimentează vasul de stocare 47. În vasul 201 pentru topitura de azotat se
urmăreşte nivelul cu LR 28, temperatura în vas cu TR 89, iar pe traseul de preaplin care
conduce în 47 cu TR 90.
De asemenea la vasul de topitură 201 se urmăreşte pH-ul cu ARC 105 care
acţionează sistemul de dozare NH3 funcţie de pH-ul topiturii care trebuie să se menţină
între 5,5 - 6,0. Tot pentru urmărire pH şi concentraţia topiturii se fac analize de laborator
orar sau la cerere, cu prelevare de la priza unde este montat şi ARC 105.
Soluţia de azotat acumulată în vasul închizător 112 trece prin preaplin în vasele
submersibile 59, 60 de unde este transvazată cu pompele centrifuge verticale în vasele
colectoare 27 - 30. Topitura de azotat cu pH 5,5 - 6,0, temperatura de 150 - 155°C şi
concentraţia de 94,5 - 96,0 % din vasul 201 este preluată de una din pompele 202, 203,
204 şi trimisă în faza de granulare printr-un traseu de Ø 89 mm cu manta de încălzire cu
abur saturat de 5,5 at.
Pompele de topitură 202, 203, 204 sunt acţionate de motoare electrice cu reostate
care reglează turaţia pompei funcţie de debitul de topitură ce trebuie expediat spre
granulare. Golirea vasului de topitură, traseele aferente pentru aspiraţie şi refulare pompe,
se face direct în vasele submersibile 59 - 60 - eliminându-se astfel fenomenul de
impurificare a apelor cu NH4+ şi NO3-.
NOTA:
Conducerea procesului tehnologic şi reglarea parametrilor de la faza III evaporare
se face pe calculator - începând cu ianuarie 1999 după modernizarea instalaţiei şi
coborârea utilajelor de la faza III din turnurile de granulare într-o clădire amplasată lângă
hala de neutralizare.
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4. Granularea
NOTA:
Funcţie de aditivi care se introduc în granulatorul S001 odată cu dozarea topiturii
de azotat de amoniu se obţine produs finit granulat de AN cu C = 33,5 % N2 sau nitrocalcar
(CAN) cu C = 26-28 % N2.
4.1. Descrierea procesului tehnologic de granulare pentru obţinerea de
nitrocalcar cu un conţinut de azot cuprins intre 26 - 28 %.
Când instalaţia de granulare funcţionează pe nitrocalcar se poate obţine o
producţie maximă de 1000 t/zi.
Nitrocalcarul se obţine prin granularea topiturii de azotat de amoniu cu o
concentraţie de 94,5 - 95,5 %, temperatura de 150 - 155°C şi pH = 5,5 - 6,0 rezultată
după faza III evaporare, preluată din vasul de stocare (intermediar) 201 cu pompele
centrifuge 202, 203, 204 şi trimisă în granulatorul S001.
Înainte de intrare în granulator pe traseul de topitura de Ø 89 mm şi cu manta de
încălzire este montat ventilul cu 3 căi HCV 501, care permite comutarea topiturii spre
granulator S001 sau pe recirculare în vasul 47.
După ventilul cu 3 căi pe traseul care merge în granulator mai este montat FQ 102 pentru măsurare şi contorizare debit topitură apoi TR 401 pentru măsurare temperatură,
după care FIRC 101 pentru reglarea debitului de topitură şi TI 402 local pentru urmărire
temperatura topitura chiar la intrare în granulator.
De asemenea pe traseul de topitură după TI 402 şi înainte de intrare în S001 este
montat un vizor circular, prin care se urmăreşte curgerea topiturii.
Când ventilul cu 3 căi HV 501 este comutat pentru trecerea topiturii spre
granulator, permite să treacă 2-4 m3/h şi pe traseul de recirculare spre vasul 47
menţinându-se tot timpul circuitul de recirculare în funcţiune evitându-se cristalizarea
acestuia.
Funcţie de producţia de nitrocalcar care trebuie obţinută se reglează debitul de
topitură spre granulatorul S001 cu FIRC 101 avându-se grijă să se regleze proporţional şi
debitele de aditivi şi reciclu, astfel încât în masa de granulare să avem aproximativ 30 %
fază lichidă.
În granulator pentru obţinerea de granule de nitrocalcar în afară de topitura de
azotat se mai introduce:
- granulele grosiere de CAN concasate în preconcasoarele S006 A/B şi
concasoarele fine S007 A/B,
- granulele fine de CAN cu dimensiuni mai mici de 2 mm provenite de la sitele
fine S004 A/B,
- dolomita din buncărul T002 prin sistemul de dozare şi cântărire W003, contorizat
cu FRC.111, banda transportoare H007, şnecul transportor H011. Cantitatea de dolomită
dozată în granulator este de 24,0 - 25,0 % din cantitatea de produs.
- praful de CAN rezultat în urma desprăfuirii aerului din sistemul general de
desprăfuire în cicloanele F001 A/B cu ajutorul benzii transportoare H007 şi şnecului H011.
La cerere se poate doza şi suflat de amoniu.
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Pentru ca procesul de granulare în S001 să decurgă în condiţii optime este absolut
necesar să se menţină temperatura de 111 - 115°C; topitura să aibă C = 94,5 - 95,5 %,
temperatura topiturii de 150 - 155°C şi pH de 5,5 - 6,0 raportul de 30 %, faza lichidă faţă
de masa de granulare şi un uşor vacuum.
Granulatorul trebuie să fie etanş (toate capacele şi trapele de la cuvă să fie închise
- etanşe) evitându-se aspiraţia de aer suplimentar în sistem.
Temperatura în patul de granulare se măsoară cu termometru digital având o
precizie de 0,1°C, prin prelevare de probe.
Topitura de azotat de amoniu este introdusă direct în granulatorul malaxor S001,
distribuită pe patul de granulare, folosind un jgheab perforat.
Dacă temperatura în granulator nu se poate menţine la valoarea optimă, se va
adăuga abur de 7 at, prin cele 2 prize de la partea superioară controlat cu FI 116.
Aburul introdus în granulator pentru un timp scurt suprimă evaporarea apei din
topitură menţinând faza lichidă la aproximativ 30 % în greutate necesară pentru granularea
optimă, evitând astfel formarea de granule prăfoase.
Datorită sistemului constructiv a granulatorului şi dispunerea paletelor pe cele 2 axe
se realizează în interior un pat de granulare şi împingerea acestuia spre gura de descărcare
de unde este preluat cu alimentatorul H001 şi introdus în tamburul de uscare S002.
4.2. Descrierea procesului tehnologic de granulare, pentru obţinerea de azotat de
amoniu cu un conţinut de azot de 33,5 %.
NOTA: Funcţionarea instalaţiei de granulare pentru obţinerea de azotat de amoniu
cu 33,5 % azot este identică ca în cazul funcţionarii pentru nitrocalcar cu 26 - 28 % azot,
cu precizările enumerate mai jos:
Pentru azotat de amoniu cu 33,5 % cantitatea de dolomita este de 3,0 % din
produs. În procesul de granulare se introduc şi aditivi; sulfat de aluminiu A12(S04)3*14H20
(aditiv I) aproximativ 6,0 - 6,2 Kg/t AN şi sulfat de fier Fe2(S04)3*7H2O (aditiv II)
aproximativ 8,5 - 9,0 Kg/t AN, care are ca efect creşterea durităţii granulelor.
Sulfatul de aluminiu este ambalat în saci de hârtie, depozitat în buncărul de aditivi
T001, de unde este dozat în granulator cu ajutorul cântarului banda W002, contorizat cu
FRC 112, banda transportoare H007 şi şnecul transportor H011.
Sulfatul de fier de asemenea este în saci de polietilenă şi depozitat în buncărul de
aditivi T003 de unde este dozat în granulator cu ajutorul cântarului banda W004,
contorizat cu FRC 112 şi şnecul transportor H009.
NOTA: Pentru a se asigura curgere liberă sulfatul de fier înainte de a se depozita în
T003 se aditivează cu dolomita (aproximativ 15%), se usucă cu aer cald pentru eliminarea
apei.
Topitura de azotat de amoniu dozată în granulator trebuie să aibă concentraţia de
94,5 - 95,5 %, pH= 5,5- 6,0, temperatura de 155 - l65°C. Temperatura în patul de
granulare la S001 trebuie menţinută la 114 - 118°C. Faza lichidă introdusă în granulator
este de 27,0 % din total produs supus procesului de granulare.
Raportul de reciclu este de 2,5 - 3,5 în cazul funcţionării pe azotat faţă de 1 -1,5
când se merge pe nitrocalcar. La ieşire din granulator produsul granulat conţine 1,4 % apă.
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Când se funcţionează pe azotat de amoniu procesul de granulare poate asigura
obţinerea a 700 t AN/zi.
Parametrii tehnologici şi reglarea procesului de granulare se conduce din
calculator, cu posibilitatea de urmărire şi reglare locală.
5. Uscarea granulelor brute, circulaţia aerului
5.1. Uscarea granulelor brute, circulaţia aerului când se funcţionează pe
nitrocalcar
Din granulator, granulele brute de nitrocalcar sunt preluate de alimentatorul H001
şi introdu-se în tamburul de uscare S002 unde are loc rotunjirea şi uscarea granulelor
circulând în echicurent cu aerul de uscare.
Granulele brute ies din granulator cu un conţinut de apă de aproximativ 1,89 %
care corespunde unei faze lichide de aproximativ 38 %, raportata la întreaga cantitate
care trece prin sistem, şi o temperatură de 114°C.
Pentru a îmbunătăţi rotunjimea granulelor şi pentru a amesteca granulele fine cu
cele grosiere, granulele brute sunt rulate în zona frontală a tamburului de uscare S002 pe o
lungime de 2,0 m. În timpul acestui proces conţinutul de umiditate a granulelor se reduce
in continuare deoarece debitul mare de aer de uscare reduce parţial presiunea apei.
Uscarea granulelor se petrece în partea de aval a tamburului de uscare echipat cu
raclete. Tamburul de uscare este izolat termic pentru a se reduce pierderile de căldură
ceea ce permite conducerea procesului de uscare autotermă.
Granulele brute intră în tamburul de uscare cu temperatura de 114°C, se răcesc la
90 - 95°C şi ies prin cutia de descărcare spre extractorul de granule H002 care
alimentează banda transportoare H003 de produs fierbinte.
Aerul pentru uscarea granulelor în tamburul de uscare S002 este aspirat de
ventilatorul K003 din răcitorul de granule în pat fluidizat E003 cu temperatura de 60 65°C măsurat cu TI 421 şi 405, preîncălzit la 95 - 110°C măsurat cu TI 406 şi reglat cu
TRC 402, în preîncălzitorul de aer E002 după care este introdus axial în tambur. Debitul
de aer pentru uscare este de aproximativ 72000 - 75000 Nm3/h, preluat în totalitate din
E003. Nu este necesar să se aspire aer suplimentar, reglat cu ajutorul unei clapete de la
aspiraţia ventilatorului.
Ventilatorul K004 aspiră din tamburul de uscare aerul încărcat cu praf prin
intermediul cicloanelor F002 A....J (dispuse pe două grupuri a câte 5) unde are loc
reţinerea prafului. Aerul purificat este refulat în atmosferă prin coşul de evacuare V001.
Din tamburul de uscare se extrage aproximativ 90000 Nm3/h.
La aspiraţia ventilatorului K003 se menţine un vacuum de 30 - 40 mm H2O
urmărit la PI local, care asigură funcţionarea răcitorului în pat fluidizat E003, în condiţii
optime cu descărcare normală a granulelor, pe refulare înainte de E002, o presiune de 2030 mm H2O urmărită la PI 304 şi la intrare în tamburul de uscare S002 presiune de 10 15 mm H2O urmărit local la PI 302.
Temperatura şi presiunea aerului la ieşire din tamburul S002 se măsoară local cu
TI 405 şi PI 303 fiind de 80 - 100°C şi vacuum de 25 - 35 mm H2O.
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Căderea de presiune pe cicloanele F002 A…J, se măsoară cu PDI 305, 306, 307 şi
diferă funcţie de înfundarea cicloanelor.
Pe aspiraţia ventilatorului K004 se menţine vacuum de 80 - 90 mm H2O, pe
refulare spre V001 presiune de 5 - 10 mm H2O şi se reglează cu ajutorul clapetei tip
fluture de la aspiraţie, urmărindu-se cu foarte mare atenţie depresiunea din sistemul de
desprăfuire aer din granulator.
Aerul evacuat în atmosferă de K004 prin V001 nu trebuie să conţină mai mult de
100 mg/mc.
5.2. Uscarea granulelor brute, circulaţia aerului când se funcţionează pe azotat de
amoniu
NOTA: Uscarea granulelor de azotat de amoniu este realizată cu acelaşi sistem, la
fel ca pentru fabricarea nitrocalcarului cu precizările exemplificate mai jos:
Granulele brute de azotat de amoniu ies din granulatorul S001 cu un conţinut de
apă de aproximativ 1,4 % şi cu o temperatură de 116°C, ceea ce corespunde cu faza
lichidă de 27 % în întreaga cantitate de material trecut.
Aerul rezidual din răcitorul de produs E003 aspirat de ventilatorul K003 are o
temperatură de 60°C şi se preîncălzeşte la 105 - 115°C după E002.
Debitul de aer aspirat de K003 din răcitorul de granule E003 este prea mic şi se
completează până la 95000 - 99000 Nm3/h cu aer aspirat din hala.
Depunerile pe paleţii de la tamburul de uscare S002 sunt mult mai mari decât la
funcţionarea pe nitrocalcar, motiv pentru care trebuie urmărit cu mai multă atenţie
amperajul la motorul de antrenare a lui S002 şi când se constată variaţii şi depăşiri, se
opreşte tamburul si se curata paleţii.
6. Sortarea şi sfărâmarea granulelor grosiere
6.1. Sortarea şi sfărâmarea granulelor grosiere de nitrocalcar
Granulatul cu temperatura de aproximativ 94°C este cântărit pe cântarul de reciclu
W005 care este integrat în banda transportoare H003 pentru produs fierbinte şi contorizat
prin FR 103.
Produsul fierbinte de pe banda H003 trece în elevatorul cu cupe H004, care îi
transportă pe verticală până la cota +37,5 m, unde este distribuit printr-o tubulatură cu
clapeta de distribuţie pe cele 2 linii (A şi B) de sitare şi sfărâmare.
Sistemul de sitare şi concasare este dispus pe două linii din următoarele motive:
- lucrările de întreţinere şi curăţire se fac mai uşor, alternativ putând izola o linie
când una se curăţă,
- nu sunt disponibile pe piaţă site mari,
- sitele mai mici asigură o eficienţă mai mare deoarece:
- distribuţia produsului se face mai bine,
- reglarea amplitudinii vibraţiilor este mai precisă,
- amplitudinile de la sită se transmit mai eficient şi mai uniform la pânză,
- se pot selecta sârme mai subţiri pentru pânza sitei şi astfel se creează o suprafaţă
liberă a sitei mai mare.
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Deci un sistem de sitare cu linie dublă asigură o flexibilitate mai mare şi un control
mai precis al produsului sitat.
Granulele de nitrocalcar cu temperatura de 90 - 94°C, trec prin jgheabul de
deversare de la capătul superior al elevatorului prevăzut cu clapeta de distribuţie, spliter
pentru cele două linii de sitare, prin alimentatoarele oscilante H005 A/B şi asigură o
alimentare şi distribuţie uniformă pe sitele grosiere S003 A/B.
Granulele grosiere sunt separate pe sitele grosiere S003 A/B şi trec în sistemul de
separare a bulgărilor cu dimensiuni mai mari de 15 mm prin grătarele S009A/B.
Bulgării de produs finit cu dimensiuni mai mari de 15 mm separaţi prin S006 A/B
se concasează până la dimensiunile dorite, după care intră în concasoarele cu două valţuri
S007 A/B unde se poate obţine produs măcinat astfel încât maxim 15 % din granule să
aibă dimensiuni mai mici de 0,5 mm.
Lăţimea (distanţa) între valţurile de la concasoarele S007 A/B se reglează funcţie
de granulaţia obţinută după măcinare.
Produsul măcinat în S007 A/B este trimis direct în granulatorul S001, prin
tubulatura de legătură montată în acest scop pentru linia A şi B.
Produsul sortat în S009 A/B de bulgării mai mari de 15 mm poate fi trimis printr-o
tubulatură fie în concasoarele cu două valţuri S006 A/B sau direct în granulator cu
ajutorul clapetei (spliter III A/B) montate pe tubulaturile de legătură.
Produsul preconcasat şi produsele grosiere (fracţia cu dimensiuni < 15mm) sunt
concasate la dimensiunea dorită în concasoarele cu 2 (două) role S007A/B. Lăţimea
golului de la concasoare se va regla astfel încât să se obţină max. 15% granule fine (<
0,5mm).
Produsul sitat după sitele grosiere S003 A/B, care conţine granule cu dimensiuni
până la 4,0 mm poate fi trimis prin clapeta II A/B (spliter II A/B), direct în granulator sau
pe sitele fine S004 A/B, funcţie de reciclu de pe banda H003.
Sitele grosiere S003 A/B, sunt tip conic şi sunt echipate cu două suprafeţe de sitare
conectate în serie.
Suprafaţa de sitare superioară de la S003 A/B este acoperită cu o ţesătură de 4 x 12
x Ø 1,25/2,0 mm, prin care partea mai mare a granulelor subdimensionate se elimină prin
sitare.
Suprafaţa de sitare inferioară de la S003 A/B este acoperită cu o ţesătură de
4,5x4,5x÷0,l pe unde se elimină prin sitare fracţia cu dimensiuni aproape de ochiul sitei.
Granulele subdimensionate şi fracţia de dimensiuni aproape de ochiul sitei sunt
eliminate prin sitare de particulele fine în sita cu ochiuri fine S004 A/B.
Suprafeţele de sitare superioară şi inferioară de la S004 A/B, sunt acoperite cu o
ţesătură metalică cu dimensiuni de 2,85x22xØ1,l/2xØ1,1 mm. Produsul cu granulaţie între
2,0 şi 4,0 mm, trece de pe sitele fine S004 A/B pe banda transportoare H006, pe banda de
produs finit H013 apoi în răcitorul de granule E003. Fracţia cu granulaţie mai mică de 2
mm separată prin sitele fine S004 A/B intră direct în granulator S001.
Fiecare sită este echipată cu vibratoare electromagnetice, cu întreţinere uşoară din
cauza depresiunii acestora în exteriorul sitelor.
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Vibratoarele sunt controlate de la un dulap local de control care permite
modificarea intensităţii vibratoarelor şi a intervalelor de curăţare a pânzei sitelor.
Cu cât intensitatea este mai mare cu atât este mai mare cantitatea de material
trecută prin sită şi cu atât se reduce fluxul secundar. Prin urmare, cantitatea returnată este
influenţată de site.
NOTA: Sortarea şi măcinarea produsului granulat se face la temperaturi mari de
85-95°C.
6.2. Sortarea şi sfărâmarea granulelor grosiere de azotat de amoniu
NOTA: Procesul de sortare şi sfărâmare a granulelor grosiere de azotat de amoniu
este identică ca în cazul funcţionării instalaţiei pe nitrocalcar cu precizarea că depunerile
de produs pe valţuri la preconcasoare şi concasoare sunt mai mari, motiv pentru care
trebuiesc curăţate mai des.
7. Răcirea produsului finit
7.1. Răcire - nitrocalcar
Răcirea produsului finit de la 85 - 90°C la 30 - 40°C se realizează în răcitorul în pat
fluidizat cu aer condiţionat.
Răcitorul este cu trei trepte de răcire.
Produsul sitat intră în răcitorul de produs E003 cu temperatura de 85 - 90°C şi
circulă în contracurent cu aerul de răcire din treaptă în treaptă.
În prima treaptă, produsul este răcit la aproximativ 66°C, folosind aerul rezidual
din treapta a II-a, aerul fiind preluat de ventilatoarele K002C, D şi încălzit de la
aproximativ 42°C la aproximativ 66°C. Praful care aderă la granule este eliminat de aerul
care este introdus sub sita perforată a răcitorului.
În treapta a II-a produsul este răcit la aproximativ 50°C, iar în a III-a la
aproximativ 40°C.
Aerul cu temperatura de 15°C din amonte de treapta a III-a este aspirat de la
instalaţia de condiţionare aer de ventilatoarele K001A/B şi refulat la +200 - 250 mm
colană apă.
Cu temperatura de 15°C aerul de răcire intră în distribuitor sub placa perforată care
este concepută astfel încât aerul este distribuit pe întreaga placă perforată din cauza
căderii de presiune de aproximativ 200 mm CA.
Aerul trece prin produs astfel încât se formează un strat de fluidizare, a cărei
grosimi se reglează cu ajutorul deversoarelor montate între trepte şi la ieşire din fluidizor.
Deoarece cea mai mare parte a prafului se elimină în prima treaptă, aerul rezidual
din treapta II-a şi a III-a conţine praf în cantităţi mici.
Aerul rezidual este extras din treapta a III-a de ventilatoarele K002 A/B, la o
temperatură de aproximativ 28°C şi presiune de -5 la -10 mm CA, şi refulat la 200 mm
CA fiind distribuit sub placa perforată din treapta a II-a.
Aerul rezidual extras din treapta II-a aspirat la temperatura de aproximativ 41°C şi
presiune -5, -10 mm CA este refulat de suflantele K002 C/D la 200 mm CA şi distribuit
sub placa perforată din treapta I.
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Un gradient mic de presiune de 1 - 3 mm CA, trebuie menţinut între primele două
componente ale răcitorului făcându-se prin manevrarea clapetelor de la aspiraţia
ventilatoarelor.
Aerul din fluidizor cu temperatura de 66 - 70°C măsurat la TIR 423 este aspirat de
ventilatorul K003 reglându-se un vacuum de 30 - 35 mm CA la aspiraţie.
Măsurarea presiunii pe trepte se face;
• la treapta I cu PI 323/325/326/328 şi PDI 324/327
• la treapta II-a cu PI 329/331/332/334 şi PDI 330/333
• la treapta III-a cu PI 335/337/340/334 şi PDI 336/339 şi se reglează funcţie de
înălţimea patului de fluidizare din E003.
Având în vedere că procesul de uscare a granulelor în tamburul de uscare trebuie
condus în condiţii autoterme este necesar să se înlăture posibilitatea de aspiraţie aer
fals din E003 prin jgheabul de la intrare sau prin gurile de vizitare laterale.
În timpul funcţionării instalaţiei găurile de la plăcile perforate ale fluidizorului se
pot colmata prin urmare se vor curăţa prin măturare şi suflare cu abur. După curăţire
plăcile se vor usca cu aer cald.
Produsul finit cu temperatura de 30- 40°C iese din fluidizor este preluat de benzile
16 şi 17 şi introdus în tamburul de condiţionare cu ulei -amina S008.
7.2. Răcire - azotat de amoniu
Produsul sortat intră în răcitorul E003 cu temperatura de 95 - 97°C şi iese cu
maxim 40°C.
Cantitatea de aer pentru răcire este mărită funcţie de încărcarea instalaţiei de
granulare, deschizând vana de aspiraţie aer din hala granulare la K003.
NOTA: Răcirea granulelor de azotat de amoniu se face la fel ca în cazul fabricării
nitrocalcarului.
8. Condiţionarea aerului de răcire
NOTA:
a. Aerul folosit ca agent de răcire a produsului finit la răcitorul E003 trebuie să
aibă umiditate redusă şi temperatura de 15 - 20°C.
b. Condiţiile de calcul ale aerului ambiant sunt:
- presiunea = 750 mm Hg
- temperatura = 32°C
- umiditatea relativă = 70°C
c. Aerul ambiental are o presiune parţială a vaporilor de aproximativ 25 mm Hg
care corespunde cu 0,033 bari şi conţine aproximativ 21,4 g H2O/Kg aer uscat.
d. Conform literaturii de specialitate, umiditatea relativă a aerului din azotatul de
amoniu cu temperatura de 30°C este 60 %.
e. Aerul folosit pentru răcirea granulelor la răcitorul în pat fluidizat
E003 trebuie prelucrat (tratat) din două motive:
o este prea fierbinte pentru a se răci la temperatura necesară
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o conţinutul de umiditate e prea ridicat din cauza higroscopicităţii azotatului
de amoniu
f. Aerul este prelucrat într-o instalaţie pentru condiţionare care cuprinde: filtru
pentru impurităţi mecanice F003; răcitor aer format din 3 baterii care foloseşte ca agent de
răcire amoniac lichid, separator de condens F004 şi încălzitor aer răcit E005 care are 2
baterii şi foloseşte ca agent de încălzire abur de 2,5 ata.
8.1 Condiţionarea aerului de răcire folosit pentru răcire - nitrocalcar 26 - 28 %
N2

Aerul este aspirat de ventilatoarele K001 A/B din atmosferă prin intermediul
filtrului F003 unde se reţin impurităţile mecanice.
După filtrul F003 aerul trece prin E004 care este prevăzut cu ţevi cu aripioare, prin
ţevi circulă amoniac lichid care se evaporă la o temperatură de aproximativ 3°C şi
presiunea de 4,2 at.
Aerul se răceşte la aproximativ 7°C, punctul de rouă fiind sub această valoare,
ceea ce duce ca o parte din apă să se condenseze pe tuburi, cealaltă este separată în
separatorul de condens F004.
După separatorul de condens F004 aerul este încălzit la temperatura de 15°C în
funcţionare normală şi la 25 - 30°C în faza de pornire, folosindu-se abur de 2,5 at în
încălzitorul de aer E005. Reglarea temperaturii se face cu TIC 416 montat pe traseul de
alimentare cu abur.
Umiditatea aerului după staţia de condiţionare aer si aspiraţie a ventilatoarelor
K001 A/B se reduce de la 100 la 60 %.
Îndată ce aerul aspirat din staţia de condiţionare de ventilatoarele K001 A/B şi
introdus în fluidizor E003 vine în contact cu produsul finit la o temperatură de 40 - 50°C,
umiditatea relativă a aerului se reduce conţinuu ieşind din treapta III a răcitorului în pat
fluidizat cu o umiditate de 27 % şi din treapta a II-a cu 13 %.
Amoniacul lichid folosit pentru răcire se evaporă în răcitorul E004 prin ţevi după
metoda cu termosifon.
Amoniacul lichid intră în D004 unde se reglează nivelul cu LICA 203 la 40 -60 %,
de unde intră în ţevile răcitorului E004.
NOTA: Amoniacul lichid folosit pentru condiţionarea aerului este livrat de la
depozitul de amoniac cu t = 0 - 5°C şi presiunea 10 - 12 at,
Circuitul de amoniac lichid care alimentează staţia de condiţionare aer este de Ø
50 mm prevăzut cu regulator pneumatic pentru reglarea presiunii amoniacului de la 10 12 at la 4,5 - 5 at, presiune necesară pentru alimentarea lui D004 şi cu ventil manual de
izolare şi sistem de golire şi suflare chiar la plecare din colector.
Amestecul de amoniac gazos şi lichid iese din E004 şi intră în D004 unde se
separă faza gazoasă de NH3 lichid.
Amoniacul gazos, se expediază spre instalaţia de neutralizare, printr-o conductă de
Ø 218 mm racordată la colectorul de NH3 care vine de la depozitul de amoniac. Reglarea
presiunii la 4,0 - 4,2 at în sistemul de răcire cu amoniac se face cu ventilul de reglare a
presiunii PRCAHAL 322 montat pe traseul de ieşire NH3 din D004.
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Pe traseul de amoniac lichid după ventilul pentru reglarea nivelului înainte de a intra
în D004 mai este montat şi ventilul pentru închidere rapidă LV 204.
Pentru menţinerea presiunii de 4,0 - 4,2 at în sistemul de răcire pe circuitul de
amoniac este inclus şi striperul de NH3, E006 unde se introduce aer de 2,5 at printr-o
serpentină se preîncălzeşte amoniacul la temperatura de 120 - 140°C şi se evaporă.
8.2. Condiţionarea aerului de răcire folosit pentru răcire - azotat de amoniu cu
33,5 % N2
NOTA: Condiţionarea aerului de răcire se realizează la fel ca pentru fabricarea
nitrocalcarului (26 - 28 % N2)
9. Condiţionarea produsului finit
9.1. Condiţionare - nitrocalcar 26 - 28 % N2
Pentru înlăturarea fenomenului de aglomerare, granulele de nitrocalcar se acoperă
cu pelicula protectoare pe bază de ulei-amină prin pulverizare în tamburul rotativ S008.
Amina dizolvată într-un ulei special în proporţie de 30 %, este utilizată ca agent de
antiaglomerare şi antitasare a granulelor.
Achiziţionarea ulei-aminei din import se face în cisterne auto, prevăzute cu sistem
de încălzire şi descărcare pneumatică folosind aer comprimat.
Instalaţia pentru condiţionare produs finit cuprinde: 1 pompă centrifugă pentru
descărcare din cisterne şi transvazare într-un rezervor de 23,5 m3 pentru stocare, 1
rezervor de 1 m3 pentru dozare, 2 pompe dozatoare pentru pulverizare ulei amina în
tamburul rotativ S008 şi circuitele aferente acestor utilaje cu sisteme de încălzire cu abur
de 1,5 at.
Deoarece vâscozitatea amestecului ulei-amină creşte la temperaturi scăzute şi se
poate solidifica la temperatura de 50°, rezervoarele sunt prevăzute cu serpentine de
încălzire cu abur.
Ulei-amina achiziţionată şi depozitată în rezervorul D002 este menţinută la
temperatura de aproximativ 70°C, reglată cu TICAHL 431 care reglează debitul de abur
de 2,5 at introdus pentru încălzirea în serpentina E009.
Pe traseul de refulare a pompei P002 este montat un ventil cu 3 căi HV 513 care
permite funcţionarea pompei fie pentru recircularea aminei pe D002 sau trimiterea în
rezervorul D001 pentru dozare. Când se descarcă ulei-amina cu pompa sau se recirculă pe
D002, HV 513 închide trimiterea spre D001 iar când se face plinul în D001 HV 413
închide trecerea înapoi spre D002.
Nivelul în D002 se urmăreşte cu LIAHL 211 şi în rezervorul D001 cu LIAHL
212. Rezervorul de transvazare (dozare) D001 este încălzit cu abur de 2,5 at la
temperatura de 75 - 80°C, controlat de TICAHAL 432 - comandând debitul de abur
introdus în preîncălzitorul E008 tip serpentină montat în interiorul vasului.
Pompele de pulverizare (dozare) P001 A/B sunt montate pe un suport metalic a
cărei cotă de sprijin este deasupra părţii superioare a rezervorului D001.
Cantitatea de ulei - amină este reglată local cu ajutorul butoanelor < > (HS 511 A
sau HS 512 B) iar în calculator se urmăreşte funcţionarea pompei.
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Servomotoarele pompelor de pulverizare reglează cursele pistoanelor în mod
corespunzător cu debitul de ulei-amină necesar pentru condiţionarea granulelor.
Pe traseele de refulare a pompelor sunt montate supape de siguranţă SV-P01 A/B
pentru a preveni depăşirile de presiune.
Întrucât duzele de pulverizare S008/Z01 sunt prevăzute cu orificii fine, pe
refularea pompelor P001 A/B s-a montat un alt filtru de ulei amină F008.
De asemenea tot pe refulare sunt montate vase de aer (amortizoare) dimensionate
corespunzător pentru compensarea pulsaţiilor date de pompele dozatoare care au câte un
piston, deoarece duzele asigura o pulverizare uniformă în cazul unui flux continuu.
Întrerupătorul comutator PISAHAL 352 monitorizează funcţiile duzelor. În timpul
funcţionarii, duzele se pot colmata şi au ca efect creşterea presiunii pe refulare. În această
situaţie trebuiesc înlocuite sau curăţate cu abur la o presiune de 10 - 12 at.
Pulverizarea amestecului ulei-amină este întreruptă dacă;
• presiunea de pulverizare este prea ridicată (PSAH - 352),
• tamburul S008 este defect - oprit.
Aceste blocări sunt necesare pentru a evita pulverizarea în exces sau insuficienţă a
amestecului ulei-amină în tamburul S008.
Amestecul de ulei - amină este pulverizat în S008 prin duzele de pulverizare sub
formă de ceaţă care acoperă granulele cu pelicula protectoare.
Granulele de nitrocalcar introduse în S008 cu ajutorul benzii transportoare 17 prin
cutia de alimentare, străbate tamburul care se roteşte cu 7 - 8 rotaţii/minut asigurând o
mişcare continuă a granulelor şi deplasarea spre gura de evacuare.
Granulele sunt mişcate continuu în interiorul tamburului unde se pulverizează foarte
fin sub formă de ceaţă ulei-amina şi care asigură acoperirea cu o peliculă protectoare a
granulelor.
Produsul finit (nitrocalcar) condiţionat cu ulei - amina este descărcat din tamburul
S008 prin cutia de descărcare pe banda transportoare H018 de unde se fac analize pentru
determinarea gradului de acoperire a granulelor care trebuiesc să fie de 80 - 90% şi se
măsoară debitul de produs cu ajutorul cântarului W001.
De pe banda H018 produsul finit este trimis la atelierul de ambalare cu benzile
transportoare 201 - 202.
9.2. Condiţionare - azotat de amoniu
Condiţionarea azotatului de amoniu se face folosind tot amestec ulei-amină în
aceleaşi condiţii ca la fabricarea nitrocalcarului CAN (26 - 28 %).
10. Desprăfuirea aerului uzat din proces
10.1. Desprăfuirea aerului uzat din proces când se funcţionează pe nitrocalcar (26
- 28 %).
Aerul rezidual cu praf din tamburul de uscare S002 şi din porţiunea de alimentare
cu granule a benzii transportoare de produs fierbinte H003 şi excesul de aer rezidual din
răcitorul în pat fluidizat este desprăfuit.
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Aerul rezidual din răcitorul în pat fluidizat are temperatura de 65 - 70°C şi cel din
tamburul de uscare S002, 90 - 95°C. Punctul de rouă al amestecului de aer are 25°C, deci
în funcţionare normală nu este posibilă condensarea, mai ales că cicloanele sunt izolate
termic şi cu serpentina de încălzire de bază.
Fiecare ciclon este echipat cu un buncăr de praf, prevăzut cu ciocane pneumatice
pentru a evita depunerea prafului. Ciocanele pneumatice pentru scuturare sunt
programate cu ajutorul unui sistem electronic pentru funcţionare (batere) periodică pentru
un interval de timp controlat (programat).
Buncărele de praf de la baza cicloanelor sunt etanşe. Praful acumulat în buncăr
curge pe banda transportoare H008 prin intermediul unui racord din sac de polietilenă şi
tub din cauciuc şi dus în granulatorul S001. Sacul de polietilenă montat pe gura de
descărcare a buncărului ciclonului îmbătrâneşte şi trebuie înlocuit când se depreciază.
Aerul necesar acţionarii ciclonului este aer instrumental cu presiunea de 5 at. Aerul
uzat după purificare cu un conţinut de max. 100 mg praf/m3 aer este aspirat de K004 şi
refulat în atmosferă prin coşul de evacuare V001. Condensul care se acumulează în cos
(V001) precum şi apele meteorice ce cad în coş sunt evacuate prin conducta colectoare de
ape chimic impure (spălări) în rezervorul V038.
Funcţionarea cicloanelor este urmărită cu ajutorul aparatelor PDI 305, PDI 306,
PDI307. Depresiunea (vacuumul) în cicloane este reglată cu ajutorul clapetei de la
aspiraţia ventilatorului K004.
10.2. Desprăfuirea aerului uzat din proces când se funcţionează pe azotat de
amoniu (33,5 % N2).
NOTA: Desprăfuirea se face la fel ca pentru fabricarea nitrocalcarului (26 28%N2).
11. Sistemul de desprăfuire generală
NOTA: Sistemul de desprăfuire generală este identic în cazul funcţionarii
instalaţiei fie pe nitrocalcar fie pe azotat de amoniu.
Sistemul de desprăfuire generală, deservit de ventilatorul centrifugal K005 şi
cicloanele F001 A/B cuprinde următoarele echipamente:
• elevatorul de produs cald
H004
• sitele grosiere
S003 A/B e linia
(tubulatura) de alimentare cu produs - preconcasoarele
S006 A/B
• banda de produs finit
H006
• banda transportoare pentru dolomită, aditivi I
H007
• cântarul bandă pentru aditivi I
W002
Tubulaturile pentru desprăfuire sunt montate pe verticală sau au panta foarte mare
pentru a se evita depunerile de praf.
Reglarea debitului de aer aspirat de la utilajele enumerate mai sus se face cu
ajutorul unor clapete tip burduf montate la gurile de aspiraţie.
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Aerul aspirat de ventilatorul K005 din utilajele care trebuiesc desprăfuite trece prin
cicloanele F001 A/B, unde are loc separarea prafului de nitrocalcar sau azotat şi refulat în
atmosferă prin coşul de evacuare V001.
Praful separat în cicloanele F001 A/B cade în buncărele de praf prevăzute cu
ciocane pneumatice, acţionate cu aer comprimat, la presiune de 5 at.
Praful separat şi adunat la buncărele cicloanelor cade în transportorul cu melc
(şnecul) H011 prin sacul de polietilenă montat pe gura de descărcare şi prin jgheaburi este
introdus în granulator S001.
Ca şi în cazul cicloanelor F002 A...J, buncărele de praf de la F001 A/B sunt
încălzite cu abur de 2,5 at.
Funcţionarea cicloanelor este urmărită cu ajutorul aparatelor PI 371, PI 372, PID
373. Căderea de presiune (vacuumul) în cicloane este reglată cu ajutorul clapetei din
aspiraţia ventilatorului K005 şi trebuie să fie de 20 - 30 mm H2O.
12. Descrierea fluxului tehnologic secundar
12.1. Circuitul aburului de 10 - 12 ata şi a condensului
În instalaţia de azotat de amoniu modernizată se foloseşte abur de 10 - 12 at cu
temperatura de 210 - 220°C pentru: faza III evaporare, completare cu abur viu în
colectorul de abur secundar de la ITN-uri folosit pentru faza I evaporare, pentru obţinerea
aburului de 7 at utilizat în exclusivitate în instalaţia de granulare.
Aburul de 10 - 12 at este asigurat de cazanul de la Fibrexnylon. Pe traseul de abur
de Ø200 mm înainte de intrare în instalaţie este montată o purjă manuală care se foloseşte
pentru eliminarea condensului când se pulverizează sau se depresurizează bara de abur,
apoi o vană manuală pentru reglarea presiunii funcţie de consum.
După vana manuală s-a montat o staţie pentru reglarea temperaturii aburului la 210
- 220°C prin injecţie de condens preluat la o pompa de condens din vasul 52. În colectorul
de abur de Ø200 mm care vine de la Fibrexnylon s-a făcut un racord de Ø168 mm cu ventil
de izolare pentru introdus abur de la instalaţia acid azotic obţinut în cazanele recuperatoare
la 40 at şi adus la 9 - 12 at şi temperatura de 210 - 220°C printr-o staţie de reducere şi
reglare a temperaturii montat în acest scop.
NOTA: Prin montarea racordului de Ø168 mm pentru abur se urmăreşte recuperarea
integrală a aburului obţinut la instalaţia acid azotic.
După staţia de reglare a temperaturii pe bara de abur de 10 - 12 ata înainte de
distribuţie este montat FR 08 pentru măsurarea debitului consumat.
Presiunea aburului la intrare în instalaţie se urmăreşte local la PI 35 şi în tabloul de
comandă la PR…, temperatura se urmăreşte la TR…, montat după ventilele manuale din
instalaţia unde trebuia să fie montată staţia de reglare a presiunii şi înainte de distribuţie
la consumatori.
Alimentarea cu abur de 10 - 12 at pentru treapta III evaporare se face prin două
trasee separate la bateriile 102/103 cu TRC 63 şi la bateriile 104/105 cu TRC 64. Tot din
colectorul general există în faza III un traseu de abur folosit pentru suflarea circuitelor de
soluţie şi topitură aferente acestei faze precum şi pentru suflarea pompelor de topitură
202; 203; 204.
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În zona unde sunt racordate traseele de abur pentru faza III există şi o purjă care se
foloseşte pentru preîncălzirea barei înainte de a se pune în funcţiune staţia de reducere
PRC 391.
Condensul rezultat de la faza III evaporare este trimis în expandorul de condens 51
unde se obţine abur care se introduce în colectorul general de abur secundar iar condensul
iese central pe la partea inferioară şi merge în rezervorul de condens 52 direct sau prin
preîncălzitorul de amoniac trecând mai întâi printr-un închizător hidraulic.
12.2. Circuitul aburului de 7 at şi 200°C
Aburul de 7 at si 200°C este folosit pentru obţinerea aburului de 2,5 at şi 128°C
pentru stabilizarea condiţiilor de granulare în granulatorul malaxor S001 prin injectare
directă în malaxor precum şi pentru obţinerea aburului de 5,0 - 5,5 at folosit la mantaua
de încălzire a traseelor de topitură de azotat.
Acest abur se obţine din aburul de 10 - 12 at şi 210 - 220°C prin destinderea în
staţia de reglare PRC 391 care se comandă din calculator. La PRC 391 există un circuit
de by-pass care se foloseşte în cazul când se defectează regulatorul.
Înainte şi după ventilele de izolare a PRC 391 sunt montate manometre pentru
mărirea locală a presiunii.
Din bara de abur de 7 at înainte de a intra în staţia de reducere PRC 381 pentru
obţinerea aburului de 2,5 at există racord pentru injecţie abur în S001 cu sistem de
urmărire a debitului injectat FI 116 şi un traseu de abur care alimentează staţia de
obţinere a aburului de 5 - 5,5 at - PC 395 pentru încălzirea traseelor de topitură.
Nu rezultă condensat de la aburul de 7,0 at.
12.3. Circuitul aburului de 2,5 at şi128°C şi a condensului rezultat
Acest abur este generat in saturatorul D003 din aburul de 7 at trecut prin PRC 381
şi este folosit pentru:
- încălzitoarele (serpentinele) montate pe buncărele de praf ale bateriilor de
cicloane
F001 A/B; F002 A...J;
- încălzitoarele aburului de injecţie S007/l:2;
- încălzirea aerului de uscare pentru S002 prin încălzitorul de aer E002;
- încălzitorul de aer E005 de la staţia de condiţionare aer pentru răcire produs finit;
- striperul de amoniac E006;
- încălzitoarele (serpentinele) de încălzire ulei amina E008 şi E009 de la D001 şi
D002;
- obţinerea aburului de 1,5 at prin PCV 384 folosit pentru încălzirea (însoţitoare)
la traseele de ulei amina;
- lucrări de curăţire: sitele grosiere şi fine, concasoarele, E002, E003, paleţi la
ventilatoare, etc.
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Aburul de 7 at şi 200 - 210°C trece prin regulatorul PRC 381 unde se reduce
presiunea la 2,5 at, apoi intră în saturatorul D003 unde se menţine nivel constant de
condens cu ajutorul pompelor de condens P003 A/B care trimite o parte din condens în
D003 reducând temperatura aburului la 128 - 130°C, măsurată local la TI 441.
Nivelul în saturatorul D003 se urmăreşte local la LG 232 şi reglarea se face cu LIC
(AH/AL)231 montat pe traseul de legătură din refularea pompelor de condens P003 A/B.
Pentru protecţia saturatorului pe manta s-a montat o supapă de siguranţă care
deschide la depăşirea presiunii maxime de 3 at.
Aburul după regulatorul PRC 381 intră în D003 pe partea inferioară printr-un
sistem barbotor cufundat în condens rezultând abur saturat de 2,5 at.
Aburul de 2,5 at saturat iese pe la partea superioară printr-o conducta de Ø200 mm
din care se trimite abur la E005-E006, printr-o conductă de Ø100 mm cu ventil manual de
izolare şi în hala de granulare printr-un colector de Ø200 mm.
În granulare din colectorul de Ø200 mm se distribuie abur la E002 printr-o conductă
de Ø150 mm, la E007/l,2 printr-o conductă de Ø50 mm la distribuitorul de abur pentru
cicloane, printr-o conductă de Ø40 mm la E008 şi E009 prin trasee de Ø15 mm şi 25 mm.
Reglarea debitului de abur la E002 se face cu TV 404 funcţie de temperatura
aerului de uscare la ieşire din schimbător, la E007/l,2 se face cu TV 408 funcţie de
temperatura aerului care se injectează în sistem, la E005 cu TV 416 funcţie de
temperatura aerului la aspiraţie K001 A/B, la E008 cu TV 432, funcţie de temperatura
amestecului ulei amina din D001, la E009 cu TV 431, funcţie de temperatura din D002,
iar în colectorul de abur de 1,5 at se face cu PVC 384.
Condensul rezultat de la E002; E007/l,2; cicloanele F001 A/B; F002 A...J intră
într-un colector general care duce direct la tancul de condens D005 - condensul de la E005
este trimis spre D005 - cu pompa de condens P004. De asemeni tot în D005 merge şi
condensul de la E006; E008; E009. Pentru separarea condensului de abur pe ieşire din
schimbătoare sunt montate oale de condens.
Nivelul în D005 se urmăreşte cu LIC 233.
Saturatorul D003 şi tancul de condens D005 au sistem manual de golire la canal
care se foloseşte când este necesar şi se elimină complet condensul din ele.
12.4. Circuitul aburului de 5,0 - 5,5 at şi a condensului rezultat
Aburul de 5,0 - 5,5 at şi 160 - 180°C se obţine din abur de 7,0 at şi 200°C prin
destindere în staţia de reducere PC 395.
După PC 395 aburul cu 5,0 - 5,5 at intră într-un colector general de Ø 400 mm montat
în zona traseelor de topitură.
Din colectorul de abur sunt (prize) racorduri la mantaua de încălzire a traseelor de
topitură tur şi retur. De asemenea în zona lui HV 501 sunt prize de abur pentru suflarea
traseelor de topitură prin racorduri flexibile.
Condensul rezultat de la aburul care încălzeşte circuitele de topitură pe tronsoane,
iese din mantaua acestora prin intermediul oalelor de condens, intră într-un colectorul
general de condens, pozat pe lângă traseele de topitură şi racordat la colectorul de
condens 56.
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În zona staţie de reducere PC 395 există manometru înainte şi după regulator pentru
urmărirea locală a presiunii. Reglarea PC 395 se poate face din calculator şi local. Există
by-pass care se foloseşte în cazul când se (blochează) defectează ventilul pneumatic.
Tot din colectorul de abur de 5,0 - 5,5 ata se alimentează însoţitoarele la traseele
de la pompele de topitură P 202; 203; 204 porţiunile care nu au manta de încălzire.
La cota + 0,0 m, evaporare faza III sunt montate trasee de purjă golire pentru
colectorul de abur 5,0 - 5,5 at şi cel de condens aferent acestuia.
12.5. Circuitul apei de răcire
Pentru instalaţia Azotat de amoniu apa de răcire este furnizată de secţia I - Ciclu 1
şi 3 cu presiunea de 3-3,2 at şi temperatura de 10 - 25°C.
Conductele de apă de răcire tur şi retur sunt montate subteran cu circuite de Ø 500
mm şi Ø 600 mm.
Traseele de apa de Ø 500 mm pentru tur şi cel de Ø 600 mm pentru retur sunt racordate
la colectoarele generale la ciclul 1 şi 3 din zona instalaţiei Acid azotic cu vane manuale
pentru izolare situate în cămine subterane şi cu posibilitatea de a fi manevrate.
Din traseul de apă de răcire tur se alimentează: condensatoarele de la faza de
neutralizare respectiv; 34; 35; 90; 92; pompele de vacuum; condensatoarele 120; 121 de
la faza III evaporare, închizătorul hidraulic 23; apa de răcire la lagărele pompelor de
topitură 202; 203; 204.
Apa care a asigurat răcirea în utilajele enumerate mai sus, iese prin circuite
separate şi se racordează la colectorul general pentru retur de Ø 600 mm care este înţepat
în traseul general de retur - zona acid azotic pentru returnarea la ciclul 1-3.
Nu s-a racordat la traseul de retur apă de răcire folosita la: închizătorul 23,
pompele de vacuum şi pompele de topitură care se deversează la canalizarea de ape
convenţional curate deoarece se poate impurifica cu NH4+ şi NO3-.
Pentru fiecare circuit de apă de răcire tur care alimentează condensatoarele sunt
montate vane, de izolare reglându-se debitul de apă pe colectorul general de Ø 600 mm, la
cota + 0,0 m înainte de ieşire din instalaţie.
Din colectorul de apă de răcire tur s-a racordat şi circuitele de apă pentru
analizoare şi pentru răcitoarele de gaze de la ITN 19 şi 20.
12.6. Circuitul apei demineralizate
În instalaţia azotat de amoniu se foloseşte apa demineralizată pentru pompele de
vacuum evitându-se astfel depuneri de cruste pe rotori şi carcase, precum şi la staţia de
condiţionare a aerului folosit pentru răcirea produsului finit.
Apa demineralizată este furnizată de Secţia I printr-un traseu de Ø 58 mm racordat la
circuitul de alimentare cu apa dedurizată a instalaţiei Acid azotic.
Pe traseu este montată o vană manuală pentru întreruperea alimentării cu apă când
instalaţia este oprită.
Tot pe circuitul de apă demineralizată în hala de neutralizare cota + 6,0 m înainte
de distribuţie la pompele de vacuum s-a montat un rotametru pentru măsurarea debitului
de apă consumat.
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Traseul de apă dedurizată folosit la D 201 din staţia de condiţionare aer este de Ø
20,0 mm şi racordat la cel de Ø 58 mm pe estacada exterioară.
Apa demineralizată este furnizată cu t = 25 - 30°C şi presiune de 5 - 7,0 at.
12.7. Circuitul aerului instrumental şi tehnologic
Aerul instrumental şi tehnologic folosit în instalaţia Azotat de amoniu, este asigurat
de compresorul din cadrul Secţiei II.
Din traseul de Ø 98 mm există racord de Ø 32 mm cu ventil de izolare pentru
neutralizare şi evaporare montat înainte de a se distribui la cele două vase tampon D006
şi D007 ca aer instrumental pentru aparatura de comandă din granulare şi ca aer pentru
acţionarea ciocanelelor de la sistemul de batere a cicloanelor F001 A/B; F002 A...J şi
pentru sistemul de scuturare a sacilor de la filtrele F005 şi F006.
12.8 Circuitul apei de incendiu
Pentru hala de neutralizare centura care alimentează hidranţi este racordată direct
la centura de apă a societăţii. Sunt 8 hidranţi dispuşi astfel: 3 la cota +0,0 m, 1 la cota
+3,0 m, 3 la cota + 6,0 m şi 1 la cota + 12,0 m.
Pentru hala de granulare care are înălţimea maximă de 43,5 m nu se poate asigura
pentru hidranţii montaţi la cotele superioare presiune suficientă, motiv pentru care în
sistemul de alimentare s-a introdus un hidrofor cu 2 pompe, cu posibilitatea de pornire şi
oprire automată funcţie de presiunea din sistem.
13. Recepţia materiilor auxiliare folosite la fabricarea nitrocalcarului şi
azotatului de amoniu
13.1. Recepţia dolomitei
Dolomita care se introduce în granulator în proporţie de 25 % când se funcţionează
pentru obţinerea de nitrocalcar şi 3 % când se funcţionează pentru obţinerea de azotat de
amoniu se aprovizionează în vagoane CFR tip cisterne şi se descarcă pneumatic folosind
aer, în depozitul de dolomită care are capacitate de stocare de ≈ 500 mc.
Cisternele (vagoanele) cu dolomită nu se descarcă până când nu se recoltează probe
pentru inspecţii şi încercări chimice şi fizice şi se emite certificatul de calitate pe baza
căruia se stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile de calitate.
Dolomita din depozit (silozul de 500 mc) se trimite în buncărul T002 din granulare
cu ajutorul pompelor Füller folosind aer de 5 - 6 at pentru transportul pneumatic.
13.2. Recepţia sulfatului de aluminiu
Sulfatul de aluminiu se foloseşte numai pentru fabricarea azotatului de amoniu ca
aditiv I care conferă granulelor o duritate mai mare.
Sulfatul de aluminiu nu se va introduce în fabricaţie dacă nu corespunde cerinţelor
impuse de beneficiar în conformitate cu prevederile din STAS 342/1980.
Sacii de sulfat de aluminiu se descarcă în buncărul T001 de unde se dozează în
fluxul de fabricaţie.

22

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

13.3. Recepţia sulfatului de fier
Sulfatul de fier se foloseşte în procesul tehnologic la granulare numai când se
funcţionează pentru obţinerea de azotat de amoniu cu 33,5 % N2.
Este ambalat în saci de polietilenă de 50 -70Kg.
Sulfatul de fier achiziţionat trebuie să corespundă cerinţelor impuse de STAS 218980.
Având în vedere că sulfatul de fier achiziţionat, are apă liberă până la maxim 4 %
încadrându-se în STAS 2189 - 80 nu curge liber şi deci nu poate fi dozat din buncărul
T003 cu banda tip cântar W004 este necesar ca înainte de a fi introdus în buncărul T003
să se usuce şi apoi să se aditiveze.
Sulfatul de fier se aditivează cu dolomita 3 % - care îi conferă o curgere liberă şi
poate fi dozat constant funcţie de programul dat de cântar.
Sulfatul de fier după ce este uscat şi aditivat se reambalează în saci după care se
introduce în T003 funcţie de consum sau se depozitează în depozitul pentru aditivi.
13.4. Recepţia amestecului ulei-amina folosit pentru condiţionarea produsului
finit
Amestecul ulei-amina se foloseşte ca agent de antitasare a granulelor de azotat de
amoniu şi nitrocalcar.
Aprovizionarea se face în cisterne auto a câte 20-21 tone cu sisteme proprii pentru
încălzire şi descărcare.
Calitativ amestecul ulei-amină achiziţionat corespunde cerinţelor impuse de UHDE.
Stocarea şi păstrarea amestecului ulei -amină se face în vasul de stocare D002.
NOTA: Dacă instalaţia funcţionează pe azotat de amoniu, oprirea se face ca şi în cazul
când funcţionează pe nitrocalcar, se respectă întrutotul succesiunea manevrelor de oprire,
cu următoarele precizări:
1. la oprirea fazei de granulare, înainte de a se comuta HV 501 pe recirculare, se
întrerupe dozarea cu sulfat de fier şi aluminiu, rămânând numai dozarea dolomitei. Se golesc
cântarele W002; W004 şi şnecul H009 după care se opresc.
2. se va avea grijă ca să nu se funcţioneze mult timp cu granularea dozându-se numai
topitura şi dolomita, deoarece apar depuneri mari pe paleţii granulatorului şi pe tubulaturile de
ieşire S001 şi pe H001.
Schema de flux tehnologic din instalaţia de Azotat de amoniu / nitrocalcar este
prezentată în Figura 1.
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Figura 1 - Schema de flux tehnologic – Instalaţia de AZOTAT DE
AMONIU/NITROCALCAR
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Principalele substanţe periculoase vehiculate în cadrul Instalaţiei Azotat de
amoniu / nitrocalcar sunt prezentate în Tabelele 2 ÷ 4.
Tabelul 2
Nr.
crt

1
2
3

Instalaţia

Instalaţia
Azotat de
amoniu

Substanţa
periculoasă

Cantitatea max.

NH3

2

NH4NO3 solid
HNO3 lic.

38
6

Indicaţii despre pericole
speciale

Toxic, periculos pentru
mediu
Oxidant
Oxidant, coroziv

Clasificarea şi etichetarea substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în cadrul
Instalaţiei Azotat de amoniu, conform Anexa 2 la H.G. nr. 1408/2008, sunt prezentate în
continuare. Se menţionează faptul că azotatul de amoniu nu este clasificat conform H.G.
nr. 1408/2008 sau conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).
Tabelul 3
Nr.
Crt.

Denumirea
comerciala
a substanţei

Nr. Index
(cf. anexa nr. 2
la HG nr. 1408 /
2008)

0

1

2

1

Amoniac

007-001-00-5

2

Acid azotic

007-004-00-1

Clasificarea / etichetarea substanţei
(cf. HG nr. 1408 / 2008)
Etichetare
(clasa de pericol / clasa de risc
Clasificare
/ clasa de securitate)
3
4
T; N
R10
R10, R23, R34, R50
T; R23
S1/2, S9, S16, S26,
C; R34
S36/37/39, S45, S61
N; R50
O; C
O; R8
R: 8-35
C; R35
S: (1/2)23-26-36-45

Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase vehiculate în cadrul Instalaţiei
Azotat de amoniu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) este
prezentată în continuare.
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Tabelul 4
Clasificarea / etichetarea substanţei
Clasificare
Nr.
crt.

Denumirea
comercială

Nr. Index

Clasa de pericol şi
categoria Cod (uri)

Etichetare
Fraza de
pericol
Cod
(uri)

Pictogramă,
Cuvânt de
avertizare
Cod (uri)

Fraza
de
pericol
Cod
(uri)

-Gaz inflamabil, Categoria 2;
-Gaz comprimat
-Toxicitate acută (la
GHS04
H221
H221
inhalare), Categoria 3;
GHS06
H331
H331
007-001-00-5 -Corosiv pentru piele/iritaţie,
1.
Amoniac1
H314
H314
GHS05
Categoria 1B;
H400
H400
GHS09
-Periculos pentru viaţa
acvatică, Pericol acut,
Categoria 1.
- Lichid oxidant, Categoria 3;
H272
GHS03
H272
2. Acid azotic2 007-004-00-01 - Corosiv pentru piele/iritaţie,
H314
GHS05
H314
Categoria 1A
Notă: 1 - H221 – Gaz inflamabil; H331 – Toxic în caz de inhalare, Categoria 4; H314 – Provoacă arsuri
grave ale pielii şi lezarea ochilor; H400 – Foarte toxic pentru viaţa acvatică.
2
– H272 – Poate agrava un incendiu, oxidant; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea
ochilor.

Comportarea substanţelor vehiculate în Instalaţia Azotat de amoniu granule în
condiţii normale sau de avarie sunt prezentate în Tabelul 5.
Tabelul 5
Nr.
crt.

1

2

Denumirea
substanţei Nr. CAS
periculoase

Comportament fizico-chimic în condiţii
normale

accident

Reacţionează violent cu acizii, cu agenţii
oxidanţi, cu sărurile de brom, halogenuri
compuşi cu aur, argint, telur, mercur,
etilenoxid, acid hipocloric, hipocloriţi, metale
Amoniac
(atacă cuprul, zincul, aluminiul şi aliajele lor);
prin dizolvare în apă degajă cantităţi mari de
căldură.
Acidul azotic se Reacţionează violent în contact cu substanţele
descompune încet chimice care prezintă pericol de incendiu sau
la lumină, chiar la degajare de noxe, gaze comprimate şi
lichefiate (tuburi de oxigen sau bioxid de
temperatură
Acid azotic
carbon), substanţe organice, substanţe
7697-37-2 obişnuită, cu
47%
formare de oxizi explozive (motorină, benzină, terebentină,
de azot, trecând de maculatură, lemn, rumeguş, paie, bumbac,
etc.); prin descompunere se formează gaze
la incolor la
care pot produce incendii sau chiar explozii;
culoare slab
În condiţii
normale de
depozitare,
7664-41-7 manipulare şi
utilizare, produsul
este stabil.
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Tabelul 5 continuare
Nr.
crt.

3

Denumirea
substanţei Nr. CAS
periculoase

Azotat de
amoniu

Comportament fizico-chimic în condiţii
normale

accident

-atacă metalele (cu excepţia metalelor nobileaur, platină, iridiu, thoriu, tantal), precum şi
unele aliaje;
-reacţ. cu apa, producând vapori toxici şi
gălbuie, roşcată
corozivi; cu umidit. din aer degajă un fum alb;
până la brun, în
-atacă un mare număr de nemetale; carbonul
funcţie de
fin divizat este atacat violent, produşii de
concentraţie şi de
combustie fiind bioxidul de carbon şi azotul,
durata expunerii la
precum şi urme de oxid de carbon, hidrogen şi
lumină.
amoniac.
Nu suferă
- oxidează puternic substanţele reducătoare,
polimerizări
uneori cu explozie (hidrogen sulfurat, seleniat,
accidentale.
telurat şi fosforat)
sub influenţa luminii şi a temperaturii, acidul
azotic se descompune lent, cu formare de oxizi
de azot, care colorează soluţia în galben.
Condiţii de evitat:
- apropierea de surse de căldură (calorifere,
ţevi calde, cabluri electrice, etc.) sau foc
deschis (sudură, etc.);
- contaminarea cu materiale incompatibile;
- încălzire peste 170°C;
- şocuri de presiune (pickamer, lovituri de
baros, rumeguş, şocuri de explozie)
Materiale de evitat: materiale combustibile
(lemne, mături, rumeguş, vopsele, etc.) şi
lubrifianţi (motorină, benzină, uleiuri,
În condiţii
vaselină, etc.), agenţi reducători, acizi, baze,
normale de
sulfuri, cloraţi, cloruri, cromaţi, nitraţi,
depozitare,
permanganaţi, pulberi metalice (ex.. cupru,
6484-52-2
manipulare şi
nichel, cobalt, zinc şi aliajele acestora).
utilizare, produsul
Reacţii periculoase/ produşi de
este stabil.
descompunere:
- la încălziri puternice, azotatul de amoniu se
topeşte (170°C) şi, continuând încălzirea la
peste 200°C poate conduce în orice moment la
explozie, în special dacă azotatul este
contaminat cu substanţe combustibile şi dacă
azotatul de amoniu se găseşte în spaţii închise
(ţevi, containere, maşini cu pereţi metalici);
-în contact cu materiale alcaline (var,
hidroxizi, etc. ) poate degaja amoniac gazos şi
la temperatura ambiantă
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2.3. Factori de risc de accident major
Tehnici de identificare a riscului
Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:
- verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub
aspectul inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi
proprietăţilor toxicologice;
- verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie,
mai ales la opriri, porniri şi în caz de avarie;
- examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde
caracteristicile periculoase ale substanţelor, funcţionare defectuoasă, influenţa
factorilor meteorologici, utilizarea produselor, ciclul de viaţă al produsului.
“Lista de examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum
şi la determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora.
- anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la
construcţia şi montajul instalaţiei, la punere în funcţiune şi exploatarea,
întreţinerea echipamentelor tehnologice urmărindu-se: verificarea materialelor
şi echipamentelor; teste nedistructive; controlul coroziunii; procedee de
operare tehnologică.
Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu
apară pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.
Consecinţele accidentului chimic sunt deosebit de grave, atât asupra personalului,
cât şi asupra populaţiei din zonele adiacente instalaţiei industriale, asupra factorilor de
mediu şi a bunurilor materiale.
Pentru o instalaţie tehnologică este impetuos necesară identificarea elementelor
potenţial periculoase de producere a unui accident chimic. Cauzele posibile ale unui
astfel de evenimente pot fi:
- neetanşeităţi la echipamente, conducte, armături;
- avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor;
- lipsa utilităţilor;
- erori umane şi operaţionale;
- deficienţe în cunoaşterea şi aplicarea temeinică a regulamentelor de fabricaţie,
a regulamentelor şi instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a
normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- cutremur sau alt fenomen natural distructiv;
- lovitura aeriană, atac terorist;
- incendiu, explozii.
Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Instalaţia de
fabricare azotat de amoniu / nitocalcar sunt următoarele:
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2. 3. 1. Risc de explozie
Condiţii care pot conduce la accident major:
- nerespectarea condiţiilor impuse de procesul tehnologic, prin depăşirea
temperaturii de regim, a calităţii substanţelor vehiculate, prin impurificarea cu
substanţe organice, în zona de concentrare a topiturii şi de granulare a
azotatului de amoniu în special, şi în toată instalaţia
- greşeli de întreţinere
Substanţele implicate: topitura şi granulele de azotat de amoniu.
- scăpări de amoniac gaz, depăşirea limitei inferioare de explozie a amoniacului
în amestecul amoniac-aer
Substanţa implicată: amoniac gaz.
- nerespectarea instrucţiunilor de introducere abur în traseu rece.
Substanţa implicată: abur de 13 ata.
În timpul intervenţiilor la utilaje din instalaţie, în timpul operaţiei de sudură pot
apare scântei. La temperaturile ridicate ce pot fi atinse, se poate produce descompunerea
azotatului de amoniu. De aceea, înainte de intervenţie se curăţă azotatul de amoniu din
echipament sau din vecinătatea acestuia. Lucrările se pot executa numai după obţinerea
Permisului de lucru scris, cu respectarea clauzelor necesare. La reparaţiile executate
conform instrucţiunilor de lucru nu au apărut nici un fel de descompuneri ale azotatului
de amoniu relevante din punct de vedere al siguranţei tehnice.
Pentru a preveni producerea unui accident, la fabricarea azotatului de amoniu
trebuie să se menţină o curăţenie perfectă, instalaţia să fie păstrată fără scurgeri de ulei de
ungere. În caz de scurgeri de ulei, acesta va fi înlăturat imediat prin ştergere.
2. 3. 2. Risc de incendiu
- nerespectarea parametrilor tehnologici, depăşirea temperaturii la evaporarea
soluţiei de azotat
- prezenţa unor surse de căldură şi de contaminare a soluţiei de azotat
- neetanşeităţi pe fluxul tehnologic, ce pot conduce la apariţia condiţiilor de
producere a unui incendiu, datorită unei scântei, unei descărcări atmosferice,
electricităţii statice
- dereglări în procesul tehnologic, ca urmare a nefuncţionalităţii parţiale sau
totale a aparaturii AMC
Pentru ca într-un spaţiu să se producă o explozie / incendiu, trebuie să existe
simultan trei condiţii de bază:
- existenţa unor gaze, vapori, prafuri combustibile
- producerea unor amestecuri explozive ale substanţelor cu aerul
- existenţa unei surse de aprindere a acestui amestec

29

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

Azotatul de amoniu este o substanţă care nu arde, dar întreţine arderea, conform
Normativ departamental privind proiectarea depozitelor de azotat de amoniu (AN), PD103/ 72. În anumite condiţii, în spaţii închise, azotatul de amoniu degajă prin
descompunere un volum mare de gaze, provocând explozie.
Dintre materialele interzise a se amesteca cu azotatul de amoniu se menţionează
materialele organice, precum uleiurile minerale sau vegetale, grăsimile animale, cărbune,
solvenţi, zahăr, lemn, sau substanţe anorganice precum pulberi metalice, sodă caustică,
acizi, gaze lichefiate, ş. a.
Din aceste considerente, la producerea, transportul şi depozitarea azotatului de
amoniu, sub orice formă sau sortiment, trebuie luate măsuri de siguranţă, conform
prescripţiilor din Regulamentul de funcţionare.
Azotatul de amoniu conţine 60 părţi de oxigen, pe care îl poate folosi pentru a
asigura arderea unui combustibil.
Azotatul de amoniu îngrăşământ nu poate fi considerat un exploziv în adevăratul
sens al cuvântului, el putând deveni exploziv numai în anumite condiţii. Impulsul iniţial
necesar descompunerii poate fi transmis prin încălzire, frecare, lovire sau impurităţi.
Chiar dacă criteriul este autoaprinderea şi nu amestecul aer-pulbere, este necesar a
se aplica măsuri deosebite în aceste zone, pentru siguranţa în funcţionare.
În cazul aglomerării azotatului de amoniu, se interzice sfărâmarea bulgărilor de
AN cu ciocanul. Se pot utiliza numai ciocane din material neferos.
Sunt interzise lucrări de sudură în timpul funcţionării echipamentelor, precum şi
orice sursă de foc deschis.
La benzile transportoare ce funcţionează de la turnurile de granulare la depozit,
rolele şi tamburii trebuie curăţaţi periodic de praful şi granulele depuse.
La toate părţile în mişcare ale utilajelor nu sunt admise pierderi de ulei.
Eventualele pierderi accidentale de ulei vor fi imediat şterse şi neetanşeitatea remediată.
Temperatura ridicată, praful de azotat şi un lubrefiant fin dispersat pot crea
condiţiile formării unui amestec exploziv, de aceea aceste condiţii trebuie evitate în
desfăşurarea activităţii în instalaţia de fabricaţie a azotatului de amoniu, pentru a preveni
riscul producerii de explozii / incendii.
Măsurile de securitate în caz de incendiu / explozie sunt în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare din instalaţie şi cu instrucţiunile de lucru şi constau în
localizarea incendiului folosind instalaţiile de stins incendiul şi stingătoarele din dotare,
sau dacă este cazul, în situaţia în care acest lucru nu este suficient, se apelează la forţe din
exterior
2. 3. 3. Risc de intoxicare cu amoniac, acid azotic
Pericolul de intoxicare a personalului de exploatare apare ca urmare a producerii
unor incidente în instalaţie, având consecinţă emisii masive de amoniac, acid azotic,
cauzate de:
neetanşeităţi la armături utilaje;
- fisuri pe traseele de amoniac, acid azotic;
- deschiderea şi blocarea supapelor de siguranţă.
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Măsurile de limitare a efectelor avariei constau în localizarea neetanşeităţii, fisurii,
identificării supapei defecte şi luarea de măsuri de golire imediată a substanţei toxice din
utilajul afectat, pentru limitarea emisiilor de amoniac în atmosferă sau a poluării solului,
apei subterane sau de suprafaţă cu ioni azotat sau de amoniu
Măsurile de securitate privesc:
purtarea obligatorie a măştii de gaze cu cartuş pentru amoniac sau acid
azotic (verificată în termen);
evitarea neetanşeităţilor, prin urmărirea în permanenţă a procesului
tehnologic;
purtarea de echipament de lucru şi protecţie în conformitate cu cerinţele
prevăzute în normativul de protecţia muncii.
2. 3. 4. Risc de arsuri chimice şi termice
Arsurile chimice pot fi cauzate de acţiunea directă a:
- amoniacului gaz, amoniacului lichid
- acidului azotic
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi
- manipulării neglijente a aburului şi condensului, a topiturii de azotat
- lucrului cu foc deschis
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor
de lucru şi de securitatea muncii.
2. 3. 5. Risc de poluare a mediului (a solului, apei subterane şi apei de
suprafaţă)
În timpul procesului tehnologic de fabricaţie a azotatului de amoniu şi a
transportului acestuia la ambalare - depozitare, pot apare dereglări cu efect de poluare a
factorilor de mediu sol, apă de suprafaţă şi apă subterană, în condiţiile atingerii unei
valori depăşite de amoniu şi azotat faţă de concentraţiile normale pentru aceşti indicatori
în factorii de mediu amintiţi.
Poluarea se poate datora următoarelor cauze:
- neetanşeităţi ale utilajelor în care se produce sau se vehiculează azotat, sub
formă de soluţie sau granule
- neetanşeităţi, fisuri ale traseelor, armăturilor din instalaţie
- deversării de produse din utilaje, datorită defecţiunilor aparatelor de măsură şi
control, precum şi erorii umane
- descentralizarea benzilor de transport azotat către instalaţia ambalare depozitare, ruperea covorului de cauciuc.
Aceste accidente se datorează fie îmbătrânirii cauciucului, fie întreţinerii
necorespunzătoare a benzilor şi au ca efect pierderi de azotat pe sol, în apa subterană
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2. 3. 6. Risc de asfixiere cu azot
Riscul de asfixiere cu azot apare unde concentraţia oxigenului scade sub 17% şi nu
se respectă instrucţiunile de securitataea muncii (nu se utilizează măşti izolante cu oxigen
sau aer sau măşti cu aducţiune de aer curat).
La lucrările de remediere avarii, în încăperi închise sau la rezervoare, unde s-au
efectuat suflări cu azot ale utilajelor şi concentraţia de oxigen ajunge sub 17% vol.,
măsurile de securitate impun utilizarea de măşti izolante cu oxigen sau aer sau măşti cu
aducţiune de aer curat
2. 3. 7. Risc datorat factorilor mecanici
Factorii mecanici sunt determinaţi de existenţa utilajelor dinamice (compresoare,
pompe, ventilatoare, agitatoare, transportoare, elevatoare), precum şi de incorecta
exploatare a utilajelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu
toate dispozitivele de protecţie necesare funcţionării în siguranţă şi asigurării securităţii
muncii.
Astfel, este interzisă funcţionarea vanelor, ventilelor care prezintă scăpări,
neetanşeităţi. La fel, conductele care prezintă scăpări la flanşe, fitinguri.
Pe refularea pompelor este interzis a se folosi furtun de cauciuc.
La utilajele dinamice, toate părţile în mişcare trebuie prevăzute cu dispozitive de
protecţie, indiferent de amplasarea utilajului. Nu este permis a se interveni la un utilaj
dinamic în timpul funcţionării.
Scările, pasarelele, golurile de montaj trebuie prevăzute cu balustradă.
Închiderea sau deschiderea ventilelor de pe conductele de abur, azotat soluţie sau
ale altor fluide sub presiune se face numai folosind ochelari şi mănuşi de protecţie. Nu se
folosesc răngi sau pârghii la deschiderea sau închiderea ventilelor.
2. 3. 8. Risc datorat factorilor electrici
Reparaţiile sau intervenţiile de natură electrică sunt efectuate numai de
electricieni. când se fac intervenţii electrice la tabloul electric se pun plăcuţe avertizoare
şi se scot siguranţele electrice. Motoarele electrice posibil a fi stropite cu apă sau alte
substanţe chimice trebuie prevăzute cu carcase de protecţie.
Urgenţele accidentale posibile la Instalaţia Azotat de amoniu sunt:
Tabelul 6
Nr.
crt.
1
2
3

Denumirea evenimentului
Eliberare de amoniac lichid sau gazos
din trasee la evaporatoare – Azotat de
amoniu
Eliberare de amoniac gazos din traseele
de corecţie pH - Azotat de amoniu
Eliberare de HNO3 din trasee
neutralizare Azotat de amoniu.
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Substanţa
Urgenţe accidentale
implicata
Amoniac
Dispersie toxică
lichid
sau
explozie
gazos
Amoniac
Dispersie toxică
gazos
HNO3 lichid
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Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 7.
Tabelul 7
Instalaţia

Azotat de
amoniu

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri
la colectoarele de acid azotic şi
amoniac
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri
la pompe soluţie azotat
- neetanşeităţi la sistemul de benzi
transportoare

Măsuri de intervenţie

- oprire alimentare cu acid azotic,
amoniac
- golire trasee
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor
tehnologice de securitate
- diluare, neutralizare, epurare
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
- oprire alimentare
Accident chimic
- defectare aparatură AMC
- scurgere trasee
eroare
umană,
intervenţii - suflare cu azot
neautorizate
- remediere defecţiune
- diluare, neutralizare, epurare
Explozie
- impurităţi organice în soluţia de
azotat de amoniu de concentraţie
minim 97%
- scântei produse la tăiere, sudură,
Se pun în aplicare prevederile
şlefuire în zona cu soluţie concentrată
planului de urgenţă internă.
de azotat
- supraîncălzirea sistemului de
distribuţie topitură azotat de la turnul
de granulare
Accident chimic
- scăpări mari la vasul tampon de
amoniac
Se pun în aplicare prevederile
- defecţiuni coloană desorbţie, scăpări
planului de protecţie şi
mari la capac, flanşe, supape de
intervenţie în caz de accident
siguranţă
chimic.
- disfuncţionalităţi la turnul de
granulare şi fluidizator
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2.4. Oprirea instalaţiilor în situaţii accidentale
Oprirea accidentală a instalaţiei poate să apară din următoarele cauze:
o Acţiunea unei interblocări – dacă se funcţionează cu instalaţia pe
automat şi cu sistemul de interblocare în lucru.
o Întreruperea alimentării cu curent electric.
o Apariţia unor neetanşeităţi (scăpări, defecţiuni mecanice) la traseele
tehnologice sau la principalele utilaje din flux.
o Dereglarea principalilor parametri din fluxul tehnologic şi care nu s-au
putut redresa prin efectuarea manevrelor de menţinere a instalaţiei în
funcţiune.
o Apariţia unor incendii.
o Apariţia unor calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, etc.).
2.4.1. Oprirea cauzată de acţiunea sistemului de interblocare
Sistemul de semnalizare şi interblocare pentru funcţionarea utilajelor şi reglarea
parametrilor tehnologici este montat numai pe instalaţia de granulare (partea de instalaţie
modernizată), urmărit prin calculator şi împărţiţi pe 17 secţiuni simbolizate cu IS 1…IS
17.
1. Secţiunea IS 1 – cuprinde condiţia de interblocare ce provine de la depozitul de produs
finit, acţionând în cazul unei opriri a motoarelor electrice de la benzile transportoare
201/210 şi duce la oprirea succesivă a utilajelor din amonte, deci în final se va avea ca
efect oprirea instalaţiei de granulare.
2. Secţiunea IS 2 – condiţie de interblocare liberă, urmând a se racorda partea de
neutralizare sau concentrarea după cuplare al sistemul de urmărire pe calculator.
3. Secţiunea IS 3 – condiţie de interblocare ce vine de la faza de neutralizare pentru
circuitul de alimentare cu amoniac lichid a separatorului D004 şi traseul de trimitere a
amoniacului gazos de la D004 în colectorul general de amoniac, ce alimentează
reactoarele de neutralizare ITN 19 – 20. Pentru menţinerea acestei interblocări în tabloul
de comandă este prevăzută o cheie de comandă HS 204 A cu 2 poziţii:
1: AN – neutralizare – deschis (ON)
2: AN – neutralizare – închis (OFT)
Dacă poziţia cheii HS 204 A este pe poziţia 1 este permisă alimentarea cu amoniac
lichid a separatorului D004 – condiţionat de nivelul maxim din separator, neutralizarea
este în funcţiune şi primeşte amoniac gazos de la staţia de condiţionare aer. Dacă
neutralizarea se opreşte, nu se mai consumă amoniacul gazos care vine de la separatorul
D004, ducând la creşterea nivelului şi presiunii în separator şi în final la oprirea instalaţiei
de condiţionarea aerului, pentru răcire produs finit.
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Secţiunea IS 4 – condiţie de interblocare pentru sistemul de transport pneumatic a
dolomitei din silozul mare în buncărul de dolomită T002, cu ajutorul pompelor Füller.
Sistemul de transport pneumatic pentru dolomită se întrerupe când buncărul T002
are nivel maxim, prin acţiunea indicatorului de nivel LISAHH – 222.
4. Secţiunea IS 5 – condiţie de interblocare pentru sistemul de alimentare cu sulfat de
aluminiu. Dacă cântarul pentru Al2(SO4)3 – W002, activatorul H012 de la baza
buncărului T001, se opreşte imediat, această interblocare (oprirea alimentării
granulatorului cu sulfat de aluminiu) primeşte un impuls pentru a intra în lucru de la
secţiunile IS 7 – condiţie de interblocare pentru granulare şi uscare de la IS 14 – condiţie
pentru aerul de uscare şi IS 10 – sistemul pentru dozare dolomită.
Dacă se defectează granularea sau uscarea şi se opresc, aceasta va duce prin
sistemul de interblocare IS 7 la includerea tuturor alimentărilor în instalaţie. De asemenea
dacă sistemul aerului de uscare se defectează (IS 14), alimentarea cu dolomită în granulator se
întrerupe pentru mai târziu de maxim 5 minute, pentru a reduce conţinutul de apă din tamburul
de uscare S002. Alimentarea cu sulfat de aluminiu şi sulfat de fier se întrerupe imediat deoarece
conţin apă de cristalizare.
5. Secţiunea IS 6 – condiţie de interblocare pentru sistemul de alimentare cu sulfat de fier.
Dacă alimentatorul cu şnec H009 pentru granulator se defectează cântarul pentru aditivi II –
W004 se va opri imediat. Pentru defecţiunile apărute la granulare, uscare, alimentarea cu
dolomită şi de la aerul necesar uscării produsului se va acţiona ca în cazul secţiunii IS 5.
6. Secţiunea IS 7 – condiţia de interblocare pentru granulare şi uscare. Dacă granulatorul
S001 se defectează (se opreşte) toate alimentările la granulator vor fi imediat oprite. Prin
schema de interblocare la oprirea lui S001 se opreşte imediat şi tamburul de uscare S002.
De asemenea la oprirea tamburului de uscare S002, prin schema de interblocare IS 7 se
opreşte imediat S001, intrările de materii prime şi topitură în granulator. Tamburul de uscare
S002 se va opri şi atunci când temperatura în înfăşurările motorului creşte (TSAH – 403) sau
când curentul absorbit de motor depăşeşte limita maximă admisă (ISAH- 781). În momentul
în care apare condiţia de blocare, ventilul cu trei căi HV 501, va schimba direcţia de
curgere pe recirculare şi închizând complet curgerea spre granulator.
Scăderea presiunii aerului instrumental în vasul tampon D006, duce la includerea
ventilului de reglare debit topitură FV 101 şi a comutării ventilului cu 3 căi HV 501 pe poziţia
recirculare a topiturii. Tot în această secţiune de interblocare este cuprinsă banda transportoare
de produs fierbinte H003, care dacă se opreşte accidental duce la oprirea imediată a
extractorului H002, S002 şi celelalte utilaje din amonte.
Dacă elevatorul de produs fierbinte H004 sau un alt utilaj din secţiunea IS 11 se
opreşte, este necesar să se oprească toate utilajele din amonte, începând cu tamburul de uscare
S002. De asemenea ca în cazul opririi accidentale a benzii transportoare H008 –
cicloanele F002 A…J, se pot bloca, scoate din funcţiune sistemul de aer pentru uscare,
motiv pentru care s-a introdus sistem de oprire a lui S002, la oprire accidentală la banda H008.
7.Secţiunea IS 8 – condiţie de interblocare pentru sistemul de antiaglomerare (pulverizare).
Dacă presiunea pe refularea pompelor pentru dozare antiaglomerant (ulei amina) – urmărită cu
PSAH -352 la calculator, creşte peste valoarea stabilită (7-8 at), cauzată de înfundarea diuzei de
pulverizare Z01, din interiorul tamburului S008, se opresc automat pompele P001 A/B.
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Pompele dozatoare P001 A/B, se opresc în cazul când se opreşte accidental
tamburul de condiţionare sau banda transportoare H018 – prin secţiunea IS 12 de interblocare.
8.Secţiunea IS 9 – condiţie de interblocare pentru sistemul de antiaglomerare – depozitare.
Dacă rezervorul de antiaglomerant D001, pentru dozare s-a atins nivelul maxim
(LISAH – 212) – alimentarea acestuia va fi întreruptă prin comutarea ventilului cu 3 căi HV 513
cu circuit pe rezervorul D002.
Recomutarea HV 513 pentru D001 va fi posibilă numai după ce nivelul a scăzut sub 59%
(LSAL 212) în D001.
9.Secţiunea IS 10 – condiţie pentru sistemul de umplere (sistem aditivi).
În cazul în care se defectează (se opreşte): şnecul dozator H011 sau banda
transportoare H007, se opreşte automat cântarul W003 cu dozatorul celular H111. Oprirea
cântarului W003, duce la oprirea şnecului H009, comutarea ventilului cu 3 căi HV 501 pentru
topitura pe recirculare.
10.Secţiunea IS 11 – condiţie pentru sistemul de concasare şi sitare (sortare).
Sistemul de sitare şi concasare se realizează pe două linii paralele. Dacă instalaţia
funcţionează la încărcare redusă, se poate lucra cu o singură linie de sitare şi
măcinare, cealaltă fiind by-passată cu ajutorul clapetei MS 101 – prevăzută cu câte un
microîntrerupător, poziţia A şi B, care în momentul când este cuplat scoate din funcţiune
toate utilajele de pe linia respectivă (by-passează interblocările).
În cazul când se funcţionează cu linia A pentru sitare şi măcinare, oprirea unui utilaj din
flux va duce la oprirea tamburului de uscare S002 şi după un interval de 1 – 5 minute, se opreşte
şi elevatorul H004. Dacă se funcţionează cu linia B – sistemul de acţionare va fi identic ca la
linia A.
De asemenea în situaţia când se funcţionează pe ambele linii de sitare şi măcinare,
oprirea accidentală a unui utilaj de pe linia A sau B, duce la oprirea lui S002 şi apoi după 1-5
minute, la oprirea lui H004.
Elevatorul H004, se opreşte când curentul absorbit de motor, depăşeşte limita
maximă admisă (ISAHH – 783).
Scăderea vitezei elevatorului H004 (SSAL – 647) conduce la oprirea granulării.
11.Secţiunea IS 12 – condiţie pentru expediere produs finit
În cazul în care atelierul de la ambalare nu mai poate prelua produs finit, se va opri
sistemul de granulare. Oprirea accidentală a benzilor transportoare 201 – 202, duce la oprirea
automată a utilajelor din aval, după cum urmează: H018, S008, P001 A/B, H013, H006, H004
(după 0-60 secunde), precum şi ventilatoare K001 A/B şi K002 A/B/C/D de la fluidizor.
La oprirea tamburului S008, este necesar să se oprească pompele dozatoare P001 A/B
pentru a se evita pulverizarea excesivă cu ulei amina în interiorul lui.
12. Secţiunea IS 13 şi IS 14 – condiţie pentru sistemul de aer de răcire produs finit din
fluidizor şi sistemul de aer de uscare la tamburul S002.
Oprirea accidentală a ventilatorului K004, duce la oprirea imediată a ventilatoarelor de
aer K001 A/B, K002 A/B/C/D de la fluidizor şi a lui K003 care aspiră aer din E003 şi introduce
în sistemul de aer pentru uscare produs.
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Oprirea ventilatorului K003 duce imediat la oprirea dozării topiturii şi aditivilor în
S001, iar după un interval scurt de timp (0-5 minute), întrerupe şi dozarea cu dolomită.
Dozarea dolomitei se întrerupe mai târziu pentru a reduce conţinutul de apă din tamburul
S002.
13. Secţiunea IS 15 – condiţie pentru sistemul de răcire aer de la staţia de condiţionare aer
pentru fluidizor. Alimentarea cu amoniac lichid se opreşte atunci când faza de neutralizare nu
funcţionează (numai este preluat amoniacul gazos în colectorul general). Când în D004 se
atinge nivel maxim (LSAH -204), se închid automat toate ventilele LV 203 şi LV 204.
Redeschiderea robinetului LV 204 este posibilă numai dacă regulatorul LIC 203 este trecut pe
manual, iar semnalul de ieşire din regulator va fi astfel reglat încât să corespundă poziţiei
închis a robinetului LV 203.
Având realizate condiţiile enumerate mai sus şi nivelul în D004, este sub valoarea
maximă (LSAH -204 neacţionat), este posibil acţionarea butonului HS 204 pentru redeschiderea
robinetului LV 204 şi a robinetului electromagnetic LV 203. Regulatorul LIC 203 se pune
manual în funcţiune după care se trece în regim de lucru automat.
14. Secţiunea IS 16 – condiţie de oprire avarie din tabloul de comandă, realizată prin
acţionarea unui buton amplasat în tabloul de comandă.
Acest buton va fi acţionat numai în cazul în care a apărut o defecţiune în instalaţie şi
care nu suferă întârzieri în luarea unor măsuri imediate, care să nu pună în pericol
instalaţia. Butonul de oprire a avariei din tablou poate fi acţionat numai de operatorul de
la calculator, şeful de formaţie sau şeful de instalaţie, după ce se ia la cunoştinţa de
situaţia în care se află instalaţia – prin calculator.
15. Secţiunea IS 17 – condiţie de oprire a avariei din instalaţie, realizată prin acţionarea
unui buton amplasat lângă butoanele de pornire-oprire, a granulatorului S001. Acest
buton va putea fi acţionat de operatorul din calculator, şeful de formaţie sau şeful de
instalaţie, după ce au ajuns la concluzia că există pericol pentru instalaţie din cauza
apariţiei unei defecţiuni în instalaţie.
NOTA: Acţiunea unuia din cele două butoane de oprire de avarie sau a ambelor butoane
duce la blocarea admisiei de topitură de azotat de amoniu în granulatorul S001.
2.4.2. Oprirea accidentală a instalaţiei din cauza întreruperii cu energie
electrică
La întreruperea alimentării cu energie electrică toate utilajele acţionate electric se
opresc şi dacă sistemul de interblocare este în lucru va acţiona corespunzător ducând la
izolarea totală a instalaţiei.
La întreruperea alimentării cu energie electrică, personalul de exploatare va trebui
să ia următoarele măsuri:
a. menţine în funcţiune sau opreşte faza de neutralizare, aceasta fiind
condiţionată de capacitatea disponibilă pentru stocare soluţie şi de
posibilitatea de asigurare materii prime şi auxiliare.
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b. concentrarea soluţiei de azotat s-a oprit din cauza opririi pompelor
centrifuge şi a pompelor de vacuum, golindu-se foarte rapid aparatele de evaporare şi
pompele aferente, după care se suflă cu abur pentru a se evita pericolul de cristalizare a
soluţiei pe utilaje şi trasee.
c. se va acţiona foarte rapid pentru izolarea pompelor de topitură – închizând
ventilele manuale de pe aspiraţie din 201. Se golesc traseele de aspiraţie – refulare şi
pompele prin traseele de golire în vasele submersibile 59; 60, după aceea se suflă cu abur.
d. în momentul întreruperii alimentării cu tensiune (oprirea motorului la S001),
operatorul de la granulator va acţiona foarte rapid pentru golire, prin deschiderea trapelor,
evitându-se pericolul de blocare a acestuia datorită cristalizării amestecului de granulare.

2.4.3. Oprirea accidentală a instalaţiei din cauza apariţiei unor neetanşeităţi,
defecţiuni mecanice la traseele tehnologice sau la principalele utilaje din flux
Oprirea accidentală a fazei de neutralizare poate avea loc în cazul: întreruperii
alimentării cu amoniac gazos de la depozitul de amoniac, întreruperii alimentării cu acid azotic
de la instalaţia acid azotic, din cauza apariţiei unor scăpări de amoniac sau acid azotic pe
traseele aferente.
1. În cazul întreruperii alimentării cu amoniac sau acid azotic, se opresc reactoarele de
neutralizare ITN 19/20.
2. Dacă sunt neetanşeităţi la traseele de amoniac sau acid azotic sau la ITN-uri se va proceda
astfel:
3.se izolează traseul de amoniac sau acid azotic unde este scăparea, se goleşte prin traseul de
golire aferent, fără a se deversa reactanţi sau soluţie pe platforme, ceea ce ar duce la creşterea
gradului de poluare, după care se suflă cu azot şi se remediază defecţiunea.
NOTA: În perioada când faza de neutralizare este oprită, celelalte faze din fluxul tehnologic
pot fi menţinute în funcţiune, ţinându-se seama de stocul de soluţie din colectoare. De
asemenea pentru faza I evaporare se va folosi în exclusivitate abur provenit de la expandorul
51, introdus în colectorul de abur secundar.
Oprirea accidentală a fazei de concentrare tr. I şi III
1. Oprirea accidentală a tr. I sau III de concentrare, poate avea loc din cauza: apariţiei unor
scăpări de soluţie sau topitură la traseele tehnologice, defectări ale pompelor care sunt în
funcţiune şi cele de rezervă, nu sunt apte pentru funcţionare.
2. În cazul apariţiei unor scăpări de soluţie sau topitură se va opri faza I sau III de concentrare.
3. Pentru evitarea opririlor accidentale din cauza defectării pompelor care sunt în funcţiune este
absolut obligatoriu ca pompele de rezervă să fie permanent apte de pornire (rezerve calde).
NOTA: Oprirea fazei de concentrare duce la oprirea imediată a fazei de granulare, faza de
neutralizare poate fi menţinută în funcţiune sau oprită funcţie de stocul de soluţie din
colectoare.
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4.Oprirea accidentală a fazei de concentrare mai poate avea loc şi din cauza
defecţiunii pompelor de vacuum care sunt în funcţiune şi cele două de rezerva nu
sunt apte pentru funcţionare sau din lipsă de abur.
Oprirea accidentală a fazei de granulare
1. Faza de granulare poate fi oprită în cazul când la granulatorul S001 a apărut o
defecţiune mecanică, s-au rupt curelele de transmisie de la sistemul de antrenare, s-au
blocat axele cu paleţi datorită pătrunderii unor corpuri metalice (dure), gura de descărcare
sau datorită opririi motorului de antrenare prin releul de suprasarcina (motorul ia amperaj
mai mare decât valoarea maximă stabilită), datorită depunerilor de material (topitură,
crustă) pe cuvă şi pe paleţi.
2. Dacă sistemul de interblocare este în lucru, oprirea motorului la granulatorul S001 va
duce automat la oprirea instalaţiei.
3. Dacă sistemul de interblocare nu este în lucru şi se opreşte granulatorul se comută
automat HV 501 pe recirculare, după care se execută manevra de oprire a utilajelor care
alimentează granulatorul, menţinându-se în funcţiune cât este necesar aerul pentru uscare.
4. În cazul în care granulatorul se blochează cu produs sau se înfundă gura de descărcare
şi nu se poate curăţa din mers, operatorul de la granulator, anunţă de urgenţă şeful de
formaţie şi tabloul de la camera de comandă, după care execută manevrele de oprire.
5. La fel se va proceda şi în cazul când se rup curelele de transmisie de la sistemul de
antrenare motor-reductor.
6. Granularea se poate opri accidental din cauza apariţiei neetanşeităţilor la traseul de
topitură, intrare în granulator (spargerea vizorului). În această situaţie, operatorul de la
granulator anunţă de urgenţă şeful de formaţie, operatorul de la tabloul de comandă, care
va comuta HV 501 pe recirculare.
Oprirea fazei de uscare produs finit AN sau CAN
1. În cazul în care tamburul de uscare S002 trebuie oprit datorită apariţiei unor defecţiuni
la sistemul de antrenare cum ar fi: ruperea curelelor de transmisie, defectarea pinioanelor
de antrenare, defectarea reductorului, blocarea rolelor de sprijin şi ghidare, etc.,
operatorul de la locul de muncă va respecta prevederile de la oprirea normală a fazei de
granulare, după anunţarea şefului de formaţie, a operatorului de la tabloul de comandă.
2. Tamburul de uscare S002 poate să se oprească datorită opririi motorului de antrenare
prin releul de suprasarcină, amperaj mai mare decât valoarea maximă stabilită, cauzat de
depuneri foarte mari de produs pe paleţi când tamburul de uscare S002 funcţionează cu
variaţii pe amperaj, sau sarcină mare pe motor, să se oprească voit, respectându-se prevederile
de la oprirea normală a fazei de granulare pentru curăţarea paleţilor.
3. Faza de uscare poate fi oprită accidental din cauza defectării extractorului H002, înfundării şi
deversării de produs la H002, defecţiunii mecanice la banda transportoare H003, ruperii
covorului la H003, înfundare cu produs la gura de deversare din H003 şi intrare în elevatorul
H004, înfundarea jgheabului de descărcare produs din H004 spre H005 A/B, ruperea lanţurilor
la H004, defectarea sistemului de antrenare la H004, blocarea cupelor de la H004 cu corpuri
dure, oprirea motorului de antrenare H004 – prin suprasarcină.
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4. Dacă sistemul de interblocare este în lucru şi se opresc instantaneu utilajele din flux, aceasta
va acţiona în conformitate cu secţiunea de interblocare în cadrul căreia este primit semnalul de
oprire.
5. Dacă oprirea fazei de uscare cauzată de unul din incidentele enumerate mai sus se iau măsuri
pentru golire, curăţare, remedierea defecţiunii şi repornire.
6. Oprirea sau defectarea ventilatoarelor de aer K003, K004, pentru uscare duce la oprirea
accidentală a fazei de granulare şi uscare produs.
Dacă sistemul de interblocare este introdus în lucru, la oprirea accidentală a
ventilatoarelor K003, K004, pune în acţiune secţiunile de interblocare unde sunt racordate
semnalele date opririi acestora.
7. Granularea şi uscarea se opresc şi în cazul opririlor accidentale a sistemului de dozare
dolomită, aditivi, care au ca efect acţionarea sistemului de interblocare, dacă este pe automat, sau
se acţionează normal, respectându-se prevederile de la oprirea normală a fazei de granulare.
Oprirea accidentală a fazei de măcinare şi sortare produs (AN sau CAN)
1. Măcinarea şi sortarea se face pe două linii A/B, care pot funcţiona concomitent sau alternativ
– funcţie de capacitatea de încărcare a instalaţiei.
2. Dacă se funcţionează cu o linie de măcinare şi sortare, linia oprită trebuie să fie pregătită
pentru pornire în orice moment (rezerva caldă).
3. Se poate funcţiona cu câte o linie sau ambele linii cu sistemul de interblocare introdus în
lucru. În această situaţie la oprirea accidentală a unui utilaj din flux, sistemul de interblocare va
acţiona când primeşte impuls de la secţiunea unde este racordat utilajul care sa oprit
(defectat).
4. Dacă linia care este în funcţiune se opreşte datorită acţionării sistemului de interblocare,
operatorul de la locul de muncă măcinare-sortare, va acţiona foarte rapid clapeta MS 101 pe
linia care este rezerva caldă după ce s-au pornit utilajele de la linia respectivă.
5. După punerea în funcţiune a liniei de rezervă se va acţiona la remedierea defecţiunilor
apărute pe linia oprită, se vor curăta depunerile de produs de pe tubulatură şi utilaje –
pregătindu-se astfel linia pentru repornire.
6. Faza de măcinare şi sortare se opreşte în cazul când la sitele grosiere sau fine se rupe
ţesătura sau se colmatează. Dacă se funcţionează cu o linie, se va trece pe linia de rezervă
şi se curăţă sau se înlocuieşte ţesătura ruptă.
7. De asemenea secţiunea de sortare şi măcinare se opreşte în cazul când apar defecţiuni
mecanice la: preconcasoare S006 A/B; concasoare S007 A/B, datorită ruperii curelelor de
la sistemul de antrenare, se blochează valţurile cu corpuri metalice. Dacă se funcţionează
cu o linie se comută şi se pune în funcţiune linia de rezervă dacă se funcţionează cu
ambele linii şi la capacitate maximă se va scoate din funcţiune linia la care a apărut
defecţiunea pentru remediere şi se va funcţiona cu o linie reducând încărcarea, funcţie de
condiţiile de funcţionare până la remedierea defecţiunii.
8. În cazul când cicloanele F002 A…J, de la sistemul de desprăfuire, se desfundă şi nu
pot fi golite prin scuturare – se trece la oprirea instalaţiei deoarece procesul de granulare
şi uscare nu se mai desfăşoară în regim normal, se eşapează foarte mult praf de AN sau
CAN în atmosferă prin V001.
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Înfundarea cicloanelor se poate datora şi opririi accidentale a benzii transportoare
H008, din cauza defectării sistemului de antrenare, ruperea covorului, descentrarea
covorului.
Oprirea accidentală a fazei de răcire şi condiţionare produs, cauzat de apariţia unor
defecţiuni la utilaje sau neetanşeităţi la circuitele aferente
1. Faza de răcire şi condiţionare produs finit se opreşte accidental din cauza apariţiei
unor defecţiuni mecanice la utilajele dinamice; ventilatoarele K001 A/B; K002 A..D;
benzile transportoare H016; H028; 201; 202, tamburul de condiţionare S008. Dintre
principalele defecţiuni ce pot apărea la utilajele dinamice şi care duc la oprirea accidentală
pot fi exemplificate următoarele: defecţiuni la lagăre şi cuplaje la ventilatoare, la benzile
transportoare, ruperea covorului, rupere bloturi la cuplaje, defectarea sistemului de
antrenare (motor – reductor), la tamburul S008, defecţiuni la reductor, defecţiuni la
pinioanele de antrenare, ruperea bolutilor la cuplaje, blocarea rolelor de rostogolire şi
ghidare.
2. Dacă se funcţionează pe automat cu sistemul de interblocare în lucru din cauza unor
defecţiuni ce apar la utilajele enumerate, ducând la oprirea accidentală.
3. Dacă incendiul nu este de mare proporţii se va acţiona cu forţe proprii, folosind mijloacele
PSI din dotare: extinctoare cu praf şi CO2 , extinctoare cu spumă chimică, reţeaua de hidranţi.
4. Dacă incendiul se întinde şi la produsul cu conţinut de azotat de amoniu se va folosi numai
apa de incendiu.
5. În cazul apariţiei unor incendii mari se vor lua următoarele măsuri:
a. se opreşte imediat instalaţia si se scoate de sub tensiune;
b. se evacuează imediat personalul din instalaţi, care nu participă la manevre
şi la lichidarea incendiului;
c. se anunţă serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, precizându-le locul
unde s-a produs incendiul;
d. după oprirea instalaţiei se goleşte instalaţia de azotat de amoniu;
e. se opresc benzile transportoare 201/202, care merg la depozit, pentru a se evita
extinderea focului;
f. se vor menţine în funcţiune ventilatoarele care introduc şi scot aer din instalaţie,
pentru dispersarea şi evacuarea gazelor toxice provenite de la incendiu.
Oprirea accidentală a instalaţiei în cazul când au loc calamităţi naturale (cutremure,
inundaţii. Etc.)
1. Se va acţiona in conformitate cu cele menţionate la capitolul 2.4.3.
NOTA: Personalul care nu participă la efectuarea manevrelor de oprire va fi evacuat din
instalaţie.
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MANEVRE LA DEREGLAREA REGIMULUI NORMAL DE FUNCŢIONARE
Tabelul 8
Nr.
crt.
0

1.

Dereglare posibilă

Mod de manifestare

Aparat de verificare

Cauzele dereglării

1

2
- creşte sau scade debitul de
amoniac la intrare în ITN-uri
- creşte sau scade conţinutul de
amoniac sau HNO3 la ieşirea
sol.
din ITN
- cresc pierderile de NH3 la
canal

3

4

Neutralizare
Creşterea sau scăderea
presiunii amoniacului
pe
colector

2.

Creşterea sau scăderea
debitului de NH3 la
intrare în lTN

3.

Creşterea sau scăderea
debitului de HN03 la
intrare în ITN

- creşte sau scade presiunea pe
colector NH3
- creşterea sau scăderea
conţinutului de NH3 sau NHO3
la ieşire sol. din ITN

- creşterea sau scăderea
excesului de acid în sol.
- scade pH sol., cresc pierderile
de acid la canal

- Pl-local
-FRC 04/06
ARC 102/102
- pH sol.
- prin analize
de laborator

- FRC 04/06
- ARC 102/103
- analize de laborator

FRC 03/05
- ARC 102/103
- analize de
lab.

42

Remedieri

5
- se ia legătura cu
depozitul de NH3
- deranjamente la
- se reduce încărcare
depozitul de NH3
pe ITN sau se
- dereglări ale presiunii
opreşte
pe NH3
- se verifică presiunea
- lipsă aer de comandă
pe aerul de comandă
1
- se ia legătura cu
- defecţiuni la depozitul
depozitul de NH3
de NH3
- se reduce încărcare
- dereglarea sistemului de
pe ITN sau se
reglare debit NH3.
opreşte
- blocarea regulatoarelor
- se verifică presiunea
pe NH3
pe aerul de comandă
- lipsă aer de comandă
1
- se ia legătura cu
dispecerul din acid.
- defecţiuni la instalaţia
- se verifică modul de
de acid azotic
funcţionare a
- blocarea mecanică a
regulatoarelor - dacă
regulatoarelor pt. debit acid
se impune se opresc
ITN-urile
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Tabelul 8 continuare
5
- se reduce încărcarea pe
ITN
- se reduce debitul de abur
viu
- se verifică încărcarea şi
funcţionarea treptei I de
evaporare
- se opresc ITN-urile
- se măreşte debitul de
condens la preîncălzitor la
NH3
- se ia legătura cu dep. de
amoniac
- se reduce încărcarea
ITN

Creşterea presiunii pe
aburul secundar la ieşire
din ITN

- exces de abur pentru treapta I de
evaporare
PI local sau
- creşte presiunea pe colector în tablou
abur secundar

- supraîncărcarea ITN
- deschis aburul viu de la
vasul 51
- redus încărcarea pe
treapta I evaporare

5.

Vibraţii ITN

- zgomote anormale în interior
-

-

- pătrunderea de amoniac
lichid
- supraîncărcarea ITN
- ruperea barbotorului

6.

Creşterea conţinutului de
NH4NO3 în aburul secundar

- cresc pierderile de amoniu

- se verifică
prin analize de
laborator

- supraîncărcare ITN
- cristalizare trasee

- se reduce încărcare
- se decristalizează traseele

Creşterea conţinutului de
NH3 în aburul secundar şi în
sol.

- analize de
- creşte conţinutul de NH3 în
laborator
condensul de la vasul 56
- creşte conţinutul de ioni amoniu
în apele deversate la canal
- scăderea concentr. pe HNO3
-scăderea debitului pe acid
-FRC03/05

- supraîncărcarea ITN
- temperatură prea mare
în ITN
- necorelarea raportului
NH3/HNO3
- dereglări la instalaţia de
acid sau defectare
regulator

- se reduce încărcarea
- se corectează
temperatura
- se reglează raportul
NH3/NHO3
- se ia legătura cu
instalaţia de acid
- se verifică regulatorul

4.

7.
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Scăderea concentraţiei sol.
de azotat

9.

Întreruperea scurgerii
soluţiei de azotat de la ITN
în vasele colectoare
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3
- scăderea temperaturii în ITN
Analize de
- consum mărit de abur la tr. I
laborator
evaporare
- se verifică la
- scăderea nivelului în colectoare indicatorul de
- creşte conţinutul de amoniu în
nivel de la
aburul secundar
colectoare
- analize lab.

MD

4
- scăderea concentraţiei
acidului azotic

- se reduce încărcare ITN
- se ia legătura cu inst. Acid

- cristalizarea traseelor

- se decristalizează
traseele
- se opreşte dacă e cazul
ITN

II. Evaporare tr. I Scăderea
concentraţiei sol. după
Kestnere

- scăderea concentraţiei în vasul
colector
- dereglează tr. III evap.

Analize lab.

- vacuum mic
- răcire insuficientă la
condensatoare din cauza
apei de răcire
- încărcare prea mare

11.

Creşterea vacuumului în tr.
I evap.

- creşte conţinutul de amoniu în
condens şi în apele evacuate de
la pompele de vacuum
- nu se asigură o curgere
constantă la ieşirea din Kestnere

Analize de
laborator
- local, la vizor

- vacuum prea mare la
aspiraţia pompelor
- încărcare prea mică pe
evaporatoare

12.

Scăderea temperaturii sau
presiunii la aburul folosit la
tr. I

- scade concentr. sol. la ieşire
tr. 1

- analize de
laborator

- nu este suficient
abur secundar

10.

44

Tabelul 8 continuare
5

- se măreşte vacuumul
prin deschiderea vanei de
pe aspiraţie pompei de
vacuum
- se verifică circuitul apei
de răcire
- se reduce încărcarea
- se reduce vacuumul
- se măreşte încărcarea
- se măreşte debitul de
condens livrat la acid dacă
este posibil
- se măreşte diluţia la canal
- se completează debitul
de abur
- se încarcă ITN
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Scăderea vacuumului

Apariţia apei la pompele de
vacuum

Cristalizarea conductei de
scurgere a sol. din
evaporatoare în 26
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- scade concentraţia soluţiei la
ieşire

- scăderea vacuumului în sistem

- scăderea temperaturii sol la
ieşire din evaporatoare

3

- analize de
laborator PI
local

PI local
- debit apă la
pâlnia de la
pompă
Termometru pe
ieşire sol.
- analize de lab.

45

MD

4
- pompa de vacuum nu
realizează vacuum
suficient
- nu este deschis suficient
ventilul pe aspiraţia
pompei
- încărcare prea mare pe
evaporator
- pătrunderea de aer fals
- nu este suficientă apă de
arăcire la
condensatoarele de
suprafaţă
- nu este apă suficientă la
pompele de vacuum
- nu se asigură scurgerea
condensului din
condensatorul de
suprafaţă
- s-a funcţionat cu
vacuum mare şi nu s-a
asigurat curgerea
continuă a sol.

Tabelul 8 continuare
5
- se verifică pompa de
vacuum
- se deschide ventilul
- se reduce încărcarea
- se verifică traseele
- se verifică presiunea pe
bara de apă de răcire, se
cere mărirea presiunii
- se măreşte debitul de
apă
- se verifică traseele şi se
golesc
- se decristalizează
traseele
- se reduce vacuumul
- se opreşte evaporarea
dacă nu se remediază
imediat
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pompei de soluţie
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- scade debitul de sol pentru tr. I
evaporare.
- creşte temp. şi vacuumul pe tr. 1

3
- vizorul de pe
traseu

17.

Faza III evaporare
Scăderea temperaturii
topiturii după faza III

- scade concentraţia vasul 201
- scade temperatura în granulator

- se verifică cu
TIR 85/86 şi
TIR 87/88
- se verifică
temp. în
granulator

18.

Creşterea temp. după faza
III

- creşte conc. în 201
- rezultă granulaţie
necorespunzătoare

TIR85/86
TIR87/88

19.

Creşte sau scade conc.
topiturii

- creşte sau scade concentraţia
topiturii în 201 - granulatorul
nu granulează corespunzător

- analize de
laborator

46

MD

4
- defecţiune pompă
- lipsă tensiune motor
- debit prea mare de sol. pe
baterii
- variaţii de temp. şi
presiune pe abur
- defectat sistemul de
reglare a temp. TRC-uri
- acumulare de condens în
baterii
- debit prea mic de sol. pe
baterii
- creşterea temp. sau
presiunea pe abur

Tabelul 8 continuare
5
- se porneşte pompa de
rezervă
- dacă nu revine tensiune
se opreşte fază
- se reduce debitul cât este
posibil
- se cere creşterea
presiunii pe abur
- se remediază din mers,
se lucrează pe by-pass
- se elimină condensul

- se măreşte foarte atent
debitul de sol.
- se solicită reglarea
presiunii pe abur
- se verifică modul de
funcţionare pe tr. I, se
- creşterea sau scăderea
reglează parametrii
conc sol. în vasul 47
- se solicită abur
- dereglarea parametrilor pe
corespunzător
abur
- se reglează temp.
- creşterea sau scăderea
topiturii cu ajutorul
temp. pe ieşire topitură din
regulatoarelor
baterii
- se verifică oalele de
condens
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Tabelul 8 continuare
4
5
- se verifică şi se înlătură
defecţiunile
- se verifică regulatorul
- funcţionarea defectuoasă a
PRC30 pt. aer fals
regulatoarelor de temp. TRC85/86
- se verifică apa de răcire la
şi TRC87/88
condensatoare
- creşterea sau scăderea
- se verifică pompele de
vacuumului în sistem
vacuum

19.

Creşte sau scade conc.
topiturii

- creşte sau scade
concentraţia topiturii în 201
- granulatorul nu granulează
corespunzător

- analize de
laborator

20.

Creşte sau scade pH
pe topitură

- creşte sau scade pH în 201
- în granulator rezultă
granule necorespunzătoare

Analize de
laborator

- sol. de azotat 47 are pH
necorespunzător

21.

Creşte sau scade debitul
de sol. pe baterii faza III

- dereglarea regimului termic
- fluctuaţii pe nivelul vasului
101 şi 201

LlR27 pt. l01
LIR28 pt. 201

- pompa de sol. pt. faza III nu
debitează constant

- variaţii ale temperaturii
şi concentraţiei pe
topitură

TIR 85/86
TIR 87/88

- dereglarea parametrilor pe abur
- defectarea regulatoarelor de
temp.

- scade vacuumul în sistem

PRC 30

- scade presiunea pe apa de la
turn

- se ia legătura cu ciclul III

Analize de
laborator

- variaţii pe debit soluţie
- defectarea regulatorului
PRC30; variaţii de presiune pe
apa de răcire
- acumulare condens în
Condensatoare, defectare pompă
de vacuum

- se reglează la o valoare
optimă
- se verifică
- se verifică PI local
- se verifică scurgerea
- se verifică sau se
înlocuieşte

22.
23.

24.

Variaţii ale temp. şi
presiunii pe aburul de
la baterii
Scăderea presiunii pe
apa de răcire la
condensatoare

Variaţii ale vacuumului
în sistem

- variaţii ale concentraţiei
şi temperaturii la ieşire
din separatoare

47

- se corectează pH în 201
- se porneşte pompa de
rezervă
- se verifică indicatorul
de nivel la 47, 101,201
- se solicită aducerea la
parametrii a aburului
- se verifică regulatoarele
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IV. GRANULARE
Granulare prea fină sau
grosieră
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- scade debitul de produs finit
pe H018 şi creşte debitul de
reciclu pe H003

3

- se urmăreşte
granulaţia din
granulator şi
debitul de
reciclu

MD

4
- modificări ale
concentraţiei şi pH-ului
topiturii ce alimentează
granulatorul
- s-a modificat granulaţia
reciclului mai ales cea de
la concasoare

- site colmatate, incorect
reglate sau rupte

26.

Umiditate mare
a granulelor

- se formează cruste
- cresc depunerile pe H001 şi
pe paleţii uscătorului S002
- creşte granulaţia grosieră
- umiditate mare a produsului
la ieşire din S001

- analiză
vizuală
- analiză
laborator pt.
umiditate şi
granulaţie se
măsoară
temp. în
granulator

48

- faza lichidă prea mare

- temperatură prea mică în
granulator

Tabelul 8 continuare
5
- se verifică prin analize de
laborator concentraţia şi pHul, se corectează
- se verifică granulaţia
reciclului după S007, se
verifică deschiderea pe mori
astfel ca frăţia măruntă (mai
mică de 0,5 mm să nu fie
mai mare de 15%, dacă se
impune se schimbă linia de
sitare
- se schimbă linia de sitare
- se măreşte debitul de
reciclu în S001, reducând
debitul de produs finit
prin acţionarea clapetei
de produs finit
- se poate reduce debitul
de topitură la FV 101
- se măreşte temp. pe
topitură
- se măreşte temp. pe
aerul de uscare la S002

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

0

27.

28.

29.

1

Umiditate mare
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Variaţii ale vacuumului în
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- se formează cruste
- cresc depunerile pe H001 şi
pe paleţii uscătorului S002
- creşte granulaţia grosieră
- umiditate mare a produsului
la ieşire din S001

- se formează multe cruste în
sistem
- creşte reciclul
- sarcină mare pe sistemul de
desprăfuire aer pentru uscare
- cicloane se înfundă des

- variaţii ale umidităţii

3
- analiză
vizuală
- analiză
laborator pt.
umiditate şi
granulaţie se
măsoară
temp. în
granulator

- se verifică
regimul termic
şi pH-ul în
granulator

PI ieşire S002
- analize lab.

49

MD

4
- faza lichidă prea mare

- temperatură prea mică în
granulator
- dereglarea pH-ului (5,56)
- temperatură
necorespunzătoare în
granulator (115-118 pt.
AN şi 110-115CAN)
- debit aditivi
necorespunzător
- înfundarea cicloanelor
F002A..J
- s-au rupt saci la cicloane
- nu s-au corelat
manevrele pe clapete
aspiraţie ventilatoare
K003/K004

Tabelul 8 continuare
5
- se măreşte debitul de
reciclu în S001, reducând
debitul de produs finit
prin acţionarea clapetei
de produs finit
- se poate reduce debitul
de topitură la FV 101
- se măreşte temp. pe
topitură
- se măreşte temp. pe
aerul de uscare la S002
- se corectează pH la 201
- se măreşte temp. pe
topitură
- se măreşte temp. pe aer
la S002 pt scurt timp
- se dozează abur direct în
granulator
- se corectează debitul de
aditivi
- se desfundă cicloanele se
înlocuiesc sacii
- se reglează deschiderea
clapetei
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V. USCARE
Umiditate mare la intrare
produs în S002
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- creşte consumul de energie
a motorului electric care
acţionează tamburul S002

Depuneri mari şi
neuniforme pe racleţii
(paleţii) uscătorului (în
special în zona de intrare)

- consum mare de energie la
tamburul Soo2
- sarcină mecanică mare la roata
dinţată conducătoare şi la roţile
dinţate

Depuneri de topitură pe
alimentatorul H001 şi
tronsonul de legătură

- nu descarcă uniform
produsul din granulator
(pericol de înfundare a
tubulaturii de legătură între
S00l şi H00l

3

- analize
laborator
-I 781

I 781
- vizual la
oprire

Vizual prin
gurile de
vizitare

50

MD

4
- nu se respectă raportul
dintre faza lichidă şi solidă
la granulator (30%)
- depuneri de cruste pe
paleţii uscătorului.
- temperatura şi debitul de
aer pentru uscare nu
corespund cu încărcarea
granulatorului

Tabelul 8 continuare
5
- se reglează raportul
- se opreşte şi se curăţă
paleţii uscătorului
- se reglează debitul şi
temperatura aerului pentru
uscare

- raportul între faza
lichidă şi solidă
necorespunzător ce duce
la creşterea umidităţii
- condiţionare
necorespunzătoare a
aerului de uscare

- se reglează raportul
- se ridică temperatura pe
topitură cu max. 5°C
- se măreşte temp. pe aerul
de uscare
- se verifică inst. pentru
condiţionare aer
- se verifică depunerile de pe
paleţi (depunerile de cruste
reduc timpul de şedere în
tamburul de uscare)

- fracţia lichidă a fost
prea mare
- s-a funcţionat cu abur
injectat în granulator

- se reglează raportul
topitută /reciclu
- se opreşte injectarea de
abur în granulator
-se curăţă din mers depunerile
dacă este posibil dacă nu se trece
pe recirculare
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2

3

4

- nu descarcă constant produsul
pe H003
- deversează în exterior

- vizual - dacă
vibratoarele de
la extractor
funcţionează

- se funcţionează cu
temperaturi ridicate pe
aerul de uscare şi pe
reciclu
- amplitudinile sistemului
de vibrare sunt prea mici

- nu se asigură
transportul produsului

- prin gura de
vizitare a
buncărului de
deversare de
pe H003
- descărcarea
pe H005A.B I 783

- nu mai ajunge produs pe H005
- creşte amperajul la motorul
de antrenare elevator

-I 783
(amperajul)
- vizual

51

Tabelul 8 continuare
5
- se reglează temperatura
aerului pt. uscare şi reciclu
- se reglează amplitudinile la
sistemul de vibrare
- dacă depunerile sunt prea
mari şi nu pot fi îndepărtate din
mers se trece pe recirculare

- s-a funcţionat cu
temperatură şi umiditate
mare pe reciclu

- se reglează temp. aerului
de uscare la S002
- se reglează raportul topiturăreciclu
- dacă se impune se trece
pe recirculare şi se curăţă
elevatorul

- s-a funcţionat cu
temperatura şi umiditate
mare pe reciclu

- se reglează temperatura pe
aerul de uscare şi raportul
topitură-reciclu
- se comută clapeta de la
H004 pe linia de rezervă
- dacă s-a înfundat tubulatura
de ieşire din H004 până la
clapetă şi nu poate fi curăţată
din mers se trece pe
recirculare.
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Tabelul 8 continuare
0
36.

37.

38.

1
VI. SITARE-MĂCINARE
Distribuţie neuniformă a
produsului pe S003

Sitele grosiere S003 nu
funcţionează corect

S004 nu funcţionează
corespunzător

2
- funcţionare defectuoasă a
sitelor grosiere care duce la
creşterea debitului de reciclu cu
fracţie mare, scade debitul pe
H013

- creşte fracţia grosieră în
reciclu
- creşte reciclul

- creşte granulaţia fină în
produsul finit
- scade debitul de produs finit
şi creşte fracţia mică în
reciclul

3
- vizual distribuţia pe
H005

- vizual

- analiză de laborator
- vizual, starea sitelor
şi distribuţia
uniformă a
produsului
- se verifică sitele
S004
- se verifică
distribuţia produsului
pe secţiunea de
sortare

52

4
- depunerile de AN/CAN de
la H005 A/B care
funcţionează
- defectarea vibratoarelor la
H005
- site colmatate
- sistemul de vibrare şi
scuturare nu lucrează normal
(frecvenţele nu au fost bine
alese)
- distribuţie neuniformă a
produsului pe toată
suprafaţa de sitare
- ruperea sitelor,
neetanşeităţi
- colmatare site
- sistemul de vibrare şi
scuturare nu lucrează
corespunzător, frecvenţele
nu au fost bine alese
- s-a rupt sita (pânza)
- neetanşeităţi pe margini
- produsul conţine mult
praf ceea ce duce la
creşterea depunerilor pe
tubulatură şi datorită
durităţii mici a granulelor
care se pot sfărâma

5
- se schimbă lini de sitare
- se verifică motoarele
vibratoarelor, se schimbă linia
- se schimbă linia de sitare
- se verifică sistemul de vibrare şi
scuturare
- se schimbă sitele, se etanşează
- se verifică sistemul de
distribuţie de la H005
- se schimbă linia de sitare, se
curăţă
- se verifică şi se remediază
- se trece pe linia de rezervă, se
schimbă (coase ) sita
- se etanşează sita
- se corectează debitele de
aditivi în granulator
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Tabelul 8 continuare
0

1

2

3

39.

Preconcasoarele S006
funcţionează defectuos

Creşte sau scade granulaţia
produsului la ieşire din
concasor

Prin analize de lab. se
det. granulaţia

40.

Ruperea curelelor de la
sistemul de transmisie a
concasoarelor S006 sau
S007

-se opreşte acţionarea
valţurilor pentru sfărâmare, se
înfundă tubulaturile

local

41.

Cădere mare de presiune
pe cicloane

-randament redus în
funcţionarea
ventilatorului K004
-se formează mult praf în
instalaţie
-se evacuează mult praf de
AN/C AN în atmosferă

-Local prin PDI 306
-vizual praful de pe
banda H008

53

4
- creşte fracţia mare când
distanţa între tamburi este
mare (3-4mm)
- produsul devine prăfos
(granulaţi e mică) când
valţurile sunt apropiate (mai
puţin de 2,5m) sau sunt
colmatate cu depuneri de
AN/CAN
-sarcina prea mare
-au pătruns corpuri străine
dure între valţuri care au
dus la blocarea acestora.
-condiţii necorespunzătoare
de granulare în S001

-depuneri mari de cruste în
bateriile de cicloane

5
- se schimbă linia de
sortare, se curăţă
concasorul
- se curăţă valţurile şi se reglează
distanţa dintre ele

-se schimbă linia de sitare şi se
verifică concasorul blocat
-se reglează regimul optim de
granulare acţionând asupra:
1. raportului dintre faza lichidă şi
solidă
2. temperaturii
3. debitului de aditivi
4.concentraţia şi pH-ul topiturii
-se verifică sistemul de
scuturare cicloane
-se curăţă cicloanele manual
-se verifică şi se înlocuiesc
sacii din polietilenă de la
sistemul de descărcare cicloane
-dacă nu se reuşeşte curăţarea
din mers se trece pe faza pe
recirculare şi se la curăţă
cicloanele
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Tabelul 8 continuare
0
42.

43.

1
Ventilatorul K004
funcţionează cu vibraţii
mari

VII. RĂCIRE PRODUS
FINIT
Produsul finit are la ieşire
din fluidizor temperatură
mai mare de 40-45°C

2
- zgomote anormale în
zona ventilatorului

- Temperatura prea mare
duce în timp la aglomerarea
produsului ambalat

3
- se verifică
lagărele
-PI 308, PI 309

Local, cu
termometru

4
- uzură mare în lagăre
- rulmenţi deterioraţi
- depuneri mari de
AN/CAN pe paleţii
rotorului
- ritm de producţie prea
mare
- instalaţia de condiţionare
aer nu funcţionează corect
- viteza de trecere prin
fluidizor este prea scurtă
- tabla perforată de pe
fundul fluidizorului este
perforată şi parţial
colmatată

44.

Fluidizare neuniformă a
produsului în E003

- fluidizorul vibrează
- nu se asigură o răcire
suficientă a produsului finit

- se măsoară
temp.
produsului la
ieşire

54

- produsul este prăfos şi se
înfundă placa de bază
perforată
- înălţimea patului de
fluidizare este prea mică pe
secţiunea fluidizorului debit mic de aer pentru
răcire şi încărcare uniformă
pe trepte

5
- se opreşte granularea, se verifică
centrarea
- se inspectează rotorul şi se
îndepărtează crustele.
- se reglează încărcarea granulatorului
- se reglează parametrii în instalaţia de
condiţionare aer
- se asigură o fluidizare uniformă pe
întreaga secţiune a fluidizorului
ridicând pragurile de descărcare între
treptele
fluidizorului
- se opreşte faza de granulare apoi
răcirea, se verifică fluidizorul. Se
curăţă depunerile de cruste, se repară
tabla perforată
- se reglează parametrii pe granulare, şi
se curăţă placa perforată de la E003
după ce s-a oprit granularea şi răcirea
- se reglează grosimea stratului
acţionând pragurile de descărcare
- se reglează debitul de aer şi
încărcarea pe treapta acţionând
clapetele pe aspiraţie la ventilatoarele
K001A,B şi K002A..D, urmărind
presiunile la aspiraţie şi refulare şi
căderile de presiune pe straturile de
fluidizare
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Tabelul 8 continuare
0

1

2

3

4
- debit de aer prea mare la
aspiraţia ventilatoarelor
K001A,B
- prea mult aer secundar
aspirat de ventilatoare

45.

Temperatura aerului după
răcirea în pat fluidizat este
prea mică

- consum mare de abur
pentru încălzire aer la E002

-TIR 423

46.

VII. CONDIŢIONARE
AER PENTRU RĂCIRE
Debit mic de aer la
aspiraţia ventilatoarelor
K001A,B

- vacuum înaintat la aspiraţia
ventilatoarelor KOO 1 A,B
- răcire insuficientă a
produsului finit

- local PI 316
- temperatura
produsului la ieşire
din E003

- colmatată ţesătura de la
filtru F003 pe intrare aer în
staţia de condiţionare

Analize de
laborator

- aerul aspirat din
atmosferă este prea umed
- răcire insuficientă a
aerului la trecerea prin
E004
- debitul de aer aspirat de
KOO 1A,B din staţia de
condiţionare aer este prea
mare
- înfundarea purjelor la
sistemul de separare E004 şi
antrenare de picături de apă
(creată) de aerul aspirat de
K00l
- conţinut mare de apă şi ulei
în amoniacul introdus în
sistemul de răcire

47.

Conţinut de apă prea
ridicat în aerul de răcire

- creşte conţinutul de apă
în produsul finit

55

5
- se reduce treptat debitul de aer
acţionând clapetele pe aspiraţia
ventilatoarelor
- se protejează intrarea şi ieşirea
produsului pentru a nu se aspira
aer secundar
- se îndepărtează manual
depunerile de impurităţi
mecanice sau gheaţă pe timp
de iarnă
- se face răcire înaintată la E004
treptat scăzând presiunea pe
amoniac fără a îngheţa bateriile
de răcire E004
- se reduce treptat debitul de aer
aspirat de K001fără a creşte
temperatura la produsul finit
- se desfundă purjele şi se
purjează foarte bine sistemul de
separare sistemul de separare
F004
- se verifică nivelul de NH3 în
D004, E006 în bateria E004 se
purjează domul la D004 şi E006
spre vasul colector de apă
amoniacală
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Tabelul 8 continuare
0

48.

1
IX CONDIŢIONARE
PRODUS FINIT
Gradul de acoperire a
granulelor de AN şi
CAN cu ulei amină mai
mic de 70%

2

- pericol de aglomerare a
produsului finit după
ambalare şi depozitare

3

- prin analiză de
laborator

56

4
- debit de ulei-amină prea
mic datorită:
1. înfundării diuzei de
pulverizare
2. temperatură prea mică
ulei aminei
3. scăpări pe supapa de
siguranţă - refularea
pompei

5
- se verifică şi se desfundă
diuza
- se ridică temperatura în
D001 Ia75-85°C
- se verifică supapa de
siguranţă, se reglează
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2.5. Identificare IRS. Descriere
IRS reprezintă părţile relevante pentru securitate ale instalaţiei prezentate.
În cazul Instalaţiei Azotat de amoniu/ Nitrocalcar, părţile relevante pentru
securitate le reprezintă utilajele principale care vehiculează substanţe periculoase.
Principalele caracteristici constructive şi funcţionale ale utilajelor instalaţiei
sunt prezentate în continuare.
Tabelul 9
Nr.
crt.
0

Nr.
poziţie
montaj
1

1.

18

2.

ITN 19,
20

3.

21, 22

4.

23

5.

16

6.

24; 25

7.

26

8.

27, 28, 29

9.

30

Denumirea
utilajului

Nr.
buc

Caracteristici
tehnologice

Gabarite si
capacităţi

Materiale de
construcţie

2

3

4

5

6

Preîncălzitor
de amoniac
gazos
Aparat
pentru
neutralizare
Separator de
picături la
ITN 19/20
Închizător
hidraulic
Rezervor
înălţime pt. tr.
I evaporare
Aparat de
evaporare tr.
I Kestnere
Închizător
hidraulic
neutralizator
final
Colectoare pt.
soluţie
Colector pt.
soluţie

1

2

tintrare= 5-10ºC
tieşire= 50ºC

suparafata de
schimb de căldura
= 32 m2
TNH3 =50°C, THNO3
=20º C p= l,2-l,4 ata,
Q=800-4000 Nm3/h
Ø = 1212 mm
H = 3310 mm

V2A

1

Ø = 800 mm
H = 2650 mm

V2A

1

Ø = 650 mm
h = 2650 mm

V2A

2

p=520-550mm col Hg
Ø = 2200 mm
ci=65-67%; cf = 75h + 9723 mm
80%

V2A

1

Ø = 1308 mm
h = 2925 mm

V2A

2

T=104°C, p=l,2 ata

3

T=180-200ºC

1

T =75-80°C

57

Ø = 2821 mm
H = 3300 mm
Ø = 2000 mm
H = 3900 mm

V2A
V2A
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2
Pompe
centrifuge
31, 32, 33
pt. soluţie tip
HNZ
Condensator
34, 35
de suprafaţă
Pompe de vid
cu inel

3
3

Q = 30-70m3/h

2

P = 520-550mm
Q = 10 t/h condens

12.

36, 37,
38, 39

13.

47

14.

48, 49

15.

51

Vas condens

1

16.

52

Vas condens

1

17.

56

18.

57, 58

19.

59, 60

Vas drenaj

2

20.

90

Condensator

1

21.

101

Rezervor de
înălţime

1

22.

102, 103,
104, 105

Evaporatoare

4

23.

108, 109

Separator

2

24.

111

Separator

1

25.

115

Închizător
hidraulic

1

26.

201

Vas colector

1

Colector pt.
soluţie
Pompa
centrifugă

Vas condens
acid
Pompa
centrifugă

4

4

1
2

P = l,2 ata;
T=155°C
Q=10-60 m3/h
P= 50 kw

1
2

Q =9-27m3/h

S 87 m2

Ci = 85; Cf= 94,595%
vacuum = 500 mm
Hg
vacuum = 500 mm
Hg

T = 145-180°C

58
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Tabelul 9 continuare
6

Href = 15,5-24,5
p = 20 kw

V2A
OLC

Q= 2m3/h la
vacuum = 682 mm
col. Hg şi 5 m3 la
vacum de 600
mmHg Puterea =
80kw
Ø=2801 mm H =
3000 mm

V2A
V2A

Ø =1016 mm
H = 2330 mm
Ø = 2008 mm
H = 2100 mm
Ø = 2008 mm
H = 2100 mm
href = 26-40 m
p = 7kw
Ø = 14068 mm
H =1500 mm
Ø = 500 mm
H = 4370 mm
Ø = 2008 mm
H = 2255 mm
V = 6 m3
S = 334 m2
Ø = 1212 mm
H = 30600 mm
Ø = 2020 mm H =
3650 mm
Ø = 600 mm H
=1030 mm
Ø = 2000 mm
H = 2100 mm

OLC
OLC
V2A

V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
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3

Pompe soluţie

3

4
Q = 42 m3/h
P = 20 kw
vacuum = 520-550
mm Hg

28.

121, 122

Condensator

2

29.

D001

Vas ulei-amina

1

30.

D002

Vas ulei-amina

1

V = 23,5 m3

31.

D003

Saturator abur

1

V = 3,15 m3

32.

D004

Separator

1

V = 2,4 m3

33.

D005A

34.

E002

35.

E003

36.

Rezervor
condens
Baterie încălzire
aer
Răcitor în pat
fluidizat

1

V = 0,785 m3

1

S = 268 m2

E004

Răcitor aer

1

S = 835 m2

37.

E005

Baterie
încălzire

1

S = 357,72 m2

38.

E006

Striper amoniac

1

S = 0,86 m2

1

MD

Tabelul 9 continuare
5
6
V2A
Ø = 500 mm
S = 100 m2
Ø = 1000 mm
H = 15480 mm
Ø = 2600 mm
H = 5500 mm
Ø = 1400 mm
L = 3150 mm
Ø = 1000 mm
H = 3190 mm
Ø = 1000 mm
H = 1000 mm
n ţevi = 5x400 şi
Ø = 20x2 m
1509 x 774 x 1870
cu 40 ţevi
1890 x 449
440 ţevi cu Ø = 18,2
1890x3820x3116
220 ţevi cu Ø 18,2
Ø = 508, L = 3850
4 ţevi U
Ø 25x2, l ţeavă +
4x2500

V2A
WI4541
WI4301
K410.2b
WI 4541
OL
WI 4541
OL
WI 4541

WI 4541

39.

E007/1

Baterie
încălzire

1

D = 8000 m3/h,
Q=73250 kcal/h
t1/t2 -20°C/+10°C

40.

E007/2

Încălzitor aer
injecţie

1

S = 67 m2

1509x774x1870
40 ţevi cu aripioare OL
25x2,5/59

41.

E008

1

S = 0,6 m2

Ø 20 x 25

WI 4541

42.

E009

1

S = 4,5 m2

ţeava Ø 25x2,5

WI 4541

43.

F0l A/B

Ø 250/1008
Ø 400/1458
H = 8400

WI 4541

Încălzitor uleiamina
Încălzitor uleiamina
Ciclon

2

59

7600 x 07501/2,5 3

OL
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2

3

Cicloane

10

Filtru intrare
aer
Separator
46. F004
condens
Filtru
47. F005
Filtru dolomita
48. F006
Filtru ulei 49. F008
amina
Alimentator
50. H00l
uscător
Extractor
51. H002
uscător
Transportor
52. H003
banda
Elevator cu
53. H004
cupe
Alimentator
54. H005/A,B
site
Transportor cu
55. H006
bandă

45. F003

4

MD

Tabelul 9 continuare
5
6
Ø250/1008
Ø400/1258
WI 4541
H = 8000 mm
ţesătura 5/1
WI 5441
25 x 1300

1

S = 5,71 m2

1

S = 6,21

1896 x 3616

1
1

S = 5 m2
S = 30 m2

800 x 1950
WI 4571
1300 x 1300 x 14000 OL

1

Q = 901/h

WI 4305

1

Q = 140000 kg/h

WI 4541

1

Q = 135000 kg/h

WI 4541

1

150000 kg/h

Ol şi cauciuc

1

Q = 180000 kg/h

OL

2

Q = 62500 kg/h

1

Q = 47500kg/h

OL şi WI
4301
OL şi
cauciuc

Q = 11000 kg/h
B = 500 mm
L = 10 m
Q = 6000kg/h
1 = 500 m
L = 15,5 m

56. H007

Banda
transportoare

1

57. H008

Banda praf

1

58. H009

Banda aditiv

1

Q = 360 kg/h

59. H011

Şnec umplere

1

Q = 12500 kg/h

60. H012

Dispozitiv
vibrator de
descărcare

1

Q = 500 kg/h

60

WI 4541

OL şi
cauciuc
OL şi
cauciuc
Ø = 296
L = 5500 m
Ø=
366 L
=
6900
Ø = 150

WI 5441
WI 4571

WI 4571
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67.
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2
Banda
transportoare
Banda
transportoare
Banda
transportoare
Electropalan
Electropalan
Banda
transportoare
Palan manual

3
1

4

5

Tabelul 9 continuare
6

Q = 47500 kg/h

OL, cauciuc

1

WI 4541

1
1
1

H =26,2 m; 2tf
H = 42,2 m; 5tf

1

70.

K003

Ventilator aer

1

71.

K004

Ventilator aer

1

72.

K005

Ventilator

1

73.
74.
75.
76.

K006
K007
K008
P001A/B

1
1
1
2

77.

P002A/B

2

Q = 2 m3/h

78.

P003A/B

2

Q = 6 m3/h

p = 30 mmCA

79.
80.

P004
S001

Ventilator
Ventilator
Ventilator
Pompa
Pompa
centrifuga
Pompa
centrifuga
Pompa
Granulator

H = 8,l; 3,2tf
Q = 28 m3/h
P = 534 mm CA
Q = 31500 m3/h
p = 344 mmCA
Q = 80000 m3/h
p +450 mmCA
Q = 100000 m3/h
p = 429 mmCA
Q = 25000 m3
p = 403 mmCA
Q + 4000 m3/h
Q = 315 m3/h
Q = 8000 m3/h
Q = 231/h

1
1

Q = l,63 m3/h
2xØ800 C=130t/h

81.

S002

Uscător

1

82.
83.

S003A/B
S004A/B

Site grosiere
Site fine

2
2

4500x1500x3500
4500x1500x3500

84.

S006A/B

Concasor

2

2500x1200x11000

h ref = 5,4 m
L = 4,5 m
Ø = 3600
L = 20 m
Q = 62500 kg/h
Q = 45000 kg/h
Q = 6000 kg/h

85.

S007A/B

Concasor

2

4000x1800x2000

86.

S008

Tambur de
acoperire

1

Q = 29200-41700
kg/h

68.
69.

K001/A,
B
K02/A,
B, C, D

MD

1

Ventilator

1

Ventilator

4
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Al inox
Al
inox
Al
inox
OL
OL
p = 327 mmCA
p = 244 mmCA
p = 350 mmCA
p = 32 barr
h ref = 10 m

Q = 22000 kg/h
Ø = 1900 mm
L = 6700 mm

OL
Inox
OL
WI 4571
WI 4571
OL
Inox
Inox
Inox
OL
OL
OL şi OL
aliat
OL şi OL
aliat
OL
inox
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0

1

2

3

4

87.

S009A/B

Grătar

2

V = 6,7 m3
2200x2200x4000

88.

S010

Colector de
praf

1

V = 0,l m3

89.

T001

Buncăr aditiv

1

V = 9,4 m3

90.

T002

1

V = 110 m3

91.

T003

1

V = 8 m3

92.

V001

Coş evacuare

1

93.

W002

Cântar aditiv I

1

94.

W003

Cântar
dolomita

1

95.

W004

Cântar aditiv II

1

96.

W005

Cântar reciclu

1

Pompe Füller
Silozuri
dolomita
Compresor aer

2

97.
98.
99.

Buncăr
dolomita
Buncăr aditiv
II

Capac.= 60-500
kg/h
Capac. = 300-12500
kg/h
Capac. = 60-500
kg/h
Capac. = 150000
kg/h

2
1

62

5

6
OL

Ø = 400 mm
H = 900 mm
Ø = 1800
h = 4500 mm
Ø = 4600 mm
H = 9300 mm
Ø = 1800 mm
H = 4220 mm
Ø = 1600 mm
H =15500 mm

Inox
WI 4571
OL
WI 4571
OL
WI 4571
OL
WI 4571
WI 4571
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2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol
şi a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea
mai cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în
echipă şi completarea rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 2 - Azotat de amoniu - 2013 Rev. 1. Fabricare azotat de amoniu / nitrocalcar
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Fabricare: Producţie azotat de amoniu/nitrocalcar
Proces: Fabricare azotat de amoniu/nitocalcar
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013

Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Sistemul este format din subsistemele:
1. Neutralizare acid azotic cu amoniac;
2. Concentrarea soluţiei azotat de amoniu;
3. Granularea azotatului de amoniu / nitrocalcarului;
4. Uscarea granulelor;
5. Sortarea, sfărâmarea granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit;
6. Răcirea produsului granulat;
7. Condiţionarea produsului finit cu ulei-amină;
8. Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu / nitrocalcarului.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic de obţinere a
azotatului de amoniu granule şi parametri de control.
Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului:
1. Pompe centrifuge pentru soluţii de azotat de amoniu de concentraţie mai mare de 80%
2. Vase tampon pentru soluţii de azotat de amoniu 27, 28,29,30,47
3. Neutralizator ITN 19, 20
4. Evaporatoare tip I 24,25
5. Evaporatoare pentru amoniac lichid, 102,103,104,105.
6. Granulator S001
7. benzi transportoare
Aceste elemente sunt indicate în planul anexat prezentului volum (Anexa 1).
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NOD: 1
ELEMENT: Traseu alimentare amoniac
Alimentarea cu amoniac gazos a instalaţiei
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de legături
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA
1 Neetanşeitate
Da

CAUZA
- creştere presiune
- uzură
- coroziune
- accident mecanic

CONSECINŢE

PROTECŢII
- mentenanţă periodică

- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [2] [0]
RisC: [8] [6] [2]

65

ACŢIUNI
- se evacueazî zona
- personalul de intervenţie
se va autoprotejă cu
aparat de respiraţie
izolant
- se opreşte alimentarea
de la estacadă
- se inertizează traseul
- se intervine pentru
remedierea defecţiunii
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NOD: 2
ELEMENT: Pompe centrifuge P-001/A,B, P-003/A,B
Pompe centrifuge soluţie azotat
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de legături
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

2 Presiune
Mai mică

- defecţiune ventile aspiraţie - cavitaţie pompă
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [0] [0] [0]
RisC: [2] [2] [2]

-

- se opreşte pompa şi se
porneşte pompa de
rezervă
- se intervine pentru
remedierea defecţiunilor

3 Presiune
Mai mare

- defecţiune ventile refulare

- fisurare trasee
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

-

- se izolează traseul şi se
intervine pentru
remedierea defecţiunii
- oprirea pompei, pornirea
rezervei

4 Temperatura
Mai mare

- frecări în pompă

- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

-

- oprirea pompei defecte
şi pornirea pompei de
rezervă
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NOD: 2 (continuare)
ELEMENT: Pompe centrifuge soluţie azotat
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

5 Ulei de ungere - neetanşeităţi la sistemul de - gripare pompa
Lipsă
ungere
- preicol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [2] [1]
RisC: [4] [6] [4]

-

- oprirea pompei defecte
şi pornirea pompei de
rezervă

6 Motor defect
Da

-

- oprirea pompei defecte
şi pornirea pompei de
rezervă
- înlocuire motor ars

- ardere motor

- oprire pompă
Frecv: [2]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [0] [0] [0]
RisC: [3] [3] [3]
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NOD: 3
ELEMENT: Vase tampon 27, 28, 29, 30, 47
Rezervoare pentru soluţii de azotat de amoniu de peste 80%
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de legături
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

7 Nivel
Maxim

- eroare AMC

- deversare conţinut
- poluare locală
- impurificare canalizare
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- semnalizare nivel cu alarmare - se blochează alimentarea
vasului
- se goleste vasul spre
consumatori
- se intervine pentru
tratarea apelor impurificate

8 Temperatura
Mai mare

- eroare AMC

- concentrare soluţie
- degajare de gaze toxice (NOx, NH3)
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [2]
RisC: [6] [6] [6]

- semnalizare temperatură cu
alarmare
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- se opreşte alimentarea cu
abur
- se remediază eroarea
AMC
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NOD: 3 (continuare)
ELEMENT: Rezervoare corecţie 8
9 Neetanşeitate - coroziune
Da
- rupere garnitură

- mentenanţă periodică

- deversare soluţie
- poluare locală
- impurificare canalizare
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- se blochează alimentarea
vasului
- se goleste vasul spre
consumatori
- se intervine pentru tratarea
apelor impurificate

NOD: 4
ELEMENT: Neutralizator ITN 19-20
Neutralizare acid azotic cu amoniac
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Schema de legături
- Regulament de fabricaţie
DEVIAŢIA
10

Neetanşeitate
Da

CAUZA
- defectare garniture,
prezoane

CONSECINŢE
- eşapare de NH3, NOx
- poluare mediu
- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [2]
RisC: [6] [6] [6]
69

PROTECŢII

ACŢIUNI

- detectoare de ammoniac si NOx - se intervine pentru
limitarea poluării
mediului
- se remediază
defecţiunea
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NOD: 5
ELEMENT: Evaporatoare I 24, I 25, 102 - 105
Evaporare amoniac lichid
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
- Schema de legături
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

11

Temperatura
Mica
la apa
recirculată

- eroare AMC

- îngheţare condens
- spargere ţevi
- pericol de poluare
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

-

- golire condens
- menţinerea presiunii
amoniacului la minim
3,8 bari
- se intervine pentru
remedierea defecţiunii

12

Presiune
Mare

- eroare AMC

- deschidere supape
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

-

- remediere defecţiune
AMC
- oprire alimentare,
reducere presiune
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NOD: 5 (continuare)
ELEMENT: Evaporatoare I 24, I 25, 102 - 105
Evaporare amoniac lichid
13

Neetanşeităţi
Da

- defectare
garniture, prezoane

- eşapare amoniac
- poluare mediu, intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]
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-

- remediere defecţiune AMC
- oprire alimentare, reducere
presiune
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NOD: 6
ELEMENT: Granulator S001
Granulare azotat
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
- Schema de legături
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA
14 Ax snec
Dezamorsare

CAUZA
- defecţiune mecanică
- cedare suruburi
- rupere paleţi

CONSECINŢE
- frecare curele şi aprindere
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [3]
RisC: [6] [4] [8]

72

PROTECŢII
- detectori de fum

ACŢIUNI
- remedierea defecţiunii
- se intervine pentru
prevenirea unui eventual
incendiu
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NOD: 6 (continuare)
ELEMENT: Banda transportoare
Transport azotat
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
- Schema de legături
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA
14 Temperatura
Mare

CAUZA
- aprindere motor
- frecare bandă

CONSECINŢE

PROTECŢII
- detectori de fum

- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [2]
RisC: [6] [4] [6]
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ACŢIUNI
- remedierea defecţiunii
- se intervine pentru
prevenirea unui eventual
incendiu
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Poluarea mediului cu amoniac;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

4
5
6
7
8

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă
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Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări
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2.7. Dotări ale instalaţiilor pentru prevenirea accidentelor majore
În instalaţia Azotat de amoniu/nitrocalcar, procesul tehnologic din faza de
granulare este asistat de un calculator de proces din anul 2000, după retehnologizare
.Începând din anul 2012, s-a implementat sistemul de asistare cu un calculator de proces
şi în faza de neutralizare, mărind astfel siguranţa în exploatare.
Automatizarea procesului tehnologic al Instalaţiei Azotat de amoniu se realizează
cu sistem de control distribuit (DCS).
DCS = Sistem de Control Distribuit – construit pe arhitectura de tip CENTUM CS
3000 R3 aparţinând firmei YOKOGAWA.
Sistemul asigură monitorizarea on-line a tuturor parametrilor din procesul
tehnologic, precum şi reglarea acestora şi înregistrarea (arhivarea) pe timp nelimitat.
În instalaţia Azotat de amoniu/nitrocalcar se urmăresc, în principal, următorii
parametri:
- presiune abur, temperatură;
- pH ;
- nivele ;
- debite soluţie, topitură;
- temperaturi;
- nivel reciclu, etc.
Automatizarea instalaţiei azotat de amoniu / nitocalcar presupune:
- supravegherea parametrilor tehnologici de la tabloul de comandă, prin aparate
cu indicare, înregistrare, contorizare
- avertizarea apariţiei unei anomalii sau dereglări în procesul tehnologic prin
sistemul de semnalizare acustică şi optică
- asigurarea securităţii prin sistemul de blocare care duce la opriri ale instalaţiei
Programul de automatizare prevede:
- indicare locală
- indicare la tabloul de comandă
- înregistrare la tabloul de comandă
- contorizare
- semnalizare şi blocare
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LISTA SUPAPELOR DE SIGURANŢĂ
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea supapei de siguranţă
Supapă de siguranţă SV D03
Supapă de siguranţă SV -D04A
Supapă de siguranţă SV -D04B
Supapă de siguranţă SV -D04C
Supapă de siguranţă SV-D04D
Supapă de siguranţă SV-D04 E
Supapă de siguranţă SV-D04F
Supapă de siguranţă SV-D04G
Supapă de siguranţă SV-E06
Supapă de siguranţă SV-P01A
Supapă de siguranţă SV-PO1B

Tabelul 10
Poziţia de montaj sau utilajul pe care
este montat
Pe saturator abur D003
Pe separator amoniac D004
Pe separator amoniac D004
Pe conducta de amoniac la separatorul D004
Pe conducta de amoniac la separatorul D004
Pe conducta de amoniac la separatorul D004
Pe conducta de amoniac la separatorul D004
Pe conducta de amoniac la separatorul D004
Pe stripărul de amoniac E006
Pe pompa de dozare ulei -amină P00 IA
Pe pompa P001B

Lista parametrilor de funcţionare cu elemente de automatizare în instalaţia azotat
de amoniu / nitocalcar este prezentată în Tabelul 11.
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Tabelul 11
Nr.
crt.
0
1.

Faza tehnologică
Denumirea
U.M.
parametrului urmărit
1
2
I. NEUTRALIZARE
Presiunea amoniacului la
at
intrare în instalaţie
la

Valoare
normală

Mod de acţionare

Observaţii

3

4

5

2,0 - 2,5

2.

Debitul de amoniac
intrare în instalaţie

3.

Presiunea
pe intrarea
amoniacului în ITN -uri

4.

Temperatura amoniacului
°C
înainte de preîncălzitor

5

5.

Temperatura amoniacului
°C
după preîncălzitor

50

6.

Concentraţia
la intrare

99,5

amoniacului

Nm3/h

9000 - 10000

at

1,25 - 1,35

%

- Colaborează cu op. de la depozit
amoniac pt. menţinerea presiunii
- Colaborează cu op. de la depozit
amoniac pt. a se menţine presiune
normală. Se acţionează FRC 04, 06, 07
Dacă pe colectorul general intrare în
instalaţie presiunea este de 2,0 -2,5 at
se acţionează vana manuală înainte de
preîncălzitor
- Colaborează cu op. de la depozit
amoniac, va fi funcţie de
intensitatea
vaporizării
în
tancurile de vaporizare
- Se reglează manual debitul de
condens
ce
alimentează
preîncălzitorul
- Se colaborează cu furnizorii de
amoniac gaz care sunt; depozit
amoniac si sinteză A.II. Se
determină prin analiză de laborator la
cerere
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- se urmăreşte la PI local de la
neutralizatorul 26.
- debitul de NH3 va fi funcţie de
încărcarea instalaţiei
- se contorizează la FIQ 13
- se urmăreşte la PI în tablou şi local

- se urmăreşte cu TR 66

- se urmăreşte la TR 67

- se admite urme de H2
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

7.

Debitul de acid azotic

8.

Concentraţia acidului azotic
%
la intrare în instalaţie

9.

Concentraţia soluţiei la
ieşire din ITN-uri

10.

pH-ul soluţiei la ieşire din
ITN-uri

11.

pH-ul pe aburul secundar
ieşire din ITN-uri

t/h

%

gr HN03/1
soluţie

3
40-80

47,0 - 49,0

4
5
- Colaborează cu dispecer acid azotic
pentru menţinerea constantă la nivelului în - se reglează debitul funcţie de
vasul de înălţime de unde se alimentează încărcare cu FRC 03/ 05
instalaţia azotat.
- orice variaţie de concentraţie
- Se determină prin analiză de laborator orar la HNO3 are influenţe asupra
în instalaţia acid azotic.
concentraţiei soluţiei la ieşire
din ITN-uri

65,0 - 70,0

- Se determină prin analiză de laborator
orar şi la cerere. Este influenţată de
concentraţia acidului azotic, temperatura
de reacţie şi presiunea de lucru

1,0-5,0

- Se
determină prin analiză
de
laborator orar şi la cerere
- se colaborează cu laboratorul
- Se corectează prin dozarea fină
chimic
pe HNO3 funcţie de pH gaz ieşire
ITN

0 - 10,0

- Se determină cu ARC 102/103 şi în - se colaborează cu laboratorul
laboratorul chimic orar si la cerere.
chimic
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- se colaborează cu laboratorul
chimic
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Tabelul 11 continuare
0

12.

1

Presiunea pe colectorul de
abur secundar

2

at

3

0,15 - 0,25

13.

Temperatura soluţiei la
ieşirea din ITN-uri

ºC

115-120

14.

Nivel în colectoarele de
soluţie 27, 28, 29

%

50-100

4

5

Se urmăreşte să fie închidere
hidraulică în 23, consum normal pe
treapta I de concentrare. La nevoie
(când creste peste 0,25 at se deschide
manual
trimiterea surplusului de
abur secundar în condensatorul 92). Se
urmăreşte la PI tablou şi local.

- se urmăreşte ca încărcarea fazei de
neutralizare să fie corelat cu
evaporarea astfel încât să se consume
integral aburul secundar de la ITNuri în faza I concentrare.

- Este funcţie de concentraţia
HNO3
(creşte
temperatura
cu
creşterea concentraţia HNO3) şi de - se urmăreşte de la TR 76, 77.
temperatura
amoniacului
după
preîncălzitor
Pentru a se menţine nivele
încolectoarele de soluţie de va corela
încărcarea fazelor de concentrare si
granulare
cu
faza de
neutralizare. In vasul colector 28 se
- se urmăreşte cu LR22 , 23.
menţine tot timpul nivel de 50 -100
% pentru a se asigura închiderea
hidraulică pe ieşire soluţie din ITNuri
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Tabelul 11 continuare
0

15.

1

2

Nivelul în vasele de drenaj
59,60

%

3

0-80

4

5

Creşterea nivelului la valoare maximă
duce la deversarea de soluţii
în
exterior
ducând
la poluarea pânzei
freatice. Pentru menţinerea nivelului se - se urmăreşte cu LR 26.
folosesc pompele submersibile de pe vase
care trimite soluţia acumulată în
colectoarele 27, 28,29.

II. TREAPTA I DE CONCENTRARE
1.

Concentraţie
intrare în tr. I

soluţie

la

2.

Concentraţie
ieşire în tr. I

soluţie

la

3.

pH-ul soluţiei la ieşire din
neutralizatorul final 26

4.

Temperatura soluţiei la
ieşire din treapta I,
Kestnere 24, 25.

Se determină prin analiza de laborator
si la cerere. Este funcţie de concentraţia la
ieşire din ITN-uri.
Se determină prin analiza de laborator
si la cerere. Este funcţie de
parametrii
de lucru pe evaporare

%

65,0 - 70,0

5

80,0 - 82,0

7-8,0

0,l-0,5gNH3/l

Se determină prin analiza de laborator
şi cu ARC 107 care comandă debitul de
NH3 care se dozează în 26 funcţie de pH.

85-95

Se reglează cu ajutorul debitului de abur
secundar introdus la evaporatoare care se
face manual şi reglarea vacuumului în
sistem la 0,4 - 0,5 at prin manevrarea
ventilelor manuale de pe aspiraţie pompe
vacuum şi aer fals.

°C

80

- se urmăreşte la TR 78/79 în
tablou,
- vizual se urmăreşte curgerea
soluţiei din evaporatoare în
neutralizatorul final 26 prin
vizoare
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

5.

Vacuumul în Kestnere

at

6.

Nivelul de soluţie din
colectorul de soluţie 47 %
după tr. I concentrare

3

4

5

0,4 - 0,5

Se urmăreşte local PI. Se reglează
manual din ventilul de aspiraţie şi
ventil aer fals

30-80

- se urmăreşte la LR 25 tablou
Se corelează debilele pe tr. I
- în 1999 odată cu scoaterea din
funcţie de tr. III concentrare şi
funcţiune a tr. II concentrare
granulare
soluţia din 26 este trimisă în 47

80,0-82,0

Se determină prin analiză de
laborator orar sau la cerere

95-100

Este funcţie de temperatura de lucru
în tr. I evaporare si debitul de topitură
care se recirculă prin HV 501 din
granulare

III. TREAPTA III DE CONCENTRARE
1.

Concentraţia soluţiei la
intrare în tr. III

2.

Temperatura sol. la intrare
în tr. III

3.

Temperatura topiturii după
tr. III concentrare

%

150-155

Se reglează automat cu TRC 87/88 care
acţionează asupra debitului de abur
Se urmăreşte în calculator
introdus pe baterii de concentrare

4.

Vacuumul în sistem

at

0,2-0,3

Se reglează cu PRC 30 prin
admisie aer fals

%

ºC

81

Se recoltează din vasul 47

Se urmăreşte local la PI şi în
calculator
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

5.

Nivel în vasul de înălţime
101

6.

Debit soluţie la intrare în tr.
t/h
III

7.

Nivelul de topitură
colectorul 201

în

%

%

3

4

5

40 - 100

Se urmăreşte cu LR 27.
Se
corelează debitul la intrare în faza III Se urmăreşte în calculator
cu încărcarea fazei de granulare

10 - 20

Se reglează manual din ventilele
manuale intrare în bateriile de Se urmăreşte în calculator
concentrare urmărit cu Fr 11/12

40 - 100

Se corelează încărcarea tr. III cu
Se urmăreşte în calculator la LR 28
debitul de
topitură
introdus în
granulator

8.

pH-ul la topitură din
colectorul 201

5,5 - 7,0

Se
reglează
prin
dozare
de
amoniac cu ARC 105. funcţie de
Se acţionează din calculator
produsul finit CAN sau AN se
reglează pH la 5,5 - 6,0 sau 6,0 -7,0

9.

Temperatura topiturii pe
conducta de preaplin între °C
201 şi 47

150 - 155

Se urmăreşte cu TR 90

94,5 - 96,0

Se determină prin analiza de
laborator şi se reglează funcţie de
Se recoltează direct din 201 la pâlnii
produsul finit CAN sau AN, va fi 94,5 pt. probe
- 95,5 sau 95,5 - 96,5 - orar sau la
cerere

10.

Concentraţia topiturii în
%
colectorul 201

82

Se urmăreşte în calculator
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Tabelul 11 continuare
0

11.

1

Temperatura topiturii pe
traseul se recirculare de la °C
HV 501 în 201

2

3

160-165

4

5

Se urmăreşte cu TR 401. Când pompa
de topitură 202/203 sau 204 este în
funcţie tot timpul, va trebui să avem
circuit de topitură pe
recirculare, Se urmăreşte în calculator
când
se funcţionează
pe
granulare, se asigură
minim
4
m3/h pe recirculare

IV. GRANULAREA TOPITURIIDE AZOTAT

1.

Concentraţia
topiturii
dozată în granulator S001
când funcţionează pe
%
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b.
azotat de amoniu
33,5%N2

94,5-95,0
96,0-95,0

Se
menţine
prin
reglarea Se determină prin analiză
parametrilor în tr. III concentrare
laborator orar sau la cerere

2.

pH topitură care se dozează
în granulator S00l, când se
funcţionează pe:
a. nitrocalcar 26 - 28 % N2
b. azotat 33,5 % N2

5,5-6,5 6,0-7,0

Se reglează în colector 201 cu ARC
105

83

Se determină cu analizor şi în
laborator

de
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Tabelul 11 continuare
0

3.

4.

5.

6.

1

2

Temperatura topiturii care
se dozează in granulator
S00l când se funcţionează
°C
pe;
a. nitrocalcar 26.0-28,0%N2
b. azotat 33,5%N2
Temperatura în patul de
granulare din granulator
S00l când se funcţionează
pe:
°C
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu
33,5%N2

3

4

5

150-155
155-160

Se reglează temperatura la ieşire din tr.
III contrare cu TRC 87/88 şi cu ajutorul
Se urmăreşte şi se reglează în
aburului saturat de 5,0 -5,5
at
calculator funcţie de TR 401
introdus la mantaua de încălzire a
traseului de topitură reglat cu PRC 384

a) 111-115
b) 114-118

Se menţine cu ajutorul topiturii si a
reciclului
Se măsoară cu termometru digital cu
precizie de 0,1 % prin prelevare
manuală de probe

Prelevarea se face cu ajutorul unei
lopeţi speciale prin gura de vizitare
Se efectuează ori de câte ori este
nevoie

Aspectul granulelor la
ieşire din granulator S00l

Trebuie să aibă aspect lucios, jilav (nu
Se
determină
prin
recoltare
umede), nu prăfoase, formă sferică, să
probe cu lopata urmărit vizual
nu predomine granulaţie sub 2,0 mm

Debitul de topitură care se
dozează în granulator S00l
când se funcţionează pe:
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu
33,5%N2

Se reglează cu FV 101
Se corelează debitul de încărcare a
pompei 203/203
sau 204
cu
Se urmăreşte în calculator
ajutorul
convertizoarelor
de
Se acţionează convertizorul
frecventă, funcţie de cantitatea de
frecvenţă din tablou comandă
topitură
dozată
în
granulator
asigurându-se un debit de minim 4,0
m3/h pe recirculare (HV 501 spre 201)

m3/h

14-23
14-21
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Tabelul 11 continuare
0

7.

8.

9.

10.

1

2

Debitul de dolomita care
se dozează în granulator
când se funcţionează pe:
Kg/t
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu
33,5%N2
Debitul de sulfat de fier care
se dozează în granulator
când se funcţionează pe:
Kg/t
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu
33,5%N2
Debitul de sulfat de
aluminiu care se dozează în
granulator când se
Kg/t
funcţionează pe:
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu
NOTA: La funcţionare
optimă în granulator se
menţine un uşor vacuum

mm col
H2 0

3

252,65
30,20

8,84

6,1

10-15

4
Consumul orar este funcţie de
producţia (produşi finit) obţinut
calculat fată de consumul specific
pe tonă, cumulat cu debitul de
topitură dozată în granulator. Se
măsoară cu W003
Consumul orar este funcţie de
producţia orară obţinută (produs finit)
calculat fată de consumul specific pe
tonă, corelat cu debitul de topitură
dozat în granulator şi se măsoară
cu banda cântar W004
Consumul orar este funcţie de
producţia orară obţinută (produs finit)
calculat fată de consumul specific pe
tona, corelat cu debitul de topitură dozat
în granulator şi se măsoară cu
banda cântar W002
Se reglează prin acţionarea clapetelor
pe aspiraţia ventilatoarelor K003 şi
K004 fără a deregla faza de uscare şi
răcire produs finit

85

5
Se programează din tablou local de la
banda cânta W003 şi se urmăreşte cu
calculatorul

Se programează din tablou local de la
banda cânta W004 şi se urmăreşte cu
calculatorul

Se programează din tablou local de la
banda cânta W002 şi se urmăreşte cu
calculatorul

Se urmăreşte local, sesizat 1a mână
prin deschiderea gurilor de inspecţie
de pe capac granulator.
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

3

4

5

V. USCAREA GRANULELOR BRUTE

1.

Temperatura granulelor brute
la intrare in S002 când se
funcţionează pe :
°C
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b.
azotat
de
amoniu
33,5%N2

2.

Temperatura granulelor la
ieşire din tamburul de uscare
pe banda transportoare H003,
°C
când se funcţionează pe:
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu 33,5%N2

3.

Debitul de reciclu (granule) pe
t/h
banda H003

4.

Temperatura aerului aspirat
°C
de K003 din fluidizor E003

111-115
114-118

85-90
90-95

Este funcţie de temperatura cu
se lucrează în granulator

care Se măsoară cu termometru digital,
prin recoltare proba cu lopata

Se măsoară cu termometru cu mercur
Se
menţine
cu
ajutorul aerului
prin prelevare probe de pe banda
preîncălzit în E002 şi introdus în S002
H003.

80-90

Se reglează prin acţionarea clapetei
III între, sitele grosiere S003 A/B şi
intrare pe sitele fine S004 A/B
Se urmăreşte în calculator
Se
măsoară
cu
cântarul banda
W005.

60-65

Este funcţie de temp. aerului introdus
în E003, de debitul de aer vehiculat
Se măsoară cu TIR 423
prin E003 de încărcarea fluidizorului şi
de temp. granulelor după H013.
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

3

4

5

5.

Debitul de aer vehiculat
pentru uscarea granulelor
când se funcţionează pe:
m3/h
a. nitrocalcar 26-28 %N2
b. azotat de amoniu 33,5%N2

90000-95000
95000-l00000

Debitul de aer pentru uscare se
reglează cu ajutorul clapetelor de
la
aspiraţia ventilatoarelor K003;
K004 este funcţie de umiditatea Nu este măsurătoare, apreciază
granulelor brute care intra in tamburul funcţie deschiderea clapetei.
de
uscare
şi de modul
de
funcţionare
a sistemului de
desprăfuire a aerului prin cicloanele

6.

Presiunea pe refulare K003 şi
aspiraţie înainte de clapeta

mmH20

+150÷170
-25÷-35

Se reglează prin acţionarea clapetei Se urmăreşte la manometru diferenţial
de la aspiraţia ventilatorului K003.
local PI 304 şi 385.

7.

Presiunea pe refulare şi
aspiraţie K004 din S002

mmH20

+150÷+160
-35÷-40

Se reglează prin acţionarea clapetei Se urmăreşte la manometru diferenţial
de la asp. ventilatorului K004
local PI 308 şi 309

8.

Presiunea înainte şi după
cicloane precum şi căderea de mmH20
presiune pe cicloane

-20÷-25
-35÷-40
-10÷-15

Este influenţată de funct. cicloanelor
Se urmăreşte la manometru diferenţial
şi se reglează cu ajutorul clapetei de la
PI 303; PI 308; PDI 305; PDI 308.
asp. ventilatorului K004

9.

Temperatura aerului după
preîncălzitoarele E002

°C

90-115

Se
reglează
cu
regulatorului TV 404.

10.

Temperatura aerului la ieşire
din tambur S002

°C

80-90

Este funcţie de temp. aerului la intrare
Se urmăreşte local la TI 405
în S002 şi temp. granulelor la intrare.
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ajutorul

Se urmăreşte local la TI 406
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

3

4

5

VI. RĂCIREA PRODUSULUI FINIT
1.

2.

3.

4.

5.

Temperatura granulelor
înainte de intrare în răcitorul
°C
E003 - banda transportoare de
produs finit H013.
Temperatura granulelor la
ieşire din răcitorul în pat
°C
fluidizat E003 - pe banda
H016.
Temperatura aerului la
aspiraţia ventilatoarelor K001
°C
A/B din staţia de condiţionare
după E005

35-45

Presiunea aerului la:
- aspiraţie K001 A/B
- refulare K00l A/B

-15÷-25
200÷250

Se reglează prin acţionarea clapetelor
de pe asp. ventilatoarelor.

Se urmăreşte local la
323/325/326/328

5-10

Se poate menţine acţionând la K001
A/B; K002 A/B şi reglarea înălţimii
stratului de granule pe suprafaţa tablei
perforate, acţionând pragul de
descărcare de la tr. III spre banda
H016.

Se urmăreşte local la 324/327

mmH20

Căderea de presiune la treapta
mmH20
III la răcitorul E003

80-90

15-17

Se reglează cu ajutorul aerului
de uscare folosit la tamburul S002.

Se măsoară cu termometru cu mercur
prin prelevare de probe de banda H013

Se reglează cu ajutorul debitului
Se măsoară cu termometru cu mercur
de aer introdus pentru răcire, precum
prin prelevare di probe de banda HO
si cu ajutorul
staţiei
de
16
condiţionare
a
aerului menţinând
Se urmăreşte si se reglează temp în
Se reglează cu ajutorul răcitorului
E005 cu TIC 41 care este montat
cu amoniac E004 şi preîncălzitorului
pe alimentarea cu abur preîncălzitorulu
E005.
de E005.
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Tabelul 11 continuare
0

1

6.

Presiunea aerului la:
- aspiraţie K002 A/B
- refulare K002 A/B

2

3

4

5

-5÷-10
150÷200

Se reglează acţionând pe asp. la
K002 A/B/C/D

7.

Căderea de presiune la treapta
mmH20
II-a la răcitorul E003

-5÷-10

Se poate regla acţionând clapetele
de asp. ventilatoarelor K002 A/B şi
Se urmăreşte local la 330/333
K002 C/D şi pragul de descărcare de la
tr. II spre tr. III fluidizor.

8.

Presiunea aerului la:
- aspiraţie K002 C/D
- refulare K002 C/D

-5÷-10
150÷2000

Se reglează acţionând pe asp. la
K002 C/D şi K003

5-10

Se menţine acţionând clapeta de la asp.
K002 C/D, K003 şi prin reglarea
înălţimii stratului de granule pe placa Se urmăreşte local la 336/339
perforata tr.I E003 - acţionând pragul
de descărcare din tr. I spre tr. II

70-80

Se reglează cu ajutorul debitului
de antiaglomerant stropit în S008
folosind pompa dozatoare P00l A/B
care are sistem electric local pt.
reglarea turaţiei

9.

mmH20

mmH20

Căderea de presiune la treapta
mmH20
I-a la răcitorul E003

Se urmăreşte local la
329/331/332/324

Se urmăreşte local la 335/337/340

VII. CONDIŢIONARE PRODUS FINIT

1.

Gradul de acoperire a
granulelor care ies din
%
tamburul S008 pe banda H018

89

Se determina prin analiza de laborator
cu lampa U. V.
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Tabelul 11 continuare
0

1

2

2.

Temperatura antiaglomerantului
(ulei amina) in:
°C
- vasul D002
- vasul D001

3.

Nivelul de ulei amina in:
- vasul D002
- vasul D001

4.

Presiunea pe colector refulare
pompe P001 A/B

%

at

3

65÷70
70÷75

0÷100
20÷100

0,3-7

4

5

Se reglează cu TICAHL 431 care
măreşte sau micşorează debitul de abur
în E009, funcţie de temp. prescrisă în
Se urmăreşte in calculator s local
calculator.
Se urmăreşte in calculator s local
Se menţine cu TICAHAL 432 care
reglează debitul de abur la E008 funcţie
de temp. prescrisă în calculator.
Funcţie de cantitatea de ulei amina
stocată iniţial şi destocată cu P002 în
D001 prin HV 513
Se reglează prin HV 513

Se urmăreşte în calculator cu LIAHL
211
Se urmăreşte in calculator cu LIAHL
212

Se reglează cu ajutorul
servomotoarelor pompelor - care
reglează turaţia pompelor (se menţin
curate)

Se urmăreşte în calculator şi local la
PISAHAL 352 care poate opri pompa
când se depăşeşte pres. de 10 at
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2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
Atât la fabricarea azotatului cât şi la depozitare se interzice:
- impurificare produsului cu uleiuri minerale sau vegetale, hidrocarburi, solvenţi
organici, sulf, bumbac, fire vegetale, lemn, pulberi fine metalice, acizi, sodă sau cloruri.
- Se interzice utilizarea materiilor prime dacă acestea nu îndeplinesc condiţiile de
calitate impuse prin regulamentul de fabricaţie.
- La faza de neutralizare temperatura va fi menţinută permanent la nivelul prevăzut de
RF pentru evitarea formării oxizilor de azot.
- Rezervoarele de soluţie vor permanent acoperite, iar după intervenţiile mecanice se
va urmări să nu rămână in interior materiale ca: hârtie, lemn, ulei, bumbac care ulterior pot
veni în contat cu soluţia de azotat şi pot provoca incendii sau explozii
- Pompele care vehiculează azotat de amoniu vor fi spălate cu abur înainte de pornire
pentru dizolvarea cristalelor de azotat întrucât acestea por produce explozii prin frecare cu
rotorul pompelor.
- Se interzice folosirea şnurului de azbest grafitat sau îmbibat cu ulei la presgarniturile
pompei.
- În cazul aglomerării azotatului de amoniu se interzice sfărâmarea bulgărilor cu
ciocane de fier.
- Se pot utiliza numai ciocane din material neferos
- Sunt interzise lucrările de sudură în timpul funcţionării instalaţiei; se interzice de
asemenea orice sursă de foc deschis.
- Reparaţiile la conducte se vor efectua manual, după ca s-a oprit complet trecerea
fluidului, conductele au fost spălate cu abur şi apă. Este interzisă încălzirea cu flacără a
conductelor în care a cristalizat azotat de amoniu.
- Pentru izolarea conductelor se vor folosi numai materiale incombustibile şi fără
urme de substanţe organice.
- Se interzice colectarea azotatului împreună cu rumeguş, cârpe, etc.
- La benzile transportoare vor fi curăţate periodic rolele şi tamburii de praful sau
granulele depuse. Rolele şi tamburii blocaţi se vor debloca, astfel încât rotirea lor să se
facă fără frecarea şi încălzirea covorului de cauciuc.
- Scăpările de ulei de la de la utilajele în mişcare vor fi îndepărtate iar defecţiunile
remediate.
- Depozitarea azotatului de amoniu se face doar în spaţii special amenajate.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

În caz de incendiu se vor lua următoarele măsuri:
se izolează aparatura sau utilajul incendiat;
se anunţă dispecerul de producţie şi pompierii;
se evacuează personalul din instalaţie, mai puţin echipa de autoapărare;
se scoate de sub tensiune instalaţia electrică şi se intervine cu apă din abundenţă;
se deschid toate ferestrele;
nu se va utiliza aburul.
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Mijloace destinate stingerii incendiilor.
În caz de incendii se vor utiliza mijloacele de stingere din dotare.
1. Stingătorul cu spumă chimică
2. Stingătorul cu praf şi CO2
3. Reţeaua de hidranţi.
Circuitul apei de incendiu
Pentru hala de neutralizare centura care alimentează hidranţi este racordată direct
la centura de apă a societăţii. Sunt 8 hidranţi dispuşi astfel: 3 la cota +0,0 m, 1 la cota
+3,0 m, 3 la cota + 6,0 m şi 1 la cota + 12,0 m.
Pentru hala de granulare care are înălţimea maximă de 43,5 m nu se poate asigura
pentru hidranţii montaţi la cotele superioare presiune suficientă, motiv pentru care în
sistemul de alimentare s-a introdus un hidrofor cu 2 pompe, cu posibilitatea de pornire şi
oprire automată funcţie de presiunea din sistem.
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Fabrica Azotat de amoniu, tehnologie GIAP – Rusia, are ca scop obţinerea
azotatului de amoniu (min. 33,5% N) şi nitrocalcarului (26 – 28% N).
Regimul de lucru este continuu, fiind organizat în 3 schimburi a câte 8 ore fiecare,
timp de 330 zile/ an.
Instalaţia Azotat de amoniu are ca vecini:
- la N – NE: instalaţia Acid azotic;
- la SE:
instalaţia uree cristalizată;
- la NV:
depozit ul de amoniac;
- la SV:
ambalare azotat de amoniu.
Accidentele posibil a se produce în cadrul instalaţiei sunt prezentate în Tabelul
12. Clasificarea scenariilor după nivelul probabilităţii şi al consecinţelor estimate a fost
realizată conform datelor prezentate în Capitolul 4 din volumul principal.
Tabelul 12
Nr.
Crt.

Scenariu

1.

Ruperea
traseului de
alimentare cu
amoniac
gazos

2.

3.

4.

Accident cu
incendiu la o
pompă de
soluţie
Accident cu
explozie la o
pompă de
soluţie
Deversare
soluţie la
vasele de
topitură

Substanţa
Tip
implicată accident

Cauze posibile

Amoniac

- Coroziune
- Eroziune
Accident - Cedare
chimic
armătură
- Accident
mecanic

Azotat de
amoniu

Incendiu

Azotat de
amoniu

Azotat de
amoniu

Probabilitate
(F)

Consecinţe Nivel
(I)
risc

2

4

8

- Gripare
pompă

2

2

4

Explozie

- Gripare
pompă

2

2

4

Poluare
mediu

- Coroziune
- Eroziune
- Cedare
armătură
- Accident
mecanic
- Eroare AMC

2

2

4
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Tabelul 12 continuare
Nr.
Crt.
5.
6.
7.

Scenariu
Explozie la
vasele de
topitură
Accident la
evaporatoarele
de amoniac
Explozie la
granulator

Substanţa
Tip
implicată accident

Cauze posibile

Probabilitate
(F)

Consecinţe Nivel
(I)
risc

Azotat de
amoniu

Explozie

- Eroare de
operare
- Eroare AMC

2

3

6

Amoniac

Poluare
mediu

- Neetanşeitate
- Eroare AMC

2

2

4

Azotat de
amoniu

Explozie

- Eroare
tehnica

2

4

8

Încadrarea riscului accidentelor enumerate în Tabelul 12 este prezentată în
Tabelul 13.
Tabelul 13. Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

2,3,4

5,6

1, 7

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

În acest subcapitol sunt analizate două scenarii de accident major ce ar putea
surveni, şi anume:
- Scenariul 1 – accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii traseului
de alimentare cu amoniac gazos;
- Scenariul 7 – accident cu explozia a 10 t azotat de amoniu la granulator.
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3.1. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC DATORITĂ RUPERII
TRASEULUI DE ALIMENTARE CU AMONIAC GAZOS
Instalaţia de fabricare a azotatului de amoniu este alimentată cu un debit mediu de
amoniac gazos de 5,3 t/h. Amoniacul este preluat având o temperatură de 5 °C şi presiune
de cca. 1,5-2 atm. Amoniacul preluat de la depozite şi evaporat în prealabil în afara
instalaţiei este încălzit la 50-70 °C în preîncălzitorul poz. 18. La ieşirea din preîncălzitor,
amoniacul are următoarele caracteristici:
- temperatură: 50-70 °C
- presiune: 1,2-1,3 atm
- debit: 7000 Nmc/h, corespunzător unui debit masic de cca. 5,3 t/h.
În prezentul scenariu este luată în considerare ruperea conductei ce leagă
preîncălzitorul de amoniac de aparatele de neutralizare ITN 19 şi ITN 20.
Cauzele ruperii conductei de alimentare a amoniacului pot fi următoarele:
- creşterea exagerată a presiunii;
- coroziune;
- neefectuarea corectă a reviziilor periodice;
- un accident de natură mecanică;
- atac extern.
Amoniacul prezintă pericol de explozie. Dar limita inferioară de explozie este la
15% amoniac în aer, concentraţie care se poate atinge doar la limita lichid - gaz. Astfel,
pericolul de explozie este neglijabil. În schimb, pericolul prezentat de toxicitatea
amoniacului este foarte mare.
Scenariul analizat a luat în considerare o cantitate de amoniac evacuată de 442,5
kg, care se degajă în atmosferă în cca. 5 minute, după care se intervine pentru închiderea
traseului de gaze.
Se formează un nor de amoniac care se deplasează pe direcţia vântului.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate
50%, nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6
m/s, umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
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- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Întrucât durata emisiei este de două minute, pentru stabilirea zonelor de planificare
au fost alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 30
min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de noapte,
toamna, situaţie în care se înregistrează condiţii atmosferice defavorabile dispersiei.
Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min. sunt prezentate în Figura 2.
Pe baza rezultatului distribuţiei în spaţiu a câmpurilor de concentraţii, prezentată
în Figura 2, au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 221 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 221 şi 700 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 700 şi 2900 m faţă de locul accidentului.
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Figura 2. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
În urma accidentului rezultă un nor de amoniac, care este transportat sub influenţa
curenţilor de aer. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului pe direcţia vântului, la
distanţe de 221, 700, 1200, 2000 şi 2900 m este prezentată în Figurile 3 – 7.
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Figura 3. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 221 m faţă de locul
accidentului

Figura 4. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de locul
accidentului
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Figura 5. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1200 m faţă de
locul accidentului

Figura 6. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
locul accidentului
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Figura 7. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2900 m faţă de
locul accidentului
Din variaţiile concentraţiei amoniacului în timp se observă că norul de poluant
atinge distanţa de 221 m, la care se înregistrează valoarea prag AEGL-3 = 1600 ppm, în
circa 1 minut, iar durata totală a expunerii este de cca. 7 min. Norul de amoniac atinge
distanţa de 700 m, corespunzătoare limitei zonei de intoxicare, la cca. 4 minute din
momentul producerii accidentului, iar concentraţia maximă se atinge la cca. 5 minute din
momentul producerii accidentului. Norul de amoniac ajunge la distanţa de 2900 m,
corespunzătoare limitei zonei de atenţie, în cca. 15 minute din momentul producerii
accidentului, iar concentraţia maximă se atinge în cca. 25 de minute din momentul
producerii accidentului.
B. Efectele accidentului în condiţii de furtună, pe timp de zi (CM2)
Pe timp de furtună se înregistrează condiţii meteorologice favorabile dispersiei
poluanţilor atmosferici. În Figura 8 sunt prezentate amprentele câmpurilor de
concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL corespunzătoare unui timp de
expunere de 30 min.
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Figura 8. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Din rezultatele calculului de dispersie prezentate în Figura 8 au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 77 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 77 şi 216 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 216 şi 607 m faţă de locul accidentului.
În condiţii meteorologice extreme, favorabile dispersiei, riscul de mortalitate
datorat accidentului se manifestă pe o distanţă de 77 m. Dar evaluarea riscului asupra
sănătăţii umane, în caz de accident chimic, trebuie corelată şi cu durata expunerii
subiecţilor umani.
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În Figurile 9 – 12 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului
la distanţe de 77, 216, 400 şi 607 m faţă de locul accidentului, pe direcţia vântului.

Figura 9. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 77 m faţă de locul
accidentului
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Figura 10. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 216 m faţă de
locul accidentului

Figura 11. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 400 m faţă de
locul accidentului
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Figura 12. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 607 m faţă de
locul accidentului
Datorită vitezei mari a vântului, amoniacul evacuat se dispersează rapid şi atinge
distanţele de 77, respectiv 216 m, corespunzătoare limitelor zonelor de mortalitate
ridicată şi de intoxicare în timpi de ordinul minutelor.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În prezentul scenariu sunt analizate consecinţele emisiei de amoniac datorată
exploziei elementului de ardere în condiţii meteorologice specifice unei zile însorite de
primăvară. În acest caz, dispersia decurge în condiţii favorabile. Rezultatele calculului de
dispersie, sub forma amprentei câmpurilor de concentraţii ale amoniacului, pentru
valorile limită AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min., sunt prezentate
în Figura 13.

104

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

Figura 13. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
În urma analizei câmpurilor de concentraţii, prezentate în Figura 13, au fost
stabilite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 103 m faţă locul
accidentului
- zona de leziuni ireversibile, definită pentru concentraţii ale amoniacului
cuprinse între 1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă
inelară cuprinsă între 103 şi 284 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 284 şi 779 m faţă de locul accidentului.
O interpretare corectă a efectelor unui accident chimic necesită luarea în
considerare nu numai a variaţiei în spaţiu a concentraţiei amoniacului, ci şi evoluţia
acesteia în timp la diverse distanţe faţă de sursă. În acest scop au fost reprezentate, în
Figurile 14 – 17, variaţiile concentraţiei amoniacului la distanţe de 103, 284, 500 şi 779
m faţă de locul accidentului.
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Figura 14. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 103 m faţă de
locul accidentului

Figura 15. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 284 m faţă de
locul accidentului
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Figura 16. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
locul accidentului

Figura 17. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 779 m faţă de
locul accidentului
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Rezultatele prezentate în Figurile 14 – 17 indică un timp de expunere foarte mic la
concentraţii mari de amoniac, de ordinul câtorva minute. Norul de amoniac se deplasează
rapid, atingând limita zonei de intoxicare de 284 m în cca. 2 minute din momentul
producerii accidentului.
Efectele evenimentului
O avarie traseul de alimentare cu amoniac gazos se soldează cu evacuarea în
atmosferă a unei cantităţi semnificative de amoniac.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel,
în condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o
stabilitate atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează mai lent, dar dispersia
acestuia este defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la
distanţe lungi. Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de
până la 221 m. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de
furtună, condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a norului toxic, astfel încât
efectele accidentului se manifestă pe distanţe mici.
În Tabelul 14 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 14. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
221
700
2900
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
77
216
607
timp de zi
pentru 30
min.
Timp de zi,
CM3
103
284
779
cer senin, primăvară
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma avarierii traseului se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de
cca. 450 kg, timp de 5 minute.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 77 şi 221 m, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În Tabelul 15 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac la traseul de alimentare, în condiţiile meteorologice cele
mai defavorabile dispersiei, specifice pentru timp de noapte.
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Tabelul 15
Scenariu

Accident cu
emisie de
amoniac la
traseul de
alimentare

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 221 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţiile Azotat de
amoniu, Uree, Acid
azotic
- depozit uree vrac
- depozit azotat saci
- depozit vechi amoniac
- gazometru amoniac
- o parte a instalaţiei
Amoniac

Zona de intoxicare
(raza 700 m)

Din cadrul GA-PROCO:
- toata platforma, cu
excepţia remizei SPSU
Din afara GA-PROCO:
-

Zona de atenţie
(raza 2900 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- remiza SPSU
Din afara GA-PRO-CO:
- toată platforma Săvineşti
- localităţile Săvineşti şi
Dumbrava-Deal
- extremităţile localităţilor
Roznov (NV), Brăşăuţi
(E), Dumbrava Roşie (SE)

Personalul care deserveşte instalaţiile din zona de mortalitate ridicată poate fi pus
în imposibilitatea de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii
a noi accidente ca urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de
lucru.
Nivel de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă, întrucât traseele fac obiectul
verificării tehnice periodice.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte instalaţia şi obiectele adiacente
poate suferi vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie
şi pentru un timp scurt. Nivel estimat: mare (I4);
- mediu: efecte pe termen scurt, remediere rapidă, pe o rază foarte mare de până
la 2900 m. Nivel estimat: mediu (I3);
- economic: pierderea unei cantităţi mici de amoniac. Nivel estimat:
nesemnificativ (I1)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (mare). Astfel, riscul
reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la traseul de amoniac, se situează
la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIA A 10 t AZOTAT
DE AMONIU LA GRANULATOR
Premisele accidentului
Azotatul de amoniu solid sau topitura concentrată de azotat de amoniu (numai la
concentraţii peste 95%), pot fi detonate, dacă au o sursă de iniţiere externă.
Pentru a se produce explozie la instalaţia de azotat de amoniu, pot exista
următoarele surse de iniţiere:
1. atac militar cu proiectile explozive;
2. atac terorist prin detonarea azotatului de amoniu cu explozibil;
3. o defecţiune majoră la un utilaj, producându-se un incendiu local;
4. un lanţ de erori umane care să conducă la detonarea unei cantităţi de azotat de
amoniu, scurgerea unui combustibil lichid pe azotatul de amoniu, incendiu cu
foc deschis în zona în care există amestec de azotat cu combustibil lichid.
Primul caz presupune stare de război, eveniment destul de improbabil. Un atac
terorist este un scenariu ceva mai plauzibil. Atacul terorist se poate desfăşura prin
infiltrarea unui grup de combatanţi pe teritoriul fabricii.
Totuşi, cea mai probabilă cauză poate fi eroarea umană, respectiv un lanţ de erori
umane.
Sistemele de siguranţă din cadrul instalaţiei reduc riscurile de accidente, care să
implice explozia unei cantităţi de azotat de amoniu la minim.
În cadrul acestui capitol s-au analizat consecinţele exploziei unei cantităţi de 10
tone de azotat de amoniu aflat în granulator.
Evenimentul poate să aibă următoarea desfăşurare posibilă:
- supraîncălzirea curelelor care antrenează axul şnecului,
- explozia unei mici cantităţi de azotat de amoniu,
- şocul exploziei primare se transmite la cele 10 tone de azotat de amoniu
existente,
- prin explozia azotatului se distruge întreaga instalaţie de azotat de amoniu,
producându-se explozii de mai mică anvergură în locurile unde se mai găseşte
azotat de amoniu sub formă concentrată sau azotat de amoniu solid (de
exemplu benzi transportoare).
În cazul exploziei azotatului de amoniu (NH4NO3) se consideră o eficienţă de 0,4
(40% din masa de azotat de amoniu), specific avariei maxime credibile.
Energia degajată în situaţiile de risc este estimată cu metoda echivalenţei cu TNT
care are o căldură degajată la explozie de 1120 kcal/kg, faţă de căldura de explozie a
azotatului de amoniu de 350 kcal/kg. În aceste condiţii, eficienţa exploziei este de
13570kg echivalent TNT.
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Modelarea exploziei
În Tabelul 16 şi Figurile 18, 19 sunt prezentate caracteristicile suflului exploziei,
cuantificate prin impuls şi suprapresiune la diferite distanţe.

Nr.
crt.

Distanţa
m

1
2
3
4
5
6
7

25
50
75
85
100
125
150
175
192
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabelul 16. Parametrii suflului exploziei a 10 t azotat
Distanţa adimensională
Supra presiunea
Impuls
Sachs – z
kPa
psi
Pa s
m/kg TNT1/3
2,3208
202,46
29,3636
116,96
4,6416
49,24
7,1411
63,38
6,9624
25,03
3,6297
44,38
7,8907
20,73
3,0069
39,63
9,2832
16,43
2,3827
34,12
11,6040
12,14
1,7601
27,60
13,9248
9,57
1,3873
23,09
16,2456
7,85
1,1388
19,78
17,8237
6,98
1,0124
18,00
18,5664
6,63
0,9614
17,26
20,8871
5,71
0,8286
15,28
23,2079
5,00
0,7255
13,69
25,5287
4,43
0,6431
12,39
27,8495
3,97
0,5756
11,32
30,1703
3,58
0,5188
10,41
32,4911
3,24
0,4700
9,65
34,8119
2,94
0,4271
8,99
37,1327
2,68
0,3885
8,43
39,4535
2,43
0,3530
7,94
41,7743
2,20
0,3198
7,51
44,0951
1,99
0,2880
7,14
46,4159
1,77
0,2573
6,81

În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, pot fi definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale suprapresiunii undei de
şoc Δpf ≥ 20 kPa acoperă o arie circulară cu raza de 85 m faţă de centrul
utilajului. În această zonă, fatalităţile datorate undei de şoc depăşesc 50% din
populaţia expusă, iar structurile grele suferă avarii majore, devenind
nefuncţionale

111

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului undei
de şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 85 şi 192 m faţă
de centrul utilajului. În această zonă, populaţia expusă poate suferi leziuni ale
căilor respiratorii şi plămânilor, fracturi, hemoragii interne. Structurile grele
suferă avarii minore, structurile uşoare suferă avarii majore.
- Zona de atenţie, definită pentru valori ale suprapresiunii undei de şoc Δpf = 7 ÷
2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 192 şi 475 m faţă de centrul
utilajului. În această zonă structurile uşoare pot suferi daune minore, la
suprapresiuni de 2 kPa geamurile se pot sparge.

Suprapresiunea (kPa)

În Figurile 18 şi 19 sunt prezentate grafic variaţiile cu distanţa ale suprapresiunii
frontului undei de şoc şi impulsului.
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Figura 18. Variaţia suprapresiunii exploziei funcţie de distanţă – 10 t NH4NO3
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Figura 19. Variaţia impulsului exploziei funcţie de distanţă– 10 t NH4NO3
Un alt fenomen distructiv care apare în timpul exploziei este fluxul termic, aşa
numită sferă de foc. Acest flux termic preia o mare parte din energia degajată a exploziei
şi se manifestă ca un vânt fierbinte.
În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale sferei de foc sunt
următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
62,4 m
- înălţime sferă de foc:
46,9 m
- durată sferă de foc:
8,54 s
- raza zonei de incendiere:
41 m
Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii de
apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de centrul
geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 17 şi în Figurile 20, 21.
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crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Distanţa
la sol
m
10
20
30
38
40
50
59
60
70
80
90
100
110
120
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Tabelul 17. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Distanta faţă
Flux termic
TDU
Probabilitate
de receptor
kW/mp
(kW/mp)4/3s
fatalitate
m
47,91
88,038
3343,53
99,85%
50,95
77,863
2838,49
99,47%
55,64
65,287
2244,32
97,46%
60,33
55,530
1808,60
91,94%
61,61
53,247
1710,18
89,57%
68,53
43,042
1287,75
70,24%
75,34
35,604
999,94
45,37
76,13
34,873
972,66
42,58%
84,24
28,484
742,63
19,00%
92,71
23,513
575,08
6,27%
101,47
19,631
452,09
1,58%
110,43
16,573
360,71
0,32%
119,56
14,138
291,85
0,05%
128,82
12,179
239,21
0,01%

În conformitate cu caracteristicile efectului termic al exploziei pot fi definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară faţă
de proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim 1800
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 38 m faţă de centrul utilajului.
- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 –
1000 (kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 38 şi 59 m faţă de
centrul utilajului.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290 (kW/mp)4/3s
şi acoperă o arie inelară cuprinsă între 59 şi 110 m faţă de centrul utilajului.
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Figura 20. Variaţia unităţii dozei termice funcţie de distanţa la sol
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Figura 21. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
Ca urmare a exploziei pot fi iniţiate incendii pe o rază egală cu 1,3 ori raza sferei
de foc, până la 41 m faţă de centrul utilajului.
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Pentru stabilirea efectelor exploziei este necesar a se lua în considerare atât
efectele undei de şoc cât şi consecinţele efectului termic al exploziei. Criteriile de
stabilire a zonelor de planificare sunt prezentate în Tabelul 18.
Fenomenul
implicat
Unda de şoc
Efectul termic
(fire ball)

Zona de
mortalitate ridicată
Δpf = 20 kPa
85 m
1800 TDU
38 m

Tabelul 18. Stabilirea zonelor de planificare
Zona de leziuni
Zona de atenţie
ireversibile
Δpf = 7 kPa
Δpf = 2 kPa
192 m
475 m
1000 TDU
290 TDU
59 m
110 m

Conform datelor prezentate în Tabelul 18 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează în primul rând suprapresiunii frontului unde de şoc.
În consecinţă, o explozie la nivelul granulatorului permite definirea următoarelor
zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale suprapresiunii
frontului undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă un cerc cu o rază de 85 m faţă de
locul exploziei
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf cuprinse între 7 şi 20 kPa, acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 85 şi 192 m faţă de locul exploziei
- zona de atenţie, reprezintă distanţa la care unda de şoc se mai resimte ca un
zgomot puternic (Δpf ≥ 0,14 kPa) şi acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
192 şi 475 m faţă de locul exploziei.
O explozie la nivelul granulatorului poate conduce la incendierea acestuia şi a
utilajelor învecinate. Toate obiectele amplasate la o distanţă de 85 m faţă de utilaj pot
suferi avarii importante. Ca urmare a exploziei pot fi generate incendii pe o rază de 41 m
faţă de granulator.
Concluzii:
Scenariul prezentat mai sus prezintă următoarele riscuri:
- risc major datorat suflului exploziei (distrugerea structurilor, fatalităţi), până la
distanţa de 85 m;
- risc major de incendii datorită efectului termic: 41 m.
O explozie la nivelul de granulatorului are efecte limitate în spaţiu, pe o rază de 85
m. În calcul a fost neglijat faptul că suflul exploziei poate fi mult atenuat ca urmare a
existenţei unor obstacole. Dar aceste obstacole pot fi avariate grav, cu desprinderea unor
bucăţi de material care pot fi antrenate de suflul exploziei într-un efect de şrapnel.

116

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

Afectarea vecinătăţilor, efectul domino
Din calcule reiese că un scenariu pesimist descris mai sus produce pagube
importante în structurile din zonă pe o rază de cca. 85 m, acoperind practic toată instalaţia
de azotat de amoniu.
Datorită distrugerilor din instalaţia tehnologice, se produc următoarele evenimente
colaterale:
- scurgeri de amoniac din instalaţia de azotat de amoniu şi din conductele care
aduc amoniacul de la depozit la instalaţie;
- producerea unui nor de amoniac.
În Tabelul 19 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a exploziei a 10 t azotat de amoniu.
Tabelul 19
Scenariu

Accident cu
explozia a
10 t AN la
granulator

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 85 m)

Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţia Azotat de
amoniu

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 192 m)
Din cadrul GAPRO-CO:
- instalaţiile Uree,
Acid azotic, parţial
Amoniac
- gazometrul de
amoniac
- depozit Uree vrac
- depozit azotat saci
- depozit vechi
amoniac

Zona de atenţie
(raza 475 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- depozitul de amoniac
Kellogg
- Demineralizare
- atelier mecanic, atelier
tâmplărie, atelier
electric
- magazii de materiale
- depozit ulei

Nivelul de risc al evenimentului
Un accident care să conducă la explozia a 10 t azotat amoniu este un eveniment
improbabil. Prin urmare, probabilitatea estimată a producerii unui accident cu
explozia a 10 t AN la granulator este de nivel F2 (improbabil).
Având în vedere faptul că explozia produce efecte locale, la o distanţă de cca. 85
m, nivelul consecinţelor unui astfel de accident (fără a lua în considerare efectul domino)
este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I3 (mediu). Un astfel de accident poate
produce fatalităţi pe distanţe mici.
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- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică azotat de
amoniu rezultă cantităţi mici de oxizi de azot, care ar putea provoca o poluare
uşoară, pe termen scurt, efectele asupra mediului nefiind semnificative.
- daune materiale: I4 (mare). Daunele provocate de un accident cu explozia a
10 tone azotat de amoniu sunt de ordinul sutelor de mii €, datorită distrugerii
granulatorului şi avarierii instalaţiilor învecinate.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (mare). Astfel, riscul
reprezentat de explozia a 10 t AN se situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea
adoptării de măsuri destinate reducerii probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).

118

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar

1005.014.2

MD

Cap. 4. CONCLUZII
Instalaţia de Azotat de Amoniu poate produce azotat de amoniu granulat şi
nitrocalcar. Cele două produse nu pot fi fabricate simultan.
Anul punerii în funcţiune a instalaţiei este 1963 şi a fost modernizată 1999.
Procesul de fabricaţie este GIAP şi după modernizare KRUPP-UHDE.
Conform proiectului original instalaţia poate produce:
- fie 700 t/zi azotat de amoniu granulat cu 34, 5% N2;
- fie 1000 t/zi nitrocalcar (CAN )de 28% N2.
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar face parte din cadrul Secţiei II
Prelucrătoare, fiind amplasată între următoarele obiective:
- în partea de N - NE instalaţia Acid azotic;
- în partea de SE - instalaţia Uree cristalizată ;
- în partea de NV - depozitul de amoniac;
- în partea de SV - ambalare azotat de amoniu.
Principalele substanţe
amoniu/nitrocalcar, sunt:
- amoniac lichid;
- amoniac gaz;
- acid azotic;
- azotat de amoniu.

periculoase

vehiculate

în

Instalaţia

Azotat

de

Cantităţile de substanţe periculoase din instalaţia Amoniac, comparativ cu limitele
relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 – Hotărâre
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele
periculoase, sunt prezentate în Tabelul 20.
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Cantitate
existentă în
instalaţie şi
traseu
conducte
[tone]

Tabelul 20
Comportamentul fizic şi chimic al
substanţelor

Cantitate relevantă
col. 2 din
parte I sau
II

col.3 din
partea I
sau II

2

50

200

6

50

38

1 250

120

MD

Stare de
agregare

în condiţii
normale de
utilizare

în condiţii
previzibile de
accident

lichid

stabil

Toxic, periculos
pentru mediu

200

lichid

stabil

Oxidant, coroziv

5 000

solid

stabil

Oxidant
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Automatizarea procesului tehnologic al Instalaţiei Azotat de amoniu se realizează
cu sistem de control distribuit (DCS).
DCS = Sistem de Control Distribuit – construit pe arhitectura de tip CENTUM CS
3000 R3 aparţinând firmei YOKOGAWA.
Sistemul asigură monitorizarea on-line a tuturor parametrilor din procesul
tehnologic, precum şi reglarea acestora şi înregistrarea (arhivarea) pe timp nelimitat.
Automatizarea instalaţiei azotat de amoniu / nitocalcar presupune:
- supravegherea parametrilor tehnologici de la tabloul de comandă, prin aparate
cu indicare, înregistrare, contorizare
- avertizarea apariţiei unei anomalii sau dereglări în procesul tehnologic prin
sistemul de semnalizare acustică şi optică
- asigurarea securităţii prin sistemul de blocare care duce la opriri ale instalaţiei
Programul de automatizare prevede:
- indicare locală
- indicare la tabloul de comandă
- înregistrare la tabloul de comandă
- contorizare
- semnalizare şi blocare
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un
accident major, instalaţia azotat de amoniu este prevăzută cu mijloace pentru
intervenţia în caz de accident.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 21.
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Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri
la colectoarele de acid azotic şi
amoniac
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri
la pompe soluţie azotat
- neetanşeităţi la sistemul de benzi
transportoare

MD

Tabelul 21
Măsuri de intervenţie

- oprire alimentare cu acid azotic,
amoniac
- golire trasee
- remediere defecţiuni, cu
respectarea
măsurilor
tehnologice de securitate
- diluare, neutralizare, epurare
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
- oprire alimentare
Accident chimic
- defectare aparatură AMC
- scurgere trasee
eroare
umană,
intervenţii - suflare cu azot
neautorizate
- remediere defecţiune
- diluare, neutralizare, epurare
Explozie
- impurităţi organice în soluţia de Se pun în aplicare prevederile
azotat de amoniu de concentraţie planului de urgenţă internă.
minim 97%
- scântei produse la tăiere, sudură,
şlefuire în zona cu soluţie concentrată
de azotat
- supraîncălzirea sistemului de
distribuţie topitură azotat de la turnul
de granulare
Accident chimic
- scăpări mari la vasul tampon de Se pun în aplicare prevederile
amoniac
planului
de
protecţie
şi
- defecţiuni coloană desorbţie, scăpări intervenţie în caz de accident
mari la capac, flanşe, supape de chimic.
siguranţă
- disfuncţionalităţi la turnul de
granulare şi fluidizator
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În urma analizei de riscuri ale proceselor, realizată pe utilajele conducătoare ale
procesului care vehiculează substanţe periculoase, a rezultat că principalele efecte
posibile sunt:
- Impurificare aer;
- Impurificare sol;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Fisurare, spargere conducte, ventile, garnituri.
Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive
necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Responsabil

Data prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

4
5
6
7
8

Acţiunea preventivă

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Instalaţia Azotat de amoniu a
analizat consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
- Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii traseului
de alimentare cu amoniac gazos;
- Scenariu de accident cu explozia a 10 t azotat de amoniu la granulator.
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Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în cadrul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului volum.
În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate în
Planul de Urgenţă Internă al societăţii.
Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
- cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţiei) şi
cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009;
- procesul tehnologic desfăşurat;
- sursele posibile de risc;
- consecinţele / efectele evenimentelor;
- substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
- dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
- dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,
s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru Instalaţia Azotat de Amoniu,
nivelul de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor, consecinţele
producerii unui eveniment, mari şi probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit improbabil.
Insignifiant Scăzut Mediu

Mare

Foarte
mare

Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar
Instalaţia
Azotat
de Amoniu

F2

Improbabil
Aproape
imposibil

F1
I1

I2

Notă:

I3

I4

F- Nivelul frecvenţei

I5

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului. Dacă
acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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Scenariu de accident
Avarie la un traseu de amoniac gazos
Instalatia Azotat de amoniu GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 221 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 700 m)
zona de atentie (raza 2900 m)

Scenariu de accident
Explozia a 10 t azotat in tamburul de granulare
Instalatia de Azotat de amoniu - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 85 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 192 m)
zona de atentie (raza 475 m)
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Cap.1. INTRODUCERE
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Instalaţia de fabricare
Amoniac de pe platforma societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti..
Instalaţia de amoniac II – licenţa Salzgitter a fost pusă în funcţiune în anul 1974.
Din 1995 a început retehnologizarea cu firma germană MANNESMANN DEMAG.
Instalaţia a fost proiectată pentru obţinerea amoniacului lichid ca produs principal şi
a dioxidului de carbon, hidrogenului şi a apei amoniacale 25 %, ca produse secundare.
Capacitatea de producţie proiectată este de 1003 tone/ zi amoniac lichid (inclusiv
5,1 tone/zi sub formă de apă amoniacală 25%).
Instalaţia de Amoniac Salzgitter se află amplasată în partea de nord-vest a
platformei S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., având ca vecini:
- la nord - vest: gardul incintei
- la sud - est: instalaţia acid azotic, instalaţia de uree II
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Cap. 2. PREZENTAREA INSTALAŢIEI
AMONIAC SALZGITTER
2.1. Descrierea procesului tehnologic
Instalaţia de amoniac II – licenţa Salzgitter a fost pusă în funcţiune în anul 1974.
Din 1995 a început retehnologizarea cu firma germană MANNESMANN DEMAG.
Retehnologizarea instalaţiei a avut drept scop:
- reducerea consumului de gaz metan cu cca. 5000 Nm3/h;
- obţinerea capacităţii de 1000 t/zi;
- striparea condensului tehnologic rezultat din instalaţie – cu refolosirea aburului
de joasă presiune;
- creşterea fiabilităţii instalaţiei;
- reducerea cantităţii de poluanţi evacuaţi în apă, aer, sol.
Totodată cu retehnologizarea instalaţiei s-a avut în vedere şi înlocuirea utilajelor de
baza învechite şi cu grad de uzură ridicat:
- reformer primar - cu un reformer primar cu recuperator de căldură gaz convertit;
- reactor de amoniac – cu un reactor de tip nou Holdor – Topsoe;
- îmbunătăţiri şi optimizări la utilajele dinamice;
Fluxul tehnologic operat în Instalaţia de fabricare a amoniacului Salzgitter este
reprezentat de:
Circuitul tehnologic principal
1. Recepţia gazului natural
Gazul natural este preluat din magistrala de gaz Mediaş. Gazul recepţionat se
împarte în două fluxuri: gaz de proces şi gaz de combustie.
2. Compresia gazului natural
Gazul de proces este comprimat împreună cu hidrogenul necesar reacţiilor de
dezoxigenare şi desulfurare.
3. Purificări prealabile ale gazului natural
În prezenta hidrogenului si a catalizatorului cu molibden, oxigenul este transformat
complet in apa, iar sulful din compuşii organici este legat sub forma de hidrogen sulfurat,
conform reacţiilor:
1
/2 O2 + H2 = H2O
R-SH + H2 = R-H + H2S
H2S este reţinut pe catalizator cu ZnO:
H2S + ZnO = ZnS + H2O

3

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

4. Reformarea catalitică a gazului natural
Obţinerea hidrogenului necesar sintezei amoniacului are loc în două etape:
Reformarea primară cu abur pe catalizator de NiO:
CH4 + H2O → CO + 3 H2
CO + H2O → CO2 + H2
Reformarea secundară pe catalizator cu NiO, la 950-9800C:
CH4 + 1/2 O2 → CO + H2
CH4 + O2 → CO2 + H2
CO + 1/2 O2 → CO2
2 H2 + O2 → 2 H2O
Gazele obţinute conţin 56% H2, 12% CO, 9% CO2, 22 % N2 şi sub 0.4 % CH4
5. Recuperarea căldurii de reformare
Căldura gazului care iese din reformerul secundar este recuperată pentru obţinerea
aburului de 106 bari.
6. Conversia oxidului de carbon
Conversia CO la CO2 are loc în 2 etape de temperatură:
 Conversia la temperatură înaltă, pe catalizator cu Fe2O3 – Cr2O3 până la
conţinut de 2,6% CO;
 Conversia la temperatură joasă, pe catalizator de CuO – ZnO până la un
conţinut de 0,4 % CO;
7. Recuperarea căldurii de conversie
Prin recuperarea căldurii gazelor ce părăsesc convectorul de joasă temperatură se
obţine abur de 4 bari destinat desorbţiei bioxidului de carbon din soluţia Benfield uzată.
8. Purificarea gazului de bioxid de carbon rezultat în etapele precedente
Purificarea se realizează prin spălarea gazului cu soluţie fierbinte de carbonat de
potasiu, într-o coloană cu umplutură de inele Pall:
K2CO3+CO2 + H2O → 2 KHCO3
Gazul de sinteză, după spălarea soluţiei Benfield, conţine max. 100 ppm CO2.
9. Metanizarea gazului de sinteză
Conţinutul rezidual de oxizi de carbon (CO+ CO2) se îndepărtează prin hidrogenare
în prezenţa catalizatorilor pe bază de NiO:
CO + 3 H2 → CH4 +H2O
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2H2O
Gazul rezultat are compoziţia necesară pentru sinteza amoniacului: 74 % H2, 24 %
,
1%
CH4.
N2
10. Compresia gazului de sinteză
Gazul de sinteza se comprima la 260 bari după care este trimis în instalaţia de
sinteză a amoniacului.
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11. Primirea gazului proaspăt de sinteză
Gazul proaspăt de sinteză, după comprimare, se amestecă cu gazul reacţionat din
coloana de sinteză şi parcurge împreună cu acesta circuitul de răcire cu amoniac.
12. Recircularea gazului de sinteză
După separarea amoniacului din gazul de sinteză acesta este recomprimat 260 bari.
13. Preîncălzirea gazului de sinteză
Gazul de sinteza se preîncălzeşte pe seama gazului reacţionat din coloana de
sinteză.
14. Sinteza amoniacului
Reacţia de obţinere a amoniacului are loc în prezenţa unui catalizator pe bază de
fier, într-un reactor radial-axial, la presiune ridicată după reacţia:
N2 + 3H2 = 2 NH3
15. Recuperarea căldurii de reacţie
Căldura gazului care părăseşte coloana de sinteză este utilizată pentru obţinerea
aburului de 106 bari.
16. Răcirea cu apă a gazelor de reacţie
Prin răcirea cu apă se realizează condensarea parţială a amoniacului conţinut în
gazul reacţionat.
17. Răcirea cu amoniac a gazelor de reacţie
Condensarea finală a amoniacului din gazul reacţionat, amestecat cu gazul proaspăt
de sinteză, se realizează prin evaporarea unei cantităţi de amoniac lichid.
18. Separarea amoniacului
Amoniacul condensat se separă de gazele nereacţionate, care se întorc la
recircularea gazului de sinteză cu următoarea compoziţie: 3-4% vol. NH3, 64 – 65% vol.
H2, 21-22% vol. N2, 7-8% vol. CH4, 2-3% vol. Ar.
19. Detenta şi livrarea amoniacului
Prin destinderea amoniacului lichid sunt puse în libertate gazele (azot, hidrogen,
metan) absorbite în timpul condensării. Amoniacul lichid este dirijat spre:
- Instalaţia de uree granulată;
- Depozitul de amoniac şi al instalaţiei de acid azotic;
- Depozitul de amoniac, TK – 251 în vederea stocării.
Circuite tehnologice auxiliare
1. Compresia aerului de proces
Aerul preluat din atmosferă este comprimat şi preîncălzit, după care este introdus la
reformarea secundară asigurând atât oxigenul necesar reformării, cât şi azotul necesar
sintezei amoniacului.
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2. Prepararea şi depozitarea soluţiei Benfield
Se prepară soluţie Benfield cu 30% K2CO3, 3% dietanolamină şi metavanadat de
potasiu ca inhibitor de coroziune.
3. Regenerarea soluţiei Benfield
Leşia uzată se regenerează prin fierbere, cu abur, într-o coloană de desorbţie. În
coloana de desorbţie cu inele Pall are loc reacţia:
2KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2
4. Filtrarea leşiei Benfield
Are ca scop îndepărtarea impurităţilor mecanice din leşia regenerată.
5. Livrarea bioxidului de carbon
Bioxidul de carbon părăseşte coloana de desorbţie, se separă vaporii de apă după
care este livrat la instalaţiile: uree granulată.
6. Extragerea purjei continue
Pentru a evita acumularea gazelor inerte, din circuitul de sinteză se extrage
permanent o cantitate de gaz reacţionat (purjă continuă). După separarea amoniacului prin
răcire cu amoniac lichid şi spălarea cu apă (în urma spălării se obţine apa amoniacală) din
gazul de purjă este separat hidrogen printr-o tehnologie cu membrane. Hidrogenul rezultat
este recirculat către aspiraţia compresorului de sinteză, iar gazele inerte (CH4 şi Ar) se
trimit la reformerul primar pentru combustie.
7. Răcirea cu amoniac
Răcirea avansată a diverselor fluxuri tehnologice se realizează prin evaporarea
amoniacului lichid. Vaporii rezultaţi sunt lichefiaţi prin comprimare şi răcire cu apă.
Circuite anexe
1. Recepţia gazului de combustie
Gazul de combustie pentru reformerul primar şi supraîncălzitorul de abur este
preluat din magistrala de gaz natural de Mediaş, iar pentru cazanele auxiliare din bara de
gaz natural de Tazlău.
2. Circuitul apei de răcire
Apa de răcire utilizată în diferite faze tehnologice este apa recirculată din instalaţia
Hammon.
Circuite termice
1. Prepararea apei demineralizate degazate
Apa demineralizată necesară obţinerii aburului de înaltă presiune trebuie să conţină
sub 0,02 ppm O2. Îndepărtarea oxigenului se realizează prin degazare (stripare cu abur) şi
tratare cu hidrat de hidrazina. Pentru menţinerea unui pH bazic se adaugă amoniac.
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2. Circuitul apei de înaltă presiune
3. Circuitul apei de joasă presiune
4. Circuitul de obţinere a aburului supraîncălzit de 106 bari
5. Circuitul de obţinere a aburului de 47 bari, 14 bari, 4 bari şi 2 bari
6. Circuitul de purjă al cazanului
7. Circuitele de obţinere a condensurilor: de abur; de turbină; tehnologic; stripat.
Descrierea procesului tehnologic
Descrierea următoare va detalia fluxul tehnologic al instalaţiei cu referiri la
echipament, trasee şi Instrumentaţie.
1. Prepararea preliminară a alimentării
Gazul natural conţinând sulf în compoziţie peste 60 mg/Nm3 (ca S), trece prin două
faze ale procesului de desulfurare care constau dintr-o hidrogenare urmată de o desulfurare
finală.
Hidrogenarea catalitică
Gazul natural de la Limitele Bateriei este măsurat prin debitmetrul FI-1002 cu
corecţie de presiune (Pl-1031 alarmat pentru valori scăzute) şi temperatură (TI-1001
alarmat pentru temperatură înaltă), apoi o parte merge la sistemul de combustie şi în mare
măsură intră în reţeaua de gaz de proces direct prin separatorul 1D-111, al cărui nivel este
indicat (LI-1002) şi alarmat pentru valori înalte.
Gazul natural de proces este analizat pentru conţinutul de O2 (AI-1156) filtrat prin
1F-111 şi intră în compresorul 1C-101, compresorul 1C-101 este folosit de asemenea şi
pentru încălzirea cu azot în instalaţia de preparare a gazului folosit la sinteza amoniacului.
Convertorul de joasă temperatură (LTS) 1R-104A/B sau metanatorul 1 R-105 sunt
încălzite cu azot în circuit închis prin folosirea compresorului de amoniac 1C-253.
Hidrogenul recirculat pentru hidrogenarea debitului de gaz la aspiraţia
compresorului de gaz natural este prevăzut cu un regulator de debit FC-1143, al cărui debit
prestabilit este funcţie de încărcarea instalaţiei alarmat pentru debite prea mari şi presiuni
prea mici. În cazul în care 2X-201 nu funcţionează, hidrogenul poate fi luat de la debit FC1145, al cărui debit prestabilit este funcţie de încărcarea instalaţiei şi care este alarmat
pentru debit foarte mare sau prea mic.
Gazul natural de proces comprimat este încălzit prin serpentina 2EC-153 a
reformerului primar ce poate fi by-pass-ată prin ventilul TV-1021, care reglează
temperatura la intrare în desulfurare; temperatura este indicată: la intrarea în serpentină
(TI-1023), la ieşirea din serpentină (TI-1076 alarmată pentru valori înalte), precum şi la
intrarea în 1R-106 (TI-1105, alarmată de asemenea pentru valori înalte).
Gazul natural de proces şi hidrogenul recirculat traversează de sus în jos patul de
catalizator din dezoxigenatorul 1R-106 unde compuşii cu sulf sunt transformaţi în H2S;
temperaturile din stratul catalitic sunt indicate de TI-1110, TI-1111 şi Tl-1013 care au o
alarmă pentru temperatură înaltă.
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Desulfurarea catalitică
Gazul de proces cu hidrogen sulfurat trece prin desulfuratoarele 1R-101A şi 1R-101B
(care pot fi dispuse pe flux: în serie, în paralel sau poate fi folosit unul singur, celălalt fiind
în rezervă) fiecare având straturi cu mase de reacţie conţinând ZnO care leagă sulful din
H2S, sub formă de ZnS. Temperatura primului pat este supravegheată cu TI-1014 (în 1R101 A) şi TI-1015 (în 1R-101B) alarmate pentru valori înalte.
2. Prepararea gazului de proces
Gazul brut de sinteză este obţinut în reformerul primar, în reformerul secundar cu
aer pentru a doza azotul, urmând apoi conversia CO la CO2 în convertorii de înaltă şi de
joasă temperatură.
Saturarea cu apă a gazului natural tehnologic
Debitul de gaz natural desulfurat de la desulfuratoare este reglat cu FC-1009
(alarmat pentru valori mici) cu indicaţie de temperatură TI-1016 (alarmat pentru
temperatură înaltă) şi indicaţie de presiune PI-1010. Reglarea debitului poate fi realizată
prin HV-1064.
Gazul natural de proces este saturat în saturatorul cu umplutură 2D-151 cu apă de
înaltă presiune pentru cazane (BFW) în contracurent cu gazul. Apa de alimentare la cazan
(BFW) este recirculată cu pompele 2P-151 A/B. TC-1140 în cascadă cu FC-1004 menţine
constantă temperatura de intrare a apei în saturator, modificând valoarea prestabilită pentru
FC-1004. Încărcarea cerută de saturator este asigurată de circulaţia în serpentinele 2EC154 a apei de alimentare. Nivelul în saturator este controlat de LC-1001 (cu alarmare la
nivel maxim şi minim).
Aburul de presiune medie (SM), aerul (pentru pasivarea catalizatorului din
convertoare) şi linia de injecţie a azotului sunt situate pe traseul de intrare, împreună cu trei
supape de siguranţă. Analizorul AI-1174 poate detecta hidrogenul la intrare sau ieşire din
convertoare. În timpul reducerii catalizatorului la porniri sau opriri convertorul este bypass-at prin folosirea vanelor acţionate electric HV-1179, 1178 şi 1175 evitându-se
pericolul de condensare a vaporilor de apă pe catalizator. Conţinutul de CO la ieşirea din
convertoarele de joasă este indicat de AI-1069.
Temperaturile de ieşire din stratul de catalizator sunt indicate de TI-1038 (la R104A) şi TI-1042 (la R-104B); căderea de presiune prin stratul de catalizator este măsurată
local cu PDG-1068. Înainte de a intra în instalaţia de separare a CO2-lui gazul de proces
este răcit în secţiunea tubulară a cazanului recuperator 1E-104, care produce abur de joasă
presiune (LP).
La ieşire temperatura e indicată de TI-1113 şi reglată de TC-1044 prin by-pass-area
cazanului 1E-104. Răcirea suplimentară a gazului se face în schimbătoarele 1E-106A/B,
care sunt montate la baza desorberului 1T-102; 1E-106A/B sunt prevăzute cu un by-pass
manual. Îndepărtarea condensului format se face în separatorul 1D-102.
Condensul de proces este trimis la striperul 2PK-151 prin regulatorul de nivel LC1112, alarmat pentru nivel mic. LSLL-1294 dispus la 1D-102 închide vana UV-1112 de pe
ieşirea condensului; nivelul prea mare este semnalizat de LAH-1293.
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Gazul de proces de la 1D-102 intră în instalaţia de îndepărtare a CO2-ului, în
absorberul 1T-101. Între 1D-102 şi 1T-101 este prevăzut HCV-1187. Presiunea în 1D-102
este reglată de PC-1113.
3. Purificarea gazului de sinteză
Îndepărtarea CO2-ului.
Gazul brut de sinteză părăseşte separatorul 1D-102 pe la partea superioară intră în
absorberul 1T-101 pe la bază, trece printr-un distribuitor şi traversează de jos în sus straturi
de inele Pall (oţel carbon şi inox). Gazul curge în contracurent cu soluţiile Benfield,
regenerată şi semiregenerată care absorb CO2.
Gazul de proces care părăseşte partea de sus a absorberului trecând printr-un
demister este analizat pentru conţinutul de CO2 cu AI-1021 şi intră în separatorul 1D-107,
de unde soluţia Benfield este recuperată în sistemul carbonat printr-un regulator de nivel
închis/deschis, acţionat de LSH-1186.
Temperaturile de intrare în straturile absorberului sunt indicate cu TI-1109, TI1088, TI-1108, TI-1087. Căderea de presiune prin cele două straturi de sus este urmărită cu
PDI-1118, iar prin cele două straturi de jos este urmărită cu PDI-1119, ambele fiind
alarmate pentru valori înalte.
Un debit de apă din traseul de apă de înaltă presiune pentru cazane este introdus în
absorber deasupra stratului superior al acestuia printr-un orificiu de restricţie pe traseul N°
50-BW-007-53 pentru a curăţa gazul de soluţia Benfield. Soluţiile Benfield intră în
absorber prin două puncte diferite, la nivele diferite. Leşia regenerată din blazul
desorberului (1T-102) intră pe la partea superioară a absorberului, deasupra stratului 4 de
umplutură. Soluţia semiregenerată culeasă de buzunarul dispus sub stratul 2 al
desorberului este introdusă în absorber între straturile 2 şi 3. Soluţia uzată de la baza
absorberului părăseşte blazul acestuia spre desorber, destinzându-se prin ventilele LCV1120 A/B sau prin turbina hidraulică 1TP-104B. În desorber soluţia uzată circulă
descendent prin cinci straturi de inele (oţel carbon şi oţel inox), în care are loc desorbţia
parţială a CO2.
Soluţia semiregenerată de la mijlocul desorberului curge spre vasul de detentă 2D110 prin regulatorul de nivel LC-1083. Nivelul în vasul de detentă este alarmat pentru
valori scăzute şi ridicate; vapori formaţi în 2D-110 sunt readuşi în desorber cu ajutorul
bateriei de ejectoare 2I-103A÷D.
Regulatorul de presiune PC-1079 reglează recircularea vaporilor prin ejectorul 21103D pentru a menţine presiunea în vasul de detentă. Aburul necesar pentru ejectoare şi
desorber este asigurat de aburul produs în cazanul 1E-104; presiunea aburului în cazan este
reglată prin PC-1060. Apa de alimentare pentru cazanul 1E-104 este furnizată de striperul
condensului de proces 2PK-151 prin intermediul regulatorului de nivel LC-1059, alarmat
pentru nivele înalte şi joase; purjarea se execută manual.
Gazul de proces de la 1E-104 asigură căldura în blazul desorberului prin fascicolele 1
E-106 A/B. În caz de necesitate căldura suplimentară poate fi asigurată cu abur de joasă LP,
reglat cu HIC-1078 şi măsurat cu Fl-1907; acest abur va condensa în fascicolul
schimbătorului 1E-120.
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Soluţia semiregenerată de la 2D-110 este pompată de P-104 A-C în absorberul 1T101, reglarea debitului făcându-se cu FC-1114, alarmat pentru valori scăzute.
O parte din soluţia semiregenerată de la 2D-110 de pe intrare sau ieşire sau o parte a
soluţiei regenerate de la baza desorberului poate fi vehiculată cu 1P-112 la desorber sau la
sistemul de leşie prin filtrul 1F-101 prevăzut cu dispozitive de curăţare şi spălare.
Soluţia de leşie din blazul desorberului este răcită în 1E-117 (spaţiul intertubular),
încălzind condensul de turbină ce merge la degazorul 1D-104; 1E-117 poate fi by-pass-at
manual în caz că temperatura de ieşire indicată de TI-1131 este prea joasă. La ieşirea din
1E-117 soluţia de leşie regenerată este preluată cu 1P-103A/B şi trimisă în partea de sus a
absorberului prin spaţiul intertubular al răcitorului 1E-110 (prin tuburi circulă apa de
răcire); reglarea debitului de leşie regenerată se face cu FC-1118, alarmat pentru valori
scăzute. Temperaturile de intrare în vârful absorberului este indicată cu TI-1141.
Nivelul din blazul desorberului este indicat cu LI-1080 alarmat pentru valori
ridicate şi joase.
Temperaturile dintre straturile de umplutură a desorberului sunt indicate de TI-1085,
1084, 1083, 1082 1080, 1081.
Căderea de presiune pe cele 4 straturi superioare şi pe stratul de jos este indicată de
PDI-1086, respectiv PDI-1087 alarmate pentru valori înalte.
Este prevăzută o injecţie pentru agent antispumant, în partea superioară a
desorberului. Un filtru de cărbune activ este prevăzut deasemenea să reţină componentele
organice care generează spumarea
Dioxidul de carbon saturat cu vapori de apă părăseşte partea superioară a
desorberului prevăzută cu o supapă de vacuum şi 4 supape de siguranţă (reglate la presiuni
de deschidere diferite) şi este răcit în spaţiul intertubular al 2E-111 (prin tuburi circulă apă
demineralizată dinspre răcitorul de gaz metan 1E-108); condensul este separat în 1D-106 şi
pompat cu 1P-105A/B, 2P-105C:
- o parte la vârful desorberului 1T-102, prin regulatorul de debit FC-1099;
- cealaltă parte la striperul condensului de proces 2PK-151 prin regulatorul de nivel LC1104. 1D-106 este prevăzut cu alarme de nivel pentru valori ridicate şi joase (LAH-1287 şi
respectiv LAL-1286).
Gazul care părăseşte partea superioară a lui 1D-106 este răcit în spaţiul intertubular
al 1E-116 (în tuburi circulă apă de răcire) şi intră în separatorul 1D-109, de unde
condensul circulă prin cădere liberă, înapoi spre 1D-106 iar CO2 umed este trimis la uree
prin HIC-1059 prevăzut cu măsurători de debit şi de temperatură (FI-1105 şi TI-1137).
Nivelul apei în 1D-106 poate fi făcut manual cu apă de alimentare de joasă presiune (LP).
Presiunea în 1D-106 este reglată de PC-1102.
Metanarea catalitică
Gazul de proces de la separatorul 1D-107 este preîncălzit în partea intertubulară a
schimbătoarelor gaz-gaz 1E-107A/B (prin tuburi circulă gazul metanat după ieşirea din
metanator) şi în fascicolul de tuburi al schimbătorului 2E-108 pe seama gazului ce
părăseşte conversia de înaltă.
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În timpul pornirii şi opririi gazul care vine de la 1D-107 poate fi folosit ca gaz
combustibil recuperat. Temperatura de intrare în metanatorul 1R-105 este reglată cu TC1056 by-pass-ând cele trei încălzitoare, 1E-107A/B şi 2E-108.
Gazul de proces străbate catalizatorul din metanator de la partea superioară spre
bază, unde CO şi CO2 sunt transformaţi cu H2 în metan; procesul este exoterm.
Temperatura gazului la ieşirea din 1E-107A/B este indicată cu TI-1055.
Sunt prevăzute: o supapă de siguranţă la intrarea în metanator, azot de serviciu şi
injecţia de aer pentru pasivarea catalizatorului. Căderile de presiune prin metanator pot fi
urmărite cu PDG-1201 în timp ce temperaturile în stratul de catalizator sunt indicate cu TI1057 (alarmată pentru valori înalte şi joase), 1058, 1059 (de sus în jos).
Gazul metanat este răcit în schimbătoarele: 1E-107A/B (partea tubulară), 1E-108
(secţiunea intertubulară), 1E-109 (secţiunea intertubulară). Gazul de proces ce părăseşte
metanatorul intră în separatorul 1D-103 unde condensul format este separat şi trimis la
2PK-151 prin regulatorul de nivel LC-1136, alarmat pentru valori ridicate şi joase.
După ce părăseşte 1D-103 gazul de proces intră în compresorul de gaz de sinteză
1C-251/2 împreună cu hidrogenul recirculat de la unitatea de recuperare a hidrogenului
2X-201, încărcarea reformerului primar trebuie redusă pentru a menţine raportul final
H2/N2 egal cu 3.0).
Analizoarele de gaz AI-1140 (pentru hidrogen), AI-1141 (pentru CO+CO2, care
trebuie să fie întotdeauna mai puţin de 10 ppm v/v) şi AI-1142 (pentru CH4) sunt instalate
pe aspiraţia lui 1C-251/2 pentru urmărirea continuă a raportului H2/N2 din gazul de sinteză.
O parte din gazul de sinteză din aspiraţia 1C-251/2 poate fi recirculat la
hidrodesulfurator prin linia N° 80-P-104-30 în cazul în care unitatea de recuperare a H2 nu
funcţionează. Gazul din aspiraţia lui 1C-251/2 poate fi folosit ca gaz de combustie
recuperat în timpul fazelor de pornire şi oprire.
4. Comprimarea gazului de sinteză purificat şi circuitul (bucla) de sinteză
Circuitul gazului de sinteză purificat în compresie
Compresorul 1C-251/2 este capabil de a ridica presiunea amestecului de sinteză la
nivel cerut pentru procesul de sinteză a amoniacului. Acesta este conceput în patru trepte.
Refulările sunt răcite cu patru răcitoare dispuse între trepte: 1E-141, 142, 143, 144
condensul rezultat este separat în separatoarele 1D-141, 142, 143, 144 şi trimis la canalul
colector prin regulatoarele de nivel LIC-1459, 1450, 1451 pentru primele trei trepte şi
manual pentru treapta a patra.
Sistemul de antipompaj al compresorului este asigurat de regulatorul de debit FC1416 şi HV-1423.
Circulaţia gazului prin reactorul 2R-201 este realizat cu recirculatorul lui 1C-252.
Recirculatorul aspiră gazul din 1D-201. Gazul refulat de recirculator trece prin reactorul de
sinteză 2R-201 şi după răcire este amestecat cu gazul proaspăt de sinteză comprimat şi
răcit pe traseul de intrare în separatorul 1D-201.
Treptele compresorului de sinteză 1C 251/2 sunt antrenate de turbine iar energia de
antrenare provine din destinderea aburului SVH până la condensare; este prevăzută o priză
intermediară de abur de 47.5 bar. Viteza turbinei 1GC-251/2 este reglată cu PIC-1404 de
pe prima treaptă de aspiraţie a compresorului.
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Circuitul de sinteză a amoniacului (bucla de sinteză)
Gazul de sinteză proaspăt amestecat cu gazul recirculat, conţinând amoniac de la
reactorul 2R-201 este parţial condensat în 1E-205/1E-206.
Amoniacul lichid condensat este separat în separatorul final 1D-201, împreună cu
hidrat/carbonat/carbamat/bicarbonat de amoniu (datorită reacţiei complete a amoniacului cu
toate părţile per milion de H2O şi CO2) şi ulei, în cantităţi de ordinul ppm. De la
compresorul de gaz de sinteză. Toate aceste componente vor rămâne întotdeauna în
produsul final (amoniac lichid); cantităţile de apă şi ulei trebuie să fie verificate periodic
prin analize de laborator, pentru a fi siguri că amoniacul lichid corespunde standardului de
calitate. Apă, CO, CO2 şi uleiul sunt otrăvuri pentru catalizatorul din reactorul 2R-201.
Nivelul de lichid în 1D-201 este reglat cu LC-3053 alarmat pentru valori ridicate şi
joase. Gazul de sinteză este analizat pentru conţinutul de amoniac (AI-3019), metan (AI3017), hidrogen (AI-3016) dispuse ori pe ieşirea din 1E-205 (spre intrarea în coloană) sau
pe ieşirea din 1E-201 (la ieşirea din coloană) sau pe ieşirea din 1E-204 A, B, C (gaz de
purjă).
Fără a lua în considerare micile cantităţi de argon; pentru a calcula raportul H2/N2 în
bucla de sinteză se foloseşte bilanţul pe azot pentru încărcare de 100%.
O cantitate bine definită de gaz este purjată în afara circuitului pentru a menţine
conţinutul de metan şi argon la valorile recomandate. Acest gaz este trimis la unitatea de
recuperare a hidrogenului. Pe traseul de ieşire a gazului din separatorul final 1D-201 este
prevăzut HV-3083 pentru depresurizarea buclei în caz de urgenţă (avarie).
La ieşirea din coloana de sinteză gazul este răcit în 1E-203 (partea tubulară) iar în
secţiunea intertubulară se produce aburul VHP saturat care merge la supraîncălzitorul 2H202. Presiunea aburului la ieşire este reglată de PC-3034.
5. Răcirea şi circuitele auxiliare
Circuitul de răcire
Amoniacul lichid de la separatorul HP 1D-201 este filtrat prin 1F-201A sau B şi se
destinde prin LV-3053 A sau B la presiunea mai mică în tancul 1D-202.
Amoniacul lichid cald de la 1D-202 este filtrat prin 1F-202 şi debitul este măsurat cu
FI/FV-3048 apoi este livrat în trei direcţii sau trimis la răcitorul buclei de amoniac 1E-206
printr-un traseu pentru a compensa pierderile de amoniac în partea de răcire.
Cele trei direcţii mai sus menţionate sunt următoarele:
1. Spre intrarea în 1D-252 prin regulatorul de nivel LC-3054.
2. Tancul de amoniac de presiune înaltă prin HC-3088.
3. Instalaţia de uree.
Amoniacul lichid din 1D-252 (din circuitul compresorului 1C-253) este transferat în
1D-251 (din circuitul compresoarelor 1C-254A/B) prin regulatorul de nivel LC-2505.
Amoniacul lichid de la ultimul separator 1D-251 care lucrează aproape la presiune
atmosferică este livrat la tancul criogenic de stocare 1TK-251 cu pompele centrifugale 2P252A/B prin regulatorul de nivel LC-2504.
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Presiunea în 1D-251 este controlată cu PC-2502 care reglează încărcarea
compresoarelor 1C-254A/B. 1D-251 este conectat la depozitul criogenic printr-un traseu de
echilibrare. Această conectare este închisă pentru presiuni foarte ridicate în schimb este
deschisă pentru presiuni foarte mici în 1D-251.
Refulările compresoarelor 1C-254 A/B sunt răcite şi amoniacul parţial condensat în
răcitoarele schimbătoarelor 1E-252 A/B (secţiunea intertubulară) apoi intră în rezervorul
1D-252. Amoniacul gazos din 1D-252 este aspirat de 1C-253. Presiunea de aspiraţie a 1C253 este reglată de PC-2508 care acţionează asupra debitului de abur al turbinei.
Antipompajui compresorului 1C-253 este controlat de regulatorul de debit FC-2530 pe
linia de ieşire din primul răcitor 1E-212 (by-pass-at manual sau cu vana HV-2523). Din
aspiraţia lui 1C-253 este posibil să se alimenteze cu amoniac gazos instalaţia de acid
azotic. Vaporii de NH3 comprimaţi cu 1C-253 sunt răciţi şi condensaţi în schimbătoarele
1E-212, 1E-211A şi 1E-211B iar amoniacul lichid este acumulat în vasul 1D-206 unde se
controlează nivelul cu LC-3058, care descarcă în 1D-252 surplusul de amoniac lichid.
Amoniacul lichid de la 1D-206 se descarcă prin intermediul lui LV-3061 în răcitorul buclei
de sinteză 1E-206 (secţiunea intertubulară).
Vaporii de NH3 părăsesc 1E-206 pe sus şi se întorc în 1D-252 pentru recomprimare;
amoniacul lichid de la baza lui 1E-206 se destinde în răcitorul 1D-208 printr-un regulator
de nivel LC-3064. Vaporii de NH3 de la partea superioară a lui 1D-208 intră în 1D-251
pentru recomprimare.
În răcitorul 1D-208 sunt trei condensatoare de NH3 pentru a recupera amoniacul de
pe trei circuite:
1) Vaporii de la 1D-202: vaporii de la 1D-202 intră în serpentina 1E-209 şi apoi în
separatorul 1D-204 de unde amoniacul lichid este trimis în 1D-202 gravitaţional în timp ce
vaporii împreună cu vaporii de la 1D-205 sunt încălziţi în 1E-207 (secţiunea intertubulară)
şi trimişi la sistemul de gaze de combustie presiunea fiind controlată cu PC-3022.
2) Vaporii de la 1E-204 ABC: amoniacul este răcit şi condensat în schimbătoarele
2E-207 (secţiunea intertubulară), 1E-207 (secţiunea intertubulară) şi 1E-208 apoi curentul
intră în separatorul 1D-203 de unde amoniacul lichid este recuperat în 1D-202 prin
regulatorul de nivel LC-3057. Inertele care conţin puţin amoniac sunt controlate cu HC3084 încălzite în 2E-207 (secţiunea intertubulară) şi trimise la 2X-201 pentru purificarea
hidrogenului. Presiunea de intrare a 2X-201 este controlată prin PC-3051 care eşapează în
atmosferă sau prin PC-3050 către sistemul gazului de combustie. Gazul de purjă poate fi
trimis ca gaz de combustie de asemenea prin vana HV-3086.
3) Vaporii de la 1D-206: vaporii sunt condensaţi în serpentina 1E-210 şi separaţi în
1D-205 de unde amoniacul lichid este trimis înapoi în 1D-206 gravitaţional unde inertele cu
gazele de la 1D-204 sunt trimise cu regulatorul de presiune în sistemul de recuperare a
gazului de combustie.
În timpul pornirii compresorul de amoniac 1C-253 asigură circulaţia azotului prin
metanator sau în convertorul de joasă LTS pentru încălzirea cu azot. În sistemul de
depozitare criogenică pompele de alimentare 1P-251 A/B livrează amoniac lichid la
Limitele Bateriei sau în timpul pornirii acestea fac nivelele în circuitul de răcire a
amoniacului.
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Unitatea de purificare a hidrogenului 2X-201
Gazul de purjă de la bucla de sinteză este tratat în partea de purificare a
hidrogenului pentru a recupera amoniacul sub formă de apă amoniacală şi o cantitate de
hidrogen maxim posibilă de cea mai înaltă puritate.
Hidrogenul obţinut în 2X-201 este trimis la Limitele Bateriei sau în atmosferă prin
regulatorul de presiune PC-3053; un al doilea curent de hidrogen este trimis la aspiraţia
compresorului gazului de sinteză prin vana HV-3087, pentru a creşte producţia de amoniac
fără a modifica încărcătura reformerului primar sau pentru a micşora încărcarea
reformerului primar fără a schimba producţia de amoniac. Al treilea flux de hidrogen este
trimis în prima treaptă de refulare a compresorului de gaz natural 1C-101.
Gazul recuperat de la unitatea de purificare a hidrogenului merge în sistemul gazului
de combustie al reformerului primar, în separatorul 1D-110 prin PC-3052.
Schema bloc a fluxului tehnologic de obţinere a amoniacului este prezentată în
Figura 1.
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Figura 1. Schema bloc a Instalatiei AMONIAC SALZGITTER
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Principalele substanţe periculoase vehiculate în Instalaţia Amoniac SALZGITTER,
sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.
Cantitate
Indicaţii despre
Instalaţia
Substanţa periculoasă
crt.
max.
pericole speciale
1
Amoniac
50
toxic
2
Gaz metan
0,1
Extrem de inflamabil
Amoniac
3
Hidrogen
10
Extrem de inflamabil
Toxic, periculos
4
Metavandat de potasiu
2
pentru mediu
Clasificarea şi etichetarea substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în cadrul
Instalaţiei Amoniac, conform Anexa 2 la H.G. nr. 1408/2008, sunt prezentate în
continuare.
Tabelul 2
Nr.
Crt.

Denumirea
comercială
a substanţei

Nr. Index
(cf. anexa nr. 2 la
HG nr. 1408 /
2008)

0

1

2

1

Amoniac

Clasificarea / etichetarea substanţei
(cf. HG nr. 1408 / 2008)

Clasificare
3
R10-T; R23-C;
R34-N; R50

007-001-00-5

Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 3; R63
T; R48/23
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R51-53

2

Metavanadat de
potasiu

3

Gaz metan

601-001-00-4

F+; R12

4

Hidrogen

001-001-00-9

F+: R12

-

16

Etichetare
(clasa de pericol / clasa de risc /
clasa de securitate)

4
T; N
R10, R23, R34, R50
S1/2, S9, S16, S26,
S36/37/39, S45, S61
T; N
R: 20/22-37-48/23-51/5363-68
S: (1/2-)36/37-38-45-61
F+
R12
S2, S9, S16, S33
F+,
R12
S2, S9, S16, S33
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Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase vehiculate în cadrul Instalaţiei
Amoniac, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) este prezentată în
continuare.
Tabelul 3
Clasificarea / etichetarea substanţei
Clasificare
Nr.
Crt.

Denumirea
comercială

Nr. CE

Clasa de pericol şi categoria
Cod(uri)

Etichetare
Fraza de
pericol
Cod(uri)

Pictogramă,
Cuvânt de
avertizare
Cod(uri)

Fraza de
pericol
Cod(uri)

-Gaz inflamabil, Categoria 2;
-Gaz comprimat
-Toxicitate acută (la
GHSO4
H221
H221
inhalare), Categoria 3;
H332
GHSO6
H332
1
231-635-3 -Corosiv pentru piele/iritaţie,
1.
Amoniac
H314
H314
GHSO5
Categoria 1B;
H400
H400
GHSO9
-Periculos pentru viaţa
acvatică, Pericol acut,
Categoria 1
- Gaz inflamabil, Categoria 1;
GHS02
215-605-7
H220
H220
2.
Hidrogen 2
- Gaz comprimat
GHS04
- Gaz inflamabil, Categoria 1;
GHS02
200-812-7
H220
H220
3.
Gaz metan2
- Gaz comprimat
GHS04
1
Notă: - H221 – Gaz inflamabil; H332 – Nociv în caz de inhalare; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii
şi lezarea ochilor; H400 – Foarte toxic pentru viaţa acvatică;
2
- H220 - Gaz extrem de inflamabil.

Comportarea substanţelor vehiculate în Instalaţia Amoniac SALZGITTER în
condiţii normale sau de avarie sunt prezentate în Tabelul 4.
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Tabelul 4
Nr.
crt.

Denumirea
substanţei
periculoase

Nr. CAS

0

1

2

1

Amoniac

2

Metavanadat
de potasiu

3

Gaz metan

4

Hidrogen

Comportament în condiţii
normale

accident

3

4
Reacţionează violent cu acizii, cu
agenţii oxidanţi, cu sărurile de
brom, halogenuri şi
interhalogenuri, compuşi cu aur,
argint, telur, mercur, etilenoxid,
acid hipocloric, hipocloriţi, metale
(atacă cuprul, zincul, aluminiul şi
aliajele lor). Prin dizolvare în apă
degajă cantităţi mari de căldură.

Produsul este stabil în
condiţii normale de
7664-41-7 depozitare şi manipulare
Nu suferă polimerizări
accidentale

Este stabil la temp. camerei
în containere închise, în
Temperaturi ridicate pot provoca
condiţii normale de
explozia.
depozitare şi manipulare.
Nu suferă polimerizări
accidentale.
Formează amestecuri explozive cu
Produs stabil la temp.
aerul; se aprinde in contact cu
74-82-8 ambianta; nu suferă
suprafeţele încălzite şi în prezenţa
polimerizări accidentale.
oricăror surse de scântei.
Reacţionează violent cu
Trebuie evitat contactul cu surse
1333-74
substanţele oxidante.
de căldură şi scântei.
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2.3. Factori de risc de accident major
Anumite aspecte ale exploatării unei instalaţii de amoniac sunt cu un anumit grad de
periculozitate.
Aceasta înseamnă că, dacă nu se iau o serie de măsuri simple de protecţie, anumite
manevre şi operaţii pot deveni periculoase pentru instalaţie şi pentru personalul de
exploatare.
Măsurile de protecţie se realizează fie prin îndepărtarea condiţiei care constituie
factorul periculos, fie prin protejarea propriu-zisă a instalaţiei şi personalului de acţiunea
acestor factori.
Riscurile posibile de accident major la Instalaţia de Amoniac sunt:
2.3.1. Risc de explozie
Condiţii care pot conduce la accident major:
- nerespectarea normelor de regim tehnologic prin depăşirea presiunii şi
temperaturii de regim;
- scăpări de amoniac gaz, depăşirea limitei inferioare de explozie a amoniacului în
amestecul amoniac-aer;
- nerespectarea instrucţiunilor de introducere abur în traseu.
Una din cele mai frecvente pericole într-o instalaţie tehnologică de tipul
Amoniacului este acumularea gazelor combustibile în cuptoarele oprite, datorită scăpărilor
ventilelor din traseele de gaz combustie.
Înainte de introducerea vreunei flăcări sau a aprinderii focurilor în aceste cuptoare,
trebuie să se elimine acest gaz combustibil, prin explozia lui putându-se produce avarii
serioase ale cuptorului şi accidentări grave ale personalului.
La reformerul primar şi cazanul auxiliar această purjare se poate realiza prin
punerea în funcţiune a ventilatorului de gaze arse.
La preîncălzitoare, pentru purjare se foloseşte aburul de joasă presiune care se
introduce în focare prin conductele prevăzute pentru acest lucru.
Mediile ce pot da naştere exploziilor în fabrica de amoniac precum şi limitele de
explozie, sunt următoarele:
Gazul metan - în amestec cu aerul, între limitele de 6-16% în volume explodează,
aprinzându-se singur la 675ºC;
În amestec cu oxigenul limitele de explozie ale gazului sunt cuprinse între 5 – 60%
vol.
Amestecul maxim de gaz metan – aer fără pericol de explozie este numai 2% metan
în amestec.
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Hidrogenul – în amestec cu aerul între limitele 4 – 75% în vol. explodează
aprinzându-se singur la 577ºC.
Oxidul de carbon – în amestec cu aerul între limitele de 13 – 75% vol. explodează
aprinzându-se singur la 610ºC.
Amoniacul – în amestec cu aerul între limitele 18 - 27% vol. explodează
aprinzându-se singur la 780ºC. În amestec cu oxigenul, amoniacul explodează între
limitele 13,5 - 82% vol. amestec.
În funcţie de temperatură limitele de explozie a amestecului de amoniac - aer,
diferă. De exemplu:
- la 20ºC limitele periculoase de amestec amoniac - aer este cuprins între 16 –
17% în vol.
- la 250ºC limita periculoasă de amestec amoniac - aer este cuprinsă între 14 –
30,4% în vol.
- la 450ºC limita periculoasă de amestec amoniac - aer este cuprinsă între 14 –
32% în vol.
În aer amoniacul arde greu, iar în prezenţa oxigenului se aprinde foarte uşor.
Gazele menţionate mai sus, în limitele arătate prezintă pericol de explozie extrem de
mare sau mai bine spus explozie sigură, în prezenţa unor scântei, flăcări, scurtcircuit
electric, scântei provocate prin lovirea unor corpuri dure, etc.
2.3.2. Risc de incendiu
- nerespectarea parametrilor tehnologici;
- depozitarea necorespunzătoare a amoniacului;
- prezenţa unor surse de căldură care pot aprinde de la distanţă vaporii de
amoniac;
- neetanşeităţi pe fluxul tehnologic, ce pot conduce la aprinderea amoniacului gaz
de la o scânteie, descărcare atmosferică, electricitate statică;
- dereglări în procesul tehnologic, ca urmare a nefuncţionalităţii parţiale sau totale
a aparaturii AMC.
Măsurile de securitate în caz de incendiu / explozie sunt în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare al procesului tehnologic şi instrucţiunile de lucru şi anume:
- şeful de formaţie anunţă serviciul privat pentru situaţii de urgenţă şi dispeceratul
de producţie, solicitând oprirea Instalaţiei Amoniac SALZGITTER şi intervenţia
pentru izolarea incendiului;
- se goleşte cât mai urgent utilajul avariat;
- se iau măsuri de localizare a incendiului folosind instalaţiile de stins incendiul şi
stingătoarele din dotare.
2.3.3. Risc de intoxicare cu amoniac
Pericolul de intoxicare a personalului de exploatare apare ca urmare a producerii
unor incidente în fabricarea amoniacului, având consecinţă emisii masive de amoniac,
cauzate de:
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neetanşeităţi la armături utilaje;
fisuri la conductele traseelor de amoniac;
deschiderea şi blocarea supapelor de siguranţă.

Măsurile de limitare a efectelor avariei constau în localizarea neetanşeităţii, fisurii,
identificării supapei defecte şi luarea de măsuri de drenare şi golire imediată a amoniacului
din utilajul afectat, pentru limitarea emisiilor de amoniac în atmosferă
Măsurile de securitate privesc:
purtarea obligatorie a măştii de gaze cu cartuş pentru amoniac (verificată în
termen);
evitarea neetanşeităţilor, prin urmărirea în permanenţă a procesului
tehnologic;
purtarea de echipament de lucru şi protecţie în conformitate cu cerinţele
prevăzute în normativul de securitatea muncii.
2.3.4. Risc de arsuri chimice şi termice
Arsurile chimice pot fi cauzate de acţiunea directă a:
- amoniacului gaz sau amoniacului lichid;
- gazului metan;
- aburului.
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi;
- manipulării neglijente a aburului;
- lucrului cu foc deschis.
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor de
lucru şi de securitatea muncii.
2.3.5. Risc de poluare a mediului (a solului, apei subterane şi apei de suprafaţă)
În timpul procesului tehnologic de fabricaţie a amoniacului şi a transportului
acestuia la depozit, pot apare dereglări cu efect de poluare a factorilor de mediu sol, apă de
suprafaţă şi apă subterană, în condiţiile atingerii unei valori depăşite faţă de concentraţiile
normale.
Poluarea se poate datora următoarelor cauze:
- neetanşeităţi ale utilajelor în care se produce sau se vehiculează amoniac;
- neetanşeităţi, fisuri ale traseelor, armăturilor din instalaţie;
- deversării de produse din utilaje, datorită defecţiunilor aparatelor de măsură şi
control, precum şi erorii umane.
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2.3.6. Risc de asfixiere cu azot
Riscul de asfixiere cu azot apare unde concentraţia oxigenului scade sub 17% şi nu
se respectă instrucţiunile de securitatea muncii (nu se utilizează măşti izolante cu oxigen
sau aer sau măşti cu aducţiune de aer curat).
La lucrările de remediere avarii, în încăperi închise sau la rezervoare, unde s-au
efectuat suflări cu azot ale utilajelor şi concentraţia de oxigen ajunge sub 17% vol.,
măsurile de securitate impun utilizarea de măşti izolante cu oxigen sau aer sau măşti cu
aducţiune de aer curat.
2.3.7. Risc datorat factorilor mecanici
Factorii mecanici sunt determinaţi de existenţa utilajelor dinamice (compresoare,
pompe, ventilatoare, agitatoare, transportoare), precum şi de incorecta exploatare a
utilajelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu toate
dispozitivele de protecţie necesare funcţionării în siguranţă şi asigurării securităţii muncii.
Astfel, este interzisă funcţionarea vanelor, ventilelor care prezintă scăpări, neetanşeităţi. La
fel, conductele care prezintă scăpări la flanşe, fitinguri.
Pe refularea pompelor este interzis a se folosi furtun de cauciuc. La utilajele
dinamice, toate părţile în mişcare trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie, indiferent
de amplasarea utilajului. Nu este permis a se interveni la un utilaj dinamic în timpul
funcţionării.
Scările, pasarelele, golurile de montaj trebuie prevăzute cu balustradă. Închiderea
sau deschiderea ventilelor de pe conductele din instalaţie se face numai folosind ochelari şi
mănuşi de protecţie. Nu se folosesc răngi sau pârghii la deschiderea sau închiderea
ventilelor.
2.3.8. Risc datorat factorilor electrici
Reparaţiile sau intervenţiile de natură electrică sunt efectuate numai de electricieni.
Când se fac intervenţii electrice la tabloul electric se pun plăcuţe avertizoare şi se scot
siguranţele electrice. Motoarele electrice posibil a fi stropite cu apă sau alte substanţe
chimice trebuie prevăzute cu carcase de protecţie.
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Urgenţele accidentale posibile la Instalaţia Amoniac sunt:
Tabelul 5
Nr.
crt.

Substanţa
implicată

Denumirea evenimentului

Urgenţe accidentale

Hidrogen

explozie, incendiu

4
5

Eliberare amoniac lichid din traseele
şi rezervoarele de amoniac
Eliberare amoniac gazos din traseele
şi rezervoarele de amoniac
Eliberare de gaze cu conţinut de
hidrogen
Eliberare de metan
Eliberare de azot gazos

Metan
Azot gaz

6

Eliberare de ulei

Ulei

explozie, incendiu
asfixieri
dispersie în mediu,
incendiu

1
2
3

Amoniac lichid
Amoniac gaz

dispersie toxica, explozie,
dispersie în mediu
dispersie toxică, explozie,
dispersie în mediu

Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 6.
Instalaţia

Amoniac
Salzgitter

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice
- întreruperea alimentării cu gaz metan
şi / sau cu utilităţi
- exploatare la parametrii diferiţi de
cei normali, optimi
Avarii mecanice
- neetanşeităţi la armături şi garnituri
compresor refrigerare
- neetanşeităţi presetupe şi armături la
pompe amoniac, pompe spălare gaz
brut la sinteză
- deteriorare armături la răcitoarele de
amoniac, schimbătoare de căldură, etc.
Explozie, incendiu
- spart tub reformer primar
- fisurat colector gaz metan
- pierderi ulei la compresoare
Accident chimic
- fisuri la separatoare amoniac,
colectoare prin care circulă amoniac şi
soluţie Benfield
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri,
cu emisii mari de amoniac în aer
23

Tabelul 6
Măsuri de intervenţie
- oprirea utilajului sau a
instalaţiei, dacă este cazul
- remedierea defecţiunilor, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (izolare echipament,
golire, spălare, inertizare,
determinarea concentraţiei de
substanţe periculoase
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă, internă.
Se pun în aplicare prevederile
planului de protecţie şi intervenţie
în caz de accident chimic,
planului de urgenţă internă.
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2.4. Oprirea instalaţiei în situaţii accidentale
Descrierea sistemului de blocaj şi a succesiunii logice de operare a blocajelor
Modul de funcţionare a blocajelor în fabrică se bazează pe trei sisteme de control
logice programabile (PLC), care acoperă trei sectoare, pe toată fabrica. Fiecare PLC
conţine modul de operare la oprirea fabricii şi măsuri logice de siguranţă, care ne asigură
că fabrica este adusă la condiţii sigure, în eventualitatea defectării unui echipament sau în
cazul în care parametrii de funcţionare ai unui proces nu mai corespund celor proiectaţi.
PLC-urile controlează, de asemenea secvenţele de pornire pentru toate fluxurile ce
fac parte din proces şi echipamentele asociate, inclusiv măsurile de reglare automată care
măresc fiabilitatea fabricii.
Cele trei PLC-uri comunică fiecare între ele, prin cabluri de legătură şi cu DCS, prin
intermediul lanţului de date sau a cablurilor de legătură, dependente de semnalele critice.
Procesele din fabrică, echipamentele de proces şi intrările/ieşirile asociate sunt
împărţite după cum urmează.
PLC-1: OPRIREA GENERALĂ A FABRICII
REFORMERUL PRIMAR 2H-101
COMPRESORUL DE GAZ NATURAL 1C-101
COMPRESORUL DE AER DE PROCES 1C-102
PLC-2: SPĂLAREA BENFIELD
METANATORUL1R-105
COMPRESORUL DE SINTEZĂ 1C-251/2
RĂCIREA Şl STOCAREA NH3 (1C-253, 1C-254A/B)
BUCLA DE SINTEZĂ
UNITATEA DE PURIFICARE A H2 2X-201
PLC-3: SUPRAÎNCĂLZITORUL DE ABUR 2H-102 UTILITĂŢI
PLC-1
OPRIREA TOTALĂ A FABRICII
Sistemul de oprire a fabricii este activat când apare oricare din condiţiile:
- PSLL-1232 Presiunea aerului instrumental - foarte joasă.
- XS-380V
Cade alimentarea cu 380V.
- HS-2124
Activarea manuală a opririi prin butonul de pe panoul central de
control.
Schema logică pentru oprirea fabricii este localizată în PLC-1 şi este conectată cu
PLC-2 şi PLC-3, capabile să oprească, succesiv, întreaga fabrică. Activarea opririi totale a
fabricii va avea loc în următoarele cazuri:
- oprirea reformerului primar 2H-101;
- oprirea compresorului de gaz natural 1C-101;
- oprirea compresorului de aer de proces 1C-102;
24

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

- oprirea metanatorului 1R-105;
- oprirea compresorului de sinteză 1C-251/252;
- oprirea supraîncălzitorului de abur 2H-102;
- oprirea sistemului de răcire;
- oprirea unităţii de purificare a H2 2X-201;
- oprirea pompei de soluţie semiregenerată 1P-104A (turbina acţionată cu abur).
Unitatea de spălare a CO2 va rămâne sub controlul operatorului pentru orice alte
manevre suplimentare necesare. Când este activată oprirea fabricii XA-.. . . va indica acest
lucru pe display-ul DCS. Când toate cele trei semnale de oprire sunt în condiţii normale,
YL-.... vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul central: "oprirea totală a fabricii gata de
resetare (aducere la condiţii iniţiale)". Dispozitivul de resetare, HS-2124R este localizat pe
panoul central de comandă. Când HS-2124R este activat, XA-1001 şi YL-1001A/B se vor
stinge şi pe display-ul DCS va apare indicaţia YL-1022 arătând că oprirea fabricii a fost
resetată (stopată) cu succes.
Procesele din instalaţie care au directa legătură cu schema de oprire şi sunt afectate
de aceasta vor fi gata de repornire.
COMPRESORUL DE GAZ NATURAL 1C-101. (Paginile DCS 109÷111)
1C-101 este un compresor centrifugal cu două trepte, acţionat de o turbină cu abur.
Sistemul său de interblocaj şi oprire cuprinde planuri complete de proces şi dispozitive
mecanice de protecţie şi are două semnale externe de oprire. Cele două semnale externe de
oprire provin de la comanda generală de oprire a fabricii şi de la oprirea reformerului
primar 2H-101.
Semnalul de oprire de la reformerul 2H-101 este de formă pulsatorie, activând
secvenţa de oprire a compresorului şi revenind apoi la condiţiile normale, după durata
pulsului. Aceasta permite repornirea compresorului fără ca sistemul de interblocaj al
reformerului să fie resetat.
Compresorul 1C-101 va fi oprit dacă este îndeplinită oricare din condiţiile:
LSHH-1004
Nivel foarte mare în vasul de separare a gazului natural.
XS1-C101
Defectarea sistemului de control al compresorului 1C-101.
XA-.. . .
Comanda de oprire generală a fabricii.
XA-....
Comanda de oprire reformer2H-101.
HS-1512A
Oprire manuală din panoul central de comandă.
HS-1512B
Oprire manuală din câmp (panoul local).
AMHH-1370
Deplasări axiale foarte mari.
PSLL-1375
Presiunea uleiului de ungere - foarte mică.
PSHH-1349
Presiunea foarte mare la intrarea în condensator.
LSLL-1366
Nivel foarte scăzut în vasul de ulei de etanşare 1D-123A.
LSLL-1367
Nivel foarte scăzut în vasul de ulei de etanşare 1D-123B.
LSHH-1351
Nivel foarte mare în condensator.
PSLL-1347
Presiunea uleiului de comandă - foarte mică.
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Va fi prevăzută o pagină grafică pentru detectarea imediată a defecţiunilor. Aceasta
ne va lămuri asupra cauzelor iniţiale ale opririi.
Compresorul este oprit prin dezenergizarea solenoidului cu releu care acţionează
ventilul IY-1345 care întrerupe uleiul de comandă de la sistemul de reglare al turbinei.
PSLL-1347 este prevăzut cu un comutator de suprareglare, în scopul pornirii.
Pompele de ulei de etanşare P-122A/B, pompele de ulei de ungere P-121 A/B şi
pompele de condens P-113A/B sunt prevăzute cu comutatoare locale cu poziţiile
auto/manual, cu ajutorul cărora se poate porni pompa de rezervă, în eventualitatea
defectării pompei de serviciu sau a apariţiei unor probleme de proces asociate.
Pompele de serviciu sunt pornite local, cu selectorul comutat pe poziţia manuală, iar
pompele de rezervă vor fi pregătite pentru o eventuală pornire prin comutarea selectorului
lor pe poziţia automată.
Pompele de ulei de ungere P-121A/B:
Înaintea pornirii oricărei pompe, ambele selectoare trebuie să fie comutate pe poziţia
manuală (aceasta se aplică şi la pompele de etanşare şi la cele de condens). Pompa de
serviciu poate fi atunci pornită.
Când presiunea pe uleiul de ungere are valori normale, pompa de rezervă va avea
selectorul comutat pe poziţia automată. Pompa de rezervă va porni automat în
eventualitatea unei defecţiuni la pompa de serviciu sau în cazul unei scăderi de presiune pe
uleiul de ungere, detectată de PSL-1356. Pornirea pompei de rezervă este o acţiune care
primează şi orice altă activitate va fi abandonată de către operator.
Pompele de ulei de etanşare P-122A/B:
Pornirea şi aşteptarea în rezervă au aceleaşi proceduri ca şi în cazul pompelor de ulei
de ungere. Pompa de rezervă va porni în eventualitatea unei defecţiuni a pompei de serviciu
sau în cazul în care nivelul de ulei din tancurile de etanşare 1D-123A şi 1D-123B este prea
scăzut, fapt detectat de LSL-1364/1365. De asemenea, ca şi în cazul pompei de ulei de
ungere, pornirea pompei de rezervă este o manevră care primează.
Pompele de condens P113A/B:
Procedura de selectare a pornirii şi rezervei este similară cu cea prezentată la 1P121A/B, cu specificarea că una dintre pompe este de rezervă atunci când nivelul de
condens este normal. Pompa de rezervă va porni automat în eventualitatea unei defecţiuni a
pompei de serviciu sau în cazul în care nivelul de condens este prea mare, fapt detectat de
LSH-1351. Când nivelul de condens revine la normal, operatorul are două opţiuni:
- poate opri pompa de rezervă prin comandă manuală, sau
- poate aştepta până când dispozitivul LSL-1351 va detecta un nivel scăzut de
condens şi, ca urmare, acesta va comanda oprirea automată a pompei; astfel, se va reveni la
starea de pompă de serviciu/pompă de rezervă.
Oprirea compresorului de gaz natural va rezulta în următoarele cazuri:
- oprirea reformerului primar 2H-101;
- deschiderea ventilului de antipompaj FV-1399, prin decuplarea solenoidului cu
releu FY-1399, care acţionează ventilul. În timp ce compresorul este oprit şi presiunea
uleiului de comandă este foarte scăzută (PSL-1347), solenoidul poate fi cuplat şi decuplat
în scopul testării, prin activarea lui HS-1347A/HS-1347B de pe panoul local.
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Pentru a întreţine interblocajele compresorului în stare de funcţionare normală sunt
prevăzute următoarele comutatoare de suprareglaj:
- MOSL-1004 Nivel foarte mare în separatorul inerţial de pe traseul de gaz
natural (LSHH-1004).
- MOSP-1375 Presiune scăzută pe uleiul de ungere (PSLL-1375).
- MOSP-1349 Presiune mare pe intrarea în condensator (PSHH-1349).
- MOSL-1366 Nivel scăzut al uleiului de etanşare din 1D-123A (LSLL-1366).
- MOSL-1367 Nivel scăzut al uleiului de etanşare din 1D-123B (LSLL-1367).
- MOSL-1351 Nivel foarte mare în condensator (LSHH-1351).
- MOSP-1370 Deplasări axiale foarte mari (AMHH-1370).
Când toate semnalele de interblocaj sunt normale (funcţionare fără defecţiuni), YL1300A/B va indica pe display-ul DCS şi pe panoul local: "interblocajele 1C-101 gata de
resetare (aducere în condiţii iniţiale)". Activarea lui HS-1348 de pe panoul local va
energiza FY-1347 şi IY-1345. Indicaţiile YL-1300A/B (gata de resetare) se vor stinge. YL1301A/B va indica că interblocajele de la 1C-101 au fost resetate cu succes. Operatorul
poate reîncepe acum procedura de pornire a compresorului.
COMPRESORUL DE AER 1C-102. (Paginile DCS 112÷113).
1C-102 este un compresor centrifugal în două trepte, acţionat de o turbină cu abur.
Sistemul lui de oprire şi interblocaj cuprinde planuri complete de proces şi dispozitive
mecanice de protecţie şi un semnal extern de oprire, care este comanda de oprire a fabricii.
Compresorul 1C-102 este oprit dacă are loc oricare din condiţiile:
XS1-C102
Defecţiune în sistemul de comandă.
XA-. ...
Comandă de oprire totală a fabricii.
HS-1503A
Oprire manuală din panoul central.
HS-1503B
Oprire manuală de la panoul local.
PSLL-1409
Presiune scăzută pe uleiul de ungere.
AMHH-1405
Deplasări axiale foarte mari.
LSHH-1395
Nivel ridicat de condens.
PSHH-1394
Presiune mare în condensator.
PSLL-1411
Presiune scăzută pe uleiul de comandă.
Este prevăzută o pagină grafică pe sistemul DCS pentru a detecta imediat orice
defecţiune. Aceasta ne va lămuri asupra cauzelor iniţiale ale opririi.
Compresorul este oprit prin dezenergizarea solenoidului care acţionează ventilul IY1390, care întrerupe uleiul de comandă de la sistemul de reglare al turbinei. PSLL-1411
este prevăzut cu un comutator de suprareglare, în scopul pornirii.
Pompele de ulei de ungere P-113A/B şi pompele de condens P-114A/B sunt
prevăzute cu un panou cu comutatoare auto/manual, capabile să pornească automat pompa
de rezervă, în eventualitatea defectării pompei de serviciu. Pompele de serviciu sunt
pornite local, cu selectorul comutat pe poziţia manuală, iar pompa de rezervă
corespunzătoare va fi pregătită de aşteptare prin comutarea pe poziţie automată a
selectorului său.
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Pompele de ulei de ungere P-131A/B:
Înainte de a porni orice pompă, ambele selectoare trebuie să fie comutate pe poziţia
manuală (aceasta se aplică şi pompelor de condens). Pompa de serviciu poate fi, atunci,
pornită.
Când presiunea pe uleiul de ungere are valori normale, pompa de rezervă poate fi
cuplată comutând selectorul pe poziţia automată. Astfel, pompa de rezervă va porni
automat în cazul defectării pompei de serviciu sau în cazul scăderii presiunii pe uleiul de
ungere, fapt detectat de PSL-1400. Pornirea pompei de rezervă este o manevră care
primează şi orice manevră suplimentară va fi abandonată de către operator.
Pompele de condens P-114A/B:
Procedura de selectare a pompei de serviciu/rezervă este similară cu cea de la
pompele de ulei de ungere, poziţia de pompă de serviciu fiind selectată pentru cazul în care
nivelul de condens are valori normale. Pompa de rezervă va porni automat în eventualitatea
defectării pompei de serviciu sau la un nivel mare de condens în condensator, fapt detectat
de către LSH-1396.
Când nivelul de condens ajunge la valoarea normală operatorul are două opţiuni:
- opreşte manual pompa, sau
- aşteaptă până când este detectat un nivel scăzut în condensator, de către LSL-1397,
moment în care pompa de rezervă este oprită automat şi se revine la starea de pompă de
serviciu/pompă de rezervă.
Oprirea compresorului de aer are ca rezultat următoarele secţiuni:
- decuplarea solenoidului care acţionează ventilele FY-1379 şi HY-1381,
determinând deschiderea ventilelor FV-1379 şi HV-1381. În timpul cât compresorul este
oprit şi presiunea uleiului de comandă este foarte scăzută (PSLL-1411), FY-1379 şi HY1381 pot fi cuplate/decuplate în scopul testării prin activarea lui HS-1411C şi HS-1411A
din panoul local;
- oprirea metanatorului 1R-105 (a se vedea urmările opririi metanatorului).
O acţiune imediat următoare este detectarea unei presiuni foarte scăzute pe traseul de
aer (FSLL-1013) la reformerul secundar (via serpentina 2EC-152A/B), care va iniţia
secvenţa de manevre prevăzută pentru protejarea serpentinei 2EC-152A/B.
Decuplarea solenoidului care operează ventilul, FSOV-1017, USOV-1015 şi TSOV1025 (USOV-1015 şi TSOV-1025 sunt acţionate cu cinci secunde întârziere), determină
deschiderea completă a ventilului FV-1017, permiţând pătrunderea unei cantităţi
substanţiale de abur de înaltă presiune în serpentina 2EC-152A/B. FV-1017 este forţată să
rămână în poziţie complet deschisă de către un semnal pulsatoriu şi, de aceea poate fi
readusă la poziţia iniţială prin activarea lui HS-1011 de la DCS, la opţiunea operatorului.
Cinci secunde după detectarea unui debit foarte scăzut (FSLL-1013), apa
demineralizată este deschisă, şi ventilele de reglare UV-1015 şi TV-1025 vor putea permite
controlul temperaturii aburului de înaltă presiune în interiorul serpentinei. Aceste supape
de apă demineralizată pot fi readuse la poziţia închis doar în momentul în care este detectat
un debit de aer (nu FSLL 1013). Acelaşi comutator HS-1011 din DCS este folosit pentru
revenirea la condiţiile iniţiale.
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Pentru întreţinerea funcţionării normale a interblocajelor compresorului sunt
prevăzute următoarele comutatoare de suprareglaj:
MOSA-1405 Deplasări axiale foarte mari (AMHH-1405).
MOSL-1395 Nivel foarte mare în condensator (LSHH-1395).
MOSP-1411 Presiune foarte scăzută la intrarea în condensator (PSHH-1394).
MOSP-1409 Presiune scăzută pe uleiul de ungere (PSLL-1409).
Când toate semnalele de interblocaj ale compresorului au valori normale (fără
defecţiuni), YL-1401A/B va indica pe display-ul DCS şi pe panoul local: "1C-102 gata de
resetare". Acţiunea de resetare (revenire la condiţiile iniţiale) poate fi executată atât din
DCS, cât şi de la panoul local, de către HS-1410 sau, respectiv, HS-1409. Când
comutatorul de resetare este activat, solenoidul de oprire care acţionează ventilul, IY-1390,
va fi energizat, pentru a permite pătrunderea uleiului de comandă în sistemul de comandă.
Indicaţia YL-1401 A/B (gata de resetare) se va stinge şi YL-1402 va indica pe display-ul
DCS ca interblocajele de la 1C-102 au fost resetate cu succes (readuse la condiţiile
dinaintea opririi). Operatorul poate acum să acţioneze HS-1411B din panoul local, capabil
să energizeze FY-1379 şi HY-1381, care pot acţiona ventilele de evacuare. Când acest pas
a fost făcut, pe display-ul DCS şi pe panoul local va apare indicaţia YL-1403A/B:
"repornirea lui 1C-102 este permisă". Operatorul poate acum să repornească compresorul.
Compresorul de aer de proces va fi oprit la debit minim cu ajutorul sistemului de
antipompaj, în oricare din cazurile:
- oprirea reformerului primar 2H-101;
- oprirea compresorului de gaz natural 1C-101;
- FSLL-1009 Debit foarte scăzut de gaz natural la reformerul 2H-101.
La detectarea oricărei din aceste condiţii, un semnal XS-1014 va fi trimis către
sistemul de reglare a compresorului, şi solenoidul care acţionează ventilul, HSOV-1013,
va fi activat, determinând închiderea ventilului de reglare HV-1013. În acelaşi timp, un
semnal pulsatoriu va fi trimis la controlerul HIC-1013 de la DCS, pentru a comuta semnalul
de ieşire la valoarea 0%, care semnifică că ventilul este în poziţie complet închis.
HV-1013 (PALL-1013?) trebuie să ajungă la poziţia închis (HZSL-1013) în
aproximativ 10 secunde de la semnalul de debit minim, în caz contrar compresorul fiind
oprit: Când toate interblocajele de pe semnalizarea de debit minim au revenit la poziţie
normală (funcţionare fără defecţiuni), YL-.... va indica pe display-ul DCS: "resetarea lui
HV-1013 este permisă". La activarea lui HS-.. . . din DCS, un semnal pulsatoriu va fi
trimis la controlerul HIC-1013 din DCS, ca acesta să-şi comute valoarea de ieşire la 0%,
echivalentă cu poziţia închis a ventilului. Zece secunde după acţionarea lui HS-…,
solenoidul care operează ventilul, HSOV-1013, va fi acţionat, şi va permite ca HIC-1013 să
controleze HV-1013. La activarea HS-…, YL-.... (permisiunea de resetare) se va stinge.
REFORMERUL PRIMAR 2H-101
Reformerul primar 2H-101 aprovizionează cu gaz de proces reformat (îmbogăţit în
H2) procesul de sinteză. Sistemul său de interblocaje de oprire cuprinde procese integrale şi
dispozitive de protecţie a echipamentului, şi două semnale externe de oprire.
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Cele două semnale externe de oprire de la 1C-101 este de formă pulsatorie care va
opri reformerul şi îl va readuce la condiţii normale (fără defecţiuni), după durata unui puls.
Aceasta va permite repornirea reformerului fără ca interblocajele de la 1C-101 să fie
resetate.
Reformerul primar 2H-101 este oprit dacă apare oricare din condiţiile:
XA-1001
Oprirea totală a fabricii.
XA-....
Oprirea compresorului de gaz natural 1C-101.
TSHH-1052
Temperatura gazelor de ardere - foarte mare (2v3).
TSHH-1053
Temperatura gazelor de ardere - foarte mare (2v3).
TSHH-1054
Temperatura gazelor de ardere - foarte mare (2v3). (pagina DCS
108)
Pompele de circulaţie la saturator nu funcţionează (nu XS-P151B). Timp de
întârziere 10 secunde.
FSLL-1004
Debitul de circulaţie la saturator - foarte scăzut. Timp de întârziere
15 secunde.
PSHH-1209
Presiunea gazului de combustie - foarte mare.
PSLL-1208
Presiunea gazului de combustie - foarte mică.
FFLL-1203
Raportul gaz/aer - foarte mic.
PSLL-1022/1023 Presiunea gazelor de ardere - foarte mică (2v2). Timp de
întârziere 10 secunde.
PSHH-1022/1023 Presiunea gazelor de ardere - foarte mare(2v2). Timp de
întârziere 10 secunde.
Ventilatorul I.D. oprit (nu XS-K101).
Ventilatorul F.D. oprit (nu XS-K102).
TSHH-1046
Temperatura de ieşire a gazului reformat - foarte mare (2v3).
TSHH-1047
Temperatura de ieşire a gazului reformat - foarte mare (2v3).
TSHH-1048
Temperatura de ieşire a gazului reformat - foarte mare (2v3).
HS-2101A
Oprire de urgenţă 2H-101 de la panoul central.
HS-2101B
Oprire de urgenţă 2H-101 de la panoul local.
HS-2101C
Oprire de urgenţă 2H-101 din câmp.
LSHH-1004
Nivelul în separatorul inerţial de gaz natural la 1C-101 - foarte
mare.
FFLL-1009
Raportul abur/carbon - foarte mic.
LSLL-1051
Nivelul în expandorul 1D-101 - foarte mic.
Este prevăzută o pagină grafică pe DCS pentru detectarea imediată a defecţiunilor.
Aceasta ne va lămuri asupra cauzelor iniţiale ale opririi. Oprirea reformerului primar 2H101 va fi rezultatul următoarelor acţiuni:
- oprirea sistemului de combustie al reformerului primar 2H-101 prin decuplarea
solenoidelor care acţionează ventilele, USOV-1202, 1203, 1204 (gaz natural de combustie)
USOV-1201, 1207, 1208 (gaze de purjă/recuperate), determinând aducerea în poziţie sigură
a ventilelor sistemului de dublă blocare a gazelor de purjă/recuperate şi ventilelor de
ventilare;
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- oprirea alimentării cu gaz natural a reformerului, prin decuplarea solenoidelor care
operează ventilele, FSOV-1009, UV-1009, determinând închiderea ventilului de reglare a
debitului FV-1009, a ventilului de oprire HV-1009;
- reducerea aburului de proces către reformer la debit minim (stop mecanic) şi
închiderea ventilului de by-pass controlat manual HV-1065;
- oprirea ventilatoarelor I.D. 2K-101 şi F.D. 2K-102. Acest semnal este de formă
pulsatorie şi va opri ventilatoarele, apoi le va readuce la condiţii normale de funcţionare,
după durata unui puls. Aceasta va permite repornirea ventilatoarelor (cu condiţia prezenţei
celorlalte semnale permisive), deoarece este necesar ca ambele ventilatoare să funcţioneze,
pentru că semnalele lor fac parte din sistemul de interblocaj al reformerului şi este necesară
prezenţa lor pentru resetarea interblocajelor reformerului şi pornirea sa ulterioară;
- oprirea compresorului de gaz natural 1C-101. Acest semnal este de formă
pulsatorie;
- oprirea supraîncălzitorului de abur 2H-101;
- oprirea metanatorului 1R-105;
- oprirea sistemului de răcire (1C-253, 1C-254A/B);
- oprirea buclei de recirculare a H2 către compresorul de gaz natural 1C-101, prin
decuplarea solenoidului ce operează ventilele, FSOV-1143 şi FSOV-1145, care închide
ventilele de reglare FV-1143/1145;
- oprirea compresorului de sinteză 1C-251/2;
- reducerea capacităţii compresorului de aer de proces 1C-102 la condiţii de debit
minim;
- modificarea valorii fixate a debitului de abur exportat la 15t/h, printr-un semnal
pulsatoriu către FC-1267. Regulatorul FC-1267 va putea fi folosit de către operator după
încetarea semnalului.
Pentru repornirea lui 2H-101 au fost prevăzute următoarele comutatoare de
suprareglare:
POSP-1208 Presiune foarte scăzută a gazului natural de combustie (PSLL-1208).
Acesta este prevăzut pentru a permite comandarea sistemului de
interblocaj al reformerului, pentru a se putea efectua testul de
etanşeitate al sistemului de combustie. Acest suprareglaj trebuie
înlăturat înaintea aprinderii primului arzător de gaz natural.
POSP-1023 Presiune foarte mare/mică a gazelor arse (PSHH/LL-1022/1023).
Acesta este prevăzut pentru faza iniţială de aprindere a arzătoarelor, care
ar putea cauza fluctuaţii de presiune în spaţiul de ardere.
POSR-1009 Raportul abur/carbon - foarte mic (FSLL-1009).
POSF-1014 Debitul de abur către reformer - foarte scăzut (FSLL-1014).
Acestea sunt prevăzute pentru a permite resetarea sistemului de
interblocaj al reformerului, în vederea pornirii, şi trebuie înlăturate când
s-a realizat debitul prestabilit de abur către reformer (înaintea
introducerii gazului natural în alimentare).
POS-C-101
Oprirea compresorului de gaz natural 1C-101.
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Acesta a fost prevăzut pentru trecerea de la suflarea cu azot la
introducerea gazului natural. În timpul acestei operaţii, compresorul 1 C101 va fi oprit pentru o scurtă perioadă, iar sistemul de combustie al
reformerului trebuie să rămână operabil în acest timp. Acest suprareglaj
trebuie înlăturat după repornirea compresorului 1 C-101 cu gaz natural
în aspiraţie.
Oprirea lui 1C-101 este indicată pe display-ul DCS şi panoul central de comandă
prin semnale XA-1201 şi respectiv YL-1024.
Întreţinerea interblocajelor reformerului este asigurată de următoarele interblocaje:
MOST-1052
Temperatură foarte ridicată a gazelor de ardere (TSHH-1052/1053/
1054).
MOSF-1004
Debit foarte scăzut de circulaţie la saturator (FSLL-1004).
MOSP-1209
Presiune foarte ridicată a gazului de combustie (PSHH-1209).
MOSP-1208
Presiune foarte scăzută a gazului de combustie (PSLL-1208).
MOSR-1203 Raportul gaz/aer - foarte scăzut (FFLL-1203).
MOSP-1022
Presiune foarte ridicată/foarte scăzută a gazelor de ardere
(PSHH/LL-1022).
MOSP-1023
Presiune foarte ridicată/foarte scăzută a gazelor de ardere
(PSHH/LL-1023).
MOSP-1046
Temperatură foarte mare la ieşirea din reformer (TSHH-1046,
1047, 1048).
MOSL-1004
Nivel foarte mare în separatorul inerţial de gaz natural la 1 C-101
(LSHH-1004).
MOSR-1009 Raport abur/carbon foarte scăzut (FFLL-1009).
MOSL-1051
Nivel foarte scăzut în tamburul de abur 1D-101 (LSLL-1051).
MOSF-1014
Debit foarte scăzut de abur de proces către reformer (FSLL-1014).
Când comutatoarele de suprareglare de proces POSP-1208, POSR-1209 şi POSF1014 au fost comutate pe poziţie de suprareglare şi toate celelalte blocaje ale reformerului
sunt în condiţii normale (fără defecţiuni), YL-1023 va indica pe display-ul DCS: "oprirea
2H-101 gata de resetare (readucere în condiţii normale)".
Oprirea reformerului 2H-101 va fi resetată acţionând HS-2101R de pe panoul
central de comandă. La acţionarea acestui comutator, indicaţiile YL-1023 (gata de resetare)
şi XA-…,YL-1024 (oprirea lui 2H-101) se vor stinge. YL-1025 va indica pe display-ul
DCS că sistemul de interblocaje de oprire al reformerului a fost resetat cu succes.
Operatorul poate începe acum procedura de pornire a reformerului primar.
1. Operarea ventilatoarelor I.D. şi F.D.
Ambele ventilatoare vor fi pornite din zona de operare. Ventilatorul I.D. 2K-101 va
fi pornit primul şi în timp ce funcţionează, acesta generează un semnal permisiv (XS-1K101) spre circuitul de pornire al ventilatorului F.D. (2K-102).
Pentru a porni ventilatorul I.D. 2K-101, clapeta sa PV-1021 trebuie să fie în poziţie
închis, fapt arătat de PZSL-1021.
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Când ventilatorul este în funcţionare, PZSL-1021 va fi suprareglat (îndepărtat) de
către semnalul de funcţionare al ventilatorului generat de XS-K-101, şi clapeta PV-1021
va putea fi acţionată.
Pentru a porni ventilatorul F.D. 2K-102, clapeta sa PV-1206 trebuie să fie în poziţie
închis, poziţie detectată de către PZSL-1206. Cu aceste condiţii, plus condiţia XS-K-101
(ventilatorul I.D. funcţionează), ventilatorul F.D. poate fi pornit. În timpul funcţionării
ventilatorului, PZSL-1206 va fi suprareglat (îndepărtat) de către semnalul de funcţionare a
ventilatorului, 2XS-K102, şi clapeta sa PV-1206 va putea fi manevrată.
Ambele ventilatoare sunt oprite de oprirea reformerului 2H-101, aşa cum a fost
descris în partea anterioară.
2. Modul logic de operare al saturatorului
Înainte de resetarea interblocajelor de oprire ale reformerului primar este necesar să
fie realizat debitul de circulaţie cu apă demineralizată în saturator, prin serpentina de
convecţie 2EC-154.
Pompele saturatorului 2P-151A/B sunt prevăzute cu un comutator cu selectoare cu
poziţiile auto/manual, în câmpul de operare pentru a permite pornirea automată a pompei
de rezervă, în eventualitatea unei defecţiuni a pompei de serviciu sau a apariţiei unor
probleme de proces asociate.
Înainte de pornirea oricărei pompe, ambele selectoare trebuie să fie comutate pe
poziţia manuală. Pompa desemnată a fi de serviciu poate fi pornită. Când a fost realizat un
debit acceptabil de circulaţie, cea de-a doua pompă poate fi selectată pe poziţia de rezervă
comutând selectorul ei pe poziţia automat. Pompa de rezervă va porni automat, în
eventualitatea unei defecţiuni în funcţionarea pompei de serviciu sau la detectarea unui
debit de circulaţie foarte scăzut, de către FSLL-1004. Pornirea pompei de rezervă este o
acţiune care primează şi orice altă acţiune suplimentară va fi abandonată de către operator.
Semnalul permisiv pentru o eventuală pornire a pompelor de la saturator este că
nivelul de apă în saturator să fie peste valoarea prescrisă "foarte scăzută", fapt detectat de
LSLL-1005. Detectarea nivelului foarte scăzut (LSLL-1005) interzice pornirea oricărei
pompe şi în timpul funcţionării saturatorului opreşte pompele.
Semnalul de debit foarte scăzut la saturator (FSLL-1004) şi defectarea pompelor (nu
XS-2P151A/B) sunt semnale de intrare pentru sistemul de interblocaj şi oprire al
reformerului 2H-101. Aceste semnale încorporează temporizări înainte de a se ajunge la
condiţii de defecţiune, pentru a permite pompelor saturatorului, prin sistemul logic de
operare, să încerce să readucă procesul la parametrii normali înainte de a iniţia secvenţa
logică de oprire a reformerului.
3. Suflarea spaţiului de convecţie al reformerului 2H-101. (Pagina DCS 104).
Înainte de a începe introducerea gazului principal de combustie în sistemul de
combustie al reformerului 2H-101 este necesar să se execute o suflare a spaţiului de
convecţie şi un test de etanşeitate a traseului de gaz de combustie.
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Pentru suflare se foloseşte aer de combustie, volumul de aer necesar pentru suflare
trebuie să fie de cel puţin cinci ori mai mare decât volumul spaţiului de convecţie, iar
timpul de suflare se calculează luând în considerare volumul spaţiului de convecţie şi
debitul minim de aer de suflare (FSLL-1204).
Suflarea spaţiului de convecţie va începe când vor fi satisfăcute condiţiile:
- ventilatorul F.D. 2K-102 funcţionează (XS-K-102);
- debitul de aer de combustie - mai mare decât valoarea minimă pentru suflare (nu
FSL-1204);
- ventilele de gaz natural, UV-1202, 1203, 1204; să fie în poziţie închis (UZSL-1202,
UZSL-1203, UZSH-1204).
Când sunt satisfăcute aceste condiţii, YL-1001A şi YL-1001B vor indica pe displayul DCS şi pe panoul local: "are loc suflare". În acest moment, contorul de timp care
controlează suflarea începe să trimită semnale permisive, care vor fi recepţionate de
sistemul logic de operare pentru testul de etanşeitate a gazului natural.
Când timpul de suflare s-a scurs indicaţiile YL-1001A/B se vor stinge; YL-1002A/B
vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv: "suflarea terminată". În acelaşi
moment un semnal permisiv va fi trimis de blocul logic de resetare care controlează
ventilele de pe gazul natural de combustie.
Dacă în timpul operaţiilor de suflare sau după finalizarea acestei operaţii oricare din
semnalele permisive menţionate sunt transmise în condiţii anormale, suflarea va fi
invalidată şi contorul de timp al suflării va reseta ciclul de suflare, pentru ca operaţia să se
repete. Acest lucru se va aplica şi la testul de etanşare, în cazul apariţiei unor defecţiuni.
Semnalul permisiv de la suflare rămâne valabil până în momentul în care ventilele de pe
gazul natural de combustie sunt resetate la condiţii iniţiale, moment în care indicaţiile YL1002A/B se vor stinge.
4. Testul de etanşeitate a sistemului de gaz natural de combustie. Pagina DCS 105
Testul de etanşeitate are rolul de a asigura că toate canalele arzătoarelor sunt închise
şi că nu există scăpări semnificative în sistemul de gaz natural de combustie, înainte de
introducerea gazului de combustie pentru aprinderea arzătoarelor.
Semnalele permisive necesare, în ordine, pentru începerea testului de etanşeitate
sunt următoarele:
- interblocajele de oprire 2H-101 - normale;
- interblocajele de suflare-normale;
- ventilele de gaz de combustie - închise (UZSL-1202, UZSL-1203 şi UZSH-1204);
- testul de etanşeitate - să nu indice vreo avarie (dacă este indicată avarie, trebuie
acţionat butonul stop/reset PB-1239 de pe panoul local, pentru a înlătura semnalul de
avarie);
- presiunea gazului la arzătoare - foarte joasă (PSLL-1208). Acest semnal va fi
suprareglat (îndepărtat) când testul de etanşeitate va fi început.
Dacă toate semnalele permisive sunt îndeplinite, YL-1005A şi YL-1005B vor indica
pe display-ul DCS: "gata pentru testul de etanşeitate".
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Testul de etanşeitate începe prin acţionarea butonului PB-1238 de pe panoul local,
care introduce gazul de testare în sistemul de combustie, prin energizarea USOV1205/1206 care vor determina deschiderea ventilelor de blocare pentru testul de
etanşeitate. În acelaşi timp, un contor de etanşare va începe să măsoare şi indicaţiile YL1005A/B se vor stinge. YL-1006A şi YL-1006B vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul
local :"testul de etanşare în desfăşurare". Dacă presiunea de testare, detectată de PSH-1209,
este atinsă în timpul limită de presurizare, USOV-1205, 1206 va fi dezenergizat,
determinând închiderea ventilelor de blocare pentru testul de etanşeitate. Acestea vor etanşa
sistemul şi un contor de timp de poziţie închis va începe să numere.
În timpul perioadei de etanşare presiunea în sistem trebuie menţinută între limitele
indicate de PSH-1209 (presiune de testare) şi cea indicată de PSL-1209 (pierdere de
presiune). Când timpul de testare a trecut, indicaţiile YL-1006A/B (testul în desfăşurare)
se vor stinge. YL-1007A şi YL-1007B vor apare pe display-ul DCS şi pe panoul local
indicând: "testul de etanşare reuşit". în acelaşi timp, un semnal permisiv va fi trimis pentru
resetarea ventilelor de gaz de combustie. Dacă în timpul etapei de presurizare, presiunea
de testare (PSH-1209) nu este atinsă, sau în timpul perioadei de menţinere a presiunii este
detectată pierdere de presiune (PSLL-1209) indicaţia YL-1006A/B (test în desfăşurare) se
va stinge, iar pe display-ul DCS şi pe panoul local vor apare YL-1008A şi YL-1008B: "test
de etanşare ratat". în acelaşi timp, un semnal pulsatoriu va fi trimis la secvenţa logică de
suflare, pentru a invalida permisiunea de suflare şi respectiv ciclul de suflare (vezi sect.
2.4.3.). Secvenţa logică a suflării rămâne invalidată pe durata semnalului.
Pentru reînceperea testului de etanşare după ratare, operatorul trebuie să acţioneze
butonul PB-1239 de pe panoul local, pentru a anula indicaţia de avarie YL-1007A/B. Dacă
toate semnalele de permisiune a etanşării sunt prezente, YL-1005A şi YL-1005B vor apare
pe display-ul DCS şi pe panoul local, indicând: "gata pentru testul de etanşare".
Operatorul poate reîncepe acum testul de etanşare în modul descris anterior. El
trebuie să hotărască, mai întâi, dacă gazul rămas în sistem după cădere trebuie evacuat
pentru a obţine semnalul de presiune foarte joasă (PSLL-1208).
Secvenţa testului de etanşare poate fi întreruptă manual la hotărârea operatorului prin
activarea manuală a butonului stop/reset de pe panoul local.
5. Introducerea gazului natural în sistemul de combustie. (Pagina DCS 106).
Pentru introducerea gazului principal de combustie în sistemul de combustie, în
pregătire pentru aprindere sunt necesare următoarele semnale permisive:
- interblocajele de oprire 2H-101 - normale;
- suflarea spaţiului - completă;
- testul de etanşare - efectuat.
Dacă aceste permisiuni există YL-1003A şi YL-1003B vor indica pe display-ul DCS
şi pe panoul local: "ventilele de gaz de combustie gata de declanşare".
La activarea butonului PB-1240 de pe panoul local, ventilele de gaz de combustie se
vor arma pe poziţie de funcţionare prin energizarea solenoidului care acţionează ventilele
USOV-1202/1203/1204, determinând deschiderea ventilelor UV-1202/1203 şi închiderea
ventilelor UV-1204.
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Indicaţia YL-1003A/B (gata de armare) se va stinge şi în cazul în care ventilele de
gaz vor funcţiona corect (nu UZSL-1202/1203, UZSH-1204), YL-1004A şi YL-1004B vor
indica pe display-ul DCS şi pe panoul local:" ventilele de gaz în poziţie de funcţionare".
Manevrarea acestor ventile duce, de asemenea la invalidarea şi resetarea suflării şi a
testului de etanşeitate, iar indicaţiile YI-1002A/B (suflarea efectuată), YL-1007A/B (test
de etanşare complet) se vor stinge. Operatorul poate acum proceda la aprinderea
arzătoarelor de gaz la 2H-101.
6. Introducerea aburului şi gazului natural în reformerul 2H-101. Pagina DCS 106
Dacă sistemul de interblocaje de oprire al reformerului 2H-101 a fost resetat (adus la
condiţii iniţiale) HS-1014 poate fi activat de la DCS, pentru a energiza solenoidul care
acţionează ventilul HSOV-1065 şi FSOV-1014. Acesta va permite acţionarea ventilului
manual de abur de proces HV-1065 de la DCS, prin HC-1065 şi a regulatorului de abur de
proces să fie acţionat prin FC-1014 de la DCS.
Trebuie menţionat că FV-1014 a fost ţinut deschis la o valoare prescrisă
(aproximativ 20% din debitul normal) de către un limitator mecanic şi introducerea
aburului de proces în 2H-101 efectuată prin manevrarea by-pass-ului HC/HV-1065, cu
FV-1014 deschis.
Pentru a permite introducerea gazului natural în alimentarea reformerului sunt
necesare următoarele semnale permisive:
- sistemul de interblocaje de oprire a reformerului 2H-101 - resetat;
- HZSL-1009 ventilul de alimentare HV-1009 în poziţie închis (semnal îndepărtat
după revenirea la condiţiile iniţiale).
Dacă aceste semnale permisive sunt prezente YL-.. . va indica pe display-ul DCS:
"HV-1009 gata de declanşare". La activarea lui HS-1009 de la DCS, un semnal pulsatoriu
va fi trimis la HIC-1009 pentru a conecta semnalul de ieşire la 0%, iar semnalul succesiv
de ieşire va fi echivalent cu poziţia de blocare a lui HV-1009. În acelaşi timp, indicaţia YL.... (gata de declanşare) se va stinge. Zece secunde după activarea lui HS-1009, solenoidul
care operează ventilul HV-1009 va fi energizat, dând posibilitatea lui HV-1009 să fie
controlat de HIC-1009.
Operatorul poate începe acum alimentarea cu gaz natural a reformerului 2H-101.
7. Introducerea gazelor de purjă/recuperate în sistemul de combustie al reformerului
2H-101. (Pagina DCS 107).
Când există gaze recuperate disponibile de la sinteză, acestea pot fi utilizate ca gaz
de combustie suplimentar în sistemul de combustie al reformerului 2H-101. Sistemul de
gaz de combustie recuperat va fi oprit de următoarele semnale:
- Oprirea reformerului 2H-101.
- PB-1241
Sistemul de gaze de purjă/recuperate oprit de la panoul local.
- PSHH-1211
Presiunea purjei/gazelor recuperate - foarte mare.
- PSLL-1211
Presiunea purjei/gazelor recuperate - foarte mică.
- Ventilele de gaz de combustie nu sunt în funcţiune (UZSL-1202 sau UZSL-1203
sau UZSH-1204).
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Pentru pornirea iniţială PSLL-1212 este condiţionat de un comutator de suprareglare
POSP-1212. Funcţionarea normală a interblocajelor este condiţionată de următoarele
suprareglaje:
MOSP-1211
Presiune foarte marea gazelor de purjă/reziduale (PSHH-1211).
MOSP-1212
Presiune foarte mică a gazelor de purjă/reziduale (PSLL-1212).
Când comutatorul de suprareglare POSP-1212 a fost comutat pe poziţie de
suprareglare şi alte semnale de interblocaj sunt în condiţii normale necesare următoarele
semnale permisive, în ordine, pentru a proceda la secvenţa introducerii gazelor de purjă/
reziduale:
- ventilele de gaz de purjă/recuperat în poziţie sigură (UZSL-1201 şi UZSL-1207 şi
UZSH-1208);
- ventilul de reglare a presiunii gazului de combustie recuperat în poziţie închis
(PZSL-1210);
- presiunea gazelor de purjă/recuperate - foarte mică (PSLL-1212 de la sursă, fără
influenţa de la MOSP-1212 sau POSP-1212).
Aceste trei semnale permisive vor fi îndepărtate când ventilele de gaz de combustie
recuperat sunt readuse în poziţie de funcţionare.
Când toate interblocajele şi semnalele permisive sunt normale YL-1030A şi YL1030B vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul local: "aşteptare operator pentru
confirmare". În acest punct al producerii este necesar ca operatorul de câmp să inspecteze
starea instalaţiei din zona de combustie şi să verifice dacă toate ventilele arzătoarelor
gazelor de purjă/reziduale sunt închise, pentru a se convinge el însuşi că aceste gaze pot fi
introduse în sistem. Când aceste verificări sunt încheiate este necesar ca operatorul să
activeze butonul PB-1243 "confirmare operator" de pe panoul local. La activarea acestui
buton, indicaţiile YL-1030A/B (confirmare operator) se vor stinge, iar pe panoul local şi pe
display-ul DCS YL-1009A/B va indica: "ventilele de gaz recuperat gata de funcţionare". La
acţionarea butonului PB-1212 de pe panoul local, ventilele de gaz de purjă/recuperat se vor
aşeza pe poziţia de funcţionare prin energizarea solenoidului care acţionează ventilele,
USOV-1201/1207/1208 determinând deschiderea ventilelor UV-1201/1207 şi închiderea
ventilului de aerisire UV-1208. Indicaţiile YL-1009A/B (gata pentru armare) se vor stinge.
În această etapă operatorul poate proceda la aprinderea arzătoarelor de gaz
recuperat.
PLC-2
SEMNALE DE INTERCONECTARE (LEGĂTURĂ)
Următoarele semnale sunt conectate electric de la alte PLC-uri cu sistemul logic
PLC-2:
XS-....
Oprirea reformerului primar 2H-101 (de la PLC-1).
XS-….
Oprirea totală a fabricii (de la PLC-1).
XS-....
Oprirea compresorului de aer 1C-102 (de la PLC-1).
XS-....
Oprirea supraîncălzitorului de abur 2H-102 (de la PLC-3).
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SISTEMUL DE SPĂLARE A CO2. (Paginile DCS 201-204)
Aici nu sunt opriri totale sau izolarea sistemului de spălare a CO2 de la sistemul
logic, dar sunt încorporate în sistem o oprire parţială şi o automatizare logică pentru
protecţia echipamentului şi pentru fiabilitatea procesului.
1. Pompele de soluţie semiregenerată (1P-104A/B/C Şl 1P-103A/B).
(Pagina DCS 201)
În condiţii normale de proces pompele de soluţie semiregenerată 1P-104A (acţionată
cu turbina de abur) şi 1P-104B (acţionată cu turbina hidraulică/motor electric) vor fi
utilizate împreună cu 1P-104C (acţionată cu motor electric), aflată în rezervă pentru
pornire automată dacă se defectează una din pompele 1P-104A/B.
1P-104B va fi oprită de următoarele semnale:
- PDLL-2062 Presiune foarte scăzută a aerului instrum'ental în sistemul de reglare a
turaţiei.
- LSLL-1185 Nivel foarte scăzut în absorberul 1T-101.
- SSHH-1312 Turaţia prea mare a pompei 1P-104B.
- FSLL-2063 Debit prea mic de ulei de ungere (timp de întârziere 5 secunde).
- PSLL-2061 Presiune foarte scăzută a uleiului de ungere (timp de întârziere 5
secunde).
- PSLL-2076 Semnal foarte slab la regulatorul de turaţie al turbinei.
- LSLL-1085 Nivel foarte scăzut în vasul de destindere a soluţiei semiregenerate 2D110.
Este prevăzută o pagină grafică pentru detectarea rapidă a eventualelor defecţiuni.
Aceasta ne va lămuri asupra cauzelor iniţiale ale opririi. Pentru întreţinerea interblocajelor
sunt prevăzute următoarele comutatoare de suprareglare:
MOSL-1185 Nivel foarte scăzut în absorberul 1T-110 (LSLL-1185).
MOSL-1085
Nivel foarte scăzut în vasul de destindere a soluţiei semiregenerate
(LSLL-1085).
Pompele de ulei de ungere 1P-104B1/1P-104B2 sunt prevăzute cu un panou cu
comutatoare auto/ manual, capabile să pornească automat o pompă de rezervă, în
eventualitatea defectării pompei de serviciu sau a apariţiei unor probleme de proces
asociate. Înainte de pornirea oricărei pompe selectoarele lor trebuie să fie în poziţia manual.
Pompa desemnată a fi de serviciu poate fi atunci pornită. Când presiunea pe uleiul de
ungere este normală (nu PSL-2060), pompa poate fi selectată pe poziţia de aşteptare
comutând selectorul ei pe poziţia de automată. Pompa de rezervă porneşte automat în
eventualitatea unei defecţiuni a pompei de serviciu sau a scăderii presiunii uleiului de
ungere, fapt detectat de PSL-2060. Pornirea pompei de rezervă este o acţiune care
primează şi orice activităţi suplimentare vor fi abandonate de către operator.
Pompa de soluţie semiregenerată va fi oprită prin decuplarea solenoidului care
acţionează ventilul LY-1197, care izolează şi evacuează aerul instrumental către sistemul
de reglare a turaţiei şi prin decuplarea lui HSOV-1196B, care închide complet HV-1196,
oprind soluţia de alimentare către turbina hidraulică.
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La momentul opririi se decuplează solenoidul care acţionează ventilul LSOV-1120
făcând capabil LV-1120A/B să fie reglat de către LC-1120 (regulatorul de nivel în
absorber) şi asigurând o circulaţie continuă pe returul către 1T-102.
1P-104C va fi oprit de către următoarele semnalizări:
- PSLL-2040 Presiune foarte scăzută a uleiului de ungere.
- LSLL-1085 Nivel foarte scăzut în vasul de destindere a soluţiei semiregenerate
2D-110.
- Pompele de ulei 1P-104C1 şi 1P-104C2 nu funcţionează.
Pentru întreţinerea interblocajului este prevăzut comutatorul de suprareglare:
-,MOSL-1085 Nivel foarte scăzut în vasul de destindere a soluţiei semiregenerate
2D-110.
Pompa de soluţie semiregenerată 1P-104C (acţionată de motor electric) este
prevăzută cu un comutator cu poziţiile auto/manual. Dacă comutatorul este pe poziţia
manual, pompa poate fi pornită manual din comutatorul de pornire local. Dacă comutatorul
este pe poziţia automată, pompa va fi selectată pentru poziţia de rezervă pentru a porni
automat în cazul defectării oricărei dintre pompele 1P-104A şi 1P-104B.
Înainte de selectarea pe poziţia de aşteptare este necesar ca una dintre pompele de
ulei de ungere (1P-104C1 sau 1P-104C2) să fie în funcţionare şi ambele pompe de soluţie
regenerată (1P-104A şi 1P-104B) să fie de asemenea în funcţionare. Dacă aceste condiţii
sunt satisfăcute şi selectorul este pe poziţia automată (1P-104C de rezervă), 1P-104C va
porni automat în eventualitatea defectării pompei 1P-104A (detectată de XFS-1552) sau
1P-104B (detectată de sistemul logic al acesteia). Pornirea de pe poziţia de aşteptare
primează şi orice activitate suplimentară va fi abandonată de către operator.
Pompele de ulei 1P-104C1 şi 1P-104C2 sunt prevăzute cu un comutator cu
selectoare auto/manual, capabile să pornească automat pompa de pe poziţia de rezervă, în
eventualitatea defectării pompei de serviciu sau a unor probleme de proces asociate.
Înainte de pornirea oricărei pompe, comutatoarele lor trebuie să fie pe poziţia
manuală. Pompa desemnată a fi de serviciu poate fi apoi pornită. Când presiunea pe uleiul
de ungere este normală (nu PSL-2039), pompa poate fi selectată pe poziţia de rezervă
comutând selectorul ei pe poziţia automată. Pompa de rezervă porneşte automat în
eventualitatea defectării pompei de serviciu sau când este detectată de către PSL-2039 o
presiune scăzută a uleiului de ungere. Pornirea pompei de rezervă este o manevră care
primează şi orice activitate suplimentară va fi abandonată de către operator.
1P-104A nu are dispozitiv automat de oprire şi manevrele sunt lăsate în seama
operatorului, în cazul apariţiei unor probleme.
Motorul care acţionează pompa de soluţie regenerată 1P-104B va fi oprit de
semnalizarea PSLL-2152, presiune foarte scăzută a uleiului de ungere.
Asigurându-ne că acest semnal de interblocaj este în condiţii normale, pompa poate
fi pornită local.
Pompele de ulei 1P-163A şi 1P-163B sunt deservite de un selector cu poziţiile
auto/manual, capabil să pornească automat pompa de rezervă în cazul defectării pompei de
serviciu sau a apariţiei unor probleme de proces asociate.
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Înainte de pornirea oricărei pompe de ulei de ungere ambele comutatoare trebuie să
fie în poziţia manual. Pompa desemnată a fi de serviciu poate fi atunci pornită. Când
presiunea uleiului de ungere este normală (nu PSL-2153), a doua pompă poate fi trecută pe
poziţia de rezervă, comutând selectorul pe poziţia automată. Pompa de rezervă va porni
automat în eventualitatea unei defecţiuni a pompei de serviciu sau la detectarea (de către
PSL-2153), a unei scăderi de presiune a uleiului de ungere. Pornirea pompei de rezervă
este o acţiune care primează şi orice activitate suplimentară va fi abandonată de către
operator.
Pompa 1P-103A nu are dispozitiv automat de oprire şi totul va fi lăsat în seama
operatorului, în cazul apariţiei unor probleme.
2. Separatorul de condens pe gazul de proces (1D-102)
Pentru a evita pătrunderea condensului în sistemul de gaz, 1D-102 este prevăzut cu o
protecţie de nivel. La detectarea unui nivel foarte scăzut (LSLL-1294) se decuplează
solenoidul care acţionează ventilul, USOV-1122, determinând închiderea ventilului de
blocare a drenării condensului. Pe display-ul DCS va apare indicaţia XA-....: "ventilul de
scurgere UV-1112 la 1 D-102 este închis".
Când nivelul de condens este deasupra valorii de blocaj, LSLL-1294, YL-1102 va
indica pe display-ul DCS: "vana de drenare UV-1112 de la 1 D-102 gata de armare".
Operatorul poate acum să deschidă UV- 1112, deschizând UV-1112 şi indicaţiile YL-1102
şi XA-…se vor stinge.
YL-1103 va semnaliza pe display-ul DCS: "supapa de drenare UV-1112 - armată".
Dacă operatorul nu reuşeşte să execute operaţia de armare, UV-1112 va fi automat deschisă
la detectarea unui nivel foarte ridicat în separator (LSHH-1294).
3. Separatorul de condens pe ieşirea gazului din absorber (1D-107)
Pentru a evita o eventuală antrenare a soluţiei de spălare, în gazul de proces de la
absorberul 1T-101 la metanatorul 1R-105, separatorul de fază lichidă 1 D-107, dispus pe
fluxul de gaz ce părăseşte 1T-101 este prevăzut cu protecţie de nivel. La apariţia unui nivel
ridicat în 1D-107, detectat de LSH-1186, vana de scurgere LV-1186 va fi forţată să se
deschidă prin decuplarea solenoidului ce operează ventilul LSOV-1186.
Când nivelul în 1D-107 este sub setarea lui LSHH-1186, LSOV-1186 va fi cuplată
obligând LV-1186 să se închidă.
METANATORUL 1R-105. (Pagina DCS 200)
Metanatorul 1R-105 va fi oprit când este îndeplinită oricare din următoarele
condiţii:
- TSHH-1125 Temperatură foarte înaltă în patul de catalizator.
- LSLL-1085 Nivel foarte scăzut în expandorul de soluţie semiregenerată 2D-110.
- LSLL-1185 Nivel foarte scăzut în absorberul 1T-101.
- XS-.. ..
Oprirea reformerului primar 2H-101.
- XS-. . ..
Oprirea totală a fabricii.
- XS-.. ..
Oprirea compresorului de aer de proces 1C-102.
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Este prevăzută o pagină grafică pentru detectarea rapidă a defecţiunilor, aceasta
lămurindu-ne asupra cauzelor iniţiale ale opririi.
Metanatorul va fi oprit de ventilul acţionat electric, HV-1125, care se va închide.
Oprirea metanatorului este rezultatul următoarelor cauze:
- scăderea debitului de gaz de sinteză pe compresorul 1C-251/2 la minim;
- scăderea debitului de abur exportat la 30t/h - semnalizată prin XS-2FC-1267 către blocul de setare al lui FC-1267;
- oprirea reciclării de hidrogen către compresorul de gaz natural 1C-101, prin
decuplarea bobinelor FSOV-1143 şi FSOV-1145, care determină închiderea ventilelor FV1143/1145;
- scăderea încărcării reformerului 2H-101 la 70%.
Pentru întreţinerea funcţionării interblocajelor sunt prevăzute următoarele
comutatoare de suprareglare:
- MOST-1125 Temperatură foarte ridicată în patul de catalizator (TSHH-1125).
- MOSL-1085 Nivel foarte scăzut la evacuarea soluţiei semiregenerate (LSLL-1085).
- MOSL-1185 Nivel foarte scăzut în 1T-101(LSLL-1185).
Când toate interblocajele de pe metanator sunt în condiţii normale YL-1104 va
indica pe display-ul DCS: "oprirea metanatorului gata de resetare". Resetarea (revenirea la
condiţiile iniţiale) se face de la DCS, acţionând HS-1188. La acţionarea acestuia, vana
acţionată de motor HV-1125 va fi aptă să funcţioneze şi indicaţia YL-1104 se va stinge.
SINTEZĂ / BUCLA DE RECIRCULARE COMPRESOR 1C-251/2
Există două nivele de oprire pentru sinteză/recirculare compresor 1C-251/2:
- 1C-251/252 Oprire fără ventilare.
- 1C-251/252 Oprire fără ventilare. (Pagina DCS 213)
1C-251/252 se va opri fără ventilare, în oricare din condiţiile:
- HS-1459C Oprire manuală 1C-251/2, fără ventilare, de la panoul central.
- HS-1459D Oprire manuală 1C-251/2, fără ventilare, de la panoul local.
- LSHH-1466 Nivel foarte mare în condensatorul 1E-112-3.
- PSLL-1414 Presiune foarte mică în treapta I de aspiraţie la 1C-251/2.
- PSHH-1465 Presiune foarte mare la intrarea în condensatorul 1E-112-3.
- LSHH-1137 Nivel foarte mare în separatorul 1D-103.
- PSLL-1459 Presiune foarte mică a uleiului de comandă.
- XS-....
Oprirea reformerului primar 2H-101.
- XS1-C251 Defecţiune a sistemului de control al compresorului.
Compresorul este oprit prin dezactivarea solenoidului care acţionează ventilul IY1709, care întrerupe uleiul de comandă de la sistemul de reglare al turbinei şi, de aceea,
PSLL-1459 este prevăzut cu un comutator de suprareglare de proces (POSP-1459), în
scopul pornirii.
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Când turbina este oprită şi presiunea uleiului de comandă este foarte scăzută (PSLL1459) toate ventilele compresorului pot fi cuplate şi decuplate în scopul testării, prin
activarea lui HS-1459B şi lui HS-1459A de pe panoul local. Când compresorul este oprit
fără ventilaţie trebuie dezactivate aceste comutatoare.
Ventilul de evacuare HV-1438 al lui 1C-251 nu poate fi afectat de testarea logică a
ventilelor compresorului şi va rămâne în poziţia închis sau deschis.
Pentru asigurarea funcţionării interblocajelor (fără ventilare) sunt prevăzute
următoarele comutatoare de suprareglare:
- MOSL-1466 Nivel foarte mare în condensator (LSHH-1466).
- MOSP-1414 Presiune foarte scăzută la aspiraţia primei trepte a compresorului
1C-251/2 (PSLL-1414).
- MOSP-1465 Presiune foarte mare la intrarea în condensator (PSHH-1465).
- MOSP-1137 Nivel foarte mare în separatorul inerţial 1D-103 (LSHH-1137).
- MOSP-1459 Presiune foarte scăzută pe uleiul de comandă (PSLL-1459).
Oprirea fără ventilaţie a Iu 1C-251/252 va avea ca rezultat următoarele manevre:
- Închiderea rapidă a vanei de refulare UV-1440 prin decuplarea solenoidului care
acţionează ventilul UY-1440.
- Închiderea rapidă a ventilului de refulare UV-1444 prin dezactivarea solenoidului
care acţionează ventilul UY-1444.
- Închiderea rapidă a ventilului de refulare UV-1442 prin dezactivarea solenoidului
care acţionează ventilul UY-1442.
- Deschiderea rapidă a vanei de echilibrare (by-pass, refulare treapta a IV-a
recirculare) HV-1433 prin dezactivarea solenoidului care acţionează valva HY-1433.
- Deschiderea instantanee a valvei de echilibrare (by-pass, refulare/aspiraţie
recirculare) HV-1435 prin dezactivarea solenoidului care acţionează valva HY-1435.
- Deschiderea instantanee a ventilului de antipompaj FV-1415, prin dezactivarea
solenoidului care acţionează ventilul HY-1421.
- Reducerea capacităţii din amonte (2H-101) la 70%.
- Închiderea rapidă a ventilului de reglare FV-1143, a hidrogenului de la 2X-201 prin
dezactivarea solenoidului care acţionează ventilul FSOV-1143 şi în acelaşi timp.
- Deschiderea regulatorului de debit al hidrogenului FC-1145 la un debit prescris
printr-un semnal XS-FC-1145 la DCS.
- Deschiderea ventilului de destindere de urgenţă (de siguranţă) a aburului de foarte
înaltă presiune, în abur de înaltă presiune HV-1316 la o valoare prescrisă (HIC-1316), prin
decuplarea solenoidului care acţionează ventilul HSOV-1316.
Pe display-ul DCS şi pe panoul local YL-….A şi YL-….B vor indica: "oprire fără
ventilaţie a lui 1C-251".
Oprirea fără ventilaţie a lui 1C-251/252 şi acţionarea succesivă a ventilelor
compresorului vor izola accesul gazului de sinteză în bucla de sinteză şi vor egaliza toate
treptele compresorului. Ventilul de pe aspiraţia 1C-251, UV-1413, rămâne în poziţia
"deschis" şi valva de eşapare HV-1438 rămâne închisă, pentru a menţine presurizarea
compresorului. (Pagina DCS 214).
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1C-251/252 va fi oprit cu ventilare în oricare din situaţiile:
- HS-1408A Oprirea manuală cu ventilaţie a lui 1C-251/252, de la panoul central.
- HS-1408B Oprirea manuală cu ventilaţie a lui 1C-251 de la panoul local.
- HS-....
Oprirea totală a fabricii.
- AMHH-1487Deplasări axiale foarte mari.
- PSLL-1499 Presiunea uleiului de ungere - foarte scăzută.
- LSLL-1478 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-145-foarte scăzut.
- LSLL-1480 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-146 - foarte scăzut.
- LSLL-1482 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-147 - foarte scăzut.
- LSLL-1484 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-148 - foarte scăzut.
- PDHH-1437 Diferenţa de presiune între refulare treapta a IV a şi refulare
recirculator – foarte mare.
Pentru menţinerea funcţionării corecte a interblocajelor (cu ventilare) sunt prevăzute
următoarele comutatoare de suprareglare:
- MOSA-1478 Deplasare axială foarte mare (AMHH-1478).
- MOSP-1499 Presiune scăzută a uleiului de ungere (PSLL-1499).
- MOSL-1478 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-145 - foarte scăzut (PSLL1499).
- MOSL-1480 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-146 - foarte scăzut (PSLL1480).
- MOSL-1482 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1D-147 - foarte scăzut (PSLL1482).
- MOSL-1484 Nivelul în tancul de ulei de etanşare 1 D-148 - foarte scăzut (PSLL1484).
- MOSP-1437 Presiunea diferenţială treapta a IV a/recirculator 1C-251/252 - foarte
mare.
Oprirea cu ventilaţie a lui 1C-251/252 va avea ca rezultat aceleaşi acţiuni ca şi în
cazul opririi fără ventilaţie la care se adaugă următoarele:
- închiderea instantanee a ventilului de aspiraţie UV-1413, prin decuplarea
solenoidului care operează ventilul HY-1413;
- deschiderea instantanee a ventilului de eşapare HV-1438, prin dezactivarea
solenoidului care acţionează ventilul HY-1438; în acelaşi timp, va fi trimis un semnal
pulsatoriu la regulatorul HIC-1438 de pe DCS, pentru a comuta valoarea de ieşire la 100%.
Aceste acţiuni ale ventilelor vor avea ca rezultat izolarea completă şi golirea
compresorului. Pe display-ul DCS şi pe panoul local, YL-....A şi YL-....B vor indica:
"oprire cu ventilaţie a lui 1C-251/252".
Pompele de ulei de ungere 1P-141A/B, pompele de ulei de etanşare 1P-142A/B şi
pompele de condens 1P-115A/B sunt prevăzute toate cu selectoare de câmp cu
comutatoare "auto/manual", pentru a permite pompei de rezervă să fie selectată pentru
pornire automată, în eventualitatea unei defecţiuni în funcţionarea pompei de serviciu sau a
unor probleme de proces asociate.
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Pompa de serviciu este pornită local cu comutatorul în poziţia "manual" şi pompele
de rezervă respective vor deveni funcţionale prin selectarea poziţiei "auto" de la
comutatoarele destinate selectării pompei.
Când nivelul în condensator este readus la normal, operatorul poate opta pentru
oprirea manuală a pompei de rezervă sau poate aştepta până când nivelul scăzut în
condensator este detectat de către LSL-1466, caz în care pompa de rezervă va fi oprită
automat şi se reia statutul de pompă de serviciu/pompă de rezervă. Când toate
interblocajele de oprire cu ventilare sunt normale (fără defecţiuni), YL-...A şi YL-....B vor
indica pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv: "interblocajele de oprire cu ventilare
ale lui 1C-251/252 - gata de resetare".
Instrucţiunea de resetare este executată de la panoul local prin activarea lui HS-....
La acţionarea acestui comutator indicaţiile YL-....A/B (oprire cu ventilare) şi YL-....A/B
(gata de resetare) se vor stinge şi un semnal permisiv va fi trimis la circuitul logic al
ventilului de pe aspiraţia 1C-251, HV-1413 şi la rearmarea ventilului HV-1438. În acelaşi
timp, semnale permisive sunt trimise la rearmarea logică a ventilului compresorului şi la
sistemul logic de declanşare a aburului turbinei.
Resetarea ventilului de eşapare şi a ventilului de pe aspiraţie este necesară pentru ca
operatorul să corecteze HIC-1438 şi HIC-1413 la valoarea minimă, astfel că semnalele
pneumatice la solenoidul care acţionează ventilele HY-1438 şi HY-1413 să fie echivalente
cu statutul actual al ventilului. Acesta va fi detectat de către PSL-1438 şi respectiv PSL1413. Când este detectat semnalul PSL-1438 ventilul de eşapare HV-1438 poate fi activat
prin acţionarea lui HS-1439 de pe panoul local, care va activa solenoidul care operează
ventilul HY-1438 şi va permite operarea lui HV-1438 de la HIC-1438. Operatorul trebuie
atunci să se asigure că ventilul de eşapare este în poziţie "închis", poziţie detectată de către
HZSL-1438.
Când ambele semnale HZSL-1438 şi PSL-1413 sunt prezente ventilul de pe aspiraţie
UV-1413 poate fi armat prin activarea lui HS-1422 de pe panoul local, care va activa
solenoidul ce acţionează ventilul UY-1413, deschizând ventilul de pe aspiraţie UV-1413.
Cu POSP-1459 în poziţie de suprareglare şi când toate celelalte semnale de interblocaj "fără
ventilare" sunt în condiţii normale, YL-....A şi YL-....B vor indica pe panoul central şi pe
panoul local respectiv: "Interblocajele fără ventilare la 1C-251/2 - gata de activare".
Instrucţiunea de resetare este executată de la panoul local prin activarea lui HS. ... La
acţionarea acestui comutator, YL-....A/B (oprire fără ventilare) şi YL-….A/B (gata de
activare) îşi vor stinge indicaţiile şi semnalele permisive vor fi trimise la sistemul logic de
declanşare a aburului turbinei şi la activarea logică a valvei compresorului. Când toate
semnalele permisive de la sistemele de interblocaj cu şi fără ventilaţie sunt prezente,
solenoidul care operează ventilul IY-1709 va fi activat, permiţând accesul uleiului de
comandă la sistemul de reglare al turbinei şi indicaţia XA-. . . . (oprire turbină 1C-251/2)
se va stinge. Când presiunea uleiului de comandă este normală, suprareglarea lui POSP1459 trebuie îndepărtată. În continuare, pentru a obţine semnalul permisiv de activare a
ventilelor compresorului va fi necesar să se ajusteze următoarele semnale de control manual
la solenoidele care acţionează ventilele la valoare minimă. Pentru a obţine semnalul
permisiv de armare a ventilelor compresorului trebuie să fie prezente următoarele semnale
permisive: (Pagina DCS 208).
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Ieşirea de la HIC-1435 la 100%.
Ieşirea de la HIC-1433 la 100%.
Presiunea diferenţială pe UV-1440 în limite acceptabile.
Presiunea diferenţială pe UV-1442 în limite acceptabile.
Presiunea diferenţială pe UV-1444 în limite acceptabile.

Când toate aceste semnale sunt prezente împreună cu semnalele permisive de la
ambele sisteme de interblocaj, cu şi fără ventilare, pe panoul DCS şi pe panoul local
respectiv vor apare indicaţiile YL-1440A şi YL-1440B: "valvele compresorului gata de
armare".
Instrucţiunea de armare este executată de la panoul local prin acţionarea lui HS2077. La activarea acestui comutator vor fi îndeplinite următoarele acţiuni:
- activarea solenoidului care operează ventilul UY-1440, care va deschide ventilul
de refulare a lui 1C-252;
- activarea solenoidului care acţionează ventilul UY-1442, care va deschide ventilul
de refulare a lui 1C-252;
- activarea solenoidului care acţionează ventilul UY-1444, care va deschide ventilul
de aspiraţie UV-1444.
Indicaţiile YL-1440A/B (ventilele compresorului gata de armare) se vor stinge şi
YL-1441A, YL-1441B vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv:
"ventilele compresorului - activate".
Când ventilul de refulare a lui 1C-251, UV-1440 este în poziţie "deschis" (UZSH1440) şi oricare din ventilele de aspiraţie ale lui 1C-252, UV-1444 (UZSH-1444) sau
ventilul de refulare a lui 1C-252, UV-1442 (UZSH-1442) sunt în poziţie "deschis", ventilul
de aspiraţie/refulare (echilibrare) a lui 1C-251/252, HV-1433 va fi gata să fie operat de la
HIC-1433 prin activarea solenoidului care acţionează ventilul HY-1433.
Când ventilul de aspiraţie a lui 1C-252, UV-1444 (UZSH-1444) şi ventilul de
refulare UV-1442 (UZSH-1442) sunt ambele în poziţie "deschis", ventilul de
aspiraţie/refulare - by-pass al lui 1C-252, HV-1435 va fi gata să fie acţionat de la HIC-1435
prin activarea solenoidului care acţionează ventilul HY-1435.
Când ventilul de aspiraţie al lui 1C-251, UV-1413 este în poziţie "deschis" (UZSH1413) solenoidul care operează ventilul HY-1421 va fi activat fiind capabil să controleze
ventilul de antipompaj FV-1415.
Urmând procedura corectă de operare operatorul poate continua cu pornirea
compresorului de gaz de sinteză/recirculare -1C-251/2.
Compresorul 1 C-251/2 va fi redus la un debit minim de recirculare când are loc
oricare din condiţiile:
(Pagina DCS 211).
- oprirea compresorului de aer de proces 1C-102,
- oprirea metanatorului 1R-105,
- oprirea compresorului buclei de răcire 1C-253,
- nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1D-201 (LSHH-3001),
- nivel foarte scăzut în cazanul recuperator 1E-203 (LSHH-3052).
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Pentru funcţionarea normală sunt prevăzute următoarele semnale de suprareglare:
- MOSL-3001 Nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1D-201 (LSHH-3001),
- MOSL-3052
Nivel foarte scăzut în cazanul recuperator 1E-203 (LSLL-3052).
Debitul minim se va concretiza în aceleaşi acţiuni ca şi la oprirea compresorului fără
ventilare, cu excepţia că turbina compresorului 1C-251/252 va rămâne în funcţiune.
Debitul minim va fi indicat de către XA-. ... pe display-ul DCS; când toate interblocajele
de debit minim sunt în condiţii normale indicaţia XA-. . . . se va stinge, iar pe display-ul
DCS şi pe panoul local respectiv va apare indicaţia YL-1440A/B: "ventilele compresorului
gata de armare".
În acest moment operatorul poate arma ventilele compresorului prin acţionarea lui
HS-2077 de la panoul local şi indicaţiile YL-1440A/B se vor stinge. Operatorul poate acum
manevra ventilele compresorului pentru a aduce compresorul 1C-251/252 la condiţii de
operare normale (Pagina DCS 208).
COMPRESORUL 1C-254A/B
Următoarele semnale de interblocaj sunt comune ambelor circuite de oprire logică
ale compresorului 1C-254Aşi1C-254B:
XS-. .. .
Oprirea reformerului primar 2H-101.
XS-. . . .
Oprirea totală a fabricii.
LSHH-2506 Nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1D-251.
Menţinerea funcţionării normale a semnalului de interblocaj LSHH-2506 este
suprareglată de comutatorul MOSL-2506.
Compresorul 1C-254A va fi oprit dacă este prezent oricare din semnalele obişnuite
sau LSLL-2566 (presiunea uleiului de ungere - foarte scăzută).
Următoarele semnale de interblocaj sunt comune ambelor circuite de oprire logică
ale lui 1C-254A şi 1C-254B:
XS-....
Oprirea totală a fabricii.
LSHH-2506
Nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1 D-251.
Sunt prevăzute comutatoarele de suprareglare MOSP-2566 şi MOSL-2506 pentru
asigurarea funcţionării normale a semnalelor de interblocaj PSLL-2566 şi LSHH-2506.
Compresorul poate fi oprit şi respectiv pornit prin semnalul XS-3 1C-254 de la
M.C.C. 1C-254A va fi oprit dacă este prezent oricare din semnalele obişnuite sau PSLL2566 (presiunea uleiului de ungere - foarte scăzută).
Pentru asigurarea funcţionării semnalului PSLL-2566 este prevăzut comutatorul de
suprareglare MOSP-2566. Compresorul este oprit şi de asemenea poate fi pornit prin
semnalul XS-3 1C-254A de la M.C.C.
Dacă cele patru semnale şi PSLL-2566 sunt în condiţiile normale şi este prezent şi
semnalul permisiv PSH-2688 (presiunea uleiului de ungere - normală), YL- …va indica pe
display-ul DCS: "1C-254A capabil de pornire". Operatorul poate acum proceda la pornirea
compresorului.
46

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

1C-254B va fi oprit dacă este prezent oricare din semnalele obişnuite sau PSLL2568 (presiunea uleiului de ungere - foarte scăzută). Pentru menţinerea funcţionării
normale a lui PSLL-2568 este prevăzut comutatorul de suprareglare MOSP-2568.
Compresorul este oprit şi de asemenea poate fi pornit prin semnalul XS-3 1C-254B
de la M.C.C. Dacă cele trei semnale şi PSLL-2568 sunt în condiţii normale şi este prezent
şi semnalul permisiv PSH-2689 (presiunea uleiului de ungere - normală), YL-.. . . va indica
pe display-ul DCS: "1C-254B capabil de pornire".
SEPARATORUL DE VAPORI 1D-251
Dacă este detectată o presiune foarte mare în linia de aspiraţie către 1C-253 (la
ieşirea din 1D-251), de către PSHH-2571, solenoidul care acţionează ventilul - USOV2570 - va fi decuplat închizând UV-2570 şi oprind fluxul de vapori de la tancul de
depozitare 1D-251. Pe display-ul DCS, YL-. ... va indica: "fluxul de răcire de la TK-251 la
1D-251 este stopat". Când este detectat PSLL-2571, solenoidul USOV-2570 va fi activat
deschizând ventilul UV-2570.
COMPRESORUL BUCLEI DE RĂCIRE 1C-253
Compresorul de răcire 1C-253 va fi oprit dacă există oricare din următoarele
condiţii:
- HS-2643A Oprire manuală 1C-253 de la panoul central.
- HS-2643B Oprire manuală 1C-253 de la panoul local.
- LSHH-2546 Nivel foarte mare în condensatorul 1E-112-4.
- PSHH-2545 Presiune foarte mare în condensatorul 1E-112-4.
- AMHH-2562 Deplasare axială foarte mare.
- PDLL-2588 Presiune diferenţială gaz/ulei - foarte scăzută.
- PSLL-2555 Presiune ulei de ungere - foarte scăzută.
- XS-. . . .
Oprirea reformerului 2H-101.
- XS-.. . .
Oprirea totală a fabricii.
- XS-. . . .
Oprirea supraîncălzitorului de abur2H-102.
- XS-1-. . . . Defectarea sistemului de reglare al compresorului.
Sunt prevăzute următoarele comutatoare de suprareglaj:
- MOSL-2546 Nivel foarte mare în condensator (LSHH-2546).
- MOSP-2545 Presiune foarte mare în condensator (PSHH-2545).
- MOSL-2507 Nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1D-252 (LSHH-2507).
- MOSA-2562 Deplasări axiale foarte mari (AMHH-2562).
- MOSP-2558 Presiunea diferenţială gaz/ulei - foarte mică (PDLL-2558).
- MOSP-2555 Presiunea uleiului de ungere - foarte mică (PSLL-2555).
Compresorul este oprit prin decuplarea solenoidului care acţionează ventilul IY-2537
care închide uleiul de la sistemul regulator al turbinei şi de la ventilul hidraulic de la
sistemul de abur de înaltă presiune al turbinei.
Oprirea compresorului 1C-253 va determina reducerea capacităţii compresorului de
sinteză 1C-251/2 la debitul minim (a se verifica!).
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Când toate interblocajele compresorului sunt în condiţii normale pe display-ul DCS
şi pe panoul local YL-2500A/B vor indica: "interblocajele 1C-253 gata de armare".
Instrucţiunea de armare poate fi executată prin activarea oricărui dintre HS-2644A de la
DCS sau HS-2664B de la panoul local. La activarea oricărui comutator de armare,
indicaţiile YL-2500A/YL-2500B se vor stinge şi YL-2501A/YL-2501B vor indica pe
display-ul DCS şi pe panoul local: "interblocajele 1C-253 resetate". În acelaşi timp,
solenoidul care operează ventilul IY-2537 va fi activat. Operatorul poate acum proceda la
pornirea compresorului 1C-252.
UNITATEA DE PURIFICARE A HIDROGENULUI 2X-201
Unitatea de purificare a hidrogenului va avea un sistem de siguranţă prevăzut de
către furnizorii PLC. În cazul opririi totale a fabricii un semnal XS-2X-201 va fi trimis la
furnizorii PLC, pentru a opri unitatea de purificare a hidrogenului.
EXPORTUL DE ABUR
Punctul de setare a exportului de abur - FC-1267 - este fixat la 30t/h, dacă oricare
din următoarele condiţii este îndeplinită:
- oprirea supraîncălzitoruluj de abur 2H-102,
- oprirea metanatorului 1R-105.
Semnalul XS-2FC-1267 va fi de formă pulsatorie către regulatorul FC-1267. După
durata unui puls, regulatorul va fi capabil să fie utilizat de către operator. Valoarea
prescrisă a regulatorului FC-1267 este fixată la 15t/h, dacă este oprit reformerul primar.
RECIRCULAREA HIDROGENULUI
Ventilele de reglare a debitului de hidrogen recirculat FV-1143 şi FV-1145 vor fi
închise instantaneu prin decuplarea solenoidului care operează ventilele FSOV-1143/1145
dacă este îndeplinită oricare din condiţiile:
- oprirea reformerului 2H-101,
- oprirea metanatorului 1R-105.
Ventilul de reglare a debitului de hidrogen recirculat FV-1143 va fi închis
instantaneu, prin dezactivarea solenoidului care operează ventilul FSOV-1143 dacă este
îndeplinită oricare din condiţiile:
- oprirea supraîncălzitorului de abur 2H-102;
- oprirea compresorului de gaz de sinteză 1C-251/2;
- nivel foarte mare în separatorul de amoniac 1D-201 (LSHH-3001).
În acelaşi timp un semnal XS-FC-1145 va fi trimis către FC-1145 pentru a
programa regulatorul la o valoare prescrisă a debitului. Acest semnal va fi de formă
pulsatorie şi după durata unui puls regulatorul va putea fi utilizat de către operator.
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REDUCEREA CAPACITĂŢII DIN AMONTE (PREPARARE GAZ)
Reformerul primar 2H-101 va fi redus treptat la 70% din capacitate, în oricare din
condiţiile:
- oprirea supraîncălzitorului de abur 2H-102,
- oprirea compresorului de gaz de sinteză 1C-251/2,
- oprirea metanatorului 1R-105.
Un semnal (XS-HC-1141) va fi trimis la HC-1141 pentru a reduce încărcarea la
valoarea de 70% din capacitate. Aceasta se va întâmpla numai dacă reformerul este pe
reglare automată. Semnalul este de formă pulsatorie şi HIC-1141 va putea fi utilizat după
terminarea acţiunii de descărcare.
PLC-3
SEMNALE DE LEGĂTURĂ
Următoarele semnale sunt conectate de la PLC-1 către sistemul logic PLC-3:
- XS-1002 Oprirea totală a fabricii.
- XS-1003
Oprirea reformerului primar 2H-101.
SUPRAÎNCĂLZITORUL DE ABUR 2H-102
1. Funcţionarea logică a ventilatorului I.D. şi F.D.
Ambele ventilatoare I.D. şi F.D. vor fi pornite din câmp. Ventilatorul I.D. (2K-104)
va fi pornit primul şi când funcţionează va da un semnal permisiv (XS-K-104) către
circuitul de pornire al ventilatorului F.D.
Pentru a porni ventilatorul I.D. 2K-104, clapeta PV-1068 trebuie să fie în poziţie
"închis", care este detectată de PZSL-1068. Când ventilatorul merge, PZSL-1068 va fi
suprareglat de către un semnal de funcţionare a ventilatorului XS-K-104 şi clapeta PV1068 va fi liberă să fie acţionată.
Pentru a porni ventilatorul F.D. 2K-106, clapeta sa PV-1067 trebuie să fie în poziţie
"închis" detectată de PZSL-1067. Cu această condiţie şi cu XS-K-104 (funcţionarea
ventilatorului I.D.) ventilatorul F.D. poate fi pornit. Când ventilatorul funcţionează PZSL1067 va fi suprareglat de un semnal de funcţionare XS-K-103 şi clapeta PV-1067 va fi
liberă să fie acţionată.
Ambele ventilatoare vor fi oprite în eventualitatea unei opriri a supraîncălzitorului
de abur 2H-102. Acest semnal de oprire va fi de formă pulsatorie, oprind ventilatoarele şi
apoi readucându-le la condiţii normale (fără defecţiuni), după durata unui puls; acesta va
permite repornirea ventilatoarelor (cu condiţia prezenţei celorlalte semnale permisive).
Deoarece ambele semnale de funcţionare (XS-K-103, XS-K-104) sunt parte a sistemului de
interblocaje de oprire a supraîncălzitorului este necesar să fie prezente pentru armarea
interblocajelor lui 2H-102 şi pentru pornirea imediat următoare.
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2. Sistemul de interblocaje de oprire al supraîncălzitorului 2H-102
Supraîncălzitorul de abur 2H-102 este destinat să transforme aburul saturat de foarte
înaltă presiune, generat de 1E-101 şi 1E-203 în abur supraîncălzit. Sistemul său de
interblocaje de oprire cuprinde procese totale şi scheme de protecţie a echipamentului,
precum şi două semnale externe de oprire care sunt: oprirea totală a fabricii şi oprirea
reformerului primar 2H-101.
Supraîncălzitorul 2H-102 va fi oprit dacă are loc oricare din condiţiile:
- XS-1002 Oprirea totală a fabricii.
Oprirea reformerului primar 2H-101.
- XS-1003 Ventilatorul F.D. nu funcţionează (nu există semnal XS-K-103).
Ventilatorul I.D. nu funcţionează (nu XS-K-104).
- PSHH-1069 Presiune foarte mare în cuptor (după temporizare).
- PSLL-1069 Presiune foarte joasă în cuptor (după temporizare).
- FSLL-1046 Debit foarte mic de abur saturat de la 1D-101.
- FFLL-1066 Raport foarte scăzut aer/combustibil.
- TSHH-1164 Temperatura gazelor în cuptor în zona de radiaţie - foarte mare.
- TSHH-1165 Temperatura gazelor în cuptor în zona de radiaţie - foarte mare.
- TSHH-1166 Temperatura gazelor în cuptor în zona de radiaţie - foarte mare.
- PSHH-1074 Presiune foarte mare a gazului natural combustibil.
- PSLL-1075 Presiune foarte scăzută a gazului natural combustibil.
- HS-2102A Oprire manuală a lui 2H-102 de la panoul central.
- HS-2102B Oprire manuală a lui 2H-102 din câmp.
Oprirea supraîncălzitorului de abur2H-102 este rezultatul următoarelor acţiuni:
- oprirea sistemului principal de combustie al supraîncălzitorului 2H-102 prin
decuplarea solenoidului care operează ventilul USOV-1004/1005/1006;
- oprirea sistemului pilot de gaz dacă funcţionează mai puţin de 9 arzătoare pilot;
- oprirea compresorului de gaz de sinteză 1C-251/2;
- reducerea capacităţii reformerului 2H-101 la 70%;
- închiderea ventilului de reglare a hidrogenului recirculat FV-1143 prin decuplarea
solenoidului care acţionează ventilul FSOV-1143 şi în acelaşi timp programarea
regulatorului de debit FC-1145 la o valoare prescrisă de debit minim, de către semnalul
XS-FC-1145 la DCS;
- stabilirea debitului de abur exportat la 30t/h prin semnalul XS2-FC-1267 la
valoarea prescrisă de FC-1267 (DCS);
- oprirea compresorului de răcire 1C-253.
Oprirea supraîncălzitorului 2H-102 va fi indicată pe display-ul DCS prin semnal
XA-….
Sunt prevăzute următoarele comutatoare de suprareglare pentru menţinerea
funcţionării normale a interblocajelor:
- MOSP-1069
Presiunea în cuptor-foarte mare/foarte mică (PSHH/LL-1069).
- MOSF-1046
Debit foarte mic de abur saturat de la 1D-101 (FSLL-1046).
- MOSR-1074
Presiune foarte mare a gazului combustibil (FFLL-1065).
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Presiune foarte mică a gazului combustibil (PSLL-1075).
Temperatură foarte mare a gazelor de coş (TSHH-1164).
Temperatură foarte mare a aburului de la 2H-102 (TSHH-1152).

Sunt prevăzute suprareglări pentru FSLL-1046 (POSF-1046) şi PSLL-1075 (POSP1075) pentru condiţii de pornire. Când comutatorul de suprareglare POSP-1075 este în
poziţie de suprareglare şi alte interblocaje de oprire ale lui 2H-102 sunt în condiţii normale
(fără defecţiuni), interblocajele supraîncălzitorului pot fi resetate cu condiţia prezenţei
următoarelor semnale permisive:
- UZSL-1004 Ventilele de gaz combustibil - în poziţie sigură.
- UZSL-1005 (semnale suprareglate când ventilele de gaz combustibil sunt resetate).
- UZSH-1006
- PSLL-1075 Presiune mică a gazului combustibil (verificare că nu există gaz semnale suprareglate când ventilele de gaz combustibil sunt resetate).
Când toate interblocajele necesare şi semnalele permisive sunt prezente, indicaţiile
XA-1004 (oprire 2H-102) se vor stinge şi pe display-ul DCS va apare indicaţia YL-1027
"interblocajele 2H-102 gata de resetare".
Instrucţiunea de resetare (readucere la condiţiile iniţiale) este executată de la DCS
prin activarea lui HS-1079. La activarea acestui comutator, indicaţia YL-.... (2H-102 gata
de resetare) se va stinge şi YI-.... va indica pe display-ul DCS: "interblocajele 2H-102 gata
de resetare". În acelaşi timp, un semnal permisiv va fi trimis la interblocajul logic al
pilotului de gaz şi la resetarea logică a ventilului de gaz principal combustibil. Ventilele de
gaz combustibil nu pot fi resetate până când nu sunt prezente alte semnale permisive
suplimentare. De la acest punct, secvenţa pornirii supraîncălzitorului 2H-102 este
următoarea:
- suflarea cuptorului;
- testul de etanşeitate pentru sistemul pilot de gaz;
- introducerea gazului în sistemul pilot;
- aprinderea arzătoarelor pilot;
- introducerea gazului în sistemul de ardere principal;
- aprinderea gazului combustibil la arzătoarele principale.
Pentru condiţii de pornire este prevăzută suprareglarea lui PSLL-1077 (pentru
piloţi)cu POSP-1077. Pentru asigurarea funcţionării normale sunt prevăzute următoarele
semnale de suprareglare:
MOSP-1076
Presiune mare a gazului pilot (PSHH-1076).
MOSP-1077
Presiune mică a gazului pilot (PSLL-1077).
3. Interblocajele de oprire a sistemului pilot de gaz
Sistemul pilot de gaz va fi oprit dacă este îndeplinită oricare din condiţiile:
- PB-1249
Oprirea sistemului pilot de gaz de la panoul local.
- PSHH-1076
Presiune foarte mare în sistemul pilot.
- PSLL-1077
Presiune foarte mică în sistemul pilot.
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- Activarea opririi lui 2H-102 (dacă funcţionează mai puţin de 9 arzătoare pilot).
Oprirea sistemului pilot de gaz va rezulta din izolarea gazului pilot la arzătoarele
pilot prin decuplarea USOV-1001/1002/1003 determinând blocarea gazului pilot şi valvelor
de evacuare în poziţie sigură. Oprirea va fi indicată pe display-ul DCS prin semnal XA1005.
Când comutatorul de suprareglare POSP-1074 este în poziţie de funcţionare şi alte
interblocaje de oprire a pilotului de gaz sunt în condiţii normale (fără defecţiuni),
interblocajele de oprire ale pilotului pot fi resetate, cu condiţia prezenţei următoarelor
semnale permisive:
- UZSL-1001 Pilotul de gaz în poziţie sigură.
- UZSL-1002 (Pagina 303 DCS).
- UZSL-1003 (Pagina 303 DCS).
- PSLL-1077 Presiunea gazului în sistemul pilot - foarte scăzută (verificare că nu
există gaz).
- YL-1033
Verificare dacă arzătorul este stins.
Toate aceste semnale permisive vor fi suprareglate când interblocajele sistemului
pilot de gaz au fost resetate. Dacă toate semnalele permisive şi interblocajele sunt
prezente, indicaţia XA-1005 (oprirea sistemului de gaz) se va stinge şi pe display-ul DCS
va apare indicaţia YL-1031: "interblocajele sistemului pilot de gaz - gata de resetare".
Instrucţiunea de resetare este executată de la DCS prin activarea lui HS-1080. La
acţionarea acestui comutator, indicaţia YL-1031 (gata de resetare) se va stinge şi pe
display va apare indicaţia YL-1032: "interblocajele sistemului pilot - resetate". în acelaşi
timp, un semnal permisiv va fi trimis la resetarea logică a ventilului gazului pilot şi la
testarea logică a etanşeităţii.
4. Suflarea cuptorului
Înainte de a proceda la introducerea gazului pilot în sistemul de combustie al lui 2H102 este necesar să se efectueze o suflare a cuptorului şi un test de etanşeitate a sistemului
pilot.
Se utilizează aer de combustie şi se trece un volum de aer egal cu de cel puţin 5 ori
volumul cuptorului; timpul de suflare este calculat luând în considerare volumul cuptorului
şi debitul minim de aer de suflare (FSL-1066).
Suflarea cuptorului 2H-102 va începe când următoarele condiţii sunt satisfăcute:
- Ventilatorul F.D. (2K-103) funcţionează (XS-K-103).
- Debitul de aer de combustie - mai mare decât debitul minim pentru suflare (nu
FSL-1066).
- Ventilele de gaz de pilot - în poziţie sigură (UZSL-1001/1002, UZSH-1003).
- Ventilele de testare a etanşeităţii - în poziţie sigură (UZSL-1007/1008); acest
semnal este suprareglat când suflarea este în desfăşurare.
(Pagina 304 DCS).
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Când aceste condiţii sunt satisfăcute, YL-101A şi YL-1011B vor indica pe display-ul
DCS şi pe panoul local: "suflarea în desfăşurare".
În acest punct, un contor de timp va începe să măsoare timpul şi un semnal permisiv
(interblocajele suflării) va fi trimis la sistemul logic al testului de etanşeitate. Când timpul
de suflare s-a consumat, indicaţiile YL-1011A/B (suflarea în desfăşurare) se va stinge şi
YL-1012A/YL-1012B vor indica pe display-ul DCS şi pe panoul local: "suflarea
terminată". În acelaşi timp, un semnal permisiv va fi trimis la resetarea logică a ventilelor
gazului pilot.
Dacă în timpul ciclului suflării sau după ce suflarea s-a terminat un semnal permisiv
oarecare indică vreo defecţiune, suflarea va fi invalidată şi contorul de suflare va fi resetat,
gata pentru a repeta ciclul de suflare. Aceasta se aplică, de asemenea în condiţiile testului
de etanşeitate.
Semnalele permisive de suflare rămân valabile până când ventilele pilotului de gaz
vor fi resetate la condiţiile iniţiale de funcţionare (on-line), când indicaţiile YL-1012A/B
(suflarea terminată) se vor stinge.
5. Testul de etanşeitate a sistemului pilot de gaz
Testul de etanşeitate este destinat să asigure că toate supapele arzătoarelor sunt
închise şi că nu există scăpări semnificative în sistemul pilot de gaz, înainte de introducerea
gazului pentru aprinderea arzătoarelor pilot.
Sunt necesare, în ordine, următoarele semnale pentru a începe testul de etanşeitate:
- resetarea interblocajelor sistemului pilot de gaz;
- ventilele de gaz pilot în poziţie sigură (UZSL-1001/1002, UZSH-1003);
- interblocajele de suflare în condiţii normale (fără defecţiuni);
- testul de etanşeitate în condiţii normale (dacă este indicată vreo defecţiune, trebuie
acţionat butonul PB-1247 de pe panoul local, pentru a anula indicaţia de defecţiune);
- presiunea gazului pilot în arzătoarele pilot - foarte scăzută (PSLL-1077). Acest
semnal va fi suprareglat când testul de etanşare a început.
(Pagina 305 DCS).
Dacă toate aceste semnale permisive sunt satisfăcute, pe display-ul DCS şi pe panoul
local vor apare indicaţiile: "gata pentru testul de etanşare a gazului pilot".
Testul de etanşare începe prin activarea butonului PB-1246 de pe panoul local, care
introduce gazul de testare în sistemul pilot, prin activarea solenoidelor care acţionează
ventilele, USOV-1007/1008, care deschide ventilele de testare a etanşării, UV-1007/1008.
În acelaşi timp un contor de presurizare va începe să măsoare şi indicaţiile YI-1015A/B se
vor stinge, iar pe display-ul DCS şi pe panoul local va apare indicaţia YL-1016A/B: "testul
de etanşare în desfăşurare".
Dacă presiunea de testare detectată de PSH-1076 este atinsă în timpul limită de
testare, solenoidul care acţionează ventilele USOV-1007/1008, va fi dezenergizat,
închizând ventilele UV-1007/1008. Acestea vor menţine presiunea de testare în interiorul
sistemului şi un contor de "ţinere" va măsura timpul. În timpul perioadei de "ţinere"
presiunea trebuie să se menţină între cea indicată de PSH-1076 (presiune de testare) şi cea
indicată de PSL-1076 (pierdere de presiune).
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Când timpul de testare a trecut, indicaţiile YL-1016A/B (test în desfăşurare) se vor
stinge şi YL-1017A/B va indica pe DCS şi pe panoul local: "test de etanşare complet". În
acelaşi timp un semnal permisiv va fi trimis la resetarea logică a ventilelor de gaz pilot.
Dacă în timpul perioadei de presurizare presiunea de testare (PSH-1076) nu este
atinsă sau în timpul perioadei de "ţinere" (PSL-1076) este detectată o pierdere de presiune
pe DCS şi pe panoul local YL-1018A/B va indica: "testul de etanşare ratat". În acelaşi timp
un semnal pulsatoriu va fi trimis la circuitul logic de suflare pentru a invalida semnalul
permisiv de suflare şi de asemenea a invalida parţial sau total ciclul de suflare. Semnalul
permisiv al suflării rămâne invalidat pe durata pulsului.
Pentru a reîncepe testul de etanşeitate după defecţiune operatorul trebuie să acţioneze
butonul PB-1246 de pe panoul local, pentru a îndepărta indicaţia de defecţiune, YL1018A/B.
Dacă toate semnalele permisive ale testului de etanşare sunt normale YL-1015A/B
va indica pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv: "gata pentru testul de etanşare".
Operatorul poate acum reîncepe testul de etanşare în modul descris mai sus. El trebuie mai
întâi să evacueze orice rămăşiţă de gaz din sistem după ratare pentru a obţine semnalul
permisiv de presiune foarte joasă (PSLL-1077).
Testul de etanşare poate fi întrerupt manual de către operator prin activarea butonului
stop/reset PB-1247, de pe panoul local.
6. Introducerea gazului în sistemul pilot
Pentru a introduce gaz în sistemul de arzătoare pilot, pentru aprinderea arzătoarelor
sunt necesare următoarele semnale permisive:
- suflarea cuptorului - completă YL-1012A;
- testul de etanşare a sistemului pilot - efectuat YL-1017A;
- interblocajele sistemului pilot normale YL-1032.
Dacă aceste semnale sunt prezente pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv
YL-1019A/YL-1019B vor indica: "ventilele de gaz pilot - resetate".
Operaţiunea de resetare este executată de la panoul local prin activarea lui PB-1248.
La activarea acestui buton ventilele de gaz pilot vor fi resetate la poziţia iniţială (on-line),
prin energizarea solenoidului care acţionează ventilul USOV-1001/1001/1003, care vor
deschide ventilul de eşapare UV-1003. Indicaţiile YL-1019A/B se vor stinge şi cu, condiţia
ca ventilele de gaz pilot să funcţioneze corect (nu UZSL-1001/1002, UZSH-1003), pe
display-ul DCS şi pe panoul local, YL-1020A/YL-1020B vor indica: "ventilele de gaz pilot
în poziţie iniţială (on-line)". în acelaşi timp un semnal permisiv va fi trimis la resetarea
logică a ventilului de gaz de combustie principal.
Operarea ventilelor de gaz pilot este terminată ca şi suflarea şi testarea etanşeităţii
iar indicaţiile YL-1012A/B (suflarea terminată), YI-1017A/B (testul de etanşare terminat)
se vor stinge. Operatorul poate acum proceda la aprinderea arzătoarelor pilot.
Arzătoarele pilot sunt puse în funcţiune individual, fiecare arzător fiind asistat de un
detector de flacără:
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Pagina 305 DCS

Toate cele 10 detectoare de flacără ale arzătoarelor pilot trebuie semnalizate (BSL1001÷1010) înainte de introducerea gazului de combustie la arzătoarele principale.
Dacă este activată oprirea supraîncălzitorului 2H-102, sistemul pilot de gaz este
insensibil şi va rămâne în operare cu condiţia ca cel puţin 9 arzătoare pilot să funcţioneze.
Dacă funcţionează mai puţin de 9 arzătoare pilot, sistemul de gaz pilot se va opri.
Dacă supraîncălzitorul de abur este oprit datorită opriri fabricii sistemul de gaz pilot
va fi oprit indiferent de numărul de arzătoare pilot care funcţionează.
Pentru a menţine buna funcţionare şi a facilita reparaţiile sunt prevăzute următoarele
comutatoare de suprareglare:
- MOSB-1001 Pilot nr. 1
Detector de flacără (BSL-1001)
- MOSB-1002 Pilot nr. 2
Detector de flacără (BSL-1002)
- MOSB-1003 Pilot nr. 3
Detector de flacără (BSL-1003)
- MOSB-1004 Pilot nr. 4
Detector de flacără (BSL-1004)
- MOSB-1005 Pilot nr. 5
Detector de flacără (BSL-1005)
- MOSB-1006 Pilot nr. 6
Detector de flacără (BSL-1006)
- MOSB-1007 Pilot nr. 7
Detector de flacără (BSL-1007)
- MOSB-1008 Pilot nr. 8
Detector de flacără (BSL-1008)
- MOSB-1009 Pilot nr. 9
Detector de flacără (BSL-1009)
- MOSB-1010 Pilot nr. 10
Detector de flacără (BSL-1010)
Va fi necesar ca operatorul să verifice starea de moment a fiecărui arzător pilot la
care este necesar ca detectorul de flacără să fie suprareglat.
Pe display-ul DCS şi pe panoul local respectiv YL-1019A/YL-1019B vor indica:
"ventilele de gaz pilot gata pentru resetare". Operatorul poate acum proceda la resetarea
ventilelor de gaz pilot şi la aprinderea arzătoarelor pilot.
La arzătoarele care nu sunt prevăzute cu detector de flacără sau ventile automate
închis/deschis este foarte important ca operatorul să supravegheze tot timpul starea
sistemului de combustie şi să execute operaţiunile într-un mod sigur şi corect.
Pentru a permite aprovizionarea cu gaz natural la arzătoarele principale sunt
necesare semnalele:
- interblocajele supraîncălzitorului 2H-102 - resetate;
- sistemul pilot de gaz - în funcţiune (on-line).
(Pagina 306 DCS).
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Dacă aceste semnale permisive sunt prezente pe display-ul DCS şi pe panoul local
respectiv vor apare indicaţiile YL-1028A/YL-1028B: "aşteptare operator pentru
confirmarea - sistem pregătit". În acest punct al procedurii operatorul de câmp trebuie să
verifice dacă toate ventilele manuale ale arzătoarelor principale sunt închise şi dacă
statutul arzătoarelor pilot este acceptabil pentru aprinderea arzătoarelor principale. Când
aceste verificări sunt încheiate şi operatorul este convins că toate condiţiile sunt în regulă
este necesar ca el să acţioneze butonul PB-1251 de pe panoul local: "confirmare operator".
La acţionarea acestui buton indicaţiile YL-1028A/B se vor stinge şi cu condiţia că
toate cele 10 flăcări ale arzătoarelor pilot să fie detectate pe display-ul DCS şi pe panoul
local YL-1013A/YL-1013B vor indica: "ventilele de gaz principal de combustie gata
pentru resetare". La activarea butonului de resetare PB-1250 de pe panoul local ventilele
de gaz principal de combustie vor fi resetate în poziţia iniţială (on-line), prin activarea
solenoidului care acţionează ventilul USOV-1004/1005/ 1006 deschizând ventilul UV1004/1005 şi închizând ventilul de evacuare UV-1006. Indicaţiile YL-1013A/B (gata de
resetare) se vor stinge şi cu condiţia ca ventilele de gaz combustibil principal să funcţioneze
corect (nu UZSL-1004/1005, UZSH-1006) pe panoul local respectiv şi pe display-ul DCS
vor apare indicaţiile YL-1014A/B: "ventilele de gaz de combustie în funcţiune (on-line)".
Operatorul poate acum proceda la aprinderea arzătoarelor principale ale lui 2H-102.
DEZAERATORUL 1D-104
Dacă este detectat un nivel mare în 1D-104, de către LSH-1854, solenoidul care
acţionează ventilul LSOV-1854 va fi dezactivat determinând deschiderea valvei de preaplin
LV-1854. Când nivelul la normal (nu LSH-1854), LSOV-1854 va fi cuplat, închizând LV1854.
POMPELE DE APĂ DE ALIMENTARE 1P-102A/B/C/D
Atenţie: Informaţii necesare în privinţa operării şi pornirii automate a pompei de
rezervă.
TAMBURUL DE EVACUARE ABUR 1D-101
Dacă este detectat un nivel scăzut în tamburul 1D-101 de către LSL-1051
solenoidul care acţionează ventilul FSOV-1070 va fi cuplat închizând ventilul de control al
debitului de evacuare (golire) FV-1070. Când nivelul a revenit la normal (nu LSL-1051),
FSOV-1070 va fi cuplat, readucând FV-1070 la controlul debitului.
SEMNALE DE AVARIE
OPRIREA COMPRESORULUI DE GAZ DE SINTEZĂ
în cazul acestei opriri vor apare următoarele:
- încărcarea fabricii va fi redusă la 70%;
- compresorul 1C-253 va fi pe poziţie de recirculare;
- secţia de recuperare a hidrogenului va fi izolată de către operator. Hidrogenul către
N.G. va fi luat din 1D -103;
- HV-1316 şi PV-1264 vor compensa echilibrul aburului la încălzitorul de abur de
foarte înaltă presiune.
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OPRIREA METANATORULUI
în cazul acestei opriri apar:
- încărcarea fabricii va fi redusă la 70%;
- compresorul de gaz de sinteză va fi pus în condiţii de recirculare;
- HV-1125 trebuie închis. Operatorul trebuie să urmeze instrucţiunile furnizorului
pentru opriri de scurtă sau de lungă durată ale metanatorului.
DECUPLAREA SPĂLĂRII BENFIELD
Decuplarea acestei secţiuni implică aceleaşi acţiuni ca şi decuplarea metanatorului.
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2.5. Identificare IRS. Descriere
IRS reprezintă părţile relevante pentru securitate ale instalaţiei prezentate.
În cazul Instalaţiei Amoniac SALZGITTER, părţile relevante pentru securitate le
reprezintă utilajele conducătoare ale procesului.
Principalele utilaje sunt prezentate în continuare.
Tabelul 7
Nr. crt.
0
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
4.

Nr. poz.
montaj
1
D-111
C-101
GC-101
D-121
D-122
D-123
D-124
TK-121
TK-122
TK-123
TK-124
E-112-1
E-115-1
J-101-1
E-121
E-122
E-123
F-121
F-122
P-113
MP-113
P-121
MP-121 A
GP-121 B
P-122
MP-122 A
GP-122 B
R-106

Denumirea utilajului
2
I. CIRCUITUL TEHNOLOGIC PRINCIPAL
Separator de picături
Filtru de praf aspiraţie GE-101
Compresor de gaz natural
Turbina compresorului
Separator treapta I
Separator by-pass
Rezervor suspendat cu ulei de etanşare treapta I
Rezervor de ulei de etanşare tr. II
Rezervorul principal de ulei
Rezervor de ulei de siguranţă
Rezervor pentru evacuarea uleiului impur treapta I
Rezervor pentru evacuarea uleiului impur treapta II
Condensatorul turbinei GC-101
Ejectorul turbinei
Răcitor gaz treapta I
Răcitor gaz by-pass
Răcitor de ulei
Filtrele uleiului de ungere
Filtrele uleiului de etanşare
Pompă de condens
Motorul pompei P-113
Pompa uleiului de ungere
Motorul pompei P-121 A
Turbina pompei P-121 B
Pompa uleiului de etanşare
Motorul pompei P-122 A
Turbina pompei P122 B
Dezoxigenator
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Nr.
buc.
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
2
2
1
1
2
1
1
1
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Tabelul 7 continuare
0
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8.
26.9.
26.10.
26.11.
26.12.
26.13.
26.14.
26.15.
26.16.
26.17.
26.18.

1
R-101
H-101
K-101 A,B
MK-101 A
GK-101 B
R-102
E-101
D-101
SL-101
H-103
E-103
E-105
R-104
E-104
E-106
D-108
SL-102
T-101
D-107
E-107
E-108
R-105
E-109
D-103
C-251/2
GC-251/2
D-141
D-142
D-143
D-144
D-145
D-146
D-147
D-148
D-149
D-150
TK-141
TK-142
TK-143
TK-144
TK-145
E-112-3
J-101

2
Desulfurator
Reformer primar
Ventilatorul reformerului primar
Motorul ventilatorului K-101 A
Turbina ventilatorului K-101 B
Reformer secundar
Cazan recuperator reformer
Boiler cazan recuperator E-101
Expansia cazanului H-101
Convertor de înaltă temperatură
Preîncălzitorul apei pt. boiler
Preîncălzitorul apei pt. degazor
Convertor de joasă temperatură
Cazan recuperator de joasă presiune
Generator cu gaz
Separator condens tehnologic
Expansie înaintea coloanei de absorbţie
Coloana de absorbţie
Separator picături
Schimbător gaz-gaz
Preîncălzitor apă epurată
Metanator
Răcitor final
Separator final
Compresor sinteză - recirculaţie
Turbina compresorului C-251; C-252
Separator treapta I
Separator treapta 2
Separator treapta 3
Separator treapta 4
Rezervor ulei suspendat treapta I
Rezervor ulei suspendat treapta II
Rezervor de ulei suspendat tr. III
Rezervor de ulei suspendat tr. IV
Rezervor de ulei impur
Rezervor de ulei impur
Rezervor principal de ulei
Rezervorul uleiului de etanşare
Rezervor de ulei tr.1.2.3.
Rezervor de ulei tr. 4
Rezervor de ulei nr.5
Condensatorul turbinei GC-251/2
Ejectorul sistemului GC-251/2
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3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabelul 7 continuare
0
26.19.
26.20.
26.21.
26.22.
26.23.
26.24.
26.25.
26.26.
26.27.
26.28.
26.29.
26.30.
26.31.
26.32.
26.33.
26.34.
26.35.
26.36.
26.37.
26.38.
26.39
27.
28.1.
28.2.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
39.1.
40.
41.
42.

1
E-141
E-142
E-143
E-144
E-145
E-146
F-141
F-142
P-113
MP- 115
P-141
MP-141 A
GP-141 B
P-142
MP-142 A
GP-142 B
P-143
MP-143 A
GP-143 B
AT-141
AT-142
E-201
E-202
R-201
E-203
E-204
E-205
E-206
D-201
P-201
D-202
F-202
D-252
D-251
F-252
MP-252
TK-251
MP-251
P-251

2
Răcitor treapta 1
Răcitor treapta 2
Răcitor treapta 3
Răcitor treapta 4
Răcitor by-pass
Răcitor ulei ungere
Filtrul uleiului de ungere
Filtrul uleiului de etanşare
Pompa de condens
Motorul pompei de condens
Pompa uleiului de ungere
Motorul pompei P-141 A
Turbina pompei P-141 B
Pompa uleiului de etanşare pt. tr. 1 şi 2
Motorul pompei P-142 A
Turbina pompei P-142 B
Pompa uleiului de etanşare pentru treapta 3 şi 4
Motorul pompei P-143 A
Turbina pompei P-143 B
Închizător automat tr.1
Închizător automat tr.2
Preîncălzitor gaz sinteză
Schimbătorul coloanei de căldură
Coloana de sinteză
Cazan recuperator sinteză
Răcitor condensator cu apă
Schimbător căldură gaz - gaz
Condensator cu amoniac
Separator de amoniac
Filtru de amoniac lichid
Rezervor colector de amoniac
Filtru de amoniac lichid
Separator amoniac lichid
Idem
Pompă amoniac lichid produs
Motorul pompei P-252
Depozit de amoniac lichid
Motor pompă P-251
Pompă amoniac lichid transfer
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3
2
2
3
3
2
1
1
2
1
1
2
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1
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2
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1
1
1
3
1
1
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Tabelul 7 continuare
0
43.
43.1.
43.2.
43.3.
43.4.
43.5.
43.6.
43.7.
43.8.
43.9.
43.10.
43.11.
43.12.
43.13.
43.14.
43.15.
43.16.
43.17.
43.18.
43.19.
43.20.
43.21.
44.
45.
46.
46.1.
47.
47.1.
48.
48.1.
49.
49.1.
50.
50.1.
51.
52.
53.
53.1.

1

2
II. CIRCUITE TEHNOLOGICE AUXILIARE
2.1. CIRCUITUL AERULUI DE PROCES
Compresor de aer
Turbina compresorului C-102
Separator treapta I
Separator treapta II
Rezervor principal de ulei
Rezervorul uleiului de sig.
Condensatorul turbinei GC-102

C-102
GC-102
D-131
D-132
TK-131
TK-132
E-112-2
E-115-2
J-101-2
Ejectorul turbinei GC-102
E-131
Răcitorul de gaz treapta I
E-133
Răcitor de ulei
E-132
Răcitor tr.2
F-131
Filtrul aspiraţiei aerului
F-132
Filtrul de ulei
F-114
Pompa de condens
MP-114
Motorul pompei P-114
P-131
Pompa uleiului de ungere
MP-131 A
Motorul pompei P-131 A
GP-131 B
Turbina pompei P-131 B
SL-131
Amortizorul aspiraţiei
SL-132
Amortizorul purjei
V
Răcitor izoterm
2.2. CIRCUITUL DE PREPARARE ŞI DEPOZITARE AL LEŞIEI
TK-101
Rezervor de depozitare a soluţiei
TK-102
Rezervor de preparare a soluţiei
M-101
Agitator în rezervorul de preparare
MM-101
Motorul agitatorului
P-107
Pompa rezervorului de depozitare
MP-107
Motor pompă P-107
P-100
Pompa rezervorului de preparare
MP-108
Motorul pompei P-108
2.3. CIRCUITUL DE REGENERARE A LEŞIEI
T-102
Coloana de regenerare
E-120
Regenerare de abur
P-112
Pompa recirculaţie leşie
MP-112
Motorul pompei de recirculaţie P-112
P-101
Filtrul soluţiei regenerate
E-117
Preîncălzitorul condens turbine
P-103
Pompă leşie regenerată
GP-103 A
Turbină pompă P-103 A
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3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabelul 7 continuare
0
53.2.
54.
55.
55.1.
55.2.
55.3.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
71.1.
71.2.
71.3.
71.4.
71.5.
71.6.
71.7.
71.8.
71.9.
71.10.
71.11.
71.12.
71.13.
71.14.
72.

1
2
MP-103 B
Motorul pompei P-103 B
E-110
Răcitor de leşie regenerată
2.4. CIRCUITUL LEŞIEI SEMIREGENERATE
P-104
Pompă leşie semiregenerată
TP-104 B
Turbina cu leşie a pompei P-104 B
GP-104 B
Turbina cu abur a pompei P-104 B
MP-104 C
Motorul pompei P-104 C
2.5. CIRCUITUL BIOXIDULUI DE CARBON
E-111
Răcitor condensator
D-106
Separator de condens
E-116
Răcitor final de CO2
D-109
Separator final de condens
P-105
Pompă condens reflux
MP-105
Motor pompă P-105
2.6. CIRCUIT DE ANTISPUMANT
TK-103
Rezervor de antispumant
2.7. CIRCUITUL GAZELOR DE PURJĂ
E-207
Răcitorul gazelor de purjă
E-208
Idem
D-202
Tanc de producţie
D-203
Separatorul de amoniac din gaze de purjă
E-209
Răcitorul gazelor de purjă din aparatul D-202
D-204
Separator de amoniac din gazele de purjă ale ap. D202
E-210
Răcitorul purjei lui D-206
D-205
Separator de amoniac
2.8. CIRCUITUL DE RĂCIRE CU AMONIAC
C-253
Turbocompresor amoniac
GC-253
Turbina turbocompresorului C-253
TK-151
Rezervor de ulei
TK-152
Rezervorul uleiului de siguranţă
E-112-4
Condensatorul turbinei GC-253
E-115-4
Sistemul ejector
C-101-4
E-151
Răcitor de ulei
F-151
Filtru ulei
P-116
Pompa de condens
MP-116
Motorul pompei de condens
P-151
Pompa de ulei
MP-151 A
Motorul pompei P-151 A
GP-151 B
Turbina pompei P-151 B
AT-151
Rezervor de golire
C-254
Compresor de amoniac
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1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabelul 7 continuare
0
72.1.
72.2.
72.3.
72.4.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
78.1.
78.2.
78.3.
78.4.
79.
79.1.
80.
81.
82.
82.1.
82.2.
83.
84.
85.
85.1.
85.2.
85.3.
85.4.
86.
87.
88.
89.
89.1.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

1
2
MC-254
Motorul compresorului de amoniac
D-161
Vas tampon aspiraţie
D-162
Vas tampon refulare
E-252
Răcitor cu apă
E-21
Condensator cu apă
E-211 AD
Răcitor condensator cu apă
D-206
Rezervor distribuitor de amoniac
E-206
Condensator de amoniac
D-208
Răcitorul gazelor de purjă
2.9. CIRCUITUL RĂCIRII DE AVARIE A DEPOZITULUI DE AMONIAC
C-255
Compresor de amoniac
MC-255
Motorul compresorului C-255
GC-255
Generatorul Diesel al compresorului
D-252
Rezervor de ulei
E-255
Răcitor intermediar
E-251
Condensator de amoniac
ME-251
Motorul ventilatorului de condensare
3. CIRCUITE TERMICE
D-104
Degazor
F-103
Filtru apă demineralizată
P-102
Pompe de înaltă presiune pentru alimentare cu apă
GP-102AB
Turbinele de acţionare a pompelor P-102 AB
MP-102CD
Motoare de acţionare a pompelor P-102 CD
P-100
Pompe de joasă presiune a pompei P-110
Filtru de praf
H-102
Cazan auxiliar
K-102
Ventilator aspiraţie
GK-102
Turbina ventilatorului K-102
MK-102
Motorul ventilatorului K-102
X-101
Staţie de reducere 15/V
X-102
Staţie de reducere uree
X-103
Staţie de reducere 42,1 / 13,7 barr
X-104
Staţie de reducere 42,1 / 27 barr
X-105
Staţie de reducere 100 / 42,1 barr
X-106
Staţie de răcire
D-105 A
Tambur purjă continuă medie pres.
D-105 B
Tambur purjă continuă joasă pres.
X-107
Ejector condens din abur
X-108
Ejector apă demineralizată
X-109
Ejector condens turbină
P-118
Pompă pentru injecţia hidrazinei
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Tabelul 7 continuare
0
95.1.
96.
97.
97.1.
98.

1
MP-118
D-112
P-117
MP-117
E-301

99.
100

D-110

2
Motor de acţionare a pompei P-118
Rezervor colector de condens
Pompă condens
Motorul pompei de condens
Răcitor colector de condens
4. CIRCUITE ANEXE
4.1. Circuitul gazului natural de combustie
Separator de picături
Filtru de praf
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2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol şi
a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea mai
cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în echipă şi
completarea rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.

65

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 3-Amoniac-2013 Rev. 1. Fabricare amoniac
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Fabricare: Producţie amoniac
Proces: Fabricare amoniac prin procedeul Salzgitter
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013

Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Sistemul este format din subsistemele:
I. Prepararea şi purificarea gazului de sinteză
1. Comprimarea gazului metan tehnologic;
2. Preîncălzirea gazului metan tehnologic pentru desulfurare;
3. Desulfurarea gazului metan tehnologic;
4. Amestecarea G.M.T. cu abur tehnologic şi preîncălzirea amestecului abur/gaz;
5. Reformarea primară;
6. Reformarea secundară;
7. Răcirea gazului cracat II;
8. Conversia CO-ului la înaltă temperatură;
9. Răcirea gazului convertit I;
10. Conversia CO-ului la joasă temperatură;
11. Răcirea gazului convertit II;
12. Eliminarea CO2-ului din gazul de sinteză (prin spălare cu soluţie Benfield);
13. Preîncălzirea gazului spălat de CO2 înaintea metanizării;
14. Metanarea;
15. Răcirea gazului de sinteză după metanare.
II. Sinteza amoniacului
1. Comprimarea şi recircularea gazului de sinteză;
2. Degazarea şi refrigerarea amoniacului produs.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic de obţinere a
amoniacului şi parametri de control.
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Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului şi conductele care vehiculează substanţe periculoase:
1. Absorber dioxid de carbon T101
2. Coloana de sinteza amoniac 2R201
3. Compresor de amoniac 1 C 251/2
4. Compresor gaz metan 1-C-101
5. Convertor de înalta temperatura 1 R – 103 AB
6. Convertor de joasa temperatura 1R104
7. Desulfuratoare 1 R101A,B
8. Generator primar de abur 2E10
9. Metanator 1 R 105
10. Pompe de amoniac 2P 252 A,B
11. Pompe de ulei la compresoare:
P121AB,P131AB,P141AB,P151AB,P122AB,P142AB,P143AB
12. Preincălzitor gaz metan pentru desulfurare 2EC-153
13. Reformer primar 2H-101
14. Reformer secundar ir 102
15. Schimbătoare de căldură 2E-103,1E-103,2E-108,1E108,1E-109,E III,2EIII,1E-116,1E110,1E-117,1E-121,E122,E-131,E-151AB,E252AB,E-123,AB,E146,-AB,E-142,E143,E144,E145,E204ABC,E-212,E-211AB,2E-501,2E-502
16. Separatoare de picături D-102,D-103,D-202,D-206,D-203,D-204,D-205,D-208
Aceste elemente sunt indicate în planurile anexate prezentului volum.
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NOD: 1
ELEMENT: Compresor metan tehnologic 1 C 101
Comprimare gaz metan tehnologic
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

1

Presiune
Mai mare

creştere turaţie

- evacuări de gaz metan
- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

semnalizare prin PDA 112L

- se opreşte alimentarea
- se depresurizează utilajul

2

Neetanşeitate
Da

- eroziune
- oboseală material
- defecţiune etanşări

- evacuare metan
- pericol incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- interblocare sistem prin PA
128LL, PDA 114LL, PDA 115
LL
- semnalizare prin PDA 113L

- oprire instalaţie
- remediere defecţiune
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NOD: 2
ELEMENT: Preîncălzitor desulfurare 2EC 153
Preîncălzitor de gaz metan la intrarea in desulfuratoare
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

3

Temperatura
Mai mare
de 450 C

- exces gaz metan la
arzătoare
- debit scăzut de gaz metan
tehnologic

- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- creştere temperatură la TC
1021, blocare gaz metan
combustie

- se opreşte alimentarea cu gaz
de combustie

4

Debit
Mai mic
de 500 mc/h

- eroare AMC
- eroare umană

- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- - creştere temperatură la TC
1021

- se opreşte alimentarea
arzătoarelor
- se depresurizează sinteza

5

Neetanşeitate
Da

- fisurare serpentină

- incendiu jet fire în utilaj
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [2] [2] [2]

- mentenanţă periodică

- se opreşte instalaţia
- se remediază defecţiunea
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NOD: 3
ELEMENT: Desulfurator 1 R 101 A,B
Reactoare de desulfurare gaz metan tehnologic
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

6

Temperatura
Mai mare
de 450 grd

- debit mic gaz metan
tehnologic

- pericol de explozie
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [2]
RisC: [2] [2] [3]

7

Neetanşeitate
Da

- coroziune
- eroziune
- îmbătrânire material

- incendiu jet fire
- pericol de explozie
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [2]
RisC: [3] [2] [3]

PROTECŢII
- control şi semnalizări
temperatură

-
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ACŢIUNI
- se reglează alimentarea cu gaz
metan

- se izolează reactorul defect,
rămâne în operare celălalt
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NOD: 4
ELEMENT: Reformer primar 2 H 101
Reactor tubular de conversie a metanului cu abur, in regim izoterm
DESENE SI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricatie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA
8

9

Temperatura
Scade

Temperatura
Creste

CAUZA

CONSECINŢE

- reducere debit gaz metan la - scade conversia metanului
arzătoare
- scade productivitatea
instalaţiei
Frecv: [2]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [0] [0] [0]
RisC: [3] [3] [3]
- creştere debit metan la
arzătoare
- scădere debit gaz metan
tehnologic

- temperatura mare în zona de
radiaţie, spargere tuburi
Frecv: [2]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [0] [0] [0]
RisC: [3] [3] [3]
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ACŢIUNI
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reactorului în parametri

-
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NOD: 4 (continuare)
ELEMENT: Reformer primar 2 H 101
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

10 Flacără
Lipsă

- eroare de operare la pornire
- oprire momentană a
alimentării arzătoarelor

- acumulare de gaze în camera - instruire personal
de ardere
- automatizare arzătoare
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [1] [3]
RisC: [8] [4] [8]

- se opreşte instalaţia
- se purjează camera de ardere
- se reporneşte instalaţia

11 Fisurare
tub
Da

- temperatură mare
- depăşire perioadă de
exploatare

- incendiu jet fire în camera de
ardere
- fisurare tuburi catalitice
- temperatură neuniformă pe
colectoarele de gaz cracat
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [2]
RisC: [4] [4] [6]

- se opreşte instalaţia
- se intervine pentru înlocuirea
tuburilor avariate
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NOD: 5
ELEMENT: Reformer secundar 1 R 102
Reformer secundar cu funcţionare în regim adiabatic
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

12 Temperatura
Mai mare
de 1250 grd

- exces aer tehnologic

- deteriorare utilaj
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- schimbare culoare vopsea
termoindicatoare

- se reduce debitul de aer
tehnologic

13 Neetanşeitate
Da

- alungire prezoane
- creştere presiune

- autoaprindere gaz - incendiu
jet fire
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- creştere presiune la PIa 114

- se opreşte instalaţia
- se remediază defecţiunile
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NOD: 6
ELEMENT: Schimbătoarele de căldură
Schimbătoare de căldură - răcire / încălzire gaze
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

14 Presiune
Mai mare

- eroare AMC

- poluare atmosfera
- pericol de incendiu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

15 Neetanşeitate
Da

- coroziune
- cedare garnituri
- creştere presiune

- incendiu jet fire
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

PROTECŢII
- control presiune

ACŢIUNI
- se opreşte instalaţia

- se opreşte instalaţia
-
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NOD: 7
ELEMENT: Convertor CO 1 R 103 A,B; 1 R 104
Reactor de conversie a CO în doua trepte catalitice
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA
16 Temperatura
Mai mare

CAUZA
- conţinut mare de CO la
intrare
- temperatura mai mare la
intrare

17 Neetanşeitate - degradare garnituri
Da
- fisurare manta de rezistenţă
- coroziune

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

- conversie necorespunzătoare
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- control temperatură
- înregistrare temperatură
- indicaţii de temperatură pe
straturile catalitice

- se suplimentează debitele de
agent de răcire
- se opreşte instalaţia

- incendiu jet fire
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [2]
RisC: [4] [4] [6]

- mentenanţă periodică

- se opreşte procesul
tehnologic
- se intervine pentru
remedierea defecţiunii
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NOD: 8
ELEMENT: Absorber dioxid de carbon T101
Coloana de absorbţie a CO2 în soluţie Carsol
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

18 Neetanşeitate - deteriorare garnitură
Da
- coroziune
- fisurare manta de
rezistenţă

- incendiu jet fire
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [2]
RisC: [6] [4] [6]

- mentenanţă periodică

- se opreşte instalaţia
- se intervine pentru remedierea
defecţiunii

19 Nivel
Minim

- impurificare CO2 la desorber
- creştere conţinut CO2 la
metanator
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- interblocare LA 1120AB

- se reglează debitul de soluţie
absorbantă şi se reporneşte
instalaţia

- defecţiune AMC
- oprire pompe alimentare
soluţie Carsol
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NOD: 9
ELEMENT: Metanator 1 R 105
Reactor de metanizare a oxizilor de carbon remanenţi
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

20 Temperatura
Mai mare
de 500 grd

- conţinut mare de oxizi de
carbon la intrare
- temperatura mai mare la
intrare

- metanizare insuficientă,
otrăvire reversibilă catalizator
la sinteză
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [0] [0] [1]
RisC: [2] [2] [4]

- control TRCa 104
- se reduce temperatura
- semnalizare TIaH 118, TIaH gazelor la intrare
119
- se opreşte instalaţia

21 Neetanşeitate
Da

- suflare garnitură
- coroziune
- fisurare manta de
rezistenţă

- incendiu jet fire
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [2]
RisC: [4] [4] [6]

- mentenanţă periodică

77

- se opreşte instalaţia
- se intervine pentru
remedierea defecţiunii

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

NOD: 10
ELEMENT: Compresor gaz de sinteză 1 C 251/252
Funcţiune:
- comprimare gaz de sinteză proaspăt
- recompresie gaz de sinteză recirculat
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA
22 Presiune
Mai mare

CAUZA
- creştere necontrolată a
turaţiei

23 Neetanşeitate - defecţiune sistem de
Da
etanşare
- suflare garnitură

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

- eşapare gaz de sinteză în
hală
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [3]
RisC: [6] [4] [8]

- reglare turaţie
- interblocare la supraturaţie

- eşapare gaz de sinteză în
hală
- pericol de explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [1] [4]
RisC: [8] [4] [10]

- semnalizări şi interblocări pe - se opreşte instalaţia
presiunea de ulei
- se intervine pentru
- mentenanţă periodică
remedierea defecţiunii
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NOD: 11
ELEMENT: Coloana de sinteza amoniac 2 R 201
Reactor catalitic de sinteză a amoniacului
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

24 Temperatura
Mai mare
de 288 grd, la
manta

- nerespectarea
parametrilor de lucru
- lipsă apă cazan la
răcitorul 123-C

- pericol de incendiu / explozie - observare creştere
temperatura pe diagrama TC
Frecv: [0]
TR 1-2
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [3] [2] [2]

- se opreşte instalaţia

25 Presiune
Mai mare
de 125 atm

- nerespectarea
parametrilor de lucru
- nefuncţionare supape de
siguranţă
- eroare AMC

- eşapare amestec de reacţie
în atmosferă
- pericol de incendiu/explozie
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [3]
RisC: [3] [2] [4]

- se opreşte instalaţia
- se depresurizează circuitul
de sinteză

26 Neetanşeitate - suflare garnitură
Da
- coroziune
- fisurare manta de
rezistenţă

- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [3]
RisC: [3] [2] [4]
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NOD: 12
ELEMENT: Pompe de amoniac 2 P 252 A,B
Pompe de amoniac lichid
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA
27 Presiune
Creste

28 Neetanşeitate
Da

CAUZA
- dereglări la consumatori

CONSECINŢE
- poluare atmosferică
- pericol intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]

PROTECŢII

-

- mentenanţă periodică

- suflare garnituri la armături - poluare mediu
- scăpări la presetupe
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [0]
RisC: [6] [6] [2]
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pompa defectă, se porneşte
rezerva
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NOD: 13
ELEMENT: Rezervorul de amoniac D206
Rezervor distribuitor de amoniac lichid
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Diagrame P&I
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol

DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

ACŢIUNI

29 Neetanşeitate - suflare garnituri
Da
- coroziune
- accident mecanic

- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [2]
RisC: [6] [6] [6]

- mentenanţă periodică

- se goleşte vasul prin
pomparea conţinutului către
consumatori
- se evacuează personalul

30 Nivel
Creste

- eşapare amoniac
- poluare mediu
- pericol de intoxicare
personal
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [3] [3] [2]

- măsurători de nivel, control
LIC 108

- se distribuie amoniac către
vasul de răcire

- umplere rezervor
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Poluare atmosferica cu amoniac;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută
de realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin metode
nedistructive, aplicând tehnologii actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Şef instalaţie

Lunar

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori
apar modificări

3
4
5
6
7
8

Verificarea lunară a tancului de amoniac şi
instalaţiilor auxiliare conform instrucţiunilor
ISCIR
Respectarea parametrilor de lucru şi a procedurilor
de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului de
exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie în
caz de urgenţă.
Reactualizarea planurilor de urgenţă internă
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2.7. Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
Controlul procesului şi sistemul de interblocaj
Controlul şi supervizarea echipamentului de proces sunt realizate cu ajutorul
sistemului de control distribuit (DCS). Sistemul va fi alcătuit din trei unităţi de procesare
servind o magistrală comună pentru accesul a trei operatori la toate informaţiile instalaţiei şi
facilitarea de execuţie a comenzilor de reglare. Programele de control (reglare) DCS vor fi
configurate în aşa fel încât să dispună de următoarele:
PAGINI ASISTENŢĂ OPERATOR. Această secţiune va include secvenţele de
pornire a instalaţiei şi listele de verificare vizuală spre a asigura că operatorul urmăreşte
corect procedurile ce realizează aducerea instalaţiei la condiţiile proiectate de proces.
PAGINI GRUP CONTROL. Această secţiune va include grupuri de controlere
(regulatoare), indicatoare, contactoare (întrerupătoare), etc. care vor fi aranjate
corespunzător pentru diferite linii de proces ale instalaţiei. Controlerele individuale pot fi
repetate în diferite linii de proces ale instalaţiei. Controlerele individuale pot fi repetate în
diferite formate de grup pentru a oferi operatorului cea mai bună opţiune de control (reglare)
posibilă.
PAGINILE SCHEMATICE ALE PROCESULUI. Această secţiune va include
graficele procesului cu valorile parametrilor dinamici. Aceasta va oferi operatorului o
viziune asupra unei secţiuni a procesului şi facilitatea de a executa comenzile de control
(reglare) în timp ce observă parametrii de proces.
Programele de control (reglare) vor fi, de asemenea, configurate pentru a asigura o
listă a alarmelor şi vizualizarea lor.
Comportarea procesului în timp şi la momentul prezent va fi utilă pentru
diagnosticarea procesului.
DCS comunică cu PLC prin lanţuri de date pentru semnalele non-critice, prin
conexiuni specifice calculatoarelor (circuite prin cabluri) pentru comunicaţiile critice. Sunt
prevăzute două imprimante pentru înregistrarea alarmelor, evenimentelor şi manevrelor.
CONTROLER LOGIC PROGRAMABIL (PLC)
Protecţia şi secvenţele de operare ale instalaţiei de operare sunt controlate de
controlere programabile (PLC).
Sunt folosite trei PLC-uri pentru diferite secţiuni ale fabricii de amoniac şi fiecare
PLC conţine o secvenţă logică de oprire şi o secvenţă logică de siguranţă ce protejează
fiecare secţiune a instalaţiei şi o vor aduce la condiţii sigure, în eventualitatea că oricare
parametru de proces s-ar afla în afara limitelor prestabilite.
Secvenţele logice ale PLC-urilor controlează, de asemenea, manevrele de pornire a
instalaţiei.
PLC-urile comunică între ele prin conexiuni hard (cablaje), şi cu DCS direct prin
lanţuri de date sau conexiuni hard dependente de semnalele critice.
În panoul PLC sunt fi montate comutatoare de supraveghere pentru operaţii de
întreţinere a sistemelor la care apar defecţiuni.
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LOGICA DECLANŞĂRII ALARMELOR
Presemnalizările sunt configurate în DSC prin parametrii de proces de intrare.
Alarmele de avarie (oprire) vor fi detectate de PLC şi repetate în DCS. În scopul
diagnosticării, PLC-urile vor conţine un sistem de detectare primară a deficienţelor pentru
fiecare secţiune de instalaţie. Acestea vor identifica cauza oricărei opriri. Această informaţie
va fi repetată în DCS, într-o pagină specială. Alarmele vor avea un nivel de prioritate ca linie
principală pentru informarea urgentă, pentru intervenţia operatorului.
TABLOUL CONEXIUNILOR HARD
Pentru dispozitivele critice şi diverse alte dispozitive este prevăzut un tablou cu
conexiuni hard. Acesta va include butoane de declanşare (oprire) pentru instalaţia de bază şi
pe secţiuni, butoane de resetare (armare sau aducere la "0") şi toate lămpile indicatoare
asociate acestor butoane. O parte a panoului trebuie să fie alocată pentru operarea ventilelor
acestor butoane. O parte a panoului trebuie să fie alocată pentru operarea ventilelor de
control acţionate cu motoarele electrice. Panoul dispozitivelor hard va comunica cu DCS-ul
şi PLC-urile.
Descrierea sistemului de control al procesului
Controlul capacităţii fabricii
Reglarea capacităţii instalaţiei se realizează cu HIC-1141, care va determină
cantitatea de gaz natural de alimentare la reformerul primar 2H-101. Reglarea capacităţii va
influenţa următoarele sisteme de control:
- reglarea raportului abur/carbon;
- reglarea combustiei în 2H-101;
- reglarea raportului gaz natural/aer proces.
înainte ca HIC-1141 să fie activat pentru utilizarea de către operator, trebuie să fie
prezente următoarele semnale permisive:
- capacitatea actuală să fie în limitele acceptabile de lucru;
- regulatorul de gaz natural HIC-1010 să fie pe poziţie de funcţionare automată;
- regulatorul aburului de proces FIC-1014 să fie pe poziţie de funcţionare în sistem
cascadă.
Dacă unul sau mai multe din aceste semnale este absent, HIC-1141 va fi inoperabil
manual, şi ieşirile vor urmări valoarea actuală a capacităţii, detectată prin blocul de
demultiplicare FV-1009.2, care converteşte debitul de gaz natural de alimentare la un
procent de capacitate echivalent. Deschiderea ventilului HIC-1141 va fi limitată pentru a
preveni posibilitatea unei erori a operatorului, care poate cauza tulburări majore ale
condiţiilor de exploatare a fabricii.
Orice modificare normală a capacităţii va fi transmisă încetinit (în paşi mărunţi) direct
prin intermediul HY-1141.1 până la un raport prederminat. În cazul opririi parţiale a fabricii,
HIC-1141 va recepţiona un semnal de la PLC-2 pentru a reduce capacitatea la 70% din
valoarea ei actuală.
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Compresorul de gaz natural 1C-101
Compresorul de gaz natural 1C-101 furnizează cantitatea necesară de gaz natural
pentru alimentarea reformerului primar 2H-101. Reglarea debitului va fi realizată cu sistemul
de reglare special al compresorului, care va încorpora un sistem de reglare antipompaj
pentru protecţia mecanică a acestuia.
Consumul necesar sistemului de reglare a încărcării compresorului este asigurat cu
ajutorul HIC-1010. Acest regulator include moduri de reglare manuală şi automată. Pentru ca
HIC-1010 să poată fi manevrat manual trebuie să fie prezente următoarele semnale
permisive:
- raportul abur/carbon să fie în limite acceptabile de lucru;
- capacitatea actuală să fie în limite acceptabile de lucru;
- HS-1009 să fie selectat (comutat) pentru operarea de la distanţă (în tablou).
Dacă unul sau mai multe din aceste semnale nu este prezent, HIC-1010 va fi
inoperabil manual/automat, şi semnalul de ieşire va urmări valoarea actuală de alimentare cu
gaz natural, detectată prin FV-1009.1.
HS-1009 va comunica cu sistemul de reglare al compresorului care va determina
dacă selectorul va fi comutat sau nu pe poziţia de control de la distanţă. HS-1009 va
recepţiona, de asemenea, un semnal permisiv de la compresor, de la ventilul de recirculare
HV-1332, dintre treptele de compresie. Semnalul de ieşire pentru acest ventil trebuie să fie
echivalent cu închiderea completă, înainte de a permite comutarea pentru control la distanţă.
Când toate semnalele permisive sunt prezente, HIC-1010 va fi comutat pentru
operarea manuală, având posibilitatea comutării pe funcţionare automată. Când se află pe
poziţie de funcţionare automată, HIC-1010 va recepţiona un semnal corespunzător
necesarului de capacitate la intrare, cerut de selectorul de joasă HY-1141.3, care face parte
din modul de control secvenţial (pas cu pas) al sistemului de control al raportului
abur/carbon şi al capacităţii (încărcării).
Procesul de desulfurare
Pentru a ne asigura că procesul de desulfurare funcţionează eficient, temperatura
gazului natural de alimentare şi conţinutul său de hidrogen trebuie să fie reglate cu precizie.
Temperatura pe debitul de alimentare a desulfuratoarelor 1R-101A sau B este reglată cu
ajutorul TC-1021, situat pe by-pass-ul serpentinei de preîncălzire 2EC-253.
În condiţii normale de funcţionare, este recirculat hidrogen pur de la unitatea de
purificare a hidrogenului 2X-201, între treptele compresorului de gaz natural 1C-101. Acest
debit de hidrogen trebuie să corespundă unui conţinut de hidrogen în debitul de gaz natural
de 2% mol. Debitul de hidrogen este reglat cu FC-1143. În cazul opririi parţiale a fabricii,
având drept cauză scăderea purităţii hidrogenului, PLC-2 va emite un semnal către FC-1143
pentru a-l comuta pe poziţia de funcţionare automat, având o valoare prescrisă echivalentă
cu debitul de hidrogen, indicat anterior de către FC-1143. Aceasta va avea drept rezultat
recircularea gazului cu hidrogen de la aspiraţia 1C-251/2 spre aspiraţia compresorului de
gaz natural 1C-101.
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Saturatorul 2D-151
O parte din aburul de proces care este amestecat cu gaz natural de alimentare pentru
reformare, este produsă de saturatorul 2D-151. Restul de abur de proces necesar este furnizat
de sistemul de abur de înaltă presiune (HP).
Apa demineralizată este recirculată din blazul saturatorului prin serpentina de
încălzire 2EC-154 şi dusă la partea superioară a saturatorului cu ajutorul pompelor 2P-151
A/B.
Gazul de alimentare care trece prin saturator devine saturat cu o anumită cantitate din
apă demineralizată recirculată, obţinându-se un amestec cu o densitate necunoscută. Debitul
de amestec de alimentare a reformerului este măsurat la ieşirea din saturator cu FT-1011.
Apa demineralizată recirculată este de obicei reglată cu ajutorul FC-1004, dar în
condiţii de funcţionare normale, temperatura este apropiată de temperatura de saturaţie.
TC-1140 va fi programat pentru a asigura reglarea necesară astfel încât temperatura
să nu crească peste o valoare prestabilită.
În condiţii normale de exploatare, FC-1004 va regla circulaţia apei demineralizate,
iar TC-1140 va fi inoperabil, în cazul în care semnalul său de ieşire urmăreşte semnalul de
ieşire al FC-1004; el trebuie să urmărească valoarea prestabilită R, detectată de TT-1140.
Dacă temperatura detectată prin TT-1140 depăşeşte valoarea stabilită prin
comutatorul de temperatură programat TSH-1140, va fi emis un semnal pentru dezactivarea
FC-1004 şi se comută TC-1140 pe control automat. În cazul în care FC-1004 este inoperabil
semnalul său de ieşire va urmări semnalul de ieşire de la TC-1140 şi valoarea sa de referinţă
va urmări valoarea R detectată de FT-1004. Când temperatura începe să scadă sub valoarea
fixată la TSH-1140, FC-1004 va fi comutat înapoi pe funcţionare automată, iar TC-1140 va
fi inoperabil şi incapabil să preia comportarea de urmărire, aşa cum a fost prezentat anterior.
Această comutare a regulatorului se va aplica numai dacă FC-1004 este trecut pe
reglare automată. Dacă FC-1004 este pe reglare manuală, TC-1140 va fi operabil atât pe
reglare manuală, cât şi automată, iar FV-1004 va fi acţionat de semnalul selectat de la
selectorul superior FY-1004.
Nivelul în saturatorul 2D-151 este reglat cu LC-1001, care funcţionează ca un
controler principal în cascadă cu FC-1003; pentru reglarea cantităţii de apă demineralizată de
alimentare pentru menţinerea nivelului necesar în saturator.
Cantitatea de abur produs de saturator va fi determinată de blocul de calcul FY1011.1.
Pentru a realiza calculul sunt necesare următoarele semnale de intrare, provenite de la
surse externe:
- debitul gazului natural de alimentare de la FY-1009.1;
- debitul de amestec la ieşirea din saturator de la FT-1011.1;
- temperatura amestecului la ieşirea din saturator, de la TT-1018;
- presiunea amestecului la ieşirea din saturator, de la PT-1012;
- presiunea gazului natural, de la PT-1010;
- căderea de presiune ∆P prin saturator, de la PDT-1001.
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În plus, la aceste intrări vor fi adăugate încă două valori pentru calcule. Acestea sunt:
densitatea gazului de alimentare şi factorul de raport provenit de la elementul de calcul al
debitului.
Blocul de calcul va fi ca o buclă iterativă care va începe prin introducerea unei valori
iniţiale pentru densitatea amestecului de alimentare la ieşirea din saturator. Bucla de calcul
determină densitatea exactă a amestecului de alimentare şi calculează raportul abur-carbon la
ieşirea din saturator. Odată ce bucla a fost pornită, ea va funcţiona continuu. Când raportul
abur/carbon la ieşirea din saturator este cunoscut, el este multiplicat cu debitul de gaz de
alimentare de către blocul multiplicator FY-1011.3 pentru determinarea cantităţii de abur
produs de către saturator.
Gazul natural alimentat prin FY-1011.5 intră iniţial în blocul multiplicator pentru a
obţine valoarea debitului masic de abur produs de saturator, care este apoi adunată la valoarea
debitului masic de abur de proces de înaltă temperatură, valoare utilizată ulterior pentru
sistemele de reglare a raportului abur/carbon şi a capacităţii.
Valoarea debitului masic de abur produs cu ajutorul saturatorului este trimisă de
asemenea la PLC-1, pentru calcul valorii raportului abur/carbon care generează comanda de
oprire.
Pentru a putea prelucra în sistemul de reglare corespunzător valoarea cantităţii de abur
produs cu ajutorul saturatorului, va fi necesară selectarea comutatorului HS-1011 al
saturatorului pe poziţia "în funcţiune", care va permite blocului multiplicator FY-1011.3 să
facă calculul normal. Când acest bloc multiplicator este în stare nefuncţională semnalul de
ieşire este fixat la zero.
Pentru a putea comuta HS-1011 pe poziţia de regim (în funcţiune) trebuie să fie
prezente următoarele semnale permisive:
- HZAL-1003: ventilul manual al by-pass-ului saturatorului să fie complet închis;
- parametrii de intrare în blocul de calcul să fie în limite acceptabile de lucru.
Când saturatorul este comutat în regim de lucru, debitul de abur calculat de blocul
multiplicator FY-1011.3 va fi mărit treptat prin FY-1011.6 până la un procent prestabilit,
pentru a permite sistemelor de reglare corespunzătoare să facă corecţiile necesare, fără a
produce dereglări majore ale condiţiilor de proces.
Reformerul primar 2H-101
Sistemele principale de reglare pentru reformerul primar sunt: reglarea raportului
abur/carbon şi reglarea combustiei. Ambele sisteme vor fi poziţionate la capacitatea fabricii,
când fabrica este în regim normal de funcţionare.
- Alimentarea reformerului primar cu abur şl gaz natural
Valoarea indicată a debitului de alimentare cu gaz natural este corectată funcţie de
temperatură şi presiune indicate prin TT-1016 şi PT-1010.
Factorul de corecţie este calculat de către blocul de corecţie de debit FI-1009A. Acest
factor de corecţie este aplicat la multiplicatorul FY-1009.1 pentru a corecta debitul detectat
de FT-1009A. Factorul de corecţie este, de asemenea, transmis spre PLC-1 unde acesta este
utilizat pentru a corecta debitul detectat de FT-1009B.
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Acest debit este folosit pentru a calcula raportul abur/carbon utilizat pentru oprirea
instalaţiei. _ Similar valoarea indicată a debitului de abur de la sistemul de înaltă presiune
este corectată funcţie de temperat. 5 şi presiune, prin TT-1017 şi PT-1011. Factorul de
corecţie este calculat de blocul de corecţie de debit FM 14A. Acest factor de corecţie este
aplicat la multiplicatorul FY-1014.1 pentru corecţia debitului detectate FT-1014A.
Factorul de corecţie este, de asemenea, transmis la PLC-1, unde este utilizat pentru a
corecta debitul detectat de FT-1014B. Acest debit plus debitul de abur de la saturator este
folosit pentru a calcula raportul abur/carbon utilizat pentru oprirea instalaţiei.
Debitul de abur corectat prin multiplicatorul FY-1014.1 este însumat cu debitul de
abur de la saturator prin blocul de sumare FY-1014.2 şi acest debit de abur total este utilizat
atât ca PV (valoare prescrisă) pentru regulatorul de debit de abur FC-1014, cât şi pentru
calculul raportului abur/carbon şi ca semnal de reacţie (feedback) pentru modulul de control
secvenţial al necesarului de capacitate.
Debitul de gaz corectat de la multiplicatorul FY-1009.1 este folosit pentru calcularea
raportului abur/carbon pentru calculul necesarului de capacitate, cât şi ca semnal de reacţie
(feedback) la modulul de control secvenţial al necesarului de capacitate.
Raportul abur/carbon actual este calculat prin blocul divizor FFY-1010.1 şi afişat pe
indicatorul FFI-1010.1. Raportul abur/carbon actual va fi folosit, de asemenea, de blocul de
echilibrare HIC-1403 şi va fi trimis la HIC-1140 pentru a-l face pe acesta să poată lucra în
cascadă (varianta de urmărire), cu scopul asigurării trecerii fără variaţii (şocuri) pe
funcţionare automată. Deoarece debitul de gaz este măsurat în Nm3, iar aburul de proces este
măsurat masic, blocul demultiplicator FY-1014.3 converteşte unitatea de măsură a debitului
din masă în Nm3, şi astfel raportul abur/carbon va fi indicat în Nm3/Nm3. Pentru orice
modificare a capacităţii, raportul abur/carbon va fi menţinut în limite sigure cu ajutorul
modului de control secvenţial al capacităţii utilizând selectorul de joasă HY-1143.1,
selectorul de înaltă HY-1141.4, divizorul HY-1140.1 şi multiplicatorul HY-1140.2. Aceasta
ne va asigura că, pentru orice cerere de mărire a capacităţii, primul va fi mărit debitul de
abur şi apoi debitul de gaz de alimentare, până la raportul stabilit. Similar, pentru o micşorare
a capacităţii fabricii debitul de gaz de alimentare va fi micşorat primul, urmat apoi, de
debitul de abur la raportul stabilit.
În timpul fazei de pornire iniţială a fabricii, raportul abur/carbon va fi determinat prin
control manual/ automat de către regulatorul de gaz de alimentare HIC-1010 şi regulatorul de
debit de abur FC-1014. Capacitatea iniţială a fabricii va fi stabilită, de asemenea, prin
aceeaşi metodă.
Presupunând că HIC-1010 este pe control manual şi FC-1014 este pe control
automat, atât HIC-1140 (comandă raportul abur/carbon) şi HIC-1141 (necesar de capacitate)
vor fi dezactivate, cu semnalul de ieşire HIC-1140 urmărind raportul actual abur/carbon, iar
HIC-1141, urmărind capacitatea actuală.
Când atât capacitatea, cât şi raportul abur/carbon sunt între limite acceptabile de lucru,
regulatoarele de debit pot fi comutate la nivelul lor cel mai înalt de reglare (HIC-1010
automat şi FC-1014 în cascadă).
La acest punct HIC-1140 şi HIC-1141 vor fi comutate pe acţionare manuală şi,
datorită acţiunilor de reglare (urmărire) prezentate anterior, comutarea va fi fără variaţii.
88

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

Operatorul îşi va asuma acum (va prelua) controlul capacităţii necesare şi reglarea
raportului abur/carbon, iar modulul de control secvenţial va fi în lucru.
Raportul teoretic abur/carbon este calculat în corelare cu valoarea capacităţii prin
intermediul blocului de caracterizare FY-1009.3. Raportul calculat va fi trecut prin blocul de
însumare HY-1403.1 care este controlat de blocul de ordonare (egalizare) HIC-1403. Până în
momentul în care HIC-1140 este comutat pe automat, blocul de egalizare HIC-1403 va fi
inoperabil şi urmărirea raportului abur/carbon actual, raportului abur/carbon calculat şi
diferenţa dintre ele vor fi vizualizate şi considerate drept semnalul lor de ieşire. Când HIC1140 este comutat pe automat, HIC-1403 va fi schimbat pe acţionare manuală.
Dacă HIC-1140 sau HIC-1141 se dezactivează datorită dispariţiei semnalului
permisiv, HIC-1140 va fi comutat de pe automat pe manual şi FC-1140 va fi comutat de pe
funcţionare în cascadă pe funcţionare automată. Deoarece se schimbă modul de comandă a
regulatorului de debit, atât HIC-1140 cât şi HIC-1141 vor fi menţinute forţat în stare de
inoperare şi vor fi obligate să preia acţiunile de reglare necesare.
Regulatorul de debit de abur FC-1014 este etalonat în unităţi de debit masic, iar din
moment ce debitul de abur a fost transformat anterior în Nm3 pentru controlul raportului
abur/carbon şi pentru modulul de control secvenţial al capacităţii este necesară reconvertirea
în debit masic (FC-1014 RSP) a necesarului de abur. Aceasta se realizează prin blocul de
demultiplicare HY-1140.3.
- Controlul combustiei
Cantitatea de căldură necesară la reformerul 2H-101 pentru desfăşurarea corectă a
reacţiei în zona de radiaţie va fi dictată de către TC-1012, care controlează temperatura
gazului de proces la ieşirea din reformer. Valoarea fixată (PV) pentru TC-1012 va fi
determinată de comutatorul HS-1142. Acest comutator va selecta ori temperatura de la TT1012, care este situat pe colectorul de ieşire comun al gazului de proces, ori temperatura cea
mai mare de la cele şase subcolectoare, care este determinată cu ajutorul selectorului de
înaltă TY-1142.1, din semnalele de intrare TT-1142÷1147. Blocul distribuitor HY-1142 este
prevăzut pe ieşirea lui HS-1142, şi orice abatere de la semnalul de intrare la semnalul de
ieşire peste o valoare definită, va fi transmisă încetinit (în paşi mărunţi) la un interval
prestabilit. Aceasta va permite modificarea normală a oricărei temperaturi, direct şi imediat,
de la TC-1012 PV, şi ne asigură că orice modificare anormală de temperatură, care poate fi
rezultatul selecţiei temperaturii, va fi dirijată progresiv la TC-1012 PV, pentru a menţine
stabilitatea reglării.
Încărcarea termică a reformerului va fi iniţial asigurată prin alimentare cu gaz natural
de la limitele bateriei şi aer de combustie furnizat de ventilatorul de convecţie forţată (F.D.)
2K-102. La următoarea etapă, când instalaţia este condusă către capacitatea maximă de
producţie, gazul recuperat de la capătul instalaţiei (sinteza) va deveni disponibil pentru
utilizarea ca gaz combustibil suplimentar. Debitul de gaz combustibil este supravegheat de
FT-1203A, iar presiunea, de către PT-1207. PC-1207 reglează presiunea gazului
combustibil la arzătoare, prin acţionarea ventilului de comandă PV-1207. Debitul aerului de
combustie este urmărit de FT-1205, care este corectat funcţie de temperatură de TT-1201,
prin intermediul blocului compensator de debit FY-1205.1.
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Presiunea este urmărită de PT-1206 şi reglată de PC-1206, prin acţionarea clapetei
PV-1206 de pe aspiraţia ventilatorului F.D.
Reglarea presiunii gazului combustibil şi aerului de combustie este utilizată numai în
faza de pornire iniţială şi în timpul operării normale a fabricii. Punctele fixate de la distanţă
pentru PC-1207/1206 vor fi generate de semnalele de ieşire ale regulatoarelor principale FC1203/1205.
Până în momentul în care ambele regulatoare de presiune vor funcţiona în cascadă,
FC-1203/1205 vor fi inoperabile pentru orice formă de control, şi semnalele lor de ieşire vor
urmări valorile mărimilor interne prescrise ale regulatoarelor comandate. Când regulatoarele
de presiune PC-1207/1206 sunt comutate pe funcţionare în cascadă, regulatoarele principale
FC-1203/1205 vor fi comutate pe acţionare manuală, şi vor fi disponibile oricând pentru
comutare pe automat.
Cu ambele regulatoare de debit în sistem de control automat, trecerea la funcţionarea
în cascadă va fi interzisă, până când următoarele semnale permisive sunt prezente:
- raportul aer/combustibil să fie în limite acceptabile de lucru;
- capacitatea să fie în limite acceptabile de lucru.
Regulatorul HIC-1201 auto/manual va trimite raportul aer/combustibil prin blocul
multiplicator HY-1201.2 şi blocul divizor HY-1201.1. HIC-1201 va fi inoperabil şi
semnalul său de ieşire va urmări raportul actual aer/combustibil, atât timp cât următoarele
semnale permisive nu sunt prezente:
- regulatorul de debit pentru gaz natural FC-1203 funcţionează în cascadă;
- regulatorul de debit pentru aer de combustie FC-1205 funcţionează în cascadă;
- raportul aer/combustibil este în limite acceptabile de lucru.
Când toate semnalele permisive sunt prezente, HIC-1201 va fi comutat pe funcţionare
manuală. În timpul operării manuale, modificările incrementate (măriri) vor fi limitate,
pentru a evita posibilitatea introducerii erorilor operatorului, care pot cauza dereglarea
condiţiilor de proces.
Regulatorul auto/manual HIC-1202 va comanda consumul de combustibil cerut de
modulul de control secvenţial al capacităţii prin selectorul de înaltă HY-1202.1 şi selectorul
de joasă HY-1202.2. Modulul de control secvenţial al capacităţii va asigura ca, pentru orice
creştere a necesarului de combustibil, debitul de aer va fi mărit primul, urmat de debitul de
gaz combustibil, până la raportul cerut.
Similar, pentru orice micşorare a necesarului de combustibil, debitul de gaz
combustibil va fi micşorat primul, urmat de debitul de aer, până la raportul cerut.
HIC-1202 va fi inoperabil, iar semnalul său de ieşire va urmări valoarea actuală a
debitului de gaz combustibil, până ce sunt prezente următoarele semnale permisive:
- regulatorul de debit de gaz natural FC-1203 funcţionează în cascadă;
- regulatorul de debit de aer de combustie FC-1205 funcţionează în cascadă;
- capacitatea în limite acceptabile de lucru.
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Când toate semnalele permisive sunt prezente, HIC-1202 va fi comutat pe funcţionare
manuală. În timpul operării manuale, modificările incrementale vor fi limitate. Operatorul îşi
va asuma acum (va prelua) controlul manual al raportului aer/combustibil şi al necesarului
de combustibil, iar modulul de control secvenţial al capacităţii va fi în lucru în acest
moment.
Raportul aer/combustibil, necesarul de combustibil şi temperatura cerută sunt toate
legate de capacitate, şi valorile lor teoretice care sunt în legătură cu capacitatea vor fi
calculate cu blocurile de caracterizare TY-1012.4, TY-1012.3 şi HY-1205.2. Raportul
aer/combustibil necesar este, de asemenea, corectat în ceea ce priveşte conţinutul de oxigen
din gazul combustibil, prin regulatorul AC-1001 şi multiplicatorul TY-1012.5. Fiecare
valoare teoretică se trece, de asemenea, printr-un bloc de sumare, care poate fi condus de
către un regulator de echilibrare.
În cazul în care este necesar un anumit raport aer/combustibil, valoarea calculată de
TY-1210.4 va fi multiplicată cu semnalul de ieşire al AC-1001. Când HIC-1201 este în
operare manuală, AC-1001 va fi scos din lucru, şi mărimea semnalului său de ieşire (factor)
va fi fixată la 1, şi prin urmare, raportul aer/combustibil calculat va fi trecut spre blocul
sumator HY-1204.1.
Deoarece HIC-1201 este pe funcţionare manuală, regulatorul de egalizare HIC-1204
va fi inoperabil, iar diferenţa între raportul actual aer/combustibil şi raportul calculat va fi
vizualizată şi va constitui semnalul său de ieşire. Acesta va avea ca rezultat faptul că
semnalul de ieşire al blocului de sumare HY-1204.1 va urmări raportul actual
aer/combustibil. Când HIC-1201 este comutat pe funcţionare automată, regulatorul de
egalizare HIC-1204 şi regulatorul conţinutului de oxigen AC-1001 vor fi comutate pe
funcţionare manuală, şi datorită acţiunilor de urmărire anterior prezentate, trecerea va fi fără
variaţii. AC-1001 va putea fi trecut pe funcţionare automată, fapt care va asigura un factor
de corecţie la semnalul de ieşire a multiplicatorului TY-1012.5 şi va schimba mărimea fixată
la AC-1001 pentru conţinutul de oxigen în gazele arse. Raportul aer/gaz combustibil va fi
acum stabilit prin valoarea calculată a capacităţii corectate de către regulatorul de oxigen şi
regulatorul de egalizare HIC-1204, care va putea fi acum reglată de operator între anumite
limite.
Valoarea necesarului de combustibil calculată teoretic de la blocul de caracterizare
TY-1012.3, va fi trecută prin blocul sumator TY-1012.2, care este controlat de blocul
egalizator HIC-1206. Când HIC-1202 este pe funcţionare manuală, regulatorul egalizator
HIC-1206 va fi inoperabil, şi diferenţa între debitul necesar actual de gaz combustibil şi
necesarul teoretic de combustibil va fi afişată şi va constitui semnalul său de ieşire.
Acesta va avea ca rezultat faptul că semnalul de ieşire al blocului sumator TY-1012.2
va urmări valoarea actuală a debitului de gaz combustibil. Acest semnal este apoi multiplicat
prin blocul multiplicator TY-1012.1, cu un factor de corecţie de egalizare, de la regulatorul
de temperatură TC-1012. Deoarece HIC-1202 va funcţiona manual, TC-1012 va fi
inoperabil, iar semnalul său de ieşire va fi fixat la 1 şi, prin urmare, semnalul de intrare la
HIC-1202 va urmări debitul actual de gaz.
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Când HIC-1202 este schimbat pe automat, regulatorul de egalizare HIC-1206 şi
regulatorul de temperatură TC-1210 vor fi comutate pe funcţionare manuală, şi datorită
acţiunilor de urmărire anterior prezentate, trecerea va fi fără variaţii.
TC-1012 va avea posibilitatea pentru comutare pe automat, fapt care poate asigura un
factor de corecţie al semnalului de ieşire către multiplicatorul TY-1012.1, care ar trebui să
modifice valoarea mărimii prescrise la TC-1012 pentru temperatura la ieşirea din reformer.
Când regulatorul este pe funcţionare automată, va fi posibilă comutarea acestuia în
cascadă. Mărimea prescrisă prin comandă la distanţă (RSP) pentru TC-1012 este stabilită
funcţie de valoarea temperaturii limitată de necesarul de capacitate, calculată de către blocul
de caracterizare HY-1205. Valoarea calculată a temperaturii trece prin blocul sumator HY1205.1, care este controlat de regulatorul de egalizare HIC-1205. Când TC-1012 este în
orice altă formă de control decât în cascadă, HIC-1205 va fi inoperabil şi va urmări
diferenţa între temperatura actuală şi temperatura teoretică calculată, care va fi vizualizată şi
va constitui semnalul său de ieşire. Aceasta va avea ca rezultat faptul că semnalul de ieşire
al blocului sumator HY-1205.1 (TC-1210 RSP) va urmări valoarea actuală a temperaturii.
Când TC-1012 este comutat pe acţionare în cascadă, regulatorul de egalizare HIC-1205 va fi
comutat pe operare manuală şi datorită acţiunilor de urmărire descrise anterior, comutarea
va fi fără variaţii bruşte.
Gazul recuperat de la sinteză sub formă de amoniac gazos spălat, gaz de purjă răcit şi
gaz de purjă de la unitatea de purificare a hidrogenului 2X-201, este folosit ca gaz de
combustie suplimentar la sistemul de combustie al reformerului. Presiunea amestecului
celor trei gaze este reglată de către PC-1205, care va trimite excesul de gaz la o expansie.
Presiunea amestecului de gaze, detectată de către PT-1205, este utilizată pentru
compensarea debitului individual prin blocul de compensare PY-1205.1, care furnizează un
factor de corecţie blocurilor de multiplicare FY-1206.1, FY-1207.1 şi FY-1208.1, acestea
corectând debitele detectate cu FT-1206 (amoniac gazos spălat), FT-1207 (gaz de purjă
răcit) şi FT-1208 (gaz de purjă de la 2X-201). Debitele corectate sunt indicate de FI-1206A,
FI-1207A şi FI-1208A. Debitele corectate sunt indicate de FI-1206A, FI-1207A şi FI1208A. Debitele corectate furnizează, de asemenea, semnalele de intrare spre blocurile
multiplicatoare FY-1206.2, FY-1207.2 şi FY-1208.2 care corectează debitele de gaz la
valorile echivalente indicate de către FI-1206B, FI-1207B şi FI-1208B.
Valorile echivalente de gaz natural sunt, de asemenea, sumate prin blocul sumator
FY-1210.1, suma constituind valoarea prescrisă PV la FC-1210, cât şi semnalele de intrare în
blocul divizor FFY-1210.1, blocul sumator FY-1203.1 şi blocul de scădere FY-1203.2.
Când este disponibil, debitul de gaz recuperat va fi furnizat în raport cu gazul natural
şi va fi fixat de HIC-1203 prin intermediul blocului divizor FY-1203.4. Raportul va fi
stabilit de către blocul divizor FY-1210.1 şi indicat de FFI-1210. Până în momentul în care
regulatorul principal FC-1210 este comutat pe sistemul de reglare în cascadă, HIC-1203 va
fi inoperabil manual, şi semnalul său de ieşire va fi fixat la valorea actuală a raportului gaz
natural/gaz recuperat.
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Debitul de gaz recuperat (echivalent debitului de gaz natural) va fi sumat cu debitul de
gaz natural prin blocul de sumare FY-1203.1, rezultând un debit total de gaz, care va
constitui semnalul de intrare pentru blocul divizor FFY-1203.1 în vederea calculării
raportului aer/gaz combustibil, indicat de FFI-1203.
Valoarea debitului total de gaz combustibil este folosită şi ca semnal de reacţie
(feedback) pentru modulul de conducere secvenţială al necesarului de combustibil, prin
selectorul de înaltă HY-1202.1. Debitul de gaz recuperat este scăzut din necesarul total de
combustibil prin blocul scăzător FY-1203.2 şi valoarea calculată este mărimea prescrisă
pentru regulatorul de gaz natural FC-1203.
Blocul sumator FY-1203.1 şi blocul scăzător FY-1203.2 vor fi apte pentru calcul doar
când este prezent un semnal permisiv de la PLC-1, indicând că ventilele de gaz combustibil
recuperat au fost aduse pe poziţia "on-line" (în funcţiune). Când semnalul permisiv este
absent, semnalul de ieşire al blocului sumator FY-1203.1 va fi fixat la valoarea debitului de
gaz natural (semnal de intrare A), iar semnalul de ieşire al blocului scăzător FY-1203.2 va fi
fixat la valoarea necesarului de combustibil (semnal de intrare A). Aceasta va permite ca
sistemul de combustie să fie controlat automat numai pe gaz natural combustibil.
Gazul recuperat utilizat la arzătoare va fi reglat cu regulatorul principal FC-1210
funcţionând în cascadă, împreună cu regulatorul secundar PC-1210. Introducerea iniţială a
gazului recuperat în sistemul de combustie va fi controlată prin PC-1210, iar FC-1210 va fi
inoperabil şi semnalul său de ieşire va urmări mărimea prescrisă internă la PC-1210. Când
PC-1201 este comutat pe funcţionare în cascadă, FC-1210 va fi comutat pe operare manuală,
având posibilitatea de a fi trecut pe comandă automată. Când FC-1210 este pe funcţionare
automată, trecerea pe funcţionare în cascadă va fi interzisă, până când vor fi prezente
următoarele semnale permisive:
- regulatorul debitului de gaz natural FC-1203 funcţionează în cascadă;
- raportul gaz natural/gaz recuperat este în limite acceptabile de lucru.
Când aceste semnale permisive sunt prezente şi FC-1210 este trecut pe funcţionare în
cascadă, HIC-1203 (comanda pentru raport) va fi comutat pe operare manuală şi, datorită
acţiunilor de urmărire anterior prezentate, comutarea va fi fără variaţii. Sistemul de
combustie va fi acum la nivelul său superior de control (reglare).
Reformer 2H-101
Presiunea gazelor arse la pragul cuptorului este detectată prin PT-1201 şi reglată de
PC-1021, care acţionează clapeta de pe aspiraţia ventilatorului de inducţie I.D. 2K-101.
Profilul temperaturilor gazelor arse în spaţiul de convecţie este generat de următoarele
indicaţii de temperatură, care sunt dispuse pe intrarea şi ieşirea fiecărei serpentine de
încălzire:
II-1004
(intrare 2EC-151 A)
II -1005
(ieşire 2EC-151 A/intrare 2EC-152A)
II -1006
(ieşire 2EC-152A/intrare 2EC-151B)
II -1172
(ieşire 2EC-151 B/intrare 2EC-153)
II -1007
(ieşire 2EC-153/intrare 2EC-152B)
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(ieşire 2EC-152B/intrare 2EC-154)
(ieşire 2EC-154/intrare 2EC-155)
(ieşire 2EC-155/intrare 2EC-156)
(ieşire 2EC-156/intrare ventilator I.D. 2K-101).

Temperatura amestecului de alimentare spre reformer este indicată la intrarea în zona
de radiaţie de către: II-1043, II-1011 şi II -1103. Căderea de presiune pe tuburile reformerului
este urmărită cu PDI-1003.
Aerul de proces
Aerul de proces este furnizat la reformerul secundar 1R-102 prin serpentinele de
încălzire ale reformerului, 2EC-152B şi 2EC-152A.
Temperatura aerului de proces la 1R-102 este reglată cu TC-1136, care comandă TV1136, situat pe by-pass-ul serpentinei de încălzire 2EC-152B. Înainte de intrarea în
reformerul secundar 1R-102, aerul de proces este împărţit în patru fluxuri. Temperatura
fiecărui flux se indică la TI-1019, TI-1020, TI-1023 şi TI-1124.
În cazul căderii (sau funcţionării defectuoase) circuitului de aer de proces sau avariei
(căderii) la compresorul de aer de proces 1C-102, va fi necesar să se asigure un debit de
fluid prin serpentinele de preîncălzire 2EC-152B şi 2EC-152A pentru a le proteja împotriva
supraîncălzirii. Aceasta se realizează prin introducere de abur de înaltă presiune în sistemul
de aer de proces prin deschiderea completă a FV-1017, iar temperatura va fi reglată cu TC1028, care comandă TV-1028 pentru a asigura cantitatea necesară de apă demineralizată
(BFW) la desupraîncălzitor (umidificator X-1025). Această manevră de protecţie este
asigurată prin sistemul de siguranţă (protecţie), iar în condiţii normale de exploatare TC1028 este izolat şi FC-1017 este disponibil pentru utilizare, la decizia operatorilor.
- Compresorul de aer de proces 1C-102
Reglarea debitului de aer de proces va fi realizată printr-un sistem de reglare
specializat al compresorului, care va încorpora reglarea antipompajului pentru protecţia
mecanică a compresorului. Temperatura şi presiunea pentru circuitul de proces al
compresorului, precum şi parametrii prescrişi cu privire la dispozitivele de protecţie
mecanică, vor fi indicate în DCS.
Debitul de aer de proces va fi detectat prin FT-1013A. Acest debit va fi corectat în
ceea ce priveşte presiunea şi temperatura, de către blocul compensator FY-1013.1 utilizând
semnalele de intrare detectate de PT-1377 şi TT-1385. Debitul corectat va fi indicat de FI1013.
Încărcarea necesară sistemului de reglare a compresorului este asigurată prin HIC1016. Acest regulator va încorpora sisteme de comandă manuală şi automată. Pentru ca HIC1016 să poată fi operat manual, HS-1013 trebuie comutat pe comandă la distanţă. HS-1013
va comunica cu sistemul de control al compresorului, care va decide (permite) dacă se poate
sau nu comuta selectorul pe reglare la distanţă. HS-1013 va primi, de asemenea un semnal
permisiv de la ventilul de expansie între trepte, HV-1381.
94

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

Semnalul de ieşire spre acest ventil trebuie să fie echivalent închiderii complete,
înainte de a fi permisă comutarea pe comandă la distanţă.
Înainte de selectarea pe comandă la distanţă, HIC-1016 va fi inoperabil atât pe
comandă manuală, cât şi pe comandă automată, iar semnalul său de ieşire va urmări
valoarea actuală a debitului de aer de proces. Când selectarea pentru comandă la distanţă
este executată prin HS-1013, HIC-1016 va fi comutat pe acţionare manuală. Datorită
acţiunilor de urmărire prezentate anterior, tranziţia va fi fără şocuri, iar operatorul îşi va
asuma acum controlul manual al debitului de aer de proces.
- Modulele de control secvenţial ale sistemului de control al capacităţii şi sistemului
de control al aerului de proces
Comutarea HIC-1016 pe sistem de reglare automată va fi primul pas spre integrarea
necesarului de aer de proces într-un sistem de comandă secvenţial (pas cu pas), cu reglarea
capacităţii reformerului 2H-101 la un raport predefinit. Raportul va fi comandat de către
HIC-1015, calculat de către FFY-1013 şi indicat de către FFI-1013. Când HIC-1016 este pe
comandă manuală, HIC-1015 va fi inoperabil manual, iar semnalul său de ieşire va urmări
valoarea actuală a raportului încărcare reformer/aer de proces. Acest raport va fi divizat cu
încărcarea reformerului, cu ajutorul blocului divizor HY-1015.1 şi semnalul de intrare la
HIC-1016 va fi egal cu debitul de aer de proces.
Pentru a comuta HIC-1016 pe comandă automată este necesară primirea unui semnal
permisiv care să indice că raportul încărcare reformer/aer de proces este în limite
acceptabile de lucru. Când semnalul permisiv este prezent şi HIC-1016 este comutat pe
comandă automată, HIC-1015 va fi comutat pe acţionare manuală.
Datorită acţiunii de urmărire anterior descrise, tranziţia va fi fără şocuri, iar operatorul
îşi va asuma acum controlul manual al raportului. Debitul de aer de proces poate fi acum
influenţat doar de către o manevră a operatorului în vederea modificării raportului, sau o
modificare a încărcării reformerului, caz în care debitul de alimentare a reformerului cu gaz
tehnologic va conduce către creşterea şi descreşterea necesarului de capacitate, iar debitul de
aer de proces va urmări această creştere şi descreştere a debitului de gaz de alimentare,
funcţie de raportul prescris la HIC-1015.
Când în sistemul de control a fost introdusă comanda de funcţionare a modulelor de
control secvenţial ale capacităţii/debitului de aer de proces, suntem siguri că, pentru orice
creştere a necesarului de încărcare, va fi întâi mărit debitul de gaz natural combustibil de
alimentare a reformerului, urmat de debitul de aer de proces, până la raportul prescris. Dacă
este necesară o scădere a capacităţii reformerului debitul de aer de proces va fi micşorat
primul, urmat de debitul de gaz tehnologic, până la valoarea prescrisă a raportului. Modul
de reglare secvenţial (pas cu pas) va fi introdus prin intermediul selectorului de înaltă, HY1141.5 şi selectorului de joasă HY-1141.6.
Înainte de introducerea modului de control secvenţial în sistemul de comandă, HS1141 va fi comutat pe poziţia: "selectare operare secvenţială", lucru care poate fi făcut doar
când sunt prezente următoarele semnale permisive:
- regulatorul debitului de gaz de proces HIC-1010 să fie pe comandă automată:
- regulatorul debitului de abur de proces FC-1014 să funcţioneze în cascadă;
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- regulatorul debitului de aer de proces HIC-1016 să fie pe comandă automată.
Dacă unul sau mai multe dintre aceste semnale sunt absente, HS-1141 va fi inoperabil
şi va afişa: "sistem de control secvenţial (pas cu pas) dezactivat" (lead/lag disabled), iar
semnalul de ieşire al selectorului de înaltă HY-1141.5 va fi întotdeauna egal cu necesarul de
încărcare a reformerului (semnalul intrare B). Când toate semnalele permisive sunt prezente
şi HS-1141 este comutat pe "sistem de control secvenţial selectat" ("lead/lag selected"),
selectorul de înaltă HY-1141.5 va putea fi comutat normal pe modul de lucru secvenţial, iar
modul de operare secvenţială va intra efectiv în lucru.
Reformerul secundar 1R-102 şi reactoarele de conversie a CO 1R-103A/B, 1R104A/B
Temperatura stratului de catalizator din reformerul secundar este urmărită cu TI1185. Temperatura de ieşire a gazului de proces este indicată de către TI-1024, iar conţinutul
de metan în gaz este indicat de AI-1039. Aceşti trei parametri vor depinde de temperatura de
ieşire din reformerul primar şi de debitul de aer de proces, şi vor fi utilizaţi ca un ghid pentru
operator pentru un reglaj corect al procesului din amonte.
Temperatura de intrare în convertorul de înaltă temperatură 1R-103A/B este reglată de
către TC-1114, care comandă by-pass-ul intern (TV-1114) al cazanului recuperator 2E-101.
Temperatura de intrare în convertorul de joasă 1R-104A/B este reglată de către TC1034, care acţionează în două moduri: poate comanda TV-1034B care by-pass-ează
serpentina de încălzire 2EC-155, în cazul creşterii temperaturii sau, poate comanda TV1034A, care by-pass-ează 2E-103 (pe gazul de proces) în cazul scăderii temperaturii.
Gazul de proces de la convertorul de joasă 1R-104A/B trece prin cazanul de abur de
joasă presiune 1E-104, pentru a furniza abur de joasă presiune la desorberul de C021T-102.
Temperatura gazului de proces la ieşire din 1E-104 spre unitatea de îndepărtare a C02
este reglată de către TC-1044, care comandă TV-1044 situat în by-pass-ul cazanului
recuperator 1E-104 (pe gazul de proces).
Nivelul în 1E-104 este reglat de LC-1059, care comandă LV-1059 în vederea
alimentării cu cantitatea necesară de condens de la 2PK-151, pentru a menţine nivelul dorit.
Un profil complet de temperatură este furnizat prin indicaţiile de temperatură dispus
de-a lungul traseului gazului de proces de la reformerul secundar 1R-102, până la unitatea de
îndepărtare a C02. Aceste indicaţii cuprind trei temperaturi pentru fiecare strat de catalizator.
Sunt prevăzute indicaţii ale conţinutului de CO şi H2 pe intrarea şi ieşirea gazului de
proces din convertorul de joasă temperatură 1R-104A/B.
Producerea aburului prin recuperarea căldurii gazului de proces de la reformare
Aburul saturat de înaltă presiune este produs în cazanul recuperator 2E-101. Apa
demineralizată la 2E-101 (spaţiul intertubular) este asigurată de tamburul de abur 1D-101 şi
este transformată în vapori de către gazul de proces fierbinte, care trece prin 2E-101 (spaţiul
intratubular). Aburul se întoarce în tamburul 1D-101, unde are loc separarea finală înainte ca
aburul saturat de înaltă presiune să fie trimis spre supraîncălzitorul de abur 2H-102.
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Presiunea în tamburul separator de abur este reglată de PC-1047, care acţionează PV1047, pentru a menţine presiunea în 1D-101 şi a nu permite trecerea aburului spre 2H-102.
Nivelul în tamburul separator 1D-101 este reglat prin utilizarea unui sistem de reglare
cu trei elemente. Blocul multiplicator FY-1046.1 va primi semnale de intrare de la debitul
de abur de înaltă presiune (FT-1046A), debitul de purjă (FT-1070) şi un factor de corecţie de
egalizare, de la ieşirea LC-1045. Multiplicatorul va suma mai întâi valoarea celor două
debite, şi va multiplica apoi suma printr-un factor de corecţie de la LC-1045, iar valoarea
calculată va reprezenta mărimea prescrisă de la distanţă pentru regulatorul debitului de apă
demineralizată FC-1163.
În condiţii perfecte de control, semnalul de ieşire de la LC-1045 trebuie să fie multiplu
de unu, ceea ce înseamnă că necesarul de debit masic de apă demineralizată trebuie să fie
egal cu suma dintre debitul masic de abur de înaltă presiune şi debitul masic al purjei din
tamburul de abur.
Iniţial, nivelul în tamburul separator de abur va fi reglat de către regulatorul de debit
de apă demineralizată, mai întâi în sistem de supraveghere manuală, şi apoi automată. Când
FC-1163 este în orice alt mod de funcţionare decât în cascadă, LC-1045 va fi inoperabil
manual/automat, iar semnalul său de ieşire va fi stabilit la valoarea debitului de apă
demineralizată, împărţit prin suma debitelor de abur şi de purjă. Când FIC-1163 este
comutat pe acţionarea în cascadă, LC-1045 va funcţiona pe acţionare manuală, şi datorită
acţiunii de urmărire descrise anterior, tranziţia va fi fără şocuri. LC-1045 va fi operabil
pentru comutare pe sistem de control automat. Debitul de purjă al tamburului separator de
abur este controlat de către FC-1170.
Ventilul de reglare a debitului de apă demineralizată FY-1163 este prevăzut cu un
ventil de by-pass HV-1004, care va fi comandat de HIC-1004.
O indicaţie de nivel secundară, detectată de LT-1050, este vizualizată în DCS prin
LI-1050. LI-1050 va avea prevăzută, de asemenea, o indicaţie de nivel locală în vecinătatea
lui HV-1004, pentru că acest ventil să poată fi manevrat manual.
Unitatea de îndepărtare a dioxidului de carbon
Controlul cel mai important în unitatea de îndepărtare a dioxidului de carbon este
circulaţia soluţiei semiregenerate şi regenerate de carbonat de potasiu spre absorberul 1T101, pentru absorbţia C02 din gazele de proces. Circulaţia soluţiei regenerate este asigurată
de pompele 1P-103A/B, iar debitul este reglat de către FC-1118. Circulaţia soluţiei
semiregenerate este asigurată de pompele 1P-104 A/B/C, iar debitul este reglat de către FC1114.
Gazul de proces de la 1E-104 intră în reboilerele 1E-106A/B, care sunt montate în
blazul desorberului 1T-102.
Gazul de proces asigură căldura reboilerelor desorberului şi este răcit înainte de
intrarea în separatorul de condens de proces 1D-102. Condensul de proces este evacuat prin
LV-1112, care este comandat de LC-1112 pentru a menţine nivelul constant în separator.
Gazul de proces intră în partea inferioară a absorberului, iar prin absorbţia în soluţia de
carbonat, C02 este îndepărtat. Gazul de proces părăseşte absorberul pe la partea superioară,
urmărindu-i-se conţinutul de C02 prin AI-1121.
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Gazul de proces trece apoi prin separatorul 1D-107, unde orice cantitate de soluţie de
carbonat antrenată este separată şi transferată spre sistemul de drenaj al soluţiei de carbonat.
Indicaţiile de temperatură sunt urmărite la diferite înălţimi ale absorberului pentru a
avea un profil complet pentru întregul absorber.
Diferenţa de presiune pe umplutura absorberului este urmărită atât la partea
superioară, cât şi la cea inferioară, cu PDI-1118 şi PDI-1119.
Nivelul în absorber este reglat de către LC-1120, care va determina cantitatea de
soluţie uzată (bogată în C02) care va fi circulată spre desorberul 1T-102. Soluţia îmbogăţită
în C02 este recirculată prin pompa de soluţie semiregenerată 1P-104B acţionată cu turbină
hidraulică, sau prin ventilele de reglare a nivelului LV-1120A/B, care by-pass-ează turbina
hidraulică sau printr-o combinaţie a acestora.
Circulaţia soluţiei uzate prin turbina hidraulică este dependentă de viteza turbinei, care
va fi iniţial controlată manual prin regulatorul automat/manual HIC-1195.
Cu semnalul de ieşire 0% la HIC-1120, LV-1120A/B pot fi reglate manual prin LC1120, prin blocul scăzător LY-1120.1. Când debitul solicitat şi viteza turbinei sunt
îndeplinite deopotrivă, HIC-1120 va fi conectat la semnalul de ieşire echivalent al HIC1195. La această valoare a semnalului, HIC-1195 şi LL-1120 trebuie comutate pe
funcţionare automată.
Viteza turbinei va fi acum stabilită de HIC-1120 şi orice modificare a nivelului va fi
reglată de LC-1120 prin blocul scăzător LY-1120.1, pentru reglarea LV-1120A/B. Semnalul
de ieşire al HIC-1120 şi cel al LC-1120 vor constitui semnalul de intrare pentru selectorul de
joasă LY-1120.2 care acţionează astfel: în cazul în care nivelul scăzut nu poate fi rectificat
prin reglarea lui LV-1120A/B, semnalul de ieşire al LC-1120 va avea prioritate în selectorul
de joasă LY-1120.2 pentru a reduce în consecinţă viteza turbinei. Dacă este necesară reglarea
turaţiei turbinei, HIC-1120 poate fi comutat pe funcţionare automată, care va permite
regulatorului manual local HIC-1120B să preia controlul. Nici HIC-1120, nici HIC-1195 nu
vor putea fi comutate de pe funcţionare manuală pe funcţionare automată, dacă diferenţa
între semnalul de intrare şi semnalul de ieşire depăşeşte 5%.
La căderea (oprirea de avarie) a pompei 1P-104B, PLC-2 va genera un semnal
pulsatoriu pentru HIC-1120 şi HIC-1195, pentru a forţa comutarea ambelor regulatoare pe
manual şi pentru a comanda semnalul lor de ieşire la 0%. Condiţia de forţare va ţine numai
pe durata impulsului, după care ambele regulatoare vor fi deconectate pentru a fi folosite de
către operator. Când semnalul de ieşire al HIC-1120 devine 0%, reglarea totală a nivelului
va fi transferată spre LV-1120A/B, prin semnalul de ieşire al LC-1120 prin blocul scăzător
LY-1120.1.
Presiunea gazului de proces spre absorber este reglată prin PC-1113, care comandă
PV-1113 pentru a eşapa orice suprapresiune în atmosferă.
Soluţia uzată de la absorber este trimisă spre partea de sus a desorberului 1T-102,
unde conţinutul de C02 este îndepărtat şi descărcat prin traseul de bioxid de carbon.
Căldura necesară desorbţiei C02 este furnizată de către aburul de stripare de la cazanul
de joasă presiune 1E-104 şi aburul de detentă din separatorul de detentă a soluţiei
semiregenerate 2D-110.
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Aburul de la 1E-104 până la desorber este reglat de PC-1060, care acţionează în
sistem divizat acţionând ventilele de reglare PV-1060A şi PV-1060B. PV-1060A reglează
aburul de stripare şi PV-1060B reglează aburul din colectorul de joasă presiune. Orice
suprapresiune va închide PV-1060B şi va deschide PV-1060A.
Orice scădere a presiunii va închide PV-1060A şi va deschide PV-1060B. Aburul de
stripare din colectorul (bara) de joasă presiune este, de asemenea, trecut prin schimbătorul
1E-120, care este montat în blazul desorberului. Acest debit de abur este indicat de FI-1907
şi reglat de HIC-1078. Temperatura gazelor ce ies din desorber este indicată de TI-1061,
care va determina cantitatea de căldură necesară. Temperaturile pe ieşirea soluţiei
regenerate, ieşirea soluţiei semiregenerate, intrarea aburului de stripare şi diferite alte puncte
ale desorberului sunt indicate, pentru a furniza un profil de temperatură în desorberul 1T102. Căderile de presiune pe straturile de umplutură sunt indicate, la partea superioară şi
inferioară de PDI-1086 şi, respectiv, PDI-1087. Nivelul din blazul desorberului este urmărit
la LI-1080, soluţia complet regenerată care părăseşte blazul striperului mergând la aspiraţia
pompelor 1P-103A/B.
Soluţia semiregenerată de la striper intră în separatorul de detentă 2D-110 prin
ventilele de reglare a nivelului LV-1083A/B, care sunt comandate de LC-1083, pentru a
menţine un nivel constant în vas. Soluţia semiregenerată care părăseşte cele patru trepte ale
lui 2D-110 merge la apiraţia pompelor 1P-104A/B/C. Deoarece soluţia semiregenerată trece
prin cele patru trepte ale lui 2D-110, aburul distins este ejectat din fiecare treaptă şi este
utilizat ca abur de stripare. Presiunile primelor trei trepte de destindere sunt indicate; iar
presiunea celei de-a patra trepte este reglată de PC-1079, care comandă PV-1079 situat pe
by-pass-ul ejectorului treptei 4. Dacă nivelul în 2D-110 scade sub o anumită limită prescrisă,
detectată de sistemul de siguranţă, pompele de soluţie semiregenerată 1P-104B şi 1P-104C
vor fi oprite.
O anumită proporţie din soluţia regenerată de la desorber este recirculată spre
desorber cu pompa 1P-112 prin filtrul 1F-101 Debitul prin unitatea de filtrare este reglat de
către un ventil manual şi este urmărit local. Căderea de presiune pe 1F-101 este urmărită cu
PDI-1072.
CO2 care părăseşte desorberul intră în separatorul de condens acid 1D-106 prin
răcitoarele 2E-111 şi 1E-111. Temperatura gazului este urmărită la intrarea şi ieşirea fiecărui
răcitor. Condensul acid este separat în 1D-106 şi, apoi gazul este trecut la al doilea separator
1D-109 prin răcitorul 1E-116. Presiunea în 1D-106 este reglată de PC-1102 care acţionează
asupra PV-1102, pentru eşaparea oricărei suprapresiuni.
Condensul acid recuperat în 1D-106 este utilizat ca reflux la partea de sus a
desorberului, cu pompele 1P-105A/B şi 2P-105C. Debitul de reflux este reglat de FC-1099
care acţionează asupra FV-1099, situat pe colectorul de refulare al pompelor. Nivelul în 1D106 este reglat local şi orice exces de condens acid este drenat spre 2PK-151.
Cantitatea de condens acid recuperat suplimentar în 1D-109 este drenat în 1D-106.
CO2 părăseşte 1D-109.
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Metanatorul 1R-105
Gazul de proces de la unitatea de îndepărtare a CO2 intră în metanatorul 1R-105 prin
schimbătoarele de căldură 1E-107A/B şi 2E-108. Presiunea gazului este urmărită cu PI-1308
şi reglată de către PC-1130, care comandă PV-1130 pentru eşapare şi asigurarea presiunii de
lucru.
Ventilul acţionat electric HV-1125 este situat în avalul lui PC-1130, şi este folosit
pentru a izola gazul de proces spre metanator, sau prin acţionare manuală, sau prin semnal de
oprire de la sistemul de protecţie. Temperatura de intrare a gazului de proces la metanator
1R-105 este reglată de către TC-1056, care acţionează TV-1056, situat pe by-pass-ul
schimbătoarelor de căldură 1E-107A/B şi 2E-108.
Temperatura în stratul de catalizator al metanatorului este urmărită cu TI1057/1058/1059, care vor detecta orice creştere bruscă de temperatură determinată de CO2
în exces.
Această temperatură va fi, de asemenea, afişată de sistemul de protecţie care va izola
metanatorul în cazul creşterii excesive a temperaturii. Temperatura fluxului de gaz de la
unitatea de îndepărtare a CO2 la metanatorul 1R-105 va fi urmărită la ieşirea şi intrarea
fiecărui schimbător de căldură.
Sinteza amoniacului
Gazul de sinteză de la metanatorul 1R-105 intră în separatorul de gaz de sinteză 1D103, trecând prin schimbătoarele de căldură 1E-107A/B, 1E-108 şi 1E-109. Temperaturile
fluxului de gaz sunt urmărite la intrarea şi ieşirea din fiecare schimbător. Condensul
recuperat în 1D-103 este trimis spre 2PK-151 printr-un ventil de reglare a nivelului LV1136, care este acţionat de către LC-1136, pentru a menţine un nivel constant în vas.
Gazul de sinteză părăseşte 1D-103 spre aspiraţia compresorului de sinteză a
amoniacului 1C-251/252. Presiunea pe aspiraţie este reglată cu PC-1139 care acţionează
asupra PV-1139, care eşapează gazul în atmosferă în caz de suprapresiune. Debitul la
compresorul de gaz este detectat de către FT-1138, care este corectat funcţie de presiune şi
temperatură de blocul compensator FY-1138, care utilizează semnalele de intrare de la PT1139 şi TT-1091. Debitul corectat este indicat de FY-1138.
Gazul de sinteză este analizat pentru conţinutul în hidrogen, care este indicat de AI1140, conţinutul de CO şi CO2, indicat de AI-1141 şi pentru conţinutul de metan, indicat de
AI-1142.
Compresorul de gaz, alcătuit din patru trepte şi o treaptă de recirculare (un singur
rotor), este antrenat de turbina de abur 1GC-251/252. Debitul de abur supraîncălzit de înaltă
presiune, pentru turbină, este urmărit de FI-1401, presiunea de PI-1460, iar temperatura de
TI-1412.
Aburul uzat de la primul rotor al turbinei este utilizat pentru alimentarea colectorului
de abur de înaltă presiune HP. Pe timpul pornirii compresorului de gaz 1C-251 este reglat cu
ajutorul presiunii de aspiraţie, iar când este în apropiere de încărcarea maximă, cu ajutorul
presiunii de refulare. Acest reglaj va fi executat de un sistem de control specializat al
compresorului (CSS), care încorporează un sistem de control de antipompaj pentru protecţia
mecanică a compresorului.
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Temperatura şi presiunea fluxului de gaz prin compresor sunt indicate la fiecare
treaptă. Se urmăresc temperatura şi presiunea de aspiraţie şi refulare de la 1C-252. Presiunea
de refulare este reglată de către HIC-1457. Se vor supraveghea, de asemenea, temperatura şi
presiunea pentru uleiul lubrifiant, uleiul de etanşare şi dispozitivele mecanice asociate.
Bucla de sinteză
Se urmăreşte debitul pentru circuitul gazului la convertorul de amoniac 2R-201
(coloana de sinteză) cu ajutorul lui FT-3040, corecţia făcându-se funcţie de presiune şi
temperatură, prin blocul compensator FY-3040.1. Debitul corectat este indicat de FI-3040.
Temperatura catalizatorului în convertorul de amoniac şi temperatura mantalei sunt urmărite
amănunţit.
Gazul ce iese din convertorul de amoniac este trecut prin cazanul recuperator 1E-203,
care produce abur saturat de înaltă presiune. Nivelul cazanului recuperator se controlează
utilizând un sistem de reglare cu trei elemente. Blocul multiplicator FY-3044.1 va primi
semnale de intrare de la debitul de abur de înaltă presiune (FT-3044), debitul de purjă al
cazanului recuperator (FT-3042) şi un factor de corecţie egalizator de la LC-3050.
Multiplicatorul va suma întâi valoarea debitelor şi apoi va multiplica suma cu ajutorul
factorului de corecţie de la LC-3050, iar valoarea calculată va reprezenta mărimea prescrisă
pentru regulatorul de debit de apă demineralizată FC-3043.
La pornire, nivelul cazanului va fi reglat de către FC-3043, întâi manual şi apoi
automat. Când FC-3043 este în alt mod de funcţionare decât în cascadă, LC-3050 va fi
inoperabil manual/automat, iar semnalul său de ieşire va fi fixat la valoarea care corespunde
debitului de apă demineralizată împărţit la suma debitelor de abur şi purjă.
Când FC-3043 este comutat pe cascadă, LC-3050 va fi comutat pe operare manuală,
şi, datorită acţiunilor de urmărire descrise anterior, tranziţia va fi fără şocuri. LC-3050 va fi
acum activat pentru comutare pe automat, purja este reglată manual de HIC-3085. FV-3043
este prevăzut cu un ventil de by-pass, care este acţionat manual de HIC-3074.
Gazul de sinteză proaspăt pentru circuitul de sinteză este controlat prin FI-3045.
Circuitul de sinteză este purjat continuu şi gazul de purjă este trimis la unitatea de purificare
a hidrogenului care furnizează gaz de combustie suplimentar pentru sistemul de combustie
al lui 2H-101.
Nivelul în separatorul de amoniac 1D-201 este reglat de LC-3053, care acţionează atât
asupra lui LV-3053A, cât şi asupra lui LV-3053B, funcţie de filtrul de amoniac care este în
funcţionare. Regulatoarele automat-manual LHC-3053A/3053B sunt prevăzute cu
posibilităţi de schimbare a filtrelor.
Nivelul răcitorului de amoniac 1E-206 este reglat de LC-3061.
Tancul de depozitare (vasul de expansie intermediară) a amoniacului 1D-202 este
prevăzut cu regulator de nivel LC-3054, iar debitul de amoniac separat este contorizat şi
indicat de FQ/FI-3048.
Nivelul în rezervorul de amoniac lichid (de răcire) 1D-206 este controlat de LC-3058,
presiunea la ieşirea separatorului de amoniac 1D-205 este reglată de PC-3021.
Nivelul în separatorul de gaz de purjă 1D-203 este reglat de LC-3057.
Nivelul în rezervorul răcitor 1D-208 este urmărit de LC-3064.
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Debitul gazului de purjă la separatorul de gaz de purjă este indicat de FI-3051.
Debitul gazului de purjă pentru unitatea de purificare hidrogen este reglat de FC-3050.
Debitul detectat de FT-3050 este corectat funcţie de presiune şi temperatură de blocul
compensator FY-3050.1, utilizând semnale de intrare de la PT-3050 şi TT-3018.
Gazul de purjă răcit, care este utilizat ca gaz combustibil de rezervă la sistemul de
combustie 2H-101, este reglat de PC-3051. Debitul amoniacului de detentă, utilizat ca gaz
combustibil recuperat la 2H-101, este urmărit de FI-3046, iar presiunea acestuia se reglează
cu PC-3022.
Presiunea hidrogenului rezultat de la 2X-201 este reglată de PC-3053, care
funcţionează în două domenii de comandă, acţionând ventilele PV-3053B în linia de
transport şi PV-3053A pentru protecţie în caz de suprapresiune. Debitul hidrogenului
rezultat exportat este măsurat de FI-3050. H2 la aspiraţia compresorului gazului de sinteză
este controlat manual prin HIC-3087.
Amoniacul spre tanc (pentru depozitare) este reglat manual prin HIC-3088.
Răcirea amoniacului
Compresoarele de amoniac cu piston aspiră din separatorul de amoniac 1D-251.
Nivelul în acest vas este reglat de LC-2504, care acţionează asupra LV-2504, situat pe
traseul de refulare al pompelor de amoniac 2P-252A/B. Presiunea în vasul 2D-251 este
reglată de PC-2501, care comandă alimentarea cu vapori de pe intrarea amoniacului gazos în
separatorul de amoniac 1D-252. O cantitate suplimentară de vapori va proveni de la tancul
de amoniac 1TK-251 prin UV-2570, care este acţionat de sistemul de protecţie. Presiunea
pe aspiraţie la compresoare este reglată prin PC-2502, care funcţionează automat/manual,
prin ventilele manuale HIC-254A şi HIC-254B. Regulatorul de presiune va fi inoperabil şi
semnalul său de ieşire este fixat la 0%, până ce unul din regulatoarele manuale este comutat
pe sistem automat. Când fiecare regulator manual cu comandă la distanţă este pe automat,
semnalul de ieşire al PC-2502 va fi stabilit la aceeaşi valoare a semnalului de ieşire al
HIC-ului corespunzător, şi va fi comutat pe funcţionare manuală. În acest moment,
regulatorul de presiune poate fi comutat pe funcţionare automată. HIC-254 A/B vor primi
semnale privind starea compresorului de la XL-C254A/B, precum şi de la un dispozitiv de
control HS-254A/B. Dispozitivul de control este prevăzut pentru a permite ventilelor de
încărcare a compresorului să fie verificate când compresorul nu este în exploatare. Sistemul
de control este astfel conceput încât un singur HIC să poată lucra pe automat.
Fiecare HIC va furniza un semnal de intrare la convertoarele analog-digitale HY254A şi HY-254B. Convertoarele A/D vor furniza semnale de ieşire la supapele de încărcare
cu acţionare solenoidală, în serii de combinaţii funcţie de încărcarea solicitată.
Compresorul din circuitul de răcire 1C-253 este de tip rotativ (centrifugal), cu o
singură treaptă, şi aspiră din separatorul de amoniac 1D-252. Nivelul în vas este reglat prin
LC-2505, care acţionează LV-2505 pentru a descărca amoniacul lichid în 1D-251. Presiunea
la aspiraţia compresorului este controlată printr-un sistem de comandă specializat al
compresorului, care include sistemul de antipompaj pentru protecţia mecanică a
compresorului.
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Presiunea pe aspiraţie este indicată de PI-2508, iar valoarea parametrului prescris va
fi comandată de HIC-2508, care poate fi comutat pe acţionare manuală doar când HS-2508
este selectat pentru operare de la distanţă. HS-2508 va comunica cu sistemul de comandă a
compresorului şi va stabili dacă reglarea de la distanţă poate fi selectată sau nu. Când
acţionarea de la distanţă nu este selectată, HIC-2508 va fi inoperabil pe comandă manuală şi
semnalul său de ieşire va fi stabilit la valoarea actuală a presiunii de aspiraţie. Presiunea şi
temperatura fluxului de gaz prin compresor sunt urmărite pe aspiraţie şi refulare.
Sistemul de abur
Aburul saturat de înaltă presiune este produs de cazanele 2E-101 şi 1E-203. Acest
abur este supraîncălzit în reformerul 2H-101 şi apoi trimis spre sistemul de bare.
Aburul de înaltă presiune suplimentar, pentru pornire, este asigurat de cazanele
auxiliare 1H-102A şi 1H-102B.
Orice exces în sistemul de abur de foarte înaltă presiune va fi transferat spre sistemul
de abur de înaltă presiune. Acest proces este controlat de regulatorul PC-1264, care va
acţiona asupra ventilului PV-1264, prin intermediul selectorului PY-1265-1. Toate celelalte
intrări în selectorul de înaltă performanţă vin de la PC-1265, care reglează bara de înaltă
presiune.
Destinderea aburului din sistemul de foarte înaltă presiune spre sistemul de înaltă
presiune este reglată, din punct de vedere al temperaturii, de către FC-1261, care reglează
debitul de apă demineralizată spre staţia de reducere-răcire (S.R.R.) 2X-105.
Orice creştere de presiune în sistemul de abur de înaltă presiune va fi evacuat în
atmosferă prin regulatorul de expansie PC-1325.
Sistemul de abur de presiune medie este alimentat din trei surse:
- aburul destins de la turbinele pompelor 1P-102A/B, 1P-103Aşi 1P-104A,
- aburul rezultat de la expandorul de purjă continuă1D-105,
- staţia de reducere-răcire ce leagă sistemul de înaltă presiune de sistemul de medie
presiune.
Creşterea de presiune în sistemele de abur de joasă şi medie presiune este reglată de
PC-1324, care trimite în expansie, în atmosferă, orice creştere a presiunii aburului.
În eventualitatea apariţiei unei scăderi a presiunii în sistemul LMP de abur, regulatorul
PC-1263 echilibrează presiunea cu ajutorul aburului din sistemul HP.
Temperatura în sistemul LMP de abur este controlată de către TC-1261, care reglează
necesarul de apă demineralizată (BFW) la staţia de reducere-răcire 1X-103.
Aburul de medie şi de joasă presiune este exportat prin intermediul lui FC-1267; acest
regulator primeşte impulsuri digitale de la PLC-1 şi PLC-2, forţându-l să ia valori prescrise,
în eventualitatea în care are loc o cădere totală sau parţială a instalaţiei.
Aburul de joasă presiune este controlat prin intermediul lui PC-1259, care operează
în două moduri: alimentează cu abur LP din LMP, în caz de scădere a presiunii, sau
eşapează în atmosferă cantitatea de abur excedentară, în caz de creştere a presiunii.
Temperatura aburului din sistemul LP este reglată de către TC-1256 şi S.R.R. 1X-101.
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Supraîncălzitorul de abur 2H-102
Gradul de încărcare necesar pentru 2H-102, pentru că acesta să funcţioneze în regim
normal, este determinat de către TC-1153, care monitorizează temperaturile pentru aburul
supraîncălzit care părăseşte 2H-102.
Semnalul de ieşire de la TC-1153 corespunde necesarului de gaz combustibil dictat de
sistemul de control al combustiei.
Încărcarea termică a supraîncălzitorului va fi decisă de debitul de gaz natural şi de aer
de combustie asigurat de ventilatorul F.D. 2K-103.
Debitul de gaz natural este monitorizat de către FT-1063, iar presiunea pe acest flux
este indicată de PT-1066.
Debitul de aer de combustie este indicat de către FT-1064. Acestui debit i se face o
corecţie funcţie de temperatură, de către blocul de compensare FY-1064-1.
Presiunea aerului de combustie este indicată de PT-1067, iar presiunea aerului la
arzătoare este controlată de PC-1067, care reglează intrarea aerului în aspiraţia ventilatorului,
cu ajutorul clapetei PV-1067.
Faza iniţială de pornire a supraîncălzitorului 2H-102 este aprinderea arzătoarelor pilot.
Presiunea gazului pentru arzătoarele pilot este controlată cu ajutorul regulatorului PCV1873.
Toate arzătoarele pilot trebuie să funcţioneze înainte de a fi introdus gazul principal
de combustie în sistem. Când arzătoarele principale au fost aprinse, operatorul poate proceda
cum crede de cuviinţă, în ceea ce priveşte menţinerea în funcţiune a arzătoarelor pilot.
În cazul în care supraîncălzitorul 2H-102 se opreşte este posibilă o repornire rapidă în
cazul în care sunt în funcţiune 9 sau mai multe arzătoare pilot.
Controlul presiunii pe fluxurile de gaz şi aer de combustie este folosit doar la pornire,
iar - în cazul funcţionării în regim normal - ieşirile lui PC-1066/1067 sunt preluate de
supervizorul FC-1063/1064. Până ambele regulatoare de presiune vor opera în cascadă, FC1063/1064 nu vor fi capabile să execute procesul de reglare, şi ieşirile lor se vor alinia la
valorile prescrise.
Când ambele regulatoare de presiune sunt comutate pe modul de operare în cascadă,
regulatoarele supervizoare FC-1063/1064 vor fi comutate pe comandă manuală şi nu vor fi
capabile să lucreze în sistem automat.
Cu ambele regulatoare operând în sistem automat, trecerea spre modul de operare în
cascadă este interzisă până când raportul aer/gaz combustibil intră în domeniul de lucru
prescris.
Raportul aer/gaz combustibil va fi dat de divizorul FFY-1063, folosind intrarea
primită de la FY-1064-1 (debitul de aer corectat) şi FT-1063 (debitul de gaz natural).
Raportul aer/combustibil va fi indicat de FFI-1063. Raportul este reglat manual din HIC1058, prin intermediul divizorului FY-1064-3 şi multiplicatorului FY-1063-3.
Până când ambele regulatoare de debit (FC-1063/1064) nu sunt comutate pe modul
de operare în cascadă, HIC-1058 nu va putea fi acţionat manual, şi ieşirile lui se vor alinia la
valoarea actuală a raportului aer/gaz.
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Necesarul de combustibil este reglat de către TC-1153 şi, până când ambele
regulatoare de debit (FC-1063/1064) nu sunt comutate pe modul de operare în cascadă, TC1153 nu va putea să lucreze nici manual, nici automat şi ieşirea lui se va alinia la valoarea
actuală a debitului de gaz.
Necesarul de combustibil va fi decis de selectoarele de limită inferioară TY-1153-3 şi
limita superioară TY-1153-5, care generează un sistem de urmărire a întârzierii ce ne
asigură că, la orice creştere a necesarului de combustibil, debitul de aer va fi mărit primul,
urmat de debitul de combustibil, până la raportul cerut.
Pentru o scădere a necesarului de combustibil, debitul de combustibil va fi scăzut
primul, urmat de debitul de aer, până la raportul cerut.
Când ambele regulatoare de debit FC-1063/1064 sunt comutate pe modul de operare
în cascadă, atât HIC-1058, cât şi TC-1153 vor fi comutate pe operarea manuală. TC-1153 nu
va putea fi comutat pe operarea automată. Dat fiind modul de urmărire descris, tranziţia va
fi aproape liniară.
Presiunea pe fluxul de gaze arse din 2H-102 este controlată de PC-1068, care reglează
intrarea gazelor în aspiraţia ventilatorului 2K-104 prin clapeta sa PV-1068, care trebuie să
menţină o uşoară depresiune în cuptor.
Aerul de combustie trece spre arzătoare, via preîncălzitorul 2EC-158. Ventilul de bypass HV-1062 al preîncălzitorului este controlat manual de HIC-1062. Temperatura este
indicată atât pe intrarea, cât şi pe ieşirea din preîncălzitor.
Temperatura şi presiunea aburului de foarte înaltă presiune este indicată la intrarea şi
ieşirea din 2H-102. Aburul de foarte înaltă presiune, supraîncălzit, poate fi izolat acţionând
ventilul electric HV-1055. După acest ventil, aburul de foarte înaltă presiune poate fi eşapat
prin HV-1056, controlat manual de HIC-1056.
Apa demineralizată de înaltă presiune este preîncălzită în serpentina 2EC-157,
indicându-se temperatura acesteia la intrarea în serpentină şi, respectiv, temperatura şi
presiunea la ieşirea din serpentină.
Temperaturile pereţilor tuburilor din supraîncălzitor sunt indicate de către TI1168A÷L. Curba temperaturilor pe fluxul de gaze este indicată prin temperaturi de
intrare/ieşire pe fiecare serpentină.
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2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
Mijloace şi metode de stingerea incendiilor
1 °. Apa
Se foloseşte pentru stingerea incendiilor folosind hidranţi şi furtune de pânză, galeţi.
Nu se va folosi în următoarele situaţii:
- la instalaţiile electrice sub tensiune pentru că există pericol de electrocutare;
- la stingerea incendiilor uleiurilor sau alte materiale combustibile care în prezenţa
apei duc la reacţii chimice care întreţin arderea.
2°. Aburul
Se foloseşte sub formă de jet care reduce concentraţia de oxigen în zona de ardere.
Nu se va folosi în aceeaşi situaţie ca la punctul "1".
3°. Azotul
Se foloseşte pentru stingerea incendiilor sub forma de jet de gaze la presiunea de 3 ÷ 6
at. Instalaţia de amoniac are racorduri cu azot, unde există pericol să apară incendii. La
apariţia incendiului datorită scăpărilor de gaze sub presiune se depresurizează uşor instalaţia
de gaz şi se presurizează cu azot ce va elimina focarul incendiului.
4 °. Spuma chimică
Este rezultatul unei reacţii chimice dintre un acid tare şi o sare cu formare de CO2
care face ca spuma să fie proiectată în exterior sub forma de jet. Jetul respectiv produce o
răcire parţială şi ecranarea suprafeţei aprinse prin indicarea pătrunderii oxigenului.
Stingătorul cu spuma chimică este un recipient din otel conţinând o soluţie de sare
apoasă (NaHCO3) şi o butelie de sticlă în interiorul recipientului încărcată cu un acid tare
(soluţie acidă). Prin răsturnarea stingătorului se amestecă cele doua substanţe şi rezultă
spuma chimică. Este interzisă la incendiile instalaţiilor electrice.
5 °. Stingătorul cu praf şi CO2
Se foloseşte la stingerea incendiilor izbucnite la motoare cu ardere interna, motoare şi
instalaţii electrice aflate sub tensiune, pentru stingerea unor substanţe ca acetilena, lacuri şi
vopsele, sodiu, potasiu şi produse petroliere şi alcool în cantităţi mici.
Se utilizează ca agent stingător produse uscate pulverizate denumite pulvogen sau
praf total;
Este format din:
- corpul stingătorului, prevăzut cu: capac prin care trece un percutor metalic, asigurat
cu un sigiliu şi un disc ce măreşte suprafaţa de percutare şi furtun de evacuare a
prafului;
- butelie cu CO2 la presiunea de 60-75 ata;
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Pentru punerea în funcţiune se trage de sigiliu, se îndreaptă furtunul spre baza
incendiului, se loveşte puternic percutorul, care sparge butelia cu CO2. Bioxidul de carbon
sub presiune pătrunde în masa de praf antrenând-o prin furtun spre locul incendiului sub
forma unui jet de praf de minim 3,5 m lungime. Utilizarea stingătorului cu praf şi CO2 în aer
liber impune dirijarea jetului pe direcţia perpendiculara a vântului sau pe direcţia acestuia în
nici un caz în sens opus. Aplicarea pulberii pe suprafaţa incendiată, mai ales la stingerea
lichidelor combustibile, se face prin dirijarea jetului la baza flăcărilor cu o mişcare de
maturare (dreapta stânga) pe întreaga lăţime a focarului.
Nu se dirijează jetul direct pe suprafaţa arzândă pentru a nu răspândi sau deversa
lichidul incendiat. Se folosesc limitat în spaţii închise, datorită efectului de nebulozitate ce
însoţeşte stingerea.
Măsuri prevăzute contra propagării incendiilor
La exploatarea instalaţiei tehnologice privind producerea amoniacului se vor respecta
cu stricteţe instrucţiunile de lucru, avându-se în vedere ca avariile sau accidentele tehnice
pot duce la incendii şi explozii cu pierderi umane şi materiale.
Factorii determinanţi sunt următorii:
prezenţa de substanţelor periculoase: gaz metan, oxid de carbon, gaz de sinteză şi
amoniac;
folosirea focului deschis în instalaţie;
caracteristicile gazului de sinteză privind autoaprinderea şi arderea, precum şi
formarea, în anumite condiţii, de amestecuri explozive cu aerul;
pericol potenţial de avarii sau neetanşeităţi ce-l prezintă instalaţiile;
descărcările electrice atmosferice, precum şi electricitatea statică care pot
constitui surse de explozii sau incendii.
La aparatele şi utilajele tehnologice fierbinţi, nu se folosesc stingătoare cu spumă, cu
dioxid de carbon.
Este interzisă stingerea cu apă, abur sau cu spumă chimică la aparatele şi instalaţiile
electrice. În aceste cazuri, se vor utiliza stingătoare cu dioxid de carbon.
În instalaţiile în care se pot produce accidental scăpări de gaze combustibile datorită
neetanşeităţilor, defecţiunilor şi avariilor sunt obligatorii următoarele măsuri:
- pentru manipularea vanelor, a robinetelor se vor folosi numai cârlige din material
neferos;
- personalul muncitor de exploatare nu va folosi încălţăminte cu potcoave, cuie de
fier, blacheuri pentru evitarea producerii scânteilor;
- instalaţiile electrice vor fi de tip antiexploziv; ele vor respecta Normele pentru
instalaţiile electrice în mediu cu pericol de explozie şi incendiu;
- este interzisă folosirea sculelor care pot produce scântei;
- lucrările cu foc pe platforma instalaţiilor în funcţiune sau oprite pentru revizie se
vor face numai pe baza unui permis de lucru cu foc şi numai după luarea tuturor
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măsurilor prevăzute în permisul de lucru.
Expansiile de gaze combustibile: gaz metan, gaz de sinteză, care se pot aprinde de la
descărcările electrice vor fi prevăzute şi cu injecţie de abur.
În caz de incendiu la instalaţia de fabricare a amoniacului, se opreşte întreg procesul
de producţie. După oprirea alimentării cu gaz metan instalaţia rămâne protejată cu
atmosferă de abur după care se insuflă gaz inert. Echipele de prima intervenţie pentru
stingerea incendiilor vor acţiona cu mijloacele din dotare şi vor anunţa serviciul privat
pentru situaţii de urgenţă. Intervenţia va fi operată în conformitate cu regulamentul de
fabricaţie, instrucţiunile de lucru şi a instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Măsuri specifice la pompe şi compresoare
Este interzisă păstrarea, în sala maşinilor, benzinei, gazolinei sau a altor produse
inflamabile şi combustibile. Este interzisă folosirea, în sălile de maşini, a mobilierului
confecţionat din materiale combustibile.
Înainte de pornirea compresorului, se va verifica nivelul de ulei din compresor,
funcţionarea corectă a instalaţiei de ungere şi a răcitorului intermediar.
Ungerea compresoarelor de aer se va efectua în cantităţile (şi după tehnologia
prevăzuta de proiect si constructor), cu uleiuri care au viscozitatea si punctul de aprindere
bine stabilite (nerecuperate); se vor utiliza numai uleiuri omologate pentru tipul de
compresor respectiv.
Se va evita consum exagerat de ulei, care poate duce la aprinderea lui în cazul
supraîncălzirii aerului, la ieşirea din compresor.
În scopul evitării cocsificării depunerilor de ulei şi aprinderii acestora pe conducta de
refulare a aerului comprimat, este necesară răcirea continuă a aerului şi asigurarea unei bune
funcţionari a supapelor (în special a supapelor de refulare).
Se va asigura legarea la pământ a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor de
comprimare a aerului, în scopul evitării producerii scânteilor determinate de descărcarea
încărcăturilor electrostatice.
Se va evita pozarea conductelor neîngropate de aer comprimat pe sub reţelele
electrice. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor prevedea plase sau alte
dispozitive care să împiedice stabilirea unui contact direct între reţeaua de aer comprimat şi
firele electrice (sub tensiune).
Măsuri la instalaţiile electrice
Este interzisă folosirea corpurilor de iluminat de altă construcţie decât cea prevăzută
de normativele si standardele în vigoare pentru mediul respectiv, precum şi a instalaţiilor
defecte (globuri sparte, defecte de izolaţie, improvizaţii etc.)
Este interzisă înlocuirea întrerupătoarelor de tip antiexploziv cu altele de construcţie
normală sau etanşă.
Tablourile electrice, reţelele electrice, releele si contactoarele de tip antiexploziv cu
altele de construcţie normală sau etanşă.
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Tablourile electrice, releele şi contactoarele vor fi de construcţie şi execuţie
corespunzătoare mediului (zonei) în care lucrează.
Lămpile portabile cu cablu, folosite în scopul iluminării vor fi de execuţie
corespunzătoare mediului în care se lucrează (exploziv sau neexploziv). Ele vor fi protejate
împotriva loviturilor mecanice. Conectarea lămpilor mobile cu acumulatori sau cu altă sursă
de energie electrică se va face în conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare.
Lămpile portabile vor fi obligatoriu omologate şi vor îndeplini toate condiţiile
prescrise în reglementările în vigoare pentru mediul respectiv. Este interzisă folosirea
lămpilor portative în construcţie normală, in zonele cu pericole de explozie sau incendiu.
Aparatele de pornire ale motoarelor, întrerupătoarelor, comutatoarele etc. vor fi de
construcţie corespunzătoare mediului în care lucrează, în conformitate cu prevederile
standardelor şi reglementările în vigoare.
Iluminatul de evacuare, prevăzut cu indicatoare luminoase, se va asigura, conform
prevederilor normativelor în vigoare, cu tensiuni de până la 24 V.
În afară de sistemele electrice de iluminat, utilizate în mod normal (obişnuit) atât în
clădirile industriale, cât şi în construcţiile civile, sunt prevăzute şi sisteme de iluminat de
avarie, de siguranţă etc. (după caz), în conformitate cu prevederile reglementarilor în
vigoare; aceste instalaţii vor fi bine întreţinute astfel ca, în caz de nevoie, să poată fi folosite
în condiţii corespunzătoare.
Carcasele metalice ale aparatelor electrice vor fi legate la pământ, secţiunea
conductorilor de legare, trebuind să corespundă prevederilor, standardelor şi normativelor în
vigoare.
Se vor lega la pământ conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite în
instalaţiile de transport a combustibililor lichizi, în condiţiile prevăzute de prezentele
norme.
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Instalaţia de Amoniac SALZGITTER este amplasată în partea de nord – est a
platformei GA-PRO-CO, având ca vecini:
- la nord - est: gardul incintei;
- la sud - vest: instalaţiile Acid azotic, Uree.
Sinteza amoniacului se realizează conform procedeului Haber, după licenţă
Salzgitter, utilizând ca materii prime metan, abur şi aer. Prin natura procesului de fabricaţie,
se poate considera că practic orice punct al instalaţiei conţine substanţe periculoase, după
cum urmează:
- gaz metan tehnologic – în fazele de purificare (desulfurare) a gazului metan
- gaz metan de combustie – de la punctul de alimentare până la arzătoarele
reformerului primar
- gaz de sinteză de la reformarea primară (H2, CO, CO2, metan nereacţionat, abur)
în tuburile reformerului primar şi pe traseul de alimentare a reformerului secundar
- gaz brut de sinteză (H2, N2, CO, CO2, metan nereacţionat) în reformerul secundar,
convertorul de CO, până la metanator
- gaz de sinteză purificat (H2, N2)
- gaz de sinteză reacţionat (H2, N2, NH3)
- amoniac lichefiat.
Accidentele posibil a se produce în cadrul instalaţiei Amoniac sunt prezentate în
Tabelul 8. Clasificarea scenariilor după nivelul probabilităţii şi al consecinţelor estimate a
fost realizată conform datelor prezentate în Capitolul 4 din volumul principal.
Tabelul 8
Nr.
Crt.

Substanţa
Tip
implicată accident

Scenariu

1.

Incendiu la
traseul de
alimentare a
desulfuratoarelor

Metan

Incendiu în
camera de
ardere a
preîncălzitorului de gaz
metan
tehnologic

Metan

-

2.

Incendiu
Jet fire

-

Cauze
posibile
Rupere
armătură
Rupere
conductă
Coroziune
Accident
mecanic

Incendiu - Fisurare
serpentină
Jet fire
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Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

1

3

3

1

2

2
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Tabelul 8 continuare
Nr.
Crt.

Scenariu

Explozie în
camera de
ardere a
3. preîncălzitorului de gaz
metan
tehnologic
Incendiu la un
4.
desulfurator
Incendiu în
camera de
5.
ardere a
reformerului
primar
Explozie în
camera de
ardere a
6.
reformerului
primar
Incendiu pe
traseul de
alimentare a
7.
reformerului
secundar
Explozie în
8.
reformerul
secundar
Incendiu la un
9.
traseu de gaz
de sinteză
Explozie în
10. hala
compresoarelor
Explozie la
11.
coloana de
sinteză
Emisie toxică
12. la un vas cu
amoniac lichid

Substanţa
Tip
implicată accident

Cauze posibile

Probabilitate Consecinţe Nivel
(F)
(I)
risc

Metan

Explozie - Eroare de operare
CVE - Eroare AMC

2

3

6

Metan

Incendiu
- Neetanşeitate
Jet fire

1

3

3

Metan
Hidrogen

Incendiu - Fisurare tub
Jet fire catalitic

2

3

6

Metan

Explozie - Eroare de operare
VCE - Defecţiune AMC

2

4

8

Hidrogen
Metan

- Rupere conductă
Incendiu
- Coroziune
Jet fire
- Accident mecanic

1

3

3

Hidrogen
Metan

Explozie
- Eroare AMC
VCE

2

2

4

Hidrogen

- Rupere conductă
Incendiu
- Coroziune
Jet fire
- Accident mecanic

1

3

3

Hidrogen

Explozie - Neetanşeităţi
VCE - Eroare umană

2

5

10

Gaz de
sinteză

Explozie
- Neetanşeităţi
UVCE

1

5

5

- Neetanşeităţi
Accident - Rupere conductă
chimic - Coroziune
- Accident mecanic

2

3

6

Amoniac
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Încadrarea riscului accidentelor enumerate în Tabelul 8 este prezentată în Tabelul 9.
Tabelul 9. Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

8
2

3, 5, 12
1, 4, 7, 9

6

10
11

Catastrofal
I6

În acest subcapitol sunt analizate trei scenarii de accidente majore ce ar putea
surveni, şi anume:
- Scenariul 6: accident cu explozia metanului de combustie în vatra reformerului
- Scenariul 10: accident cu explozie în hala compresoarelor
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3.1. SCENARIU DE EXPLOZIE LA REFORMER
A. Premisele accidentului:
În reformerul primar există două fluxuri de gaze:
- în ţevile cu catalizator, gazele care intră în procesul de reformare: gaz metan,
abur respectiv produşii acestora: hidrogen, monoxid de carbon şi dioxid de
carbon;
- între ţevi în vatra reformerului gaze de ardere rezultaţi din arderea gazului metan
pentru producerea căldurii necesare procesului de reformare.
În cazul în care se sparge un tub cu catalizator, nu există pericol real de explozie
gazele combustibile arzând în flăcările rezultate din arderea gazului metan. Acest tip de
incident produce doar avarii în interiorul reformerului şi duce la oprirea forţată a instalaţiei
de producere a amoniacului.
În zona dintre tuburile cu catalizator, unde se generează gazele de ardere, pericolul de
explozie este de asemenea minim. O parte dintre arzătoare sunt echipate cu arzător pilot,
fiind aproape imposibilă acumularea de gaz metan în vatră fără să se aprindă arzătoarele.
Un scenariu care ar duce la explozie în vatra reformerului poate fi explicat prin
următoarea succesiune de evenimente:
- oprirea de lungă durată a întregii instalaţii;
- înainte de pornire se porneşte din greşeală alimentarea cu gaz metan;
- sistemele de semnalizare şi de siguranţă nu intră în funcţiune;
- se acumulează o cantitate însemnată de gaz metan în reformer depăşindu-se
limita inferioară de explozie;
- se aprind arzătoarele;
- are loc explozia gazului metan acumulat.
Sistemele de siguranţă nu permit în realitate un asemenea scenariu. Scenariul
prezentat în acest capitol este de natură speculativă, luând în considerare faptul că este puţin
probabilă alimentarea de gaz metan înainte de pornire.
La acest scenariu cauza nu poate să fie un factor extern de exemplu un atac terorist.
În cazul unui atac extern se distruge reformerul, dar nu se poate acumula o mare cantitate de
gaz metan. Efectele unui atac pot fi scurgerile de fluide fierbinţi şi incendiile ulterioare.
Gazul metan este inflamabil şi formează amestecuri explozive cu aerul. Limitele de
explozie pentru metan sunt:
- limita inferioară de explozie: 5% vol,
- limita superioară de explozie: 15,4% vol.
B. Simularea accidentului:
- Volum total spaţiul între tuburi din reformer: cca. 1200 mc;
- Presiunea: atmosferică;
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Se acumulează 152 Nmc gaz metan în vatra reformerului;
Se aprind accidental arzătoarele, având loc explozia;
Eficienţa exploziei: 50% din gazele din amestecul exploziv explodează;
Pentru calculul energiei exploziei s-a luat în considerare 8560 kcal/Nmc CH4,
neluând în considerare căldura de vaporizare a apei;
Energia de explozie este echivalent cu 581 kg TNT.

Suprapresiunea (kPa)

Distribuţia în spaţiu a caracteristicilor frontului undei de şoc, exprimate prin
suprapresiune şi impuls, sunt prezentate în Tabelul 10 şi Figurile 2, 3.
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Figura 2. Variaţia suprapresiunii funcţie de distanţă
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Figura 3. Variaţia impulsului funcţie de distanţă
Tabelul 10. Caracteristicile suflului exploziei
Nr.
crt.

Distanţa
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

20
40
60
68
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
367
380
400

Distanţa adimensională
Sachs – z
m/kg TNT1/3
2,3970
4,7941
7,1911
8,1499
9,5881
11,9852
14,3822
16,7792
17,9777
19,1762
21,5733
23,9703
26,3673
28,7644
31,1614
33,5584
35,9555
38,3525
40,7495
43,1465
43,9855
45,5436
47,9406
115

Suprapresiunea

Impuls

kPa

psi

Pa s

188,23
46,46
23,82
19,77
15,71
11,63
9,18
7,54
6,90
6,36
5,48
4,80
4,26
3,81
3,43
3,10
2,81
2,55
2,30
2,07
2,00
1,85
1,64

27,3003
6,7386
3,4546
2,8681
2,2781
1,6866
1,3308
1,0930
1,0014
0,9229
0,7955
0,6965
0,6172
0,5521
0,4971
0,4496
0,4076
0,3695
0,3342
0,3009
0,2895
0,2688
0,2374

113,50
61,63
43,11
38,48
33,10
26,75
22,36
19,15
17,84
16,70
14,78
13,24
11,98
10,94
10,07
9,34
8,71
8,16
7,69
7,29
7,16
6,93
6,61

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, corespunzătoare unei valori a suprapresiunii undei
de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă o arie circulară cu raza de 68 m faţă de centrul
reformerului. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, până la
distrugere, iar la nivelul utilajelor apar fisuri care conduc la scurgerea conţinutului.
- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului undei de
şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 68 şi 150 m faţă de
centrul reformerului. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, iar
structurile uşoare sunt demolate complet.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale suprapresiunii frontului undei de
şoc Δpf = 7 ÷ 2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 150 şi 367 m faţă de
centrul reformerului. În această zonă, structurile grele suferă avarii minore, iar
structurile uşoare sunt demolate parţial, devenind inutilizabile.
Daunele provocate de un accident cu explozie se datorează nu numai efectului
mecanic, caracterizat prin unda de şoc, ci şi datorită efectului termic, corespunzător
modelului sferei de foc. În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale sferei de
foc sunt următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
48,4 m
- înălţime sferă de foc:
36,3 m
- durată sferă de foc:
7,51 s
- raza zonei de incendiere
32 m
Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii de
apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de centrul
geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 11, respectiv în Figurile 4 şi 5.
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Figura 4. Variaţia unităţii dozei termice (TDU) funcţie de distanţa la sol
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Figura 5. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
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Tabelul 11. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Distanţa
la sol
m
5
10
15
20
23
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
77
80

Distanta faţă
de receptor
m
36,64
37,65
39,27
41,44
42,97
44,07
47,09
50,42
54,01
57,81
61,78
65,90
70,12
74,45
78,85
83,32
85,13
87,85

Flux termic
kW/mp

TDU
(kW/mp)4/3s

Probabilitate
fatalitate

83,382
78,970
72,570
65,175
60,621
57,625
50,478
44,025
38,366
33,487
29,321
25,776
22,762
20,195
18,002
16,122
15,446
14,503

2737,26
2545,85
2274,53
1970,86
1789,43
1672,49
1401,80
1168,11
972,32
811,07
679,38
572,13
484,71
413,24
354,53
306,04
289,05
265,77

99,31%
98,86%
97,66%
94,75%
91,52%
88,50%
77,29%
61,09%
42,54%
25,71%
13,44%
6,11%
2,44%
0,87%
0,28%
0,08%
0,05%
0,02%

În urma analizei distribuţiei în spaţiu a unităţii dozei termice (TDU), au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară faţă de
proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim 1800
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 23 m faţă de centrul
reformerului.
- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 – 1000
(kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 23 şi 40 m faţă de centrul
reformerului.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290 (kW/mp)4/3s şi
acoperă o arie inelară cuprinsă între 40 şi 77 m faţă de centrul reformerului.
Din datele prezentate în Tabelul 11 rezultă că un accident cu explozia a metanului în
reformer produce în mod sigur victime până la cca. 23 m faţă de centrul reformerului. Ca
urmare a efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie
pe o distanţă egală cu 1,3 ori raza sferei de foc, şi anume 32 m.
În Tabelul 12 sunt prezentate criteriile de stabilire a zonelor de planificare.
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Zona de mortalitate
Fenomenul implicat
ridicată
Δpf = 20 kPa
Unda de şoc
68 m
Efectul termic
TDU = 1800
(fire ball)
23 m

MD

Tabelul 12. Stabilirea zonelor de planificare
Zona de leziuni
Zona de atenţie
ireversibile
Δpf = 7 kPa
Δpf = 2 kPa
150 m
367 m
TDU = 1000
TDU = 290
40 m
77 m

Conform datelor prezentate în Tabelul 12 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează suprapresiunii frontului unde de şoc.
În consecinţă, în cazul exploziei metanului în vatra reformerului, conform Tabel 12
pot fi definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă un cerc cu o rază de 68 m faţă de centrul
reformerului
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între 68 şi
150 m faţă de centrul reformerului
- zona de atenţie, definită prin valori ale suprapresiunii frontului undei de şoc Δpf
cuprinse între 2 şi 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între 150 şi 367 m
faţă de centrul reformerului.
O explozie la reformer poate conduce la distrugerea şi incendierea acestuia şi a
utilajelor învecinate. Toate obiectele amplasate la o distanţă de 68 m faţă de reactor pot
suferi avarii importante. Ca urmare a exploziei pot fi generate incendii pe o rază de 32 m
faţă de reformer.
Dat fiind faptul că explozia metanului se desfăşoară într-o incintă închisă, iar pereţii
reformerului atenuează mult unda de şoc a exploziei, se consideră că suflul exploziei
provoacă daune pe distanţe mai mici. Ca urmare a solicitării mecanice, peretele reformerului
suferă distrugeri, iar fragmentele rezultate se comportă ca nişte proiectile şi pot provoca
avarii obiectelor învecinate.
C. Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino
Un accident cu explozia metanului în vatra reformerului este un accident cu efecte
locale, ce conduce la distrugerea şi incendierea reactorului. Fragmentele desprinse din
peretele reformerului por avaria obiectele învecinate datorită efectului de proiectil.
Din calcule reiese că un scenariu de accident de tipul celui descris mai sus produce
pagube importante în structurile din zonă pe o rază de 68 m.
În Tabelul 13 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a exploziei în camera de ardere a reformerului primar.
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Tabelul 13
Scenariu

Accident cu
explozie la
reformerul
primar

Zona de
mortalitate
ridicată
(raza 68 m)

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 150 m)

Din cadrul GA-PRODin cadrul GACO:
- instalaţia Uree
PRO-CO:
- instalaţia Amoniac - depozit acid azotic
- fabrica de oxigen

Zona de atenţie
(raza 367 m)
Din cadrul GA-PRO-CO
CHEMICALS
- instalaţiile Acid azotic,
Demineralizare, Azotat de
amoniu,
- depozit Uree vrac
- gazometrul de amoniac
- rezervor sferic azot
incendiu
- depozitul şi rampa de
azotat de amoniu
- turn granulare uree

Explozia reformerului duce la distrugerea în proporţie de 60-70% a instalaţiei de
fabricare a amoniacului. În acest caz se dărâmă camera compresoarelor, iar clădirea unde
este amplasată camera de comandă va fi grav avariată.
Utilajele statice şi conductele vor fi avariate. Avariile vor duce la evacuarea unor
gaze fierbinţi din instalaţie şi unele dintre acestea fiind extrem de inflamabile.
Practic se va produce ca urmare a exploziei reformerului, un lanţ de explozii mai
mici. De asemenea, se va produce un incendiu generalizat la întreaga instalaţie.
Se vor produce emisii locale de amoniac de mică anvergură, evacuându-se doar
amoniacul care se află în instalaţie la momentul exploziei.
Datorită structurii constructive a reformerului, în urma exploziei vor fi aruncate la o
serie de obiecte: cărămizi, bucăţi de ţevi şi tablă, tuburi cu catalizatori, etc. Astfel, este pusă
în pericol viaţa personalului de pe platformă.
D. Nivelul de risc al accidentului
Un accident cu explozia metanului în vatra reformerului este posibil numai în
condiţiile în care, la pornirea instalaţiei, se porneşte accidental alimentarea cu gaz metan a
arzătoarelor, fără a se porni şi aprinderea acestora. Un astfel de accident este posibil numai
ca urmare a unei erori de operare, dublată de o eroare AMC. În mod normal, sistemele de
control al procesului nu permit alimentarea cu gaz metan a arzătoarelor înainte de iniţierea
aprinderii. Prin urmare, probabilitatea estimată a producerii unui astfel de eveniment
este de nivel F2 (improbabil).
Nivelul estimat al consecinţelor este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I4 (mare). Personalul ce deserveşte instalaţia
ar fi expus la fatalităţi atât datorită efectului termic, pe o distanţă de 23 m, cât şi
datorită fragmentelor antrenate de suflul exploziei.
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- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică gaz metan
rezultă gaze de ardere, efectele asupra mediului nefiind semnificative.
- daune materiale: I4 (mare). Daunele provocate de un accident cu explozie în
reformer sunt de ordinul sutelor de mii €.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (mare). Astfel, riscul
reprezentat de o explozie în camera de ardere a reformerului se situează la un nivel
acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii probabilităţii şi a
consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIE ÎN HALA
COMPRESOARELOR
A. Premisele accidentului
Hala compresoarelor reprezintă inima instalaţiei de producere a amoniacului. În
această hală sunt amplasate toate cele 4 compresoare ale instalaţiei:
- compresor de gaz metan pentru reformare,
- compresor de aer necesar pentru reformare II,
- compresor de amoniac necesar în procesul de lichefiere a amoniacului,
- compresor pentru comprimarea gazului de sinteză proaspăt şi recircularea
gazului de sinteză nereacţionat din circuitul de sinteză.
Compresorul pentru gazul de sinteză proaspăt comprimă gaz de sinteză care are în
compoziţie aproape 75% hidrogen restul fiind format din azot şi impurităţi formate din aşazisele gaze inerte: metan şi argon.
Debitul de hidrogen proaspăt introdus în proces este de cca. 7 t/h.
În hala de compresoare sunt posibile mai multe accidente: scurgere de hidrogen
urmat de explozie, scurgere de gaz metan urmat de explozie scurgere de amoniac cu pericol
major de intoxicare.
Cel mai grav scenariu posibil este scurgerea unei cantităţi mari de hidrogen prin
avarierea primei trepte de comprimare şi formarea unui amestec exploziv urmat de o
explozie iniţiată de o sursă externă.
Efectele unui asemenea scenariu sunt limitate de spaţiul limitat din hala de
compresoare, probabilitatea formării unui amestec exploziv pe bază de hidrogen este puţin
probabilă, difuzia hidrogenului în atmosferă fiind foarte rapidă.
Condiţiile producerii unui asemenea accident sunt:
- funcţionarea defectuoasă a ventilaţiei halei,
- producerea unui avarii care duce la evacuare masivă de gaz de sinteză
proaspăt în hală;
- compresorul funcţionează în continuare un timp recirculând gazul de
sinteză în circuitul de sinteză;
- evenimentul nu este observat la timp la tabloul de comandă;
- există o sursă de iniţiere a exploziei (o scânteie sau o sursă de foc);
- în timpul scurgerii nu se opreşte compresorul.
Întrunirea tuturor acestor condiţii este destul de puţin probabilă. Însăşi producerea
unei avarii la compresor, fără să se oprească compresorul în câteva secunde sau chiar zecimi
de secundă este de natură pur speculativă.
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În acest capitol s-a analizat un scenariu de explozie de hidrogen datorat scurgerii de
gaz de sinteză. Amestecul exploziv hidrogen - aer se formează în partea superioară a halei,
pe cca. jumătate din suprafaţa acesteia, pe o grosime medie de 4 m.
S-a considerat o concentraţie medie de hidrogen de 25%. Practic cantitatea totală de
hidrogen scursă se consideră a fi de 1512 Nm3, reprezentând cantitatea de hidrogen
vehiculată timp de cca. un minut.
Eficienţa exploziei se consideră a fi de 80%, respectiv acest procent din hidrogenul
scurs în hală intră efectiv în reacţia exploziei.
Această eficienţă maximă se consideră a fi realistă în cazul amestecului de hidrogenaer în spaţiu închis, luând în considerare limitele largi de concentraţii în care hidrogenul
poate produce explozie:
- limita inferioară de explozie:
4%;
- limita superioară de explozie
75,6%.
B. Simularea accidentului
Pentru modelarea consecinţelor accidentului, au fost luate în considerare următoarele
date de intrare:
- cantitatea de hidrogen în amestecul exploziv: 1512 Nmc
- energia reacţiei de explozie: 2580 kcal/Nmc, respectiv 28900 kcal/kg
- eficienţa exploziei: 80%
- energia exploziei: cca. 2790 kg echiv. TNT.
Distribuţia în spaţiu a caracteristicilor frontului undei de şoc, exprimate prin
suprapresiune şi impuls, sunt prezentate în Tabelul 14 şi Figurile 6, 7.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Distanţa
m
40
60
80
100
115
120
140
160
180
200
220
240

Tabelul 14. Caracteristicile suflului exploziei
Distanţa adimensională
Suprapresiunea
Impuls
Sachs – z
kPa
psi
Pa s
m/kg TNT1/3
2,8426
129,57
18,7924
97,23
4,2639
57,54
8,3449
68,22
5,6852
34,62
5,0218
53,11
7,1064
24,25
3,5175
43,57
8,1724
19,70
2,8566
38,38
8,5277
18,52
2,6865
36,91
9,9490
14,93
2,1651
31,97
11,3703
12,47
1,8083
28,15
12,7916
10,68
1,5487
25,11
14,2129
9,32
1,3512
22,63
15,6342
8,25
1,1959
20,57
17,0555
7,38
1,0705
18,83
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Distanţa adimensională
Sachs – z
m/kg TNT1/3
17,7661
18,4767
19,8980
21,3193
44,0599

Distanţa
m
250
260
280
300
620

MD

Tabelul 14 continuare
Suprapresiunea
Impuls
kPa

psi

Pa s

7,01
6,67
6,07
5,57
1,99

1,0165
0,9673
0,8809
0,8074
0,2885

18,06
17,35
16,07
14,96
7,14

Suprapresiunea (kPa)

În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, corespunzătoare unei valori a suprapresiunii undei
de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă o arie circulară cu raza de 115 m faţă de centrul
halei. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, până la distrugere, iar
la nivelul utilajelor şi rezervoarelor apar fisuri care conduc la scurgerea
conţinutului.
- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului undei de
şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 115 şi 250 m faţă de
centrul halei. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, iar structurile
uşoare sunt demolate complet.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale suprapresiunii frontului undei de
şoc Δpf = 7 ÷ 2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 250 şi 620 m faţă de
centrul halei. În această zonă, structurile grele suferă avarii minore, iar structurile
uşoare sunt demolate parţial, devenind inutilizabile.
60
∆P, kPa
20 kPa

50

7 kPa
2 kPa

40
30
20
10
0
0

50

100
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300
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Figura 6. Variaţia suprapresiunii exploziei funcţie de distanţă
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Figura 7. Variaţia impulsului funcţie de distanţă
În realitate, suflul exploziei este mult diminuat, deoarece explozia decurge în spaţiu
închis, iar rezistenţa pereţilor halei atenuează unda de şoc. Fragmentele rezultate din ruperea
pereţilor halei pot fi antrenate de suflu, într-un efect de şrapnel, şi pot provoca avarii şi
fatalităţi în vecinătatea halei.
Daunele provocate de un accident cu explozie se datorează nu numai efectului
mecanic, caracterizat prin unda de şoc, ci şi datorită efectului termic, corespunzător
modelului sferei de foc. În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale sferei de
foc sunt următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
81,6 m
- înălţime sferă de foc:
61,2 m
- durată sferă de foc:
9,76 s
- raza zonei de incendiere
54 m
Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii de
apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de centrul
geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 15, respectiv în Figurile 8 şi 9.
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Tabelul 15. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Distanţa
la sol
m
10
20
30
40
50
60
62
70
80
89
90
100
110
120
130
140
150
160
161
170
180

Distanta faţă
de receptor
m
62,02
64,40
68,17
73,12
79,04
85,71
87,13
92,99
100,73
108,02
108,84
117,25
125,88
134,71
143,69
152,80
162,01
171,31
172,24
180,68
190,12

Flux termic
kW/mp

TDU
(kW/mp)4/3s

Probabilitate
fatalitate

97,485
90,433
80,702
70,137
60,032
51,044
49,403
43,370
36,959
32,141
31,655
27,280
23,665
20,666
18,163
16,063
14,288
12,779
12,640
11,487
10,375

4377,33
3960,28
3402,56
2821,99
2293,36
1847,36
1768,62
1486,66
1201,10
997,02
976,98
801,22
662,88
553,29
465,82
395,42
338,26
291,48
287,28
252,87
220,77

99,99%
99,97%
99,87%
99,45%
97,77%
92,72%
91,05%
81,57%
63,79%
45,07%
43,02%
24,71%
12,13%
5,14%
1,91%
0,64%
0,19%
0,05%
0,05%
0,00%
0,00%
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Figura 8. Variaţia unităţii dozei termice (TDU) funcţie de distanţa la sol
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Figura 9. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
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În urma analizei distribuţiei în spaţiu a unităţii dozei termice (TDU), au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară faţă de
proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim 1800
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 62 m faţă de centrul halei.
- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 – 1000
(kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 62 şi 89 m faţă de centrul halei.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290 (kW/mp)4/3s şi
acoperă o arie inelară cuprinsă între 89 şi 161 m faţă de centrul halei.
Din datele prezentate în Tabelul 15 rezultă că un accident cu explozie de hidrogen în
hala compresoarelor produce în mod sigur victime pe o distanţă de 62 m. Ca urmare a
efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie pe o
distanţă egală cu 1,3 ori raza sferei de foc, până la 54 m.
În Tabelul 16 sunt prezentate criteriile de stabilire a zonelor de planificare.
Tabelul 16. Stabilirea zonelor de planificare
Zona de mortalitate
Zona de leziuni
Fenomenul implicat
Zona de atenție
ridicată
ireversibile
Δpf = 20 kPa
Δpf = 7 kPa
Δpf = 2 kPa
Unda de şoc
115 m
250 m
620 m
Efectul termic
TDU = 1800
TDU = 1000
TDU = 290
(fire ball)
62 m
89 m
161 m
Conform datelor prezentate în Tabelul 16 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează în primul rând suprapresiunii frontului unde de şoc.
În consecinţă, în cazul exploziei hidrogenului în hala compresoarelor, conform Tabel
16 pot fi definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă un cerc cu o rază de 115 m faţă de centrul
halei
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf cuprinse între 7 şi 20 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 115 şi 250 m faţă de centrul halei
- zona de atenţie, definită prin valori ale suprapresiunii frontului undei de şoc Δpf
cuprinse între 2 şi 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între 250 şi 620 m
faţă de centrul halei.
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Explozia hidrogenului în hală poate produce distrugerea acesteia şi a obiectelor
amplasate la o distanţă de până la 115 m faţă de epicentrul exploziei, ca urmare a
suprapresiunii frontului undei de şoc. Datorită efectului termic al exploziei, pe o rază de cca.
54 m pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie.
C. Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino
Din calcule reiese că un scenariu cu explozie de hidrogen în hala compresoarelor
produce pagube importante în structurile din zonă pe o rază de 115 m.
În această zonă intră o parte din echipamentele instalaţiei de producere a
amoniacului.
În Tabelul 17 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a exploziei în camera de ardere a reformerului primar.
Tabelul 17
Scenariu

Zona de
mortalitate
ridicată
(raza 115 m)

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 250 m)

Din cadrul GA-PROAccident cu
CO:
Din cadrul GAexplozie în
- instalaţiile Uree,
PRO-CO:
hala
Acid azotic, Azotat de
- instalaţia Amoniac
compresoarelor
amoniu,
Demineralizare

Zona de atenţie
(raza 620 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- gazometru amoniac
- rezervor azot incendiu
- depozit Uree vrac
- depozit şi rampă azotat
- laborator CTC
- dispensar
Din afara GA-PRO-CO:
- FIBREXNYLON

Practic explozia va distruge camera compresoarelor, oprindu-se automat întreaga
fabrică, gazele nemaifiind vehiculate în proces.
Ţevile care leagă compresoarele de instalaţii se rup, toate utilajele se vor depresuriza
curgând în atmosferă prin spărturi fluidele fierbinţi aflate sub presiune. Scurgerile de fluide
fierbinţi pot produce arsuri asupra personalului din zonă.
La utilajele din care se vor scurge fluide inflamabile (gaz de sinteză, gaz metan) vor
apărea incendii. De asemenea, pot apărea scurgeri de amoniac, ca urmare a ruperii traseelor
şi fisurării vaselor care conţin amoniac.

129

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti

Proiect nr.:

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Instalaţia Amoniac SALZGITTER

1005.014.3

MD

D. Nivelul de risc al accidentului
Un accident cu explozia hidrogenului în hala compresoarelor ar fi posibil printr-un
cumul de factori favorizanţi, şi anume:
- apariţia unei neetanşeităţi la compresorul de gaz de sinteză
- sistemul de ventilaţie a halei este nefuncţional
- în interiorul halei apare o sursă de iniţiere a accidentului: flacără sau scânteie.
Un cumul de factori care să conducă la declanşarea accidentului este puţin probabil.
Prin urmare, probabilitatea estimată a producerii unui accident de acest tip este de
nivel F2 (improbabil).
Având în vedere faptul că explozia analizată conduce la avarierea gravă a fabricii de
amoniac, nivelul consecinţelor unui astfel de accident (fără a lua în considerare efectul
domino) este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I4 (mare). Un astfel de accident poate
produce fatalităţi pe distanţe relativ mici.
- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică hidrogen nu
rezultă produşi de ardere cu caracter poluant.
- daune materiale: I5 (foarte mare). Daunele provocate de un accident cu explozia
hidrogenului în hala compresoarelor se soldează cu avarierea gravă a instalaţiei şi
sunt estimate la valori de peste 1 milion €.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I5 (foarte mare). Astfel, riscul
reprezentat de o explozie în hala compresoarelor se situează la un nivel acceptabil, cu
necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii probabilităţii şi a consecinţelor
(ALARP).
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Cap. 4. CONCLUZII

Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Instalaţia de fabricare
Amoniac de pe platforma societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti..
Instalaţia de amoniac II – licenţa Salzgitter a fost pusă în funcţiune în anul 1974. Din
1995 a început retehnologizarea cu firma germană MANNESMANN DEMAG.
Instalaţia a fost proiectată pentru obţinerea amoniacului lichid ca produs principal şi
a dioxidului de carbon, hidrogenului şi a apei amoniacale 25 %, ca produse secundare.
Capacitatea de producţie proiectată este de 1003 tone/ zi amoniac lichid (inclusiv
5,1 tone/zi sub formă de apă amoniacală 25%).
Instalaţia de Amoniac Salzgitter se află amplasată în partea de nord-vest a platformei
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., având ca vecini:
- la nord - vest: gardul incintei
- la sud - est: instalaţia acid azotic, instalaţia de uree II
Principalele substanţe periculoase vehiculate in Instalaţia Amoniac, precum şi
cantitatea maximă existentă, sunt:
 amoniac;
 gaz metan;
 hidrogen;
 metavanadat de potasiu.
Cantităţile de substanţe periculoase din instalaţia Amoniac, comparativ cu limitele
relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 – Hotărâre
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele
periculoase, sunt prezentate în Tabelul 18.
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substanţei

Amioniac

Gaz metan
Hidrogen

Metavanadat
de potasiu

Etichetare/
fraze de risc cf
HG 1408/2008
T; N
R10, R23, R34,
R50
S1/2, S9, S16,
S26, S36/37/39,
S45, S61
R12
F+,
S2, S9, S16, S33
F+,
R12
S2, S9, S16, S33
T; N
R: 20/22-37-48/2351/5363-68
S: (1/2-)36/37-3845-61
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Cantitate
existentă în
instalaţie şi
traseu
conducte
[tone]

Tabelul 18
Comportamentul fizic şi chimic al
substanţelor

Cantitate relevantă
col. 2 din
parte I sau
II

col.3 din
partea I
sau II

50

50

200

0,1

50

10

2

MD

Stare de
agregare

în condiţii
normale de
utilizare

în condiţii
previzibile de
accident

gaz

stabil

Toxic, periculos
pentru mediu

200

gaz

stabil

Exploziv

5

50

gaz

stabil

Extrem de
inflamabil

50

200

solid

stabil

Toxic
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Controlul şi supervizarea echipamentului de proces din cadrul instalaţiei de amoniac
Salzgitter sunt realizate cu ajutorul sistemului de control distribuit (DCS). Sistemul este
alcătuit din trei unităţi de procesare servind o magistrală comună pentru accesul a trei
operatori la toate informaţiile instalaţiei şi facilitarea de execuţie a comenzilor de reglare.
Protecţia şi secvenţele de operare ale instalaţiei de operare sunt controlate de
controlere programabile (PLC). Sunt folosite trei PLC-uri pentru diferite secţiuni ale fabricii
de amoniac şi fiecare PLC conţine o secvenţă logică de oprire şi o secvenţă logică de
siguranţă ce protejează fiecare secţiune a instalaţiei şi o aduce la condiţii sigure, în
eventualitatea că oricare parametru de proces s-ar afla în afara limitelor prestabilite.
Secvenţele logice ale PLC-urilor controlează, de asemenea, manevrele de pornire a
instalaţiei.
PLC-urile comunică între ele prin conexiuni hard (cablaje), şi cu DCS direct prin
lanţuri de date sau conexiuni hard dependente de semnalele critice.
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un accident
major, instalaţia de amoniac este prevăzută cu mijloace pentru intervenţia în caz de
accident.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 19.
Tabelul 19
Instalaţia

Amoniac
Salzgitter

Scenariul accidentelor majore

Măsuri de intervenţie

Avarii tehnologice
- întreruperea alimentării cu gaz metan
şi / sau cu utilităţi
- exploatare la parametrii diferiţi de cei
normali, optimi
Avarii mecanice
- neetanşeităţi la armături şi garnituri
compresor refrigerare
- neetanşeităţi presetupe şi armături la
pompe amoniac, pompe spălare gaz brut
la sinteză
- deteriorare armături la răcitoarele de
amoniac, schimbătoare de căldură, etc
Explozie, incendiu
- spart tub reformer primar
- fisurat colector gaz metan
- pierderi ulei la compresoare
Accident chimic
- fisuri la separatoare amoniac, colectoare
prin care circulă amoniac şi soluţie
Benfield
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri, cu
emisii mari de amoniac în aer

- oprirea utilajului sau a instalaţiei,
dacă este cazul
- remedierea defecţiunilor, cu
respectarea măsurilor tehnologice de
securitate
(izolare
echipament,
golire,
spălare,
inertizare,
determinarea
concentraţiei
de
substanţe periculoase
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- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă, internă.
Se pun în aplicare prevederile
planului de protecţie şi intervenţie în
caz de accident chimic, planului de
urgenţă internă.
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În urma analizei de riscuri ale proceselor, realizată pe utilajele conducătoare ale
procesului şi conductele care vehiculează substanţe periculoase, a rezultat că principalele
efecte posibile sunt:
- Poluare atmosferica cu amoniac;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive necesare
rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)
Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută
de realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin metode
nedistructive, aplicând tehnologii actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Şef instalaţie

Lunar

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori
apar mpdificări

3
4
5
6
7
8

Verificarea lunară a tancului de amoniac şi
instalaţiilor auxiliare conform instrucţiunilor
ISCIR
Respectarea parametrilor de lucru şi a procedurilor
de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului de
exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie în
caz de urgenţă.
Reactualizarea planurilor de urgenţă internă

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Instalaţia Amoniac a analizat
consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
 Scenariu de accident cu explozia metanului de combustie în vatra
reformerului
 Scenariu de accident cu explozie în hala compresoarelor
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Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în cadrul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului volum.
În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate în
Planul de Urgenţă Internă al societăţii.

-

Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţiei) şi
cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009;
procesul tehnologic desfăşurat;
sursele posibile de risc;
consecinţele / efectele evenimentelor;
substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,

s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru Instalaţia Amoniac, nivelul de
risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor, consecinţele producerii
unui eveniment, foarte mari şi probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit - improbabil.

Insignifiant

Scăzut

Mediu

Mare

Foarte mare

Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar
Instalaţia
Amoniac

F2

Improbabil
Aproape imposibil

F1
I1

Notă:

I2

I3

I4

I5

F- Nivelul frecvenţei

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului.
Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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ANEXA 1

ANEXA 2

Scenariu de accident
Explozie in hala compresoarelor
Instalatia de Amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 115 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 250 m)
zona de atentie (raza 620 m)

Scenariu de accident
Explozia metanului in vatra reformerului
Instalatia de Amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 68 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 150 m)
zona de atentie (raza 367 m)
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Cap.1. INTRODUCERE
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii următoarele obiecte:
o Instalaţia de fabricare a ureei
o Instalaţia de obţinere a îngrăşăminte lichide UREAN 32
Instalaţia de uree granulată (II)
Tehnologia constă în sinteza ureei din amoniac lichid şi dioxid de carbon gazos la
temperatură şi presiune.
Principalele faze ale procesului tehnologic constau în:
o sinteză uree;
o concentrarea soluţiei de uree;
o granulare.
Instalaţia de obţinere a îngrăşăminte lichide UREAN 32
Îngrăşămintele lichide se obţin prin amestecarea soluţiei de azotat de amoniu cu
uree granulată (sau soluţie de uree) şi soluţie UREAN 32%.
Se obţin soluţii de îngrăşăminte lichide UAN 28 % azot; UAN 30 % azot şi UAN
32 % azot.
Fazele procesului tehnologic sunt: amestecare, adaos inhibitori de coroziune,
răcire, depozitare şi livrare.
Amplasarea instalaţiilor în cadrul platformei este următoarea:
Instalaţia uree granulată (II) este amplasată în vecinătatea următoarelor obiecte:
- la S-E: Depozitul de uree vrac;
- la E: gardul platformei chimice
Instalaţia de îngrăşăminte lichide UREAN 32 este amplasată între instalaţia
azotat de amoniu/nitrocalcar – hala neutralizare – evaporare şi instalaţia uree cristalizată,
iar vasele de stocare şi pompele de încărcare au fost amplasate lângă instalaţia Acid
Azotic. Linia de CF pentru cisternele de UAN şi rampa de încărcare sunt amplasate lângă
Depozit produs finit uree cristalizată.
Această instalaţie se află amplasată în cadrul instalaţiei UREE II.
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Capacităţile de proiect ale instalaţiilor prezentate sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.
crt.

Denumire
instalaţie

1.

Uree granulată

2.

Îngrăşăminte
lichide
UREAN 32

Descriere

PIF

Sinteza ureei din amoniac
lichid şi dioxid de carbon
gazos la temperatură şi
presiune
Obţinere prin amestecarea
soluţiei de azotat de amoniu
cu uree granulată şi soluţie
UREAN 32%.
Obţinere prin amestecarea
soluţiei de azotat de amoniu
cu soluţie de uree şi soluţie
UREAN 32%.

3

Tehnologie

1974
STAMICARBON
modernizată
Olanda
în 2007-2008

Capacitate
de proiect
300.000
t/an

300 t/zi
2008

1000 t/zi
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Cap. 2. PREZENTAREA INSTALAŢIEI
UREE GRANULATĂ (II)
2.1. Descrierea procesului tehnologic
UREE GRANULATĂ (II)
Ureea se obţine prin procedeul STAMICARBON, cu recirculare totală a
amoniacului şi dioxidului de carbon.
Circuitul tehnologic principal
1. Recepţia şi comprimarea dioxidului de carbon
Dioxidul de carbon este trimis de la desorberul T – 102 (amoniac 2) cu presiunea
de 150 mm col H2O în colectorul general de aspiraţie a compresoarelor pe care este
montat sistemul de separare a picăturilor de apă şi leşie antrenate de gaz.
Din colector, dioxidul de carbon este aspirat de compresoarele de CO2. Compresia
CO2 se realizează în cele 2 compresoare tip BOXER, în 5 trepte de comprimare, cu răcire
intermediară între trepte. În cele 5 trepte ale compresorului are loc comprimarea CO2 de
la 150-200 mm CA la 200 bari. Compresorul refulează CO2 în amestecătorul 2V.1201.
Înainte de a intra CO2 în prima treaptă de compresie se introduce aer cu ajutorul
unei suflante astfel încât concentraţia de O2 în CO2 să fie 0,4% în scopul protejării
instalaţiei împotriva coroziunii.
2. Recepţia şi comprimarea amoniacului lichid
Amoniacul lichid rezultat din instalaţia de sinteză amoniac sau refulat de pompele
de la depozit, este trimis, prin intermediul pompelor preliminare, în vasul tampon.
Din vasul tampon lichidul este aspirat de pompele de reflux şi refulat în aspiraţia
pompelor de înaltă presiune. Pompele de înaltă presiune refulează prin preîncălzitoarele
de amoniac în amestecător.
3.Sinteza ureei
Sinteza ureei are loc la presiune şi temperatură ridicate (200 bari, respectiv 190
o
C) cu formarea intermediară a carbamatului de amoniu (NH4COONH2).
Reacţia globală care stă la baza ureei este:
CO2 + 2NH3 = CO(NH2)2+H2O
Faza lichidă rezultată în urma sintezei are un conţinut de 62,3-65% uree.
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4. Preîncălzirea şi separarea produşilor de reacţie
Prin destinderea în 2 trepte a fazei lichide are loc descompunerea carbamatului
netransformat obţinându-se o soluţie de 70-73% uree.
H4COONH2 = CO2 + 2NH3
Faza gazoasă rezultată se trimite la coloana de spălare.
5. Concentrarea soluţiei de uree
Concentrarea soluţiei de uree se realizează în două trepte:
- treapta 1 până la o concentraţie de 96-97% uree ;
- treapta 2 până la o concentraţie de 99,7% uree.
Faza gazoasa obţinută se trimite la condensare. Condensul obţinut este utilizat ca
apă de adaos în condensatoarele de carbamat.
6. Granularea topiturii de uree
Granularea se realizează prin pulverizarea topiturii de uree într-un turn de
granulare şi răcirea granulelor de uree cu aer care circulă în contracurent.
7. Depozitarea ureei în depozitul de uree
8. Ambalarea ureei granulate
Circuituri auxiliare
1. Condensarea şi absorbţia fazei gazoase (gaze de carbamat)
În coloana de spălare are loc pe de o parte condensarea şi absorbţia fazei gazoase
sub formă de soluţie de carbamat de amoniu, iar pe de altă parte are loc spălarea gazelor
inerte de CO2 care-l antrenează. Această spălare se realizează cu un amestec de amoniac
lichid şi apă amoniacală introdus pe cele două trasee de reflux şi pe traseul de scurgere.
2. Condensarea gazelor amoniacale rezultate din coloana de spălare
Vaporii de amoniac şi gazele inerte ce se ridică din coloana de spălare şi are loc
condensarea acestora în condensatoare.
Gazele inerte răcite şi saturate cu vaporii de amoniac trec în scruberul de amoniac
unde este absorbită o parte din vaporii de amoniac de saturaţie. Gazele inerte părăsesc
sistemul prin PICA 1202/2202, care menţin presiunea în prima treaptă de recirculare.
3. Recepţia şi comprimarea carbamatului de înaltă presiune
Carbamatul de amoniu obţinut în blazul coloanei de spălare este comprimat şi
trimis în coloana de sinteză.
4. Absorbţia şi condensarea gazelor de carbamat
Gazele de carbamat rezultate în urma separării soluţiei în separatorul treapta I
recirculare sunt absorbite în coloana de spălare. Gazele de carbamat rezultate în urma
separării soluţiei de uree + carbamat în separatorul din treapta a - II - a sunt parţial
absorbite în coloana de rectificare.
Gazele neabsorbite în coloana de rectificare intră în condensatorul de carbamat.
Gazele necondensate şi separate intră în condensator unde sunt spălate cu apă
amoniacală. Gazele rezultate de la scruberul spălător şi cele necondensate şi separate sunt
absorbite în coloana de absorbţie în urma contactului cu soluţia amoniacală.
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5. Recepţia şi compresia carbamatului de amoniu de joasă presiune
Soluţia de carbamat de joasă presiune este aspirată de pompele triplex de carbamat
de joasă presiune, comprimată şi refulată în blazul coloanei de spălare.
6. Desorbţia gazelor din apa amoniacală
În coloana de desorbţie are loc desorbţia gazelor din apa amoniacală. Aceste gaze
se unesc cu gazele de carbamat de la coloana de rectificare şi se introduc în condensatorul
de carbamat sau în atmosferă în fazele de pornire ale instalaţiei.
7. Absorbţia vaporilor rezultaţi în procesele de evaporare - separare
Vaporii rezultaţi în urma separării soluţiei de uree în separatorul final, precum şi
vaporii rezultaţi în separatorul treapta I evaporare sunt condensaţi prin intermediul unui
ejector. Vaporii rezultaţi în treapta a-II-a de evaporare sunt condensaţi în cele două trepte
de condensare prin intermediul ejectoarelor.
Condensatul rezultat se trimite cu apă adaos în condensatoarele 2H.1209 / 2209 şi
2H1208/2208.
8. Depozitarea produsului finit
În situaţii de reglare instalaţie sau lipsă vagoane transport produsul finit se
depozitează în depozitul de uree vrac.

Descrierea fluxului tehnologic
a) LA FABRICAREA UREEI
Principalele materii prime folosite la fabricarea ureei granulate sunt amoniacul lichid
şi bioxidul de carbon gazos.
Procesul de fabricaţie se desfăşoară pe două linii care pot funcţiona independent, mai
puţin partea de stocare a soluţiei de uree, sistemul de granulare, transport şi recuperare
amoniac din apele de proces care sunt comune.
Circuitul bioxidului de carbon
Bioxidul de carbon este furnizat de la fabrica de amoniac, este comprimat la
presiunea de 200 bar şi t = 125°C; de către un compresor pentru fiecare linie 2K1101 şi
2K2101 amplasate în hala de compresie cota +5,5 m - închisă şi cu sistem de ventilaţie
naturală şi mecanică. De aici bioxidul de carbon este trimis la faza de sinteză a ureei. La
cota 0,00 m a halei compresie sunt amplasate răcitoarele intermediare şi separatoarele de
ulei dintre treptele de compresie.
Circuitul tehnologic principal pe faze de fabricaţie
Notă 1. Instalaţiile aferente fazei de fabricaţie: recepţie, compresie amoniac,
sinteză, recirculare treapta I-II, evaporare, granulare sunt dispuse între axele 9 - 14 şi A - D
pe mai multe niveluri cu planşee din beton între acestea şi fără închidere perimetrală.
Notă 2. În continuarea halei compresie CO2, între axele 8 - 9 şi A - D la cota + 6,00
m este amplasată sala de comandă.
Amoniacul lichid se primeşte de la fabrica de amoniac sau de la depozit cu
presiunea de 12 - 14 bar fiind preluat de pompele preliminare 2P0101 şi 2P0101R,
6

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

plasate la cota 0,00 m în interiorul halei - zona axului E, şi trimis cu presiunea de 17 - 22
bar în vasele tampon 2V1207 - linia I şi 2V2207 - linia II montate la cota + 6,00 m.
Din vasele tampon, amoniacul lichid este preluat de pompele de reflux 2P1204 linia I şi 2P2204 - linia II sau 2P0204R pentru ambele linii montate la cota + 0,00 m hala
pompe situată între axele 9 - 14 şi A - D, refulat prin intermediul filtrelor 2V1208 şi
2V2208, la aspiraţia pompelor de amoniac de înaltă presiune 2P1101A şi B pentru linia I şi
2P2101 A şi B pentru linia II, şi 2P0101R comună ambelor linii, montate tot la cota + 0,00
m - hala pompe şi ca reflux în coloanele de spălare 2C1201 şi 2C2201.
În coloanele de spălare unde se reţin sub formă de carbamat bioxidul de carbon din
gazele ce vin de la separatoarele preliminare 2V1203 şi 2V2203 şi din separatorii treapta I
recirculare 2V1204 şi 2V2204.
Coloanele de spălare 2C1201 şi 2C2201 şi separatoarele 2V1203 şi 2V2203,
2V1204 şi 2V2204 sunt montate la cota + 6 m până la +12 m.
Amoniacul lichid cu presiunea de 200 bar trimis de pompele 2P1101 şi 2P2201,
bioxidul de carbon gaz trimis de compresoarele 2K1101 şi 2K2101 şi carbamatul de
amoniu trimis de pompele triplex 2P201 şi 2P2201 sau 2P0201 cu presiunea de 200 bar se
întâlnesc în amestecătoarele 2V1201 şi 2V2201 după care intră pe la parte inferioară în
coloanele de sinteză 2V1202 şi 2V2202 unde are loc reacţia de sinteză a ureei. Coloanele de
sinteză 2V1201 şi 2V2201 sunt montate în axele 10 - 11 şi 11 – 12 în exteriorul axului A şi
au o înălţime de 25 m.
Amoniacul lichid cu presiunea de 200 bar, înainte de a intra în amestecător, se
preîncălzeşte la 70 - 120°C în preîncălzitorul 2H1201 şi 2H2201.
Amestecul de reacţie iese din coloanele de sinteză 2V1201 şi 2V2201 pe la partea
superioară, printr-un regulator de presiune, care face destinderea de la 200 la 17 bar, după
care intră în separatoarele preliminare 2V1203 şi 2V2203 unde se separă faza gazoasă de
faza lichidă. Faza lichidă intră în preîncălzitoarele treapta I 2H1202 şi 2H2202 unde se
preîncălzeşte la temperatura de 150 - 160 °C cu abur de 13 bar, pentru a se descompune
carbamatul de amoniu în uree şi apă. Din preîncălzitor amestecul lichid trece în
separatorul 2V1204 şi 2V2204 unde se separă faza gazoasă de faza lichidă. Gazele se
unesc cu cele care vin de la separatoarele preliminare 2V1203 şi 2V2204 şi intră în
coloanele de spălare 2C1201 şi 2C2201.
Soluţia din separatoarele treapta I 2V1204 şi 2C2204 trece în treapta II de
recirculare prin regulatorul de nivel LRC 1207 şi LRC 2207.
Din coloanele de spălare carbamatul format este preluat de pompele triplex
2P1201 şi 2P2201 comprimat la 200 bar şi introdus în coloana de sinteză prin
amestecătorul 2V1201 şi 2V2201.
Soluţia de uree după LRC 1207 şi LRC 2207 intră în treapta II recirculare, în
coloanele de rectificare 2C1202 şi 2C2202 unde circulă în contracurent cu gazele fierbinţi
care vin de la separator treapta II 2V1205 şi 2V2205 amplasate la cota + 6 m.
Din coloanele de rectificare soluţia iese pe la partea inferioară şi intră în
preîncălzitorul treapta II recirculare 2H1204 şi 2H2204 unde se preîncălzeşte la 145 155°C cu ajutorul aburului de 13 bar.
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Din preîncălzitor soluţia intră în separator 2V1205 şi 2V2205 apoi prin regulatorul
de nivel LRC 1208 şi 2208 spre separatorul final 2V1206 şi 2V2206 amplasate la cota
+ 12 m.
Din separatorul final soluţia de uree cu 85 - 90°C şi concentraţie de 65 - 70 % intră
în rezervorul de soluţie 2V0304 de unde este trimisă la faza de evaporare granulare.
Excesul de amoniac din gazele de la coloanele de spălare 2C1201 şi 2C2201 intră în
condensatorul de amoniac 2H1205 - 1206 / 2H2205 - 2206, se condensează sub formă de
amoniac lichid care se returnează în vasele tampon 2V1207 şi 2207.
Gazele necondensate merg la scruberele 2H1207 şi 2207 amplasate la cota + 20 m
între axele A şi B, unde sunt reţinute sub formă de apă amoniacală, care se returnează în
coloanele de spălare 2C1201 şi 2201.
Apa necesară absorbţiei gazelor de amoniac la scruberele 2H1207 şi 2207 este
trimisă cu ajutorul pompelor de apă amoniacală 2P1203, 2P2203 şi 2P0203 fiind preluată din
vasul de nivel 2V1211 şi 2V2211 aferente condensatoarelor de amoniac 2H1209 şi 2209
din treapta II de recirculare amplasate la cota + 6,0 m.
Gazele rezultate de la coloanele de rectificare 2C1202 şi 2202 treapta II de
recirculare intră în condensatoarele de carbamat 2H1208 şi 2208 unde are loc reţinerea
amoniacului şi bioxidului de carbon de joasă presiune trecând în vasele de nivel 2V1210 şi
2210. Condensatoarele de carbamat 2HI208 şi 2208 şi vasele de nivel 2V1210 şi 2210 sunt
amplasate la cota + 6,0 m între axele C şi E.
Carbamatul din vasele de nivel 2V1210 şi 2210 este preluat de pompele de
carbamat de joasă presiune 2P1202, 2202 şi 0202 şi introduse în coloanele de spălare
2C1202 şi 2202.
Apa necesară absorbţiei gazelor în condensatoarele de carbamat 2H1208 şi 2208 şi
condensatoarele de apă amoniacală 2H1209 şi 2209 este preluată din închizătorul
hidraulic 2V0302, fiind condens provenit de la evaporare preluat de pompele de adaos
2P1303, 2303 şi 0303.
Faza: Evaporare granulare
Notă: Procesul de evaporare se realizează pe două linii de evaporare care pot
funcţiona independent, iar granularea se face cu un granulator centrifugal într-un turn de
granulare din beton amplasat în afara axului 15.
Din rezervorul de soluţie 2V0304 amplasat la cota 0,00 m, între axele 14 şi 15 şi A
- B soluţia de uree este preluată de pompele de soluţie 2P1301, 2P2301 şi 2P0301 şi
trimisă la faza I evaporare prin intermediul filtrelor de soluţie 2V1301, 2V2301 şi
2V0301 amplasate la cota + 6,0 m între axele 13 şi 14 şi A -B. În treapta I de evaporare se
concentrează soluţia de la 65 - 70% la 92 - 95% în preîncălzitoarele 2H1301, 2H1302 şi
2H2301, 2H2302 amplasate pe planşeul cotei +12,0 m între axele 10-11 şi 11 -12 şi ax A
- B. Concentrarea se face folosind abur şi gaze fierbinţi pentru preîncălzite soluţie şi un
vacuum de 240 - 260 mm col. Hg realizat cu sistemul de ejectoare şi condensatoarele de
suprafaţă 2H1304, 2304 amplasate la cota +12,0 m între axele 10 - 11, 11 - 12 şi D - E.
În preîncălzitoarele treptei I soluţia intră pe la parte inferioară, circulă prin
interiorul ţevilor, trece prin separatoarele 2V1302 şi 23020 amplasate la cota +12 m între
axele 10-11; 11 - 12 şi B - C apoi intră în preîncălzitor treapta II evaporare 2H1303 şi
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2H2303 amplasate tot la cota +12. În treapta II evaporare soluţia de uree se concentrează
până la 99,5% şi este preluată de pompele de topitură 2P1302 şi 2P2302 amplasate la cota
0,00 m şi trimisă la granulatorul centrifugal montat în interiorul turnului de granulare cota
+40,5m. Pentru preîncălzirea soluţiei la treapta II evaporare se foloseşte abur de 13 bar
care circulă în exteriorul ţevilor la 2H1303 şi 2H2303, se lucrează sub vacuum realizat prin
ejectoare şi condensatoarele 2V1303 şi 2V2303, ejectoare şi condensatoare 2H1305 1306 şi 2H2305 - 2306 amplasate la cota +12 m.
Deasupra planşeului de la turnul de granulare sunt montate 6 ventilatoare care aspiră
aer de la baza turnului pentru răcirea granulelor pulverizate din granulator.
Granulele de la baza turnului sunt extrase cu un dispozitiv numit Kratzer - 2M0401
şi trimise prin nişte fante pe sistemul de transport format din benzi transportoare care asigură
transportul produsului finit, fie direct la ambalare, fie în depozitul vrac - care este o
construcţie separată de hala de fabricaţie.
Recuperarea amoniacului din gazele reziduale de la treapta I şi II recirculare se
realizează într-o coloană de absorbţie 2C0502 - M amplasată între planşeele cotelor 6 şi
12 m axele 13-14 şi D-E, cu apa preluată din vasul de apă amoniacală 2V0501 de pompele
centrifuge 2P0502 şi 2P0502R amplasate la cota 0,00 m între axele 13-14 şi D-E.
Recuperarea amoniacului din apele amoniacale de proces se realizează în coloana de
absorbţie 2C0501 amplasată pe planşeul cotei + 6 m între axele 12-13 şi D-E folosind abur
de 12 bar. Apa amoniacală pentru desorbţie este preluată din vasul de stocare 2V0501de
pompele centrifuge 2P0501 şi 2P0501R amplasate la cota 0,00 m între axele 12-13 şi D-E
şi trimisă în coloana de absorbţie 2C0501 pe la partea superioară. Gazele de la această
coloană sunt recuperate în treapta II recirculare.
b) LA DEPOZITAREA UREEI (DEPOZIT VRAC)
b.1. Fluxul Tehnologic Principal
Granulele de uree provenite de la turnul de granulare şi transportate de benzile
transportoare 1.1R, 2.2R prin intermediul toboganului benzilor 2.R ajung pe benzile
reversibile poziţia .2 (2/1, 2/2). Benzile reversibile poziţia 2 (2/1, 2/2) au posibilitatea de
a trimite ureea în buncărele de 50m3 poz. E-F, însăcuire sau depozitul vrac.
b.1.1. Circuitul ureei de la depozitul vrac la buncărele E-F pentru ambalare
Producţia de uree de la benzile reversibile poz.2 (2/1, 2/2) este dirijată la
distribuitorul cu clapetă poz.7 pe banda transportoare poz.38/1. În acest caz funcţionarea
benzilor reversibile este spre însăcuire. De pe banda 38/1 trece prin intermediul unui
pantalon pe banda transportoare poz. 38/2. De pe banda 38/2 ureea este dirijată de
distribuitorul cu clapetă automat poz.1 într-unul din cele două buncăre de 50m3 E-F (1-2),
funcţie de necesităţile de însăcuire.
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b.2. Flux Tehnologic Auxiliar
b.2.1. Circuitul ureei la depozitul vrac
Depozitul vrac este destinat depozitării ureei în situaţii diverse (lipsă vagoane,
producţii care nu se încadrează în condiţiile de calitate în situaţia de moment etc.).Pe
mijlocul depozitului în lungul axei sale este montată o cale de rulare pe care rulează o
maşină destinată pentru extragerea ureei din depozit şi trimiterea ei spre însăcuire.
Depozitul vrac are două stocuri de depozitare.:
 Stocul 1 în partea stângă a depozitului;
 Stocul 2 în partea dreaptă a depozitului.
b.2.2. Circuitul ureei pe stocul 1
Benzile reversibile poziţia 21-2 funcţionează spre fabrica de uree. Producţia este
dirijată în acest caz prin jgheabul de deversare poz.6 pe bandă poziţia 3/1 de unde este
stocată în depozit pe stoc 1 prin intermediul căruciorului de deversare poziţia. 4/1.
b.2.3. Circuitul ureei pe stocul 2
Benzile reversibile poziţia 21-2 funcţionează spre însăcuire .Producţia este dirijată
în acest caz prin distribuitorul cu clapetă poziţia 7 a cărui clapetă închide trecerea spre
banda poziţia. 38/1, se deschide trecerea spre bandă poziţia 3/2 de unde ureea este stocată
prin intermediul căruciorului de deversare poziţia 4/2.
b.2.4. Circuitul ureei din depozitul vrac la însăcuire
Operaţia se execută cu ajutorul grateozei. În această situaţie grateoza cu ajutorul
braţului rader extrage granulele şi le trimite printr-un elevator pe o bandă cu racleţi. De pe
banda cu racleţi a grateozei ureea trece pe bandă poziţia 5 de unde prin intermediul
distribuitorului cu clapetă poziţia 7 ureea trece pe banda poziţia.38/1
b.2.5. Schema de semnalizare de la fabrica de uree la depozit
Cuprinde următoarele utilaje: benzile poziţia 2 Mo404 (2M 0404R), poziţia 2
M0407 (2M 0407R), poziţia 1 (1R) şi poziţia 2 (2R). Fiecare utilaj este prevăzut cu
sistem de semnalizare optic care este aprins la funcţionare.
b.2.6. Schema de semnalizare la depozit vrac
Cuprinde următoarele utilaje: benzile reversibile poz.2 (2/1, 2/2), poz.3/1, poz.3/2,
poz.5, grateoza şi distribuitorul cu clapetă poz.7.
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Fiecare utilaj este prevăzut cu sistem optic de semnalizare, becul este aprins în
funcţionare. Benzile reversibile 2(2/1, 2/2) au semnalizare optică pentru ambele sensuri
de funcţionare. Distribuitorul cu clapetă poz.7 are sistem optic de semnalizare pentru
ambele sensuri de funcţionare a clapetei.
b.2.7. Schema de semnalizare pentru transport uree
Cuprinde următoarele utilaje: benzile poz.38/1, poz.38/2 şi distribuitorul cu clapetă
poz.1. Fiecare utilaj este prevăzut cu sistem optic de semnalizare, becul este aprins în
funcţionare.
Distribuitorul cu clapetă poz.1 are sistem optic de semnalizare pentru ambele
sensuri de funcţionare a clapetei. Pentru benzile de transport 38/1, 38/2 există şi sistem de
semnalizare optic .“Oprire avarie”.
Schema de flux tehnologic din instalaţia de Uree este prezentată în Figura 1.
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Figura 1. Schema de flux tehnologic pentru Instalaţia Uree granulată
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Modernizare instalaţie Uree granulată
Instalaţia de hidroliză - desorbţie face parte din procesul de modernizare al
instalaţiei de Uree granulată privind reducerea poluării generate de această instalaţie.
Instalaţia nouă cuprinde două unităţi distincte al căror scop este:
- tratarea recuperativă a unui debit de ape uzate evacuate din proces;
- reducerea concentraţiei poluantului amoniac din gazele tehnologice emise in
atmosferă.
Rolul instalaţiei de Hidroliză - Desorbţie este să trateze cât mai complet
condensatele de proces provenite din fluxul tehnologic de la fabrica de uree, cu scopul de
a obţine apă care sa aibă sub 3 p.p.m. amoniac şi uree înainte de a fi evacuată din fabrica
de uree spre canalul colector de ape chimic impure. Apa care se prelucrează în hidroliză –
desorbţie vine de la instalaţia de desorbţie 2C0501 şi din instalaţia de absorbţie a
amoniacului gazos din efluenţii gazoşi proveniţi din instalaţia de uree.
Instalaţia de (absorbţie) reducere a conţinutului de amoniac din efluenţii gazoşi
care sunt trimişi în atmosferă din instalaţia de uree cuprinde:
a) reducerea amoniacului din efluenţii gazoşi de la sistemul de vacuum – pentru
faza de evaporare concentrare a soluţiei de uree.
b) reducerea amoniacului din efluenţii gazoşi de la regulatoarele de presiune PIC
1202/2202 ale treptei I recirculare linia I şi linia II.
c) reducerea amoniacului din efluenţii gazoşi de la sistem aerisire vas tampon de
apă amoniacală 2V0501.
]
De menţionat că în instalaţia de reducere a gradului de poluare a aerului şi a apei
la evacuate la canal se recuperează atât amoniacul şi bioxidul de carbon sub formă de
carbamat care se introduce în treptele II recirculare şi la instalaţia de URAN.

DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE
1. Fluxul tehnologic principal din instalaţia de reducere a conţinutului de
amoniac din efluenţii gazoşi.
Efluenţii gazoşi de la ejectoarele condensatoarelor aferente treptelor I şi II de
evaporare liniile I şi II, fabricaţie care se evacuează în atmosferă, vor fi trimişi la coloana
de absorbţie C305 cu ajutorul unor ventilatoare unde are loc spălarea gazelor cu apă care
circulă în contracurent în vederea recuperării amoniacului din gaz sub formă de apă
amoniacală. Gazele care sunt preluate de la sistemul de vacuum au următoarea
compoziţie : NH3 – 9,6% - respectiv 36 kg/h vapori de apă 82,8% respectiv 310 kg/h şi
inert 7,5% respectiv 28 kg/h, sunt trimise printr-o conductă de 200 mm.
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Tot la coloana de absorbţie C305 sunt trimise gazele de la aerisirea vasului de apă
amoniacală 2V0501 tot cu ajutorul unei suflante, având următoarea compoziţie: NH3 –
56,5% respectiv 565 kg/h; CO2 – 43,5%, respectiv 435 kg/h. Gazele care intră în C305
circulă în contracurent cu apa de stropire care se face deasupra straturilor de inele din
refulare P705N/R măsurate şi reglate cu FIC301.
Gazele care părăsesc coloana de absorbţie C305 ies pe la partea superioară având
următoarea compoziţie: NH3 – 3,2% respectiv 1 kg/h , CO2- 0.7 % ; uree – 0% ; H2O5,4% ; inert – 90,7%.
Apa amoniacală care rezultă din coloana de absorbţie C305 trece în rezervorul
intermediar V703/1, având următoarea compoziţie: NH3- 5.3%, respectiv 3355 kg/h ;
CO2 – 3.0 % respectiv 1899 kg/h; uree – 1,1% respectiv 680 kg/h, temperaturi de 5–55
o
C.
Din rezervorul V703/1 apa amoniacală este preluată de pompele P703 N/R o parte
este trimisă la C201 deasupra stratului de inele pentru spălare gaze care vin de la treapta I
recirculare linia I şi II, prin intermediul răcitorului de apă E305 şi o parte este trimisă la
coloana de desorbţie C702. Tot din refularea pompelor P703N/R se poate trimite o parte
din apă în C305 ca reciclu, înţepat în traseul de scurgere din C201.
Debitul de apă care merge spre C201 din refulare P703N/R se reglează cu FIC 302
iar spre C702 prin FIC 711. Efluenţii gazoşi de la regulatoarele de presiune PIC
1202/2202 ale treptei I recirculare linia I şi II fabricaţie cu un conţinut de 30,7% amoniac,
respectiv 307 kg/h; apă 0,1% respectiv 1 kg/h; inert 69,2% respectiv 827 kg/h, cu
presiunea de 7 at şi cu temperatura de 36-40oC.
Faza gazoasă se introduce în coloana de absorbţie C201 pe la partea inferioară
lateral sub primul strat de inele şi circulă în contracurent cu apa de stropire trimisă cu
703A/R prin intermediul răcitorului E305, având regulatorul pentru debit FIC 302. Pentru
o spălare mai avansată a gazului în C201 gazele trec prin al doilea strat de inele unde se
face o noua spălare cu apă trimisă cu pompele P201A/R, debitul fiind urmărit cu FIC303.
Faza gazoasă cu un conţinut de amoniac de 0,2% respectiv 2kg/h, CO2 =0 , uree=0,
apă=1,0% respectiv 9kg/h, inert 98,8 % respectiv 827 kg/h, temperatura de 45-50o C,
presiune de 7 at, sunt date în atmosferă prin regulatorul de presiune PIC308.
Pe la partea inferioară central din C201 se scurge faza lichidă cu următoarea
compoziţie: amoniac 6% respectiv 1945 kg/h; CO2 – 2,8% respectiv 894 kg/h, uree = 1%
respectiv 320 kg/h; apă 90,2% respectiv 29,198 kg/h prin regulatorul de nivel LIC 301 la
presiunea de 7 at, temperatura de 40-45oCşi trimisă în coloana de absorbţie C305
deasupra primului strat de inele de la partea inferioară .
Deasupra primului strat de inele de sus de la coloana de absorbţie C201 se
introduce apă pentru stropire cu P201A/R, debit controlat prin FIC303, cu presiune de 7
at, temperatura de 40-45oC, debit total de maxim 2000 kg/h şi compoziţie : NH3 = 0; CO 2
= 0 ; uree = 0; apă = 2000kg/h.
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2. Fluxul tehnologic principal din instalaţia de hidroliză – desorbţie
Rolul instalaţiei de hidroliză desorbţie conform documentaţiei elaborate de firma
UREA CASALE, este să prelucreze cât mai complet condensatele de proces rezultate din
instalaţia de uree de la coloana de desorbţie 2C 0501 şi din instalaţia de absorbţie
amoniac din efluenţii gazoşi în vederea obţinerii apei cu o încărcare aproximativ 5 ppm
amoniu şi 5 ppm uree înainte de a fi evacuate din instalaţia de uree spre colectorul de ape
convenţional curate.
După finalizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de tratare a apei reziduale şi a
secţiei de reducere a emisiilor de amoniac se pot realiza următoarele performanţe :
- Capacitatea de 34 m3/h de condensat va fi purificat
- Conţinutul de amoniac mai mic de 5 ppm în apa evacuată la canal
- Conţinutul de uree mai mic de 5 ppm în apa evacuată la canal
- Amoniacul evacuat în atmosferă sub 0.75 kg/t de uree
Din rezervorul V703/1 intermediar, apa amoniacală care vine de la instalaţia de
absorbţie cu un conţinut de 5.27% amoniac, respectiv 1775 kg/h; CO2= 2.9% respectiv
1005 kg/h; uree =1,07% respectiv 360 kg/h şi apă =90,68 adică 30561kg/h este preluată
de pompele P703N/R refulate cu P = 8 at, T = 56oC prin intermediul schimbătorului de
căldură E707 cu plăci, în coloana de desorbţie C702, la partea superioară. În coloana
C702 se elimină cea mai mare parte din amoniac şi bioxid de carbon conţinut în apa
reziduală cu ajutorul vaporilor proveniţi de la partea superioară a coloanei de desorbţie
C704 şi a gazelor care vin din hidrolizor C703. Coloana de desorbţie C702-704, este o
coloană cu talere compusă din două coloane suprapuse, şi anume la bază coloana C704
cu 35 talere, în care la blaz este injectat abur pentru a stripa NH3 şi CO2 şi partea
superioară C702 cu 20 talere. Cele două coloane suprapuse C702/704 care fac corp
comun sunt separate între ele cu un taler coş care asigură trecerea fazei lichide din C702
spre C704 şi trecerea fazei gazoase din C704 spre C702. Vaporii ce ies de la vârful
coloanei C704 trec prin talerul despărţitor şi sunt folosiţi ca vapori de distilare în coloana
C702.
Debitul de apă refulat de pompele P703N/R spre C702 este reglat cu regulatorul
de debit FIC711. Apa eliminată din blazul coloanei C704 este folosită pentru
preîncălzirea apei ce alimentează C702 apoi este răcită în răcitorul E708 pană la 45oC
după care este evacuată la canalul de ape convenţional curate. Debitul de apă se reglează
cu regulatorul de nivel LIC 751 măsurat cu FIC 759 funcţie de nivelul din blazul coloanei
C704.
O parte din apa de pe talerul cu coş a coloanei C702/704 este preluată de pompele
P706N/R pentru alimentarea hidrolizorului C703 pe la partea inferioară central prin
intermediul schimbătorului de căldură E752 şi a regulatorului de nivel LIC 753 care
menţine nivelul pe talerul despărţitor. Din refularea pompelor P706 N/R o parte din apă
este returnată pe talerul cu coş ce desparte cele două coloane C702/704 pentru a se
asigura permanent nivel de lichid. Apa care iese din hidrolizor C703 trece prin
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schimbătorul de căldură E752 unde se răceşte pe baza apei care intră în C703 şi intră în
C704, la partea superioară reglarea debitului se face în funcţie de nivelul de lichid din
hidrolizor cu LIC 1001. Tot în coloana de desorbţie C702/704 deasupra în C702 se
trimite ca reflux cu pompa P751N/R carbamat preluat din condensatorul de carbamat
E752, reglat cu FIC 737. Faza gazoasă iese din coloana de desorbţie C702/704 pe la
partea superioară central cu t = 121-125o C, P = 3.5 at, compoziţie : NH3 = 32.23%, CO2
= 20.66%, uree = 0, H2O = 47,11% prin intermediul regulatorului de presiune PIC 729
care reglează presiunea în coloana de desorbţie şi intră în condensatorul de carbamat
E751, unde are loc procesul de condensare şi formare de carbamat .
Gazele de la hidrolizor C703 cu presiunea de 21.5at reglate de PIC754 şi
compoziţie NH3 = 8.89% adică 186 kg/h, CO2 = 15.93% adică 333 kg/h, uree = 0, H2O =
72.18% adică 1574 kg/h sunt introduse în C702 la mijloc. În blazul coloanei C704 se
introduce abur cu P= 4.3-4.5 at, t = 146-150oC prin regulatorul de debit FIC 1003 cu
ajutorul căruia se face desorbţia amoniacului şi a bioxidului de carbon din faza lichidă
acumulată în blaz.
În hidrolizorul C703 se introduce apă amoniacală preluată de pe talerul despărţitor
de la C702/704 cu ajutorul pompelor P706N/R, preîncălzeşte în schimbătorul de căldură
E752 cu plăci, pe baza apei care iese din hidrolizor şi e trimisă în coloana de desorbţie
C704 prin regulatorul de nivel LIC 1001, care menţine nivelul în C703.
Faza lichidă trimisă din C704 spre C703 cu pompele P706N/R cu presiune de 22.5
at şi temperatură de 200o C după E752 are următoarea compoziţie : NH3 = 1% adică 382
kg/h, CO2 = 0.2% adică 76 kg/h, uree = 0.94% adică 360 kg/h, apă = 97.86% adică
37.382 kg/h şi un debit total de 38200 kg/h reglat cu LIC753. În hidrolizorul C703 unde
are loc disocierea ureei în amoniac şi CO2 la presiune de 21-22 at si temperaturi de 230240oC, în blaz se introduce abur de medie presiune, 22at, temperatura de 230-240o C şi un
debit total de aproximativ 2.5-3 t/h prin FIC 1001 şi FIC 1002. În condensatorul de
carbamat E751 la partea inferioară se introduc gazele de la coloana de desorbţie
C702/704 unde are loc procesul de condensare cu formare de carbamat.
Gazele necondensate în E751 sunt eşapate în atmosferă prin intermediul
regulatorului de presiune PIC 755, care menţine presiunea de 3.2-3.5 at, cu următoarea
compoziţie : NH3 = 0, CO2 = 0, uree = 0. Se asigură o presiune mai mică în E751 faţă de
C702/704 pentru a se asigura circulaţia gazelor de la C702/704 la E 751.
Din condensatorul de carbamat E751 carbamatul este preluat de pompele P751N/R
şi trimis la fabricaţie la treapta II recirculare linia I, II şi la azotat de amoniu pentru
îngrăşăminte lichide printr-un traseu comun pe care este montat regulatorul de nivel
LIC743, care menţine nivel constant în condensatorul E751. Tot din refularea pompelor
E751N/R există un traseu pentru recirculare carbamat pe E751 cu măsurătoarea de debit
FIC 1004 şi un traseu pentru returnare carbamat spre C702 la partea superioară sub
primul taler pe care este montat regulatorul de debit FIC 737. Din refularea pompei de
carbamat P751N/R, carbamatul are următoarea compoziţie NH3 = 32.7% adică 1306
kg/h, CO2= 20.6% adică 838 kg/h, uree = 0, apă = 47.1% adică 1909 kg/h, presiune de 5
at, temperatura de 45-50o C şi debit total de 4053 kg/h.
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Figura 2. Schema-bloc a instalaţiei de hidroliză - desorbţie
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Instalaţia de obţinere a îngrăşăminte lichide UREAN 32
În instalaţia de uree granulată se poate realiza şi îngrăşământ lichid - Urean 32.
Scopul instalaţiei este de a produce un îngrăşământ lichid cu un conţinut de 32%
azot.
Soluţia de uree cu o concentraţie de 70 - 72% dozată cu ajutorul pompelor şi
măsurată cu un debitmetru este introdusă în reactorul de amestecare. În acelaşi timp din
alt vas se dozează soluţie de azotat de amoniu 92 - 93%. Concomitent cu introducerea
soluţiei de azotat şi uree în reactorul amestecător se introduce şi soluţie de îngrăşământ
lichid - Urean 32.
Din reactorul amestecător iese îngrăşământ lichid (32% azot) care este răcit într-un
schimbător de căldură multitubular, după care este trecut într-un vas unde are loc corecţia
de pH cu acid azotic diluat 47% şi adăugarea de inhibitor de coroziune. Din acest vas
îngrăşământul lichid poate fi trimis la rampa de încărcare cisterne sau depozitat într-un
rezervor de 2000 m3.
Produsul finit numit UREAN, este un amestec format din uree, azotat de amoniu şi
apă. Tipurile de UREAN care se pot obţine sunt clasificate în funcţie de conţinutul de
azot total.
Caracteristicile produsului finit sunt redate în tabelul de mai jos:
Tabelul 2
Nr.
Caracteristici
28%
30%
32%
crt.
1.
Conţinut în azot % greutate
28,1-28,2
30,1-30,2
32,1-32,2
2.
Azotat de amoniu % greutate
42,9  1
45,7  1
40  1
3.
Uree % greutate
30  1
32  1
34,3  1
4.
Apă
Diferenţa
Diferenţa
Diferenţa
0,015  0,1
0,015  0,1
0,015  0,1
5.
NH3 lichid % la 20C
100%
100%
100%
6.
7  7,5
7  7,5
pH la 20C
7  7,5
7.
Inhibitor
0,01  0,15
0,01  0,15
0,1  0,15
+
8.
N2 din NH4
6,8
7,3
7,8
9.
N2 din NO36,8
7,3
7,8
10. N2 din uree
13,5
14,5
15,5
11. Temperatura de cristalizare
- 16C
- 9 C
0C
12. Densitate
1,28
1,30
1,32
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Descrierea procesului tehnologic
Ureea granulată este aprovizionată cu vagoane de tip ZCW, pentru a putea fi
descărcată pneumatic.
Din vagoanele ZCW, ureea este descărcată prin transport pneumatic, cu ajutorul
aerului tehnologic, în silozul poz. 1 (folosit anterior pentru depozitarea dolomitei), pentru a
se constitui un stoc tampon de materie primă (ţinând cont de disfuncţionalităţile de
aprovizionare, la transportul pe calea ferată), din siloz, cu ajutorul pompei Fuller poz. 2,
ureea este transportată pneumatic în ciclonul poz. 4, unde are loc separarea granulelor de
uree de aerul de transport, după care, acestea sunt stocate în buncărul intermediar poz. 5,
cântărite în proporţia stabilită, faţă de soluţia de azotat de amoniu, cu cântarul poz. 6, şi
introduse în dizolverul poz. 7, prevăzut cu agitator.
Soluţia de azotat de amoniu, din vasul poz. 19, având concentraţia de 73 % şi
temperatura de 90 - 95 °C, este preluată de pompa centrifugă poz. 31, şi trimisă în
dizolverul poz. 7, cu un debit controlat, de un ventil automat şi un debitmetru aferent.
În dizolver are loc dizolvarea granulelor de uree şi formarea îngrăşământului lichid
cu un conţinut de 32 % azot (16% azot provenit din uree şi 16% azot provenit din soluţia
de azotat).
Datorită efectului termic de dizolvare a ureei granulate, în soluţia de azotat de 90 95 °C, temperatura amestecului va scădea la 50 - 55 °C. Pentru a se asigura o dizolvare
totală a granulelor de uree în dizolver, temperatura amestecului va trebui să fie menţinută
la o temperatură de 80 °C, pentru a se asigura dizolvarea totală a granulelor. Acest lucru se
realizează cu ajutorul serpentinei de încălzire poz. 28, cu care este prevăzut dizolverul.
Temperatura de 80 °C va fi asigurată folosind cea. 1 -1,5 t/h abur de 6 atm.
Din dizolver, soluţia de îngrăşăminte lichide este preluată de pompa centrifugă poz.
8 şi o parte este recirculată în dizolver înapoi (1/3 din producţia impusă), iar cealaltă parte
este filtrată (pentru reţinerea eventualelor granule nedizolvate total, sau a unor impurităţi
provenite din ureea granulată) într-unui din filtrele poz. 10, care lucrează alternativ (unul
funcţionează iar celălalt este la curăţat) şi trimisă în vasul poz.11. Acest vas 11, are rolul
de a prelua eventualele disfuncţionalităţi ale utilajelor, din amonte. Din vasul 11, soluţia
de îngrăşăminte lichide este preluată de pompa poz. 12, şi trimisă la răcitorul poz. 14,
unde este răcită la 50 °C, după care, intră în vasul de corecţie poz. 16 (o parte din soluţia
refulată de pompa 12 se recirculă în vasul 11).
În vasul de corecţie 16, prevăzut cu agitator are loc dozarea de inhibitor de
coroziune (transportul îngrăşămintelor lichide se face în cisterne de OL) cu pompa poz. 15
(150 ppm) şi corecţia de pH, cu acid azotic 47%, dacă este necesară (7 - 7,5).
După dozarea inhibitorului de coroziune, şi eventuala corecţie de pH, soluţia este
preluată de pompa poz. 17 şi trimisă în vasele de stocare poz. 21, 22, 23 sau printr-un bypass direct la rampa de încărcare în cisterne CF, dacă este necesar (o parte din soluţia
refulată de pompa 17 se recirculă în vasul 16).
Din vasele de stocare 21, 22, şi 23, soluţia de îngrăşăminte lichide este trimisă la
rampa de încărcare (prevăzută cu 4 ştuţuri pentru umplerea concomitentă a 4 cisterne) cu
ajutorul pompei centrifuge poz. 25 (o parte din soluţia refulată de pompa 25 se recirculă
în vasele 21, 22, şi 23).
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După punerea în funcţiune a Instalaţiei Uree granulată, se va renunţa la acest
procedeu (cu uree granulată dizolvată în soluţie de azotat de amoniu) şi se va folosi soluţie
de uree 70 % din V0304, în schema vasul poz. 32, din care soluţia de uree este preluată de
pompa poz. 34 şi trimisă în vasul 7, cu un debit controlat, de un ventil automat şi un
debitmetru aferent.
În funcţionarea cu soluţie de uree 70 % din V0304, sistemul compus din buncăr
intermediar 5, cântar 6 şi dizolver 7, poate fi folosit, pentru recuperarea în îngrăşăminte
lichide, a ureei granulate care nu corespunde din punct de vedere calitativ sau a ureei
recuperate (curăţarea depozitului, uree căzută la benzile transportoare etc.).
Schema bloc a instalaţiei de obţinere a îngrăşămintelor lichide este prezentată în
Figura 3.

Figura 3. Schema bloc a instalaţiei de obţinere a îngrăşămintelor lichide
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Substanţele vehiculate în cadrul Instalaţiilor Uree II şi Îngrăşăminte lichide –
UREAN 32 sunt prezentate în Tabelele 3 ÷ 5.
Tabelul 3
Nr.
crt

1

Instalaţia

Uree II

2
3

Îngrăşăminte
lichide

Substanţa
periculoasă

Cantitatea
max.

Amoniac

22 t

Formaldehidă

0,2 t
pe traseu
conductă

Azotat de amoniu

Indicaţii despre pericole
speciale

Toxic, periculos pentru
mediu
Toxic
Oxidant

Clasificarea şi etichetarea substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în cadrul
Instalaţiei Uree II, conform Anexa 2 la H.G. nr. 1408/2008, sunt prezentate în
continuare.
Tabelul 4
Clasificarea / etichetarea substanţei
(cf. HG nr. 1408 / 2008)
Nr. Index
Denumirea
Nr.
(cf. anexa nr. 2 la
Etichetare
comerciala
Crt.
HG nr. 1408 /
(clasa de pericol / clasa
a substanţei
Clasificare
2008)
de risc / clasa de
securitate)
0
1
2
3
4
R10
T; N
T; R23
R10, R23, R34, R50
1
007-001-00-5
Amoniac
C; R34
S1/2, S9, S16, S26,
N; R50
S36/37/39, S45, S61
Carc. Cat. 3; R40 T
T; R23/24/25
R: 23/24/25-34-40-43
2 Formaldehidă 605-001-00-5
C; R34
S: (1/2-)26-36/37/39-45R43
51
Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase vehiculate în cadrul Instalaţiei
Uree II, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) este prezentată în
continuare.

21

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

Tabelul 5

Nr.
crt.

Denumirea
comercială

Nr. Index

1.

Amoniac1

007-001-00-5

2.

Formaldehidă2

605-001-00-5

Clasificarea / etichetarea substanţei
Clasificare
Etichetare
Fraza
Fraza
Pictogramă,
de
de
Clasa de pericol şi
Cuvânt de
pericol
pericol
categoria Cod (uri)
avertizare
Cod
Cod
Cod (uri)
(uri)
(uri)
-Gaz inflamabil,
Categoria 2;
-Gaz comprimat
-Toxicitate acută (la
GHS04
H221
H221
inhalare), Cat. 3;
GHS06
H331
H331
-Corosiv pentru
GHS05
H314
H314
piele/iritaţie,
GHS09
H400
H400
Categoria 1B;
-Periculos pentru
viaţa acvatică,
Pericol acut,
Categoria 1.
- Toxicitate acută,
Cat. 3
- Corosiv pentru
piele/iritaţie,
Categoria 1B;
- Sensibilitate piele

H351
H331
H311
H301
H314
H317

GHS06
GHS08
GHS05

H351
H331
H311
H301
H314
H317

Notă: 1 - H221 – Gaz inflamabil; H331 – Toxic în caz de inhalare, Categoria 4; H314 – Provoacă arsuri grave ale
pielii şi lezarea ochilor; H400 – Foarte toxic pentru viaţa acvatică.
2
– H351 – Cancerigen; H331 – Prezintă toxicitate acută; H311 – toxic în contact cu pielea; H301 – toxic în
caz de înghiţire; H317 – poate provoca reacţie alergică a pielii.

Comportarea substanţelor vehiculate în Instalaţia Uree II în condiţii normale sau
de avarie sunt prezentate în Tabelul 6.
Tabelul 6.
Nr.
crt.

1.

Denumirea
substanţei
periculoase

Amoniac

Comportament în condiţii
Nr. CAS

normale

accident

Reacţionează violent cu acizii, cu
Produsul este stabil în agenţii oxidanţi, cu sărurile de brom,
condiţii normale de
halogenuri şi interhalogenuri, compuşi
depozitare şi
cu aur, argint, telur, mercur, etilenoxid,
7664-41-7
manipulare.
acid hipocloric, hipocloriţi, metale
Nu suferă polimerizări (atacă cuprul, zincul, aluminiul şi
accidentale
aliajele lor). Prin dizolvare în apă
degajă cantităţi mari de căldură.
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Tabelul 6 continuare
Nr.
crt.

2.

3.

Denumirea
substanţei
periculoase

Formaldehidă

Azotat de
amoniu

Comportament în condiţii
Nr. CAS

50-00-0

normale

accident

Formaldehida
polimerizează în stare
gazoasă sau lichidă şi se
oxidează în aer,
formând acid formic.
Stabil în condiţii
normale de temperatură
(10-300 C)
La temperaturi sub -100
C formaldehida
polimerizează. Prin
încălzire produsul se
depolimerizează

Reacţionează cu bazele şi cu agenţii
oxidanţi
De evitat căldura, flăcările, scânteile şi
alte surse de aprindere. De evitat
inhalarea produsului sau a produselor de
ardere. A nu se amesteca în surse de apă
sau canalizare.
Produse de descompunere termică: oxizi
de carbon

Condiţii de evitat:
- apropierea de surse de căldură
(calorifere, ţevi calde, cabluri electrice,
etc.) sau foc deschis (sudură, etc.);
contaminarea
cu
materiale
incompatibile;
- încălzire peste 170°C;
- şocuri de presiune (pickamer, lovituri
de baros, rumeguş, şocuri de explozie)
Materiale
de
evitat:
materiale
combustibile (lemne, mături, rumeguş,
vopsele, etc.) şi lubrifianţi (motorină,
benzină, uleiuri, vaselină, etc.), agenţi
reducători, acizi, baze, sulfuri, cloraţi,
În condiţii normale de
cloruri, cromaţi, nitraţi, permanganaţi,
depozitare, manipulare
pulberi metalice (ex.. cupru, nichel,
6484-52-2
şi utilizare, produsul
cobalt, zinc şi aliajele acestora).
este stabil.
Reacţii periculoase/ produşi de
descompunere:
- la încălziri puternice, azotatul de
amoniu se topeşte (170°C) şi,
continuând încălzirea la peste 200°C
poate conduce în orice moment la
explozie, în special dacă azotatul este
contaminat cu substanţe combustibile şi
dacă azotatul de amoniu se găseşte în
spaţii închise (ţevi, containere, maşini
cu pereţi metalici);
- în contact cu materiale alcaline (var,
hidroxizi, etc. ) poate degaja amoniac
gazos şi la temperatura ambiantă
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2.3. Factori de risc de accident major
Instalaţia de Uree II
Tipuri de evenimente cu risc:
1. Factori datoraţi erorilor umane:
- confundarea armăturii la manevrare;
- înţelegere şi execuţie greşită a unei dispoziţii.
2. Factori datoraţi erorilor tehnice:
- spargerea unei garnituri, armături;
- smulgerea unei îmbinări flanşate, filetate;
- fisurarea unei armături, conducte, utilaj.
Măsurile de prevenire şi limitare a accidentelor majore
În Instalaţia de fabricare a ureei, pentru prevenirea şi limitarea accidentelor majore
sunt luate următoarele măsuri:
- nu se utilizează materii prime şi auxiliare care nu îndeplinesc condiţiile de
calitate impuse prin Regulamentul de funcţionare;
- sunt interzise şi nu se fac lucrări de sudură cu sursă de foc deschis în timpul
funcţionării instalaţiei;
- izolarea conductelor se face cu materiale necombustibile şi fără urme de
substanţe organice;
- se opreşte linia de fabricaţie şi se izolează utilajele sau traseele neetanşe, unde
s-a produs accidentul, dacă este cazul;
- se opreşte alimentarea cu amoniac de la pompele preliminare în cazul în care
accidentul s-a produs la vasul tampon;
- se remediază neetanşeităţile apărute.
Riscul de explozie / incendiu
În Instalaţia de Uree există pericolul de explozie şi incendiu la scrubărul de înaltă
presiune.
Pentru evitare se respectă regimul de funcţionare urmărind:
- compoziţia CO2;
- respectarea raportului molar NH3 / CO2 – 4/1;
- cantitatea de gaz purjat;
Este necesar să se respecte diagrama de operare şi evidenţa materialelor
inflamabile sau explozive utilizate în procesul tehnologic şi a principalelor pericole de
incendiu, explozie sau alte evenimente care pot afecta securitatea instalaţiilor.
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Riscul de explozie al gazelor de purje
Soluţiile de carbamat de amoniu care circulă în utilajele de sinteză a ureei sunt
foarte corozive. Materialele din care sunt confecţionate aceste echipamente trebuie să
aibă deci un înalt grad de rezistenţă la coroziune. În principiu, se poate face alegerea între
două soluţii:
1) materiale relativ costisitoare de înaltă rezistenţă la coroziune cum ar fi: titanul,
zirconiul şi aliajele lor.
2) oţeluri inoxidabile mai curente (tipul AiSi 316 L), cu adaosul unei cantităţi
reduse de oxigen în lichidele şi gazele care vin în contact cu echipamentele din
sinteză.
Această ultimă soluţie este cea mai puţin costisitoare şi a fost aplicată cu succes pe
scară largă în domeniul industrial.
Oxigenul este adiţionat prin injecţia aerului în bioxidul de carbon debitat către
sinteză. Deoarece oxigenul poate forma amestecuri explozibile cu hidrogenul şi
amoniacul, compoziţia fazei gazoase în diferitele etape ale procesului trebuie să fie
verificată pentru a evita orice explozie.
Risc de arsuri chimice şi termice
Arsurile chimice pot fi cauzate de acţiunea directă a amoniacului.
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi;
- manipulării neglijente a aburului;
- lucrului cu foc deschis.
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor
de lucru şi de protecţia muncii.
Risc datorat factorilor mecanici
Factorii mecanici sunt determinaţi de existenţa utilajelor dinamice (compresoare,
pompe, ventilatoare, agitatoare, transportoare, elevatoare), precum şi de incorecta
exploatare a utilajelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu
toate dispozitivele de protecţie necesare funcţionării în siguranţă şi asigurării securităţii
muncii. Astfel, este interzisă funcţionarea vanelor, ventilelor care prezintă scăpări,
neetanşeităţi. La fel, conductele care prezintă scăpări la flanşe, fitinguri. Pe refularea
pompelor este interzis a se folosi furtun de cauciuc. La utilajele dinamice, toate părţile în
mişcare trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie, indiferent de amplasarea utilajului.
Nu este permis a se interveni la un utilaj dinamic în timpul funcţionării.
Scările, pasarelele, golurile de montaj trebuie prevăzute cu balustradă.
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Închiderea sau deschiderea ventilelor de pe conductele de abur, soluţie sau ale
altor fluide sub presiune se face numai folosind ochelari şi mănuşi de protecţie. Nu se
folosesc răngi sau pârghii la deschiderea sau închiderea ventilelor..
Risc datorat factorilor electrici
Reparaţiile sau intervenţiile de natură electrică sunt efectuate numai de
electricieni. când se fac intervenţii electrice la tabloul electric se pun plăcuţe avertizoare
şi se scot siguranţele electrice. Motoarele electrice posibil a fi stropite cu apă sau alte
substanţe chimice trebuie prevăzute cu carcase de protecţie.
Riscul de intoxicare cu noxe ce pot apare în Instalaţia Uree II
Noxele care pot conduce la apariţia avariilor sunt determinate de materiile prime
folosite la producerea ureei: amoniacul şi CO2.
- valoarea admisibilă de NH3 în mediu de lucru este de o medie 14 mg/m3
termen scurt (15 minute).
- vaporii de amoniac sunt puternic iritanţi pentru nas, gât şi plămâni şi în
concentraţii mai mari produc sufocare, tuse dureroasă şi în final leşin.
- gazarea cu amoniac este periculoasă pentru plămâni provocând edem
pulmonar. - Pericolul mare al intoxicării cu amoniac reprezintă neetanşările de
pe traseele tehnologice.
- staţionarea unei persoane timp de ½ -2 ore într-o încăpere cu concentraţie de
NH3 mai mare de 1150 mg/m3 aer reprezintă pericol de moarte.
Măsuri de protecţie în caz de avarii datorate degajărilor de noxe
- se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie compus din: mănuşi de
cauciuc, salopete, ochelari de protecţie şi mască cu cartuş filtrant pentru
amoniac;
- hainele îmbibate cu amoniac vor fi imediat dezbrăcate.
Mod de acţionare a personalului în caz de avarii cu degajări de noxe
În situaţia când personalul este expus noxelor sau se află în calea valului toxic se
procedează astfel:
- personalul se echipează după caz cu mască cu cagulă şi cartuş filtrant sau
aparatul izolant de mediu şi în funcţie de dispoziţiile primite, operatorul de la
tabloul de comandă trece la oprirea instalaţiei sau după caz la izolarea părţii
avariate.
- în cazul opririi instalaţiei, personalul fără atribuţii în caz de alarmă se adună
rapid, în cadrul planului de alarmare sau funcţie de direcţia de bătaie a
vântului, la locul stabilit de maistrul de tură, de unde, după caz, se evacuează;
- personalul surprins în valul toxic fără mască va căuta să iasă din zona afectată
de noxe, mergând la pas, perpendicular pe direcţia vântului cu respiraţia oprită
şi batista la nas;
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În cazul în care toate instalaţiile sunt afectate de norul toxic se declanşează alarma
chimică generală.
Măsuri de securitate:
- purtarea obligatorie a măştilor care pot fi de trei tipuri:
 măşti de gaz cu cartuş;
 măşti de gaz cu aducţie de aer proaspăt;
 măşti izolante cu butelie de oxigen.
- evitarea neetanşeităţilor prin urmărirea în permanenţă a procesului tehnologic;
- echipamentul de lucru şi protecţie să fie cel prevăzut în normativ.
Urgenţele accidentale posibile la Instalaţia Uree granulată sunt:
Tabelul 7
Nr.
crt.
1
2
3

Denumirea evenimentului
Faza sinteză / recirculare
Defecţiuni de etanşare pompe, fisuri pe
trasee

Substanţa
implicata
Amoniac
lichefiat
Uree soluţie

Faza hidroliză /desorbţie
Apă
Avarii la coloana de desorbţie
amoniacală
Faza condensare carbamat
Soluţie
Defecţiuni de etanşare pompe, fisuri pe
carbamat
trasee

Urgenţe accidentale
Dispersie toxică
Dispersie în mediu
Dispersie toxică
Dispersie în mediu
Dispersie în mediu
Dispersie în mediu

Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 8.
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Instalaţia

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice:
- întreruperea alimentării cu utilităţi;
- neetanşeităţi la pompe;
- fisuri trasee amoniac.

Instalaţia
Uree
granulată

Accident chimic:
- scăpări mari la vasul tampon de
amoniac;
- defecţiuni coloană desorbţie, scăpări
mari la capac, flanşe, supape de
siguranţă;
- neetaşeităţi pe circuitul de amoniac
de la refularea pompei de amoniac IP
până la intrarea în coloana de sinteză.
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Tabelul 8
Măsuri de intervenţie
- oprire alimentare cu amoniac;
- golire trasee, spălare, suflare
cu azot;
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor
tehnologice de securitate.

Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.

Instalaţia de îngrăşăminte lichide UREAN 32
Tehnici de identificare a riscului
Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:
- verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub
aspectul inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi
proprietăţilor toxicologice;
- verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie,
mai ales la opriri, porniri şi în caz de avarie;
- examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde
caracteristicile periculoase ale substanţelor, funcţionare defectuoasă, influenţa
factorilor meteorologici, utilizarea produselor, ciclul de viaţă al produsului.
“Lista de examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum
şi la determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora.
- anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la
construcţia şi montajul instalaţiei, la punere în funcţiune şi exploatarea,
întreţinerea echipamentelor tehnologice urmărindu-se: verificarea materialelor
şi echipamentelor; teste nedistructive; controlul coroziunii; procedee de
operare tehnologică.
Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu
apară pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.
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Consecinţele accidentului chimic sunt deosebit de grave, atât asupra personalului,
cât şi asupra populaţiei din zonele adiacente instalaţiei industriale, asupra factorilor de
mediu şi a bunurilor materiale.
Pentru o instalaţie tehnologică este impetuos necesară identificarea elementelor
potenţial periculoase de producere a unui accident chimic. Cauzele posibile ale unui
astfel de evenimente pot fi:
- neetanşeităţi la echipamente, conducte, armături;
- avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor;
- lipsa utilităţilor;
- erori umane şi operaţionale;
- deficienţe în cunoaşterea şi aplicarea temeinică a regulamentelor de fabricaţie,
a regulamentelor şi instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a
normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- cutremur sau alt fenomen natural distructiv;
- lovitura aeriană, atac terorist;
- incendiu, explozii.
Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Instalaţia de
îngrăşăminte lichide UREAN 32 sunt următoarele:
Risc de explozie
Condiţii care pot conduce la accident major:
- nerespectarea condiţiilor impuse de procesul tehnologic, prin depăşirea
temperaturii de regim, a calităţii substanţelor vehiculate
- greşeli de întreţinere
- nerespectarea instrucţiunilor de introducere abur în traseu rece.
În timpul intervenţiilor la utilaje din instalaţie, în timpul operaţiei de sudură pot
apare scântei. La temperaturile ridicate ce pot fi atinse, se poate produce descompunerea
azotatului de amoniu. De aceea, înainte de intervenţie se curăţă azotatul de amoniu din
echipament sau din vecinătatea acestuia. Lucrările se pot executa numai după obţinerea
Permisului de lucru scris, cu respectarea clauzelor necesare. La reparaţiile executate
conform instrucţiunilor de lucru nu au apărut nici un fel de descompuneri ale azotatului
de amoniu relevante din punct de vedere al siguranţei tehnice.
Pentru a preveni producerea unui accident trebuie să se menţină o curăţenie
perfectă, instalaţia să fie păstrată fără scurgeri de ulei de ungere. În caz de scurgeri de
ulei, acesta va fi înlăturat imediat prin ştergere.
Risc de incendiu
- nerespectarea parametrilor tehnologici, depăşirea temperaturilor de proces
- prezenţa unor surse de căldură şi de contaminare a soluţiei de azotat
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neetanşeităţi pe fluxul tehnologic, ce pot conduce la apariţia condiţiilor de
producere a unui incendiu, datorită unei scântei, unei descărcări atmosferice,
electricităţii statice
dereglări în procesul tehnologic, ca urmare a nefuncţionalităţii parţiale sau
totale a aparaturii AMC

Pentru ca într-un spaţiu să se producă o explozie / incendiu, trebuie să existe
simultan trei condiţii de bază:
- existenţa unor gaze, vapori, prafuri combustibile
- producerea unor amestecuri explozive ale substanţelor cu aerul
- existenţa unei surse de aprindere a acestui amestec
Temperatura ridicată, praful de azotat şi un lubrefiant fin dispersat pot crea
condiţiile formării unui amestec exploziv, de aceea aceste condiţii trebuie evitate în
desfăşurarea activităţii, pentru a preveni riscul producerii de explozii / incendii.
Măsurile de securitate în caz de incendiu / explozie sunt în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare din instalaţie şi cu instrucţiunile de lucru şi constau în
localizarea incendiului folosind instalaţiile de stins incendiul şi stingătoarele din dotare,
sau dacă este cazul, în situaţia în care acest lucru nu este suficient, se apelează la forţe din
exterior
Risc de arsuri termice
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi
- manipulării neglijente a aburului şi condensului, a topiturii de azotat
- lucrului cu foc deschis
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor
de lucru şi de protecţia muncii.
Risc de poluare a mediului (a solului, apei subterane şi apei de suprafaţă)
În timpul procesului tehnologic de fabricaţie a îngrăşămintelor lichide pot apare
dereglări cu efect de poluare a factorilor de mediu sol, apă de suprafaţă şi apă subterană,
în condiţiile atingerii unei valori depăşite de amoniu şi azotat faţă de concentraţiile
normale pentru aceşti indicatori în factorii de mediu amintiţi.
Poluarea se poate datora următoarelor cauze:
- neetanşeităţi ale utilajelor în care se produce sau se vehiculează azotat, sub
formă de soluţie
- neetanşeităţi, fisuri ale traseelor, armăturilor din instalaţie
- deversării de produse din utilaje, datorită defecţiunilor aparatelor de măsură şi
control, precum şi erorii umane
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Risc de asfixiere cu azot
Riscul de asfixiere cu azot apare unde concentraţia oxigenului scade sub 17% şi nu
se respectă instrucţiunile de protecţia muncii (nu se utilizează măşti izolante cu oxigen
sau aer sau măşti cu aducţiune de aer curat).
La lucrările de remediere avarii, în încăperi închise sau la rezervoare, unde s-au
efectuat suflări cu azot ale utilajelor şi concentraţia de oxigen ajunge sub 17% vol.,
măsurile de securitate impun utilizarea de măşti izolante cu oxigen sau aer sau măşti cu
aducţiune de aer curat
Risc datorat factorilor mecanici
Factorii mecanici sunt determinaţi de existenţa utilajelor dinamice (compresoare,
pompe, ventilatoare, agitatoare, transportoare, elevatoare), precum şi de incorecta
exploatare a utilajelor care prezintă defecţiuni accidentale sau care nu sunt prevăzute cu
toate dispozitivele de protecţie necesare funcţionării în siguranţă şi asigurării securităţii
muncii.
Astfel, este interzisă funcţionarea vanelor, ventilelor care prezintă scăpări,
neetanşeităţi. La fel, conductele care prezintă scăpări la flanşe, fitinguri.
Pe refularea pompelor este interzis a se folosi furtun de cauciuc.
La utilajele dinamice, toate părţile în mişcare trebuie prevăzute cu dispozitive de
protecţie, indiferent de amplasarea utilajului. Nu este permis a se interveni la un utilaj
dinamic în timpul funcţionării.
Scările, pasarelele, golurile de montaj trebuie prevăzute cu balustradă.
Închiderea sau deschiderea ventilelor de pe conductele de abur, azotat soluţie sau
ale altor fluide sub presiune se face numai folosind ochelari şi mănuşi de protecţie. Nu se
folosesc răngi sau pârghii la deschiderea sau închiderea ventilelor.
Risc datorat factorilor electrici
Reparaţiile sau intervenţiile de natură electrică sunt efectuate numai de
electricieni. când se fac intervenţii electrice la tabloul electric se pun plăcuţe avertizoare
şi se scot siguranţele electrice. Motoarele electrice posibil a fi stropite cu apă sau alte
substanţe chimice trebuie prevăzute cu carcase de protecţie.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 9.
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Instalaţia

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice:
- întreruperea alimentării cu utilităţi;
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri
la conductele de azoatat soluţie şi
uree soluţie.
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri
la pompe soluţie azotat şi uree;

Instalaţia
Îngrăşăminte
lichide
Explozie:
UREAN 32
- impurităţi organice în soluţia de
azotat de amoniu de concentraţie
minim 94%; - scântei produse la
tăiere, sudură, şlefuire în zona cu
soluţie concentrată de azotat;
- supraîncălzirea sistemului de
transport soluţie azotat de amoniu.
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Tabelul 9
Măsuri de intervenţie
- oprire alimentare cu soluţie de
azotat şi uree;
- golire trasee;
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor
tehnologice de securitate;
- diluare, neutralizare, epurare
ape;
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută.

Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
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2.4. Oprirea instalaţiei în situaţii accidentale
Instalaţia de Uree II
Manevre de oprire accidentală
Oprirea accidentală este cauzată de apariţia unui incident tehnic sau a unor
dereglări accentuate a parametrilor normali de funcţionare.
Izolarea accidentală poate fi parţială sau totală. Avem de-a face cu o izolare totală
accidentală când se opresc toate fazele procesului tehnologic inclusiv sinteza. Avem de-a
face cu o oprire parţială accidentală când sinteza – recirculare rămân în funcţiune.
I. Izolarea accidentală parţială se întâlneşte în următoarele cazuri:
a) oprirea accidentală a pompei de topitură;
b) oprirea accidentală a granulatorului;
c) oprirea accidentală a Kratzerului;
d) oprirea accidentală a elevatorului;
e) oprirea accidentală a unei benzi;
f) dereglări pe sistemul de vacuum la evaporare;
g) funcţionarea defectuoasă a regulatoarelor de temperatură la evaporare.
a) Izolarea accidentală în cazul opririi accidentale a unei pompe de topitură:
- se reduce încărcarea compresorului la 58 %;
- se menţin normali parametrii de funcţionare în sinteză – recirculare;
- se goleşte traseul de topitură prin ştuţurile de golire la pompa de topitură şi la
conducta barometrică;
- se comută HIC 1405/2405 pe recirculare, se rupe vacuumul şi se reduc
temperaturile la evaporare treapta I şi II;
- se introduce condens la aspiraţia pompei de soluţie lăsând să funcţioneze
numai condens până la conducta barometrică;
- se suflă traseul de refulare pompă topitură cu abur din turnul de granulare;
- se schimbă pompa de topitură;
- după schimbarea pompei de topitură se reporneşte evaporarea pe granulare şi
se reia încercarea liniei de fabricaţie.
În cazurile opririi accidentale a granulatorului, a Kratzerului, a elevatorului sau a
unei benzi (cazurile b, c, d, e enumerate mai sus) se va proceda astfel:
- se comută HIC 1405/2405 pe recirculare, se rupe vacuumul şi se reduc
temperaturile la evaporare;
- se reduce încărcarea pe sinteză – recirculare funcţie de nivelul din rezervorul
de soluţie, de regimul termic în coloane de spălare şi de posibilitatea repornirii
granulatorului, a Kratzerului, a elevatorului sau a benzii care s-a oprit;
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- se introduce în circuit granulatorul de rezervă, elevatorul de rezervă sau banda
de rezervă lucrându-se la remedierea defecţiunii care a dus la oprirea accidentală;
- după pornirea utilajului de rezervă sau a celui care s-a oprit accidental se
creează condiţii pentru comutarea HIC. 1405/2405 pe granulare, apoi se va începe
încărcarea liniei de fabricaţie funcţie de nivelul din 2V.0304 şi a regimului termic în
coloana de spălare;
Notă: Dacă nu poate fi repornit utilajul de rezervă care s-a oprit şi nici utilajul de
rezervă nu poate fi introdus în circuit, iar nivelul în rezervorul de soluţie este de 100% se
vor scoate reactanţii din sinteză, trecându-se la oprirea totală a instalaţiei.
f) Dereglări de sistemul de vacuum pe evaporare
- se reduc temperaturile la treapta I şi la evaporare;
- se rupe vacuumul şi se comută HIC 1405/2405 pe recirculare;
- se reduce încărcarea pe sinteză – recirculare funcţie de nivelul din 2V.0304 şi
de regimul termic din coloana de spălare;
- se lasă în funcţionare evaporarea pe recirculare şi utilajele de pe sistemul de
extracţie – transport;
- se verifică sistemul de vacuum şi se remediază defecţiunea ce a dus la
dereglarea vacuumului;
- după remedierea defecţiunii se realizează condiţii pentru comutarea pe
granulare.
g) Funcţionarea defectuoasă a regulatoarelor de temperatură la evaporare
- se reduc temperaturile la evaporare;
- se rupe vacuumul şi se comută HIC 1405/2405 pe recirculare;
- se reduce încărcarea pe sinteză – recirculare funcţie de nivelul din 2V.0304 şi
regimul termic în coloana de spălare;
- se lasă în funcţiune evaporarea pe recirculare cu soluţie;
- se verifică TRC. 1304/2304, TRC. 1305/2305 şi traseele de condens;
- dacă este necesar un timp îndelungat pentru a se lucra la un ventil automat
TRC, se va izola din ventilele manuale şi se va lucra cu by-passul acestuia.
II. Izolare totală accidentală
Notă: Oprirea instalaţiei poate fi de lungă durată sau de scurtă durată.
O oprire se consideră de scurtă durată dacă nu depăşeşte 36 de ore. La oprirea mai
scurtă de 36 de ore nu se recomandă golirea reactorului. Recircularea treapta I sau II nu
trebuie să fie golită şi spălată decât în cazuri precise fie din cauza unui deranjament de
funcţionare, care ar duce la intrarea de CO2 în circuitul de amoniac pur, fie din cauza
avariei mecanice cum ar fi: ruperea unei garnituri, spargerea unui vizor etc. La oprire
recirculare rămâne sub presiune. Se disting următoarele posibilităţi de oprirea instalaţiei:
- reactorul izolat de recirculare treapta I şi II menţinându-se sub presiune;
- reactorul izolat rămânând sub presiune, iar recircularea treapta I şi II bolită;
- reactorul e golit iar recircularea treapta I şi II rămân sub presiune;
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- reactorul şi recircularea sunt golite.
Avem de-a face cu izolarea totală accidentală în următoarele cazuri:
- lipsă materii prime, apă răcire sau abur;
- cădere generală de curent de 6 KV;
- căderea compresorului de bioxid;
- căderea pompei de carbamat de înaltă presiune fără a avea posibilitatea de a
porni rezerva;
- căderea pompei de reflux fără a putea porni rezerva;
- căderea pompelor de amoniac înaltă de înaltă presiune fără a putea porni
rezerva;
- blocarea ventilului automat PRC 1203/2203;
- spargerea garniturii la capacul amestecătorului, sau la capacul coloanei de
sinteză;
- spargerea tacii la termorezistenţa TR 2200/2;
- eşaparea supapei de rezistenţă la preîncălzitorul de NH3;
- dereglarea regimului termic în coloana de spălare.
Izolarea accidentală în cazul întreruperii alimentării fie cu amoniac fie cu CO2
- se scot reactanţii din sinteză;
- se închide PRC 1203/2203 rămânând reactorul izolat sub presiune la P = 175 180 at.;
- se spală rişlagurile şi traseul la PRC 1203/2203;
- se opresc pompele de amoniac de înaltă presiune, pompa de carbamat de înaltă
presiune şi compresorul de CO2;
- se trece evaporarea pe recirculare, se spală cu condens şi se opreşte;
- se reduc temperaturile pe treapta I şi II de evaporare;
- se reduce presiunea în treapta I recirculare la 12-14 ata;
- se spală coloana de spălare cu amoniac şi apă până nu mai sunt urme de
carbamat în blazul coloanei de spălare;
- se spală treapta I şi II recirculare folosind pompa de carbamat de joasa
presiune care introduce în preîncălzitor treapta I recirculare. Se va controla concentraţia
soluţiei după HIC 1207/2207, LIC 1208/2208, funcţie de care se poate continua sau opri
spălarea;
- se goleşte de soluţie prin drenaje preîncălzitoarele treapta I şi II recirculare.
Notă: Funcţie de posibilitatea alimentării cu materii prime se va goli sau nu
reactorul şi treapta I şi II recirculare. La fel se va acţiona în cazul alimentării cu apă sau
abur.
Izolarea accidentală în cazul căderii generale de curent
- se opresc instantaneu toate utilajele în mişcare;
- se închid bloc ventilele pe intrare reactanţi în sinteză şi bloc ventilele PRC
1203/2203 rămânând reactorul blocat sub presiune;
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- se introduce amoniac ca reflux în coloana de spălare prin traseul de avarie HIC
1208/2208 sau by-passul acestuia;
- se introduce presiune în treapta I recirculare la 10-20 ata pentru a avea
posibilitatea de a intra amoniac direct din traseul de alimentare a instalaţiei în coloana de
spălare;
- se reduc temperaturile pe treapta I şi II recirculare;
- se sparge vacuumul, se reduc temperaturile, se comută HIC 1405/2405 pe
recirculare;
- se goleşte instalaţia de evaporare prin ştuţurile de golire de la conducta de
barometrică;
- după comutarea HIC 1405/2405 pe recirculare se suflă traseul de refulare
pompa topitură cu abur din turnul de granulare;
- se încearcă repornirea următoarelor pompe:
 pompa preliminară 2P.0101 sau 2P.0101 R;
 pompa de apă amoniacală 2P.1203 sau 2P.0203;
 pompa de apă de adaos 2P.1303/2303 sau P.0303;
 pompa de spălare de înaltă presiune 2P.0207 sau 2P.0207 R.
Aceste pompe sunt alimentate în caz de cădere de tensiune de pe transformatorul
vital după o întrerupere de max. 60 sec. Dacă se depăşeşte mai mult de 60 de secunde
apare posibilitatea înfundării conductelor şi utilajelor prin cristalizarea soluţiilor.
- după repornirea acestor pompe alimentate cu tensiune din bara vitală se vor
executa următoarele operaţii:
 se spală pompa de carbamat de înaltă presiune;
 se spală rişlagurile şi traseul PRC 1203/2203;
 se introduce apa de adaos la 2H.1208/2208, 2H.1209/2209 şi apă amoniacală
la scruber pentru spălarea coloanei de spălare.
- dacă sunt condiţii pentru repornire se va porni verificându-se în prealabil cu
foarte mare atenţie dacă nu sunt trasee cristalizate. Vom avea de-a face cu o pornire ca în
cazul opririi cu rectorul treapta I şi II sub presiune.
Izolarea accidentală în cazul căderii compresorului de CO2 sau a pompei de
amoniac de înaltă presiune sau a unei pompe de carbamat de înaltă presiune
Se va proceda identic ca în cazul izolării accidentale în cazul întreruperii
alimentării fie cu amoniac fie cu CO2 cu excepţia că în această situaţie oprirea va fi de
scurtă durată, până la repornirea utilajelor care s-au oprit accidental sau au fost defecte.
Izolarea accidentală în cazul căderii pompei de reflux fără a avea posibilitatea de a
porni rezerva
- se scot reactanţii din sinteză;
- se introduce amoniac în coloana de spălare ca reflux prin traseul de avarie;
- se opresc pompele de amoniac de înaltă presiune;
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- se reduce presiunea în treapta I la 12-14 at funcţie de posibilitatea introducerii
de amoniac în spălare ca reflux prin traseul de avarie direct din refularea pompei
preliminare pentru spălarea coloanei;
- se spală rişlagurile şi PRC-ul la sinteză;
- se trece evaporarea pe recirculare;
- se reduc temperaturile în treapta I şi II recirculare;
- după repornirea pompei de reflux se va relua pornirea ca după oprirea de
scurtă durată cu reactorul şi treapta I şi II sub presiune;
Izolarea accidentală în cazul blocării ventilului automat PRCA 1203/2203
- se opresc din butonul de oprire în caz de nevoie utilajele, compresorul de
CO2, pompe amoniac de înaltă presiune şi pompa de carbamat de înaltă presiune;
- se izolează reactorul sub presiune din ventilele manuale pe intrare şi ieşire din
sinteză;
- se spală traseul la rişlaguri şi PRCH 1203/2203 cu condens;
- se comută pe recirculare – evaporare, se spală cu condens şi se goleşte dacă
este nevoie;
- se fac manevrele necesare la treapta I pentru a nu scăpa CO2 în inelele de la
coloana de spălare;
- se încearcă deblocarea ventilului automat PRCAH 1203/2203 şi se remediază
defecţiunea;
- dacă necesită să fie demontat ventilul automat se va goli treapta I şi II după ce
s-au spălat şi depresurizat rămânând rectorul sub presiune cu condiţia ca intervenţia să nu
dureze mai mult de 36 de ore;
- după remedierea defecţiunii se va relua pornirea fie ca în cazul când reactorul
este sub presiune iar treapta I şi II recirculare sunt golite.
Oprirea accidentală în cazul spargerii unei garnituri de etanşare la capacul
amestecătorului sau la coloana de sinteză sau în cazul spargerii tacii de la temp rezistentă
TR 1200/2 (2200/2)
- se scot reactanţii din sinteză;
- se opresc pompele de amoniac de înaltă presiune, compresorul CO2 şi pompa
de carbamat de înaltă presiune;
- se drenează reactorul prin treapta I recirculare până la 80 at apoi prin treapta II
direct la canal;
- după drenare reactorul se suflă cu abur;
- se opreşte linia de evaporare – granulare, se spală cu condens şi se goleşte;
- după terminarea drenării reactorului prin treapta I şi II recirculare se spală cu
condens şi rămâne presurizată cu azot până la repornire;
- după remedierea defecţiunii la coloana de sinteză sau la amestecător se
porneşte linia de fabricaţie;
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Izolarea accidentală în cazul eşapării supapei de siguranţă de la preîncălzitorul de
amoniac
- se face oprirea instalaţiei cu reactorul şi treapta I şi II sub presiune, evaporarea
pe recirculare;
- se goleşte traseul de amoniac înaltă presiune de la refularea pompelor până la
rampa de sinteză, se suflă cu azot şi apoi se demontează pentru reparaţie supapa de
siguranţă.
Izolarea accidentală în cazul dereglării termice în coloana de spălare
- se scot reactanţii din coloana de sinteză şi se izolează;
- se goleşte treapta I şi II recirculare;
- evaporarea se opreşte;
- se introduce condens în treapta I recirculare după ce s-a golit amoniacul din
toate utilajele şi se fierbe până conţinutul de CO2 în apa de spălare scade sub 0,7-0,8 %;
- după spălare treapta I se goleşte de condens, se presurizează cu azot, se
pregăteşte pentru pornire;
- se reporneşte instalaţia ca în cazul pornirii instalaţiei cu reactantul sub
presiune treapta II golite şi evaporarea golită.

Instalaţia de îngrăşăminte lichide
Cazurile de opriri accidentale sunt:
- căderi de curent
- lipsă de abur şi apă
- dereglări AMC
- lipsă materii prime
- incidente tehnice, avarii
Cazurile de oprire forţată sunt:
- căderile de curent
- lipsă de materii prime
În toate cazurile operatorul de la îngrăşăminte lichide va opri dozarea celor trei
componenţi, opreşte adăugarea de inhibitor, opreşte pompele şi suflă traseele cu abur şi
aer. După efectuarea manevrelor operatorul va anunţa şeful de formaţie, operatorii de la
uree şi azotat pentru luarea măsurilor necesare.
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2.5. Identificare IRS. Descriere
IRS reprezintă părţile relevante pentru securitate ale instalaţiei prezentate.
În cazul Instalaţiei Uree II, părţile relevante pentru securitate le reprezintă utilajele
principale.
Utilajele din Instalaţia de Uree II sunt prezentate în continuare.
Tabelul 10
Nr. crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nr. poziţie montaj
1
2K1101, 2K 2101
2V 1101, 2V 2101
2V 0101 A,B
2K 0101, 2K 0101R
2P 0101, 2P0101R
2V 1207, 2V 2207
2V 1208, 2V 2208, 2V
0208
2P 1204, 2V 2204, 2P
0204
2P 1101, 2P 2101, 2P
1101R
2V 1201, 2V 2201
2V 1202, 2V 2202
2H 1201, 2H 2201
2V 1203, 2V 2203
2H 1202, 2H 2202
2V 1204, 2V 2204
2C 1202, 2C 2202
2H 1204, 2H 2204
2V 1205, 2V 2205
2V 1206, 2V 2206
2V 1206, 2V 2206
2V 0304
2P 1301, 2P 2301,
2P0301R
2V 1301, 2V 2301, 2V
0301
2H 1301, 2H 2301

Denumire utilaj
2
Compresor CO2
Închizător hidraulic
Separator de apă tr. 1
Suflantă de aer
Pompă preliminară NH3 tip Werthington
Rezervor amoniac lichid

Nr. buc.
3
2
2
2
2
2
2

Filtru pentru amoniac lichid

3

Pompă reflux amoniac tip Werthington

3

Pompă de amoniac lichid

3

Amestecător reactanţi
Reactor de sinteză
Preîncălzitor de amoniac
Separator preliminar
Preîncălzitor recirculare treapta 1
Separator tr. 1 recirculare
Coloană de rectificare cu umplutură

2
2
2
2
2
2
2

Preîncălzitor recirculare treapta a II –a

2

Separator tr. II recirculare
Separator final tip Vortex
Rezervor de soluţie

2
2
1

Pompă de soluţie uree

3

Filtru pentru soluţie

3

Preîncălzitor evaporare treapta I partea I

2
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Tabelul 10 continuare
0

1

24.

2H 1302, 2H 2302

25.
26.
27.

2V 1302, 2V 2302
2H 1303, 2H 2303
2V 1303, 2V 2303
2P 1302, 2P 2302,
2P0302
2Q 0401, 2Q 0401R
2V 0404
2H 0401
B1 N/R, B1bis N/R, B2
N/R, B3N/R,
B4 N/R
2P 1201, 2P 2201, 2P
0201
2C 1201, 2C 2201
2H 1203, 2H 2203
2H 1205, 2H 2205, 2H
1206, 2H 2206
2H 1207, 2H 2207
2V 1209, 2V 2209
2V 1212, 2V 2212
2H 1208, 2H 2208
2V 1210, 2V 2210
2P 1202, 2P 2202, 2P
0202

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

2H 1209, 2H 2209

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

2V 1211, 2V 2211
2C 0502 M
2C 0501
2V 0501 M
2P 0502 N/R
2P 0501 N/R
2H 502M
2H 0501
2H 1304, 2H 2304
2K 1301, 2K 2301

2
Preîncălzitor evaporare treapta I partea
- II-a
Separator evaporare tr. I
Preîncălzitor evaporare treapta a - II-a
Separator evaporare tr. II

3
a

2
2
2
2

Pompă topitură uree

3

Granulator
Turn granulare
Kratzer

2
1
1
2

Transportator bandă
Pompă de carbamat de amoniu de înaltă
presiune
Coloană de spălare cu umplutură
Încălzitor la coloana de spălare
Condensatorul de amoniac
Scrubăr spălător
Separator la scruber
Separator la scruber
Condensator carbamat de tr. a-II-a recirculare
Separator de carbamat
Pompă de recirculare carbamat de amoniu de
joasă presiune
Condensator apă amoniacală treapta a-II-a
recirculare
Separator de amoniac
Coloana de absorbţie
Coloana de desorbţie
Rezervor la adsorbţie-desorbţie
Pompă la absorbţie
Pompă la desorbţie
Răcitor absorbţie
Schimbător de căldură la coloana de desorbţie
Condensator tr. I evaporare
Ejector la evaporare treapta I
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3
2
2
4
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
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Tabelul 10 continuare
0
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

1
2K 1302, 2K 2302
2H 1305, 2H 2305
2K 1303, 2K 2303
2H 1306M, 2H 2306M
2H 1304, 2H 2304
2K 0401
2V 0302M
2P 1303, 2P 2303,
2P 0303
2V 0201
2V 0202
2H 0205
2V 0303
2P 0206, 2P 0206R
2P 0207, 2P 0207R
2V 0401
2H 0101
2V 0001
C-201
C-305

73.

C-702/C-704

74.
75.
76.
77.
78.
79.

C 703
E 305
E 707
E 708
E 751
E 752

80.

P 201 A,B

81.
82.
83.
84.

P 703 A/R
P 705 A/R
P 706 A/R
P 751 A/R

85.

P 910 A/R

86.
87.
88.

V 703
V 703/1
2H 0502

61.

2
Ejector evaporare treapta a-II-a
Condensator tr. a-II-a evaporare
Ejector intermediar la evaporare treapta a-II-a
Condensator tr. a-II-a evaporare
Ejector final tr. a-II-a evaporare
Ventilatoare la turnul de granulare
Rezervor apă adaos
Pompă de apă adaos
Rezervor de condens
Detentor
Răcitor condens
Saturator de abur
Pompă condens de joasă presiune
Pompă de condens spălare înaltă presiune
Rezervor de condens
Răcitor condens joasă presiune
Rezervor aer instrumental
Coloana de absorbţie la 7 bar
Coloana de absorbţie la presiune atmosferică
Coloana de desorbţie I/ Coloana de desorbţie
II
Coloana de hidroliză
Răcitor de apă amoniacală
Schimbător de căldură
Răcitor apă uzată
Condensator de reflux
Închizător la hidrolizor
Pompă de apă pentru coloana de absorbţie la 7
bar
Pompă de alimentare a coloanei de desorbţie
Pompă de apă amoniacală
Pompă de alimentare a hidrolizorului
Pompă de reflux
Pompă de apă de circulaţie pentru
condensatorul de reflux
Rezervor ape amoniacale
Rezervor ape amoniacale
Răcitor de absorbţie
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3
2
2
2
2
2
6
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Utilajele din Instalaţia Hidroliză – Desorbţie sunt prezentate în continuare.
Tabelul 11
Nr.
crt.
0

Nr. poziţie montaj

Denumire utilaj

Nr. buc.

1

2

3

Instalaţia de reducere a conţinutului de amoniac din efluenţii gazoşi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C201
C305
V703
V703/1
E305
P705N/R
P703N/R
P 201 N/R
E305

Coloană de absorbţie
Coloană de absorbţie
Rezervor ape amoniacale
Rezervor intermediar de apă amoniacală
Răcitorul de apă amoniacală
Pompe de apă amoniacală
Pompe de alimentare a coloanei de desorbţie
Pompe de apă pentru coloana de absorbţie la 7 bari
Răcitor de apă amoniacală

1
1
1
1
1
2
2
2
1

Instalaţia de hidroliză - desorbţie
10.
11.
12.

E708
P706 N/R
P751 N/R
P910 N/R

Răcitor de ape uzate
Pompe de alimentare a hidrolizorului
Pompe de reflux
Pompa de apă circulaţie pentru condensatorul de
reflux

13.
14.
15.
16.
17.

1
2
2
2

E752
E751
C702/C704
C703

Hidrolizor
Condensator de reflux
Coloana de desorbţie I/coloana de desorbţie II
Coloana de hidroliză

1
1
2
1

Utilajele din Instalaţia de Îngrăşăminte lichide – UREAN 32 sunt prezentate în
continuare.
Tabelul 12
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poziţie
1
2
5
6
7
11, 21, 22, 23
14
16
P8 A/B; P12A/B;
P15A/B; P17A/B;
P25A/B; P31A/B;

Denumire utilaj
Buncărul de uree
Pompă Füller
Buncăr intermediar de uree
Cântar
Dizolver
Vase de stocare soluţie UAN
Răcitor
Vas de corecţie
Pompe
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2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol
şi a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea
mai cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în echipă
şi completarea rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 4-Uree II -2013 Rev. 1. Fabricare uree
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. GA- PRO – CO CHEMICALS S.A.
Proces: Fabricare uree prin procedeul STAMICARBON
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013
Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Sistemul este format din subsistemele:
 Compresie amoniac şi dioxid de carbon,
 Sinteză,
 Recirculare treapta I-a,
 Recirculare treapta II-a,
 Evaporare treapta I,
 Evaporare treapta II-a,
 Granulare, sortare, răcire granule,
 Ambalare – depozitare.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic de obţinere a
ureei şi parametri de control.
Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului şi conductele care vehiculează substanţe periculoase:
1. Pompa preliminara de amoniac lichid
2. Pompa reflux de amoniac lichid
3. Pompa amoniac lichid inalta presiune
4. Pompa carbamat inalta presiune
5. Vas tampon amoniac lichid
6. Preîncălzitor de amoniac lichid
7. Coloana de sinteza
Aceste elemente sunt indicate în planurile anexate prezentului volum.

44

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

NOD: 1
ELEMENT: Conducte amoniac
Conducte de amoniac lichid la 17, 21, 24, 200 at
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIATIA

CAUZA

1 Neetanseitate - corosiune
Da
- accident mecanic
- neetanseitati la flanse,
ventile
- cauza externa

CONSECINTE
- intoxicare personal
- dispersie toxica
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [3] [1]
RisC: [8] [8] [4]

PROTECTII
- mentenanta periodica
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ACTIUNI
- se anunta sefii ierarhici
- se declanseaza alarma chimica
- se opreste imediat Instalatia Uree
- se opreste alimentarea instalatiei cu
amoniac
- se depresurizeaza instalatia
- se izoleaza conducta fisurata
- se intervine pentru diminuarea
contaminarii mediului prin perdea de
apa
- se depresurizeaza conducta
- se intervine in continuare pentru a
reduce la minim posibil poluarea
- se sufla conducta cu azot
- se spala conducta cu apa
- se sufla conducta cu azot
- se executa analize : amoniac si
explozivitate
- se remediaza scaparea la conducta
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NOD: 2
ELEMENT: Conducte solutie carbamat, carbamat - uree
Trasee carrbamat, carbamat - uree
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIATIA
2

Netanseitate
Da

CAUZA
- coroziune
- accident mecanic
- cauza externa
- neetanseitati la
flanse, ventile

CONSECINTE

PROTECTII

- deversare continut
- poluare aer cu amoniac
- impurificare canalizare meteorica
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]
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- mentenanta periodica

ACTIUNI
- se opreste instalatia
- se anunta sefii ierarhici
- se declanseaza alarma
chimica
- se intervine cu perdea de apa
pentru limitarea poluarii
- se intervine pentru tratarea
apelor impurificate
- se remediaza defectiunea
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NOD: 3
ELEMENT: Pompa preliminara amoniac lichid 2 P 0101 A/R
Pompa
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
3

Neetanseitate
Da

CAUZA
- distrugere presetupa

CONSECINTE
- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [0]
RisC: [4] [4] [2]
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PROTECTII
-

ACTIUNI
- se opreste pompa, se
izoleaza, se depresurizează si
se curata
- se porneste pompa de
rezerva
- se remediaza defectiunile
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NOD: 4
ELEMENT: Pompa reflux amoniac lichid 2/1204, 2/10204, 2/2204
Pompa
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
4

Neetanseitate
Da

CAUZA
- distrugere presetupa
- coroziune

CONSECINTE
- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [0]
RisC: [4] [4] [2]
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PROTECTII
-

ACTIUNI
- se opreste pompa, se
izoleaza, se depresurizează si
se curata
- se porneste pompa de
rezerva
- se remediaza defectiunile
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NOD: 5
ELEMENT: Pompa amoniac lichid inalta presiune 2/1101, 2/2201, 2/1101/R
Pompa
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
5

Neetanseitate
Da

CAUZA
- distrugere etansari la
plungeri
- corosiune

CONSECINTE
- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [0]
RisC: [6] [4] [2]
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PROTECTII
-

ACTIUNI
-se anunta sefii ierarhici
-se izoleaza pompa
-se intervine pentru
diminuarea contaminarii
mediului prin perdea de apa
-se depresurizeaza pompa
-se intervine in continuare
pentru a reduce la minim
posibil poluarea
-se spala pompa cu apa
-se remediaza neetanseitatea
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NOD: 6
ELEMENT: Pompa carbamat inalta presiune 2/1201, 2/2201
Pompa recirculare carbamat
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
6

Neetanseitate
Da

CAUZA
- distrugere etansari la
plungeri
- corosiune
- trepidatii

CONSECINTE
- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [0]
RisC: [6] [4] [2]
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PROTECTII
- mentenanta

ACTIUNI
-se anunta sefii ierarhici
-se izoleaza pompa
-se intervine pentru
diminuarea contaminarii
mediului prin perdea de apa
-se depresurizeaza pompa de
carbamat
-se intervine in continuare
pentru a reduce la minim
posibil poluarea
-se spala pompa cu apa
-se remediaza neetanseitatea

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

NOD: 7
ELEMENT: Vas tampon amoniac lichid 2V 1207/2207
Vas tampon
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

ACTIUNI

7

Neetanseitate
Da

- distrugere garnituri
- corosiune
- accident mecanic
- cauza externa

- deversare amoniac
- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [4] [3] [3]
RisC: [10] [8] [8]

- mentenanta

- se anunta sefii ierarhici
- se opreste imediat Instalatia Uree
- se opreste alimentarea instalatiei
cu amoniac
- se intervine pentru diminuarea
contaminarii mediului prin perdea
de apa
- se depresurizeaza si se curata
instalatia
- se remediaza neetanseitatea

8

Nivel
Maxim

- eroare AMC
- eroare umana

- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [0]
RisC: [3] [3] [1]

- control nivel

- se opreste alimentarea cu
amoniac
- se reduce nivelul amoniacului in
rezervor
- se remediaza defectiunea la
bucla de reglare
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NOD: 8
ELEMENT: Preincalzitor amoniac lichid 2H1202 /1201 /2201
Preincalzire amoniac
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
9

Neetanseitate
Da

10 Presiune
Mai mare
de 230 at

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

ACTIUNI

- distrugere garnituri
- corosiune
- accident mecanic
- cauza externa

- deversare amoniac
- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [3] [3] [1]
RisC: [4] [4] [2]

- mentenanta

- se anunta sefii ierarhici
- se opreste imediat Instalatia Uree
- se opreste alimentarea instalatiei
cu amoniac
- se intervine pentru diminuarea
contaminarii mediului prin perdea
de apa
- se depresurizeaza si se curata
instalatia
- se remediaza neetanseitatea

- eroare AMC
- eroare umana

- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [0]
RisC: [3] [3] [1]

- control presiune

- se opreste alimentarea cu
amoniac
- se depresurizaza si se curata
treapta I recirculare
- se remediaza defectiunea
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NOD: 7
ELEMENT Coloana de sinteza
Reactor de sinteza uree
DESENE SI DOCUMENTE
- Schema de legaturi
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA
11 Neetanseitate
Da

CAUZA
- distrugere garnituri
- corosiune
- accident mecanic
- cauza externa

CONSECINTE
- deversrae amoniac
- intoxicare personal
- poluare mediu
- impurificare canalizare
meteorica
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [0]
RisC: [6] [6] [2]
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PROTECTII
- mentenanta

ACTIUNI
- se anunta sefii ierarhici
- se opreste imediat Instalatia Uree
- se opreste alimentarea instalatiei
cu amoniac
- se intervine pentru diminuarea
contaminarii mediului prin perdea
de apa
- se goleste si se curata coloana
- se remediaza defectiunea

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Impurificare aer;
- Impurificare sol;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Fisurare, spargere conducte, ventile, garnituri.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută
de realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul
MEA

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR
de verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul
MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori
apar modificări

4
5
6
7
8

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect
în stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a
personalului de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de
intervenţie în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

54

Permanent

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

2.7. Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
Automatizarea procesului tehnologic al Instalaţiei de Uree II se realizează cu
sistem de control distribuit (DCS).
DCS = Sistem de Control Distribuit – construit pe arhitectura de tip CENTUM CS
3000 R3 aparţinând firmei YOKOGAWA.
Este alcătuit din:
o 2 staţii operator OS1 şi OS2
o 1 staţie supervizor EWS
Sistemul asigură monitorizarea on-line a tuturor parametrilor din procesul
tehnologic, precum şi reglarea acestora şi înregistrarea (arhivarea) pe timp nelimitat.
Fiecare staţie operator are conectate pentru monitorizare 2 monitoare de tip LCD 19″.
Aparatura de câmp este în construcţie EX, este de tip inteligent, starea acesteia
putând fi diagnosticată de la distanţă pe baza protocolului HART încorporat.
Soft-ul de operare este construit pe suport Windows XP.
Magistrala sistemului este de tip ETHERNET de 1 Gbit/s.
Lista circuitelor de automatizare Instalaţia Uree
Tabelul 13
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Parametrul măsurat

1
Debit apă linia 1-2
Nivel gazometru
Temperatura colector CO2
Presiune colector CO2
Debit intrare CO2
Temperatura abur intrare secţie
Debit intrare abur secţie
Presiune abur intrare secţie
Analizor oxigen
Analizor oxigen
Debit amoniac
Debit amoniac
Debit amoniac – 2P.1101.
13.
2P.2101
14. Debit amoniac – 2P.1101 R
15. Presiune coloană de sinteză

Poziţia de
montaj
2
FRA.0220 / 0221
LAS.0119
TR.0101
PR.0117
PR.0101
TR.0118
FR.0103
PRA.0112
ANRA.0101
FRC.0102
FIT.1106
FIT.2106
FRC.1104/1
2104/1
FRC.1104/2
2104/2
PRCA.1203
2203
55

Val.
minimă
3
2060
40
5
100
5000
140
30
9
0,4
200
5
5

Val.
maximă
4
3000
100
36
200
17000
250
65
15
0,7
300
20
20

5
mc/h
%
C
mm apă
Nm3
C
t/h
bari
%
Nm3
mc
mc

15

50

mc/h

15

50

mc/h

195

210

bari

U.M.
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Tabelul 13 continuare
0

1

16. Nivel vas tampon
17. Debit reflux inferior
18. Debit reflux superior
19. Temperatură coloană spălare
20. Nivel coloană spălare
21. Nivel rezervor 2V 201
22. Comandă amoniac avarie
23. Comandă abur
24. Temperatură coloană spălare
25. Temperatură coloană sinteză
26. Presiune tr. I recirculare
27. Temperatură tr. recirculare
28. Nivel tr. I recirculare
29. Nivel tr. II recirculare
30. Nivel 2V.1210/2210
31. Nivel 2V.1211/2211
32. Temperatură tr. II recirculare
33. Debit apă adaos
34. Debit apă amoniac scruber
35. Debit apă adaos
36. Presiune tr. II recirculare
37. Comandă apă răcire
38. Comandă pompă carbamat

2
LRC. 1202
2202
FRC.1209
2209
FRC.1208
2208
TRC.1202
2202
LRCA.1206
2206
LI.0218
HIC. 1208
2208
HIC. 1201
2201
TR.1000/1
2000/2
TR.1000/2
2000/2
PRC.1202
2202
TRC.1203
2203
LIC.1207
2207
LIC.1208
2208
LIC.1209
2209
LIC.1210
2210
TRC.1207
2207
FRC.1210
2210
FRC.1205
2205
FRC.1211
2211
PRC.1204
2204
HIC. 1203
2203
HIC. 0206
56

3

4

5

40

80

%

4

6

t/h

5

14

t/h

75

95

C

50

70

%

40

80

%

-

-

-

-

-

-

20

80

C

50

210

C

5

19

bari

140

160

C

20

70

%

20

70

%

20

70

%

20

70

%

120

160

C

1,5

2,5

mc/h

0,2

0,6

mc/h

0,5

1,0

mc

1

3,5

bari

50

210

C
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Tabelul 13 continuare
0
1
39. Debit amoniac
40. Comandă aer injecţie
41. Debit pompă carbamat
42.
43.
44.
45.
46.

Nivel purjor
Temperatură compresor
Nivel granulator
Presiune saturator
Temperatură uree bandă

47. Presiune vacuum tr. II
48. Presiune vacuum tr. I
49.
50.
51.
52.
53.

Comandă vacuum
Debit
Nivel compartiment mare
Nivel compartiment mic
Nivel formaldehidă

54. Presiune tr. I evaporare
55. Presiune abur tr. II evaporare
56. Debit soluţie evaporare
57. Temperatură tr. I evaporare
58. Temperatură tr. II evaporare
59. Nivel 2V. 2303
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Debit condens
Temperatură uree
Nivel coloană desorbţie
Debit abur coloană desorbţie
Nivel 2V.0501
Temperatură coloană desorbţie
inferioara
Temperatură coloană desorbţie
superioară
Debit coloană desorbţie
Presiune coloana desorbţie p.s.

2
FRC.0104
HIC. 1218
2218
FI.1223
2223
0223
L.C. 1221
T.H.. 1000/3
LIA.0414
PIC.0310
TR.0100
PRC.1306
2306
PRC.1307
2307
HIC. 1204
Uran
L.I. 0311
L.I. 0311
L.I.
PR.1304
2304
PR.1305
2305
FRC.1312
2312
TRC.1304
2304
TRC.1305
2305
LRC. 1312
2312
FI.0422
TI. 000
LI.0516
FI. 0516
LT.515

3
8

4
15

5
t/h

-

-

-

30

60

rot/min

30
50
30
0,5
20

60
170
70
3
70

%
C
%
bari
%

100

250

mmHg

20

60

mmHg

2000
20
20
20

8000
60
60
60

l/h
%
%
%

2

4

bari

3

7

bari

10

25

t/h

100

130

C

100

140

C

20

60

%

11

25

t/h

20
1
20

60
2
60

%
t/h
%

TRC.0506

50

140

C

TRC.0514

50

140

C

FRC.0514
PIC.0509

5
2

17
5

t/h
bari

57
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Tabelul 13 continuare
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1

2
3
Aparatură tablou comandă compresie UREE II
PIAS/L.1120
195
Presiune min. reful. tr.V
2120
PIAS/H.1115
195
Presiune max. CO2 reful. tr.V
2115
TIA/H.1112
Temperatură max. CO2 tr.V
110
2112
TIA/L.1111
65
Temperatură min. CO2 tr.IV
2111
PI.1151
0,8
Presiune ulei ungere
2151
PIAS/L.1116
3
Presiune ieşire la filtrul de ulei
2116
PI.1144
2,5
Presiune refulare tr. I
2144
PI.1145
12
Presiune refulare tr. II
2145
PI.1146
Presiune refulare tr. III
40
2146
PI.1147
105
Presiune refulare tr. IV
2147
PI.1148
195
Presiune refulare tr. V
2148
TI.000/1
20
Temperatură compresie CO2
000/2
TIA.A1115-2115
Temperatură lagăre compresie
20
1116-2116
CO2
1117-2117
PIAS.1118
3
Presiune ulei j.p.
2118

58

4

5

210

bari

210

bari

120

C

85

C

1,2

bari

4

bari

4

bari

15

bari

44

bari

108

bari

210

bari

155

C

70

C

4

bari
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Lista circuitelor de automatizare Instalaţia Hidroliză – Desorbţie
Tabelul 14
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parametrul măsurat

Poziţia de montaj

Instalaţia de reducere a conţinutului de amoniac din efluenţii gazoşi
Presiune gaze neasorbite
PIC 308
Nivel coloană de absorbţie
LIC 301
Debit apă amoniacală rezervor V 703
FIC 301
Nivel apă amoniacală rezervor V 703
LI 703
Debit apă amoniacală rezervor intermediar
FIC 711
Debit apă amoniacală rezervor intermediar
FIC 302
Instalaţia hidroliză - desorbţie
Debit carbamat
FI 738
Nivel carbamat
LIC 743
Nivel carbamat recirculat
FIC 1004
Control debit carbamat coloană de desorbţie I
FI 739
Regulator debit carbamat coloană de desorbţie I
FIC 10946
Nivel gaze condensator de reflux
LI 743
Nivel gaze pe recircularea pompei P751 A/R
LIC 743
Regulator debit carbamat acumulator
FIC 737
Control debit carbamat acumulator
FI 737
Nivel soluţie coloană desorbţie
LI 753
Nivel soluţie coloană hidroliză
LIC 1001
FIC 1001
Debit abur coloană hidroliză
FIC 1002
Nivel apă amoniacală
LIC 753
Presiune gaz coloană desorbţie
PIC 751
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2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
Mijloace de apărare împotriva incendiilor din dotarea instalaţiilor (manuale,
carosabile)
- stingătoare cu spumă chimică;
- stingătoare cu praf;
- stingătoare cu CO2 (zăpadă carbonică);
- hidranţi.
Măsuri prevăzute contra propagării incendiilor
Se recomandă să se verifice buna stare a materialului de intervenţie.
Pentru a putea evita orice incendiu în timpul executării lucrărilor de sudură, este
necesar ca un supraveghetor de foc, special instruit, dotat cu aparat extinctor adecvat, să
asiste la sudură, care se efectuează la maşinile sau la aparatele care prezintă riscul de
incendiu.
Atunci când se execută lucrări de sudură în apropierea unor materiale inflamabile,
este necesar să se izoleze locul unde se efectuează lucrările cu ajutorul unei carcase
confecţionate din materiale rezistente la foc.
Sudurile care urmează a fi executate pe rezervoare sau pe aparate pe care s-ar
putea găsi amestecuri de gaze explozive, nu vor fi efectuate decât cu aprobarea şefului de
secţie.
Amestecul aer-NH3 este exploziv pentru concentraţii de NH3 cuprinse între 16 şi
27% volum.
Pentru stingerea focului la cabluri, la motoare, la întrerupătoare sau alt material
electric, se va utiliza nisip, sau un extinctor de praf uscat. Nu se va utiliza apa, materialul
putând fi sub tensiune.
Fiecare etaj trebuie să fie prevăzut cu unul sau mai multe extinctoare de tipul cu
praf. Aceste extinctoare nu vor fi utilizate decât numai în locurile în care praful nu riscă
să deterioreze echipamentul.
În cazul unui incendiu produs în secţie, numai persoanele care sunt familiarizate
cu măsurile de protecţie corespunzătoare vor trebui să combată focul; restul de personal
va trebui să părăsească locurile de muncă imediat după efectuarea operaţiilor prevăzute în
caz de urgenţă pentru cazurile respective.
Este interzis fumatul la instalaţia de uree şi îngrăşăminte lichide.
Instalaţia de uree şi instalaţia de îngrăşăminte lichide trebuie să fie considerată ca
o zonă în care orice fel de foc deschis este cu stricteţe interzis, cu excepţia cazului în care
sau luat măsuri de protecţie adecvate.
Măsuri de apărare împotriva incendiilor
Muncitorii şi restul personalului operativ au următoarele obligaţii principale în
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor:
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a) respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor ce le revin, respectarea şi
executarea dispoziţiilor, regulilor şi măsurilor stabilite pentru stingerea
începuturilor de incendiu;
b) cunoaşterea şi respectarea prevederilor din normele de apărare împotriva
incendiilor specifice unităţii şi locului respectiv de muncă a regulilor de
apărare împotriva incendiilor prevăzute în instrucţiunile de lucru, cunoaşterea
modului de utilizare corectă a dispoziţiilor, regulilor şi măsurilor stabilite
pentru stingerea începuturilor de incendiu;
c) participarea la instructajele şi la exerciţiile şi aplicaţiile practice de stingere a
incendiilor;
d) sesizarea imediată a şefului formaţiei de lucru sau, după caz, a celorlalţi şefi
ierarhici asupra apariţiei sau existenţei unor pericole, a unor cauze, împrejurări
de natură să provoace explozii sau incendiu;
e) respectarea strictă şi întocmai, a regulilor stabilite sau a dispoziţiilor primite
din partea şefilor ierarhici în ceea ce priveşte operarea corectă a instalaţiilor
tehnologice, modul corect de efectuare a unor operaţii speciale, a intervenţiilor
etc.;
- se interzice cu desăvârşire orice abatere de la aceste reguli sau de la dispoziţiile
primite, precum şi orice iniţiativă privind modificarea acestora, utilizarea altor
metode de lucru sau efectuarea de intervenţii, neorganizate sau neordonate de
către şefii ierarhici.
f) anunţarea, de îndată a şefului formaţiei de lucru respective sau după caz, a
celorlalţi şefi ierarhici, precum şi a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
despre începuturile de incendiu izbucnite; efectuarea imediată a operaţiilor de
primă intervenţie, cu utilizarea tuturor mijloacelor de intervenţie aflate în
dotarea locului de muncă, în conformitate cu regulile stabilite, precum şi
participarea în continuare la operaţiile de stingere a incendiilor şi de înlăturare
a urmărilor acestora, a urmărilor exploziilor, catastrofelor.
g) să nu depună pe calorifere sau pe tablouri electrice, hârtii, ţesături,
îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile.
h) să nu blocheze culoarele şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica
intervenţia pentru stingerea incendiilor şi evacuarea bunurilor;
i) să nu intervină sub nici un motiv la instalaţii, aparate sau tablouri electrice ;
orice defecţiune va fi adusă imediat la cunoştinţa şefului ierarhic;
j) să nu se lase la vestiare cârpe de şters îmbibate cu ulei sau alte materiale care
se pot autoaprinde şi declanşa incendii;
k) să nu folosească la corpurile de iluminat , abajururi improvizate din hârtie sau
din alte materiale combustibile;
l) întreţinerea în bună stare de funcţionare atât a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor
şi aparatelor tehnologice, cât şi a instalaţiilor dispozitivelor şi mijloacelor de
apărare împotriva incendiilor, aflate în dotarea locului de muncă şi să nu fie
utilizate în alte scopuri.
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Muncitorii şi restul personalului operativ răspund de asemenea nemijlocit de
funcţionarea, în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor,
utilajelor şi maşinilor pe care le au în primire, scop în care au următoarele obligaţii:
1) să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor,
utilajelor şi maşinilor la care lucrează, să aplice întocmai normele de
funcţionare şi întreţinere a acestora, normele şi instrucţiunile de apărare
împotriva incendiilor şi de lucru;
2) să asigure, potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanentă a
instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi a celorlalte mijloace încredinţate, să verifice
buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi de intervenţie;
3) să folosească şi să păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul
de protecţie, dispozitivele şi mijloacele de siguranţă şi de intervenţie;
4) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa
în bune condiţii sarcinile ce le revin;
5) să aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice
neregulă, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură să constituie un
pericol pe care le constată la locul de muncă, precum şi orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor.
6) să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor, atunci când acestea
se produc, potrivit programelor şi instrucţiunilor întocmite în acest scop, sau în
conformitate cu dispoziţiile date de conducătorii locurilor de muncă; să stea la
dispoziţia unităţii sau să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu, în caz de
avarii ori alte necesităţi.
7) să respecte cu stricteţe prevederile în vigoare şi dispoziţiile referitoare la
predarea – primirea organizată a schimbului; la terminarea programului nu
poate părăsi locul de muncă până în momentul în care se prezintă înlocuitorul,
iar începerea activităţii se face numai după predarea instalaţiei, maistrului sau
altui conducător al formaţiei de lucru din schimbul care preia activitatea;
8) să asigure, cu respectarea strictă a prescripţiilor tehnice, instalaţia, utilajul sau
maşina la care lucrează în cazul în care, potrivit programului de lucru, acestea
nu se predau altui schimb.
Mijloace de stins incendii
1. Stingător cu spumă chimică
Stingătoarele sunt utilaje folosite ca mijloace de stingere a incendiilor în faza
iniţială sau de proporţii mici. Ele se împart:
- Manuale
 Stingător manual cu spumă chimică C-9
- Transportabile
 Stingător transportabil (carosabil) cu spumă chimică (C-90, C-180).
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2. Stingător cu praf şi bioxid de carbon
Stingătorul cu CO2 se foloseşte la stingerea incendiilor izbucnite la motoare cu
ardere internă, instalaţii electrice precum şi pentru stingerea unor substanţe ca etilena,
clolofoniu, lacuri şi vopsele pe bază de nitroceluloză, produse petroliere şi alcool în
cantităţi mici. Ele sunt de două feluri:
- Manuale;
 Stingător manual cu praf şi CO2;
- Transportabile,
 Stingător transportabil (carosabil) cu praf şi CO2.
3. Stingător cu bioxid de carbon (zăpadă carbonică)
Stingătoarele cu bioxid de carbon fac parte din grupa stingătoarelor cu gaze inerte.
Ele se folosesc la stingerea incendiilor izbucnite la instalaţiile electrice, transformatoarele
–electrice, produse petroliere şi staţii de pompare. Ele sunt de două tipuri:
- Manuale;
 Stingător manual cu CO2 (G-3, G-4, G-6)
- Transportabile (carosabile);
 Stingător transportabil cu CO2 (G-10, G-2x10).
4. Reţeaua de hidranţi
Din grupa accesoriilor pentru trecerea apei fac parte şi hidranţii. În cadrul
instalaţiei de uree avem următoarele tipuri de hidranţi:
- hidranţi ficşi;
- hidranţi portativi cu robinete.
Hidranţi ficşi
Sunt amplasaţi în instalaţie la diferite cote şi locuri de muncă după cum urmează:
a) hala de compresie CO2 şi aer instrumental cota + 5,5 m – 2 buc.;
b) hala pompelor cota “0” m – 4 buc.;
c) sinteză recirculare cota + 6 m – 4 buc.;
d) evaporare granulare cota + 12 m – 4 buc.;
Hidranţi portativi cu robinete
Sunt amplasaţi în exteriorul instalaţiilor pe laturile acesteia, după cum urmează:
a) un hidrant în faţa coloanelor de sinteză la 15 m de ele;
b) doi hidranţi în zona instalaţiilor de neutralizare din care unul peste drumul din
faţa atelierului electric iar cel de al doilea în apropierea colţului estic al
depozitului vrac;
c) un hidrant în spatele halei de compresie CO2 peste drum de căminele de izolare
a apei de răcire, necesară la compresoarele de CO2 şi aer instrumental.
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Dotări pentru intervenţie în caz de incendiu – Depozit uree vrac
Instalaţia de stins incendiu se compune din hidranţi interiori, hidranţi exteriori şi
stingătoare.
Hidranţii exteriori sunt amplasaţi la capetele depozitului şi având la dispoziţie
furtunuri adecvate întinse în toate părţile depozitului (estacada banda 5, estacade benzi
3/1-3/2, estacada capăt depozit).
Stingătoare:
- cu spumă chimică;
- cu praf şi CO2
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Instalaţia Uree a fost realizată pe baza licenţei STAMICARBON. Procesul de
fabricaţie se bazează pe sinteza ureei la presiuni ridicate (200 atm), utilizând ca materii
prime amoniac şi bioxid de carbon, procedeul fiind unul cu recirculare totală a
reactanţilor.
Accidentele posibil a se produce în cadrul instalaţiei Uree sunt prezentate în
tabelul 15. Clasificarea scenariilor după nivelul probabilităţii şi al consecinţelor estimate
a fost realizată conform datelor prezentate în Capitolul 4 din volumul principal.
Tabelul 15
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

Scenariu
Fisură la
traseul de
alimentare cu
amoniac
lichid

Avarie la un
vas tampon
de amoniac
lichid

Avarie un
traseu de
amoniac de
joasă
presiune
Avarie la
refularea
unei pompe
de amoniac
de înaltă
presiune

Substanţa
implicată

Amoniac

Tip
accident

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic
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Cauze
posibile
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic

Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

3

6

2

5

10

2

3

6

2

3

6
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Tabelul 15 continuare
Nr.
Crt.

Scenariu

Avarie la un
preîncălzitor
de amoniac

5.

Substanţa
implicată

Amoniac

Tip
accident

Accident
chimic

-

Ruptură la un
traseu de
amoniac
gazos
recirculat

6.

Neetanşeitate
la un traseu
de amoniac
lichid

7.

Amoniac

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic
-

Cauze
posibile
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Uzură
Coroziune
Eroziune
Accident
mecanic

Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

3

6

2

2

4

2

4

8

Încadrarea riscului accidentelor enumerate în tabelul 15 este prezentată în tabelul
16.
Tabelul 16. Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

6

1, 3, 4, 5

7

2

Catastrofal
I6

În acest subcapitol sunt analizate două scenarii de accidente majore ce ar putea
surveni, şi anume:
- Scenariul 2: accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a unei avarii la un
vas tampon de amoniac lichid
- Scenariul 7: accident cu fisurarea unui traseu de amoniac lichid
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3.1. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC DATORITĂ AVARIERII
UNUI VAS TAMPON DE AMONIAC LICHID
Amoniacul necesar fabricării ureei este adus prin conducte în stare lichidă la
instalaţia de uree, unde este preluat în vasele tampon de amoniac lichid. Acestea sunt
vase cilindrice verticale, cu următoarele caracteristici constructive:
- rezervor cilindric,
- diametru: 1,5 m,
- volum: 7,3 mc,
- temperatura de stocare: 35 – 40 °C,
- presiunea: 17 at.
Un accident la un vas tampon de amoniac lichid conduce la scurgerea conţinutului
acestuia, precum şi la o evaporare rapidă a conţinutului.
Cauzele unui asemenea eveniment, pot fi următoarele:
- corosiune;
- neglijenţă în exploatare;
- un accident de natură mecanică;
- atac armat.
Cauza accidentului: producerea unei fisuri
- - diametru fisură: 2 cm;
- - locul incidentului: la 1 m faţă de baza utilajului;
- - cantitate de amoniac existentă: 4775 kg.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate
50%, nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6
m/s, umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că amoniacul în rezervor este menţinut la o temperatură superioară
punctului normal de fierbere, independentă de temperatura ambiantă, debitul de amoniac
evaporat nu depinde de condiţiile meteorologice.
În figura 4 este prezentată variaţia în timp a debitului de amoniac evacuat.
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Figura 4. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis
Debitul de amoniac evacuat variază în timp, în primele minute din momentul
producerii avariei se atinge o valoare maximă de 169 kg/min. Cantitatea totală de
amoniac emis în primele 60 de minute este de 1221 kg.
Pentru stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă pragurile
AEGL pentru un timp de expunere de 60 min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (60 min) = 1100 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (60 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (60 min) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de noapte,
toamna, situaţie în care se înregistrează condiţii atmosferice defavorabile dispersiei.
Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 60 min. sunt prezentate în figura 5.
Pe baza rezultatului distribuţiei în spaţiu a câmpurilor de concentraţii, prezentată
în figura 5, au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 387 m faţă de
rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 387 şi 1100 m faţă de rezervor
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zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 1100 şi 3600 m faţă de rezervor.

Figura 5. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 60 min
În urma accidentului rezultă un nor de amoniac, care este transportat sub influenţa
curenţilor de aer. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului pe direcţia vântului, la
distanţe de 100, 387, 700, 1100, 2000 şi 3600 m este prezentată în figurile 6 – 11.
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Figura 6. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 100 m faţă de
rezervor

Figura 7. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 387 m faţă de
rezervor
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Figura 8. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de
rezervor

Figura 9. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1100 m faţă de
rezervor
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Figura 10. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 11. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3600 m faţă de
rezervor
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Din variaţiile concentraţiei amoniacului în timp se observă că norul de poluant
atinge distanţa de 387 m, la care se înregistrează valoarea prag AEGL-3 = 1100 ppm, în
circa 2 minute, maximul de concentraţie se atinge la 5 minute din momentul producerii
accidentului. Norul de amoniac atinge distanţa de 1100 m, corespunzătoare limitei zonei
de intoxicare, la cca. 7 minute din momentul producerii accidentului, iar concentraţia
maximă se atinge la cca. 30 de minute din momentul producerii accidentului, valoarea
maximă a concentraţiei atingându-se la cca. 10 minute din momentul producerii
accidentului. Norul de poluant ajunge la limita zonei de atenţie, de 3600 m, la cca. 20 de
minute din momentul producerii accidentului, valoarea maximă a concentraţiei
amoniacului în aer atingându-se la cca. 30 min. din momentul producerii evenimentului.
B. Efectele accidentului în condiţii de furtună, pe timp de zi (CM2)
Pe timp de furtună se înregistrează condiţii meteorologice favorabile dispersiei
poluanţilor atmosferici. În figura 12 sunt prezentate amprentele câmpurilor de
concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL corespunzătoare unui timp de
expunere de 60 min.

Figura 12. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 60 min
Din rezultatele calculului de dispersie prezentate în figura 12 au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
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zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1100 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 133 m faţă de
rezervor
zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 133 şi 304 m faţă de rezervor
zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 304 şi 863 m faţă de rezervor.

În condiţii meteorologice favorabile dispersiei, riscul de mortalitate datorat
accidentului se manifestă pe o distanţă de 133 m. Dar evaluarea riscului asupra sănătăţii
umane, în caz de accident chimic, trebuie corelată şi cu durata expunerii subiecţilor
umani. În figurile 13 – 16 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului
la distanţe de 133, 304, 500 şi 863 m faţă de locul accidentului, pe direcţia vântului.

Figura 13. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 133 m faţă de
locul accidentului
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Figura 14. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 304 m faţă de
locul accidentului

Figura 15. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
locul accidentului
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Figura 16. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 863 m faţă de
locul accidentului
Datorită vitezei mari a vântului, amoniacul evacuat se dispersează rapid şi atinge
distanţele de 133 şi 304 m, corespunzătoare limitelor zonelor de mortalitate ridicată şi de
intoxicare în timpi de ordinul minutelor.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În acest paragraf sunt analizate consecinţele emisiei de amoniac în condiţii
meteorologice specifice unei zile însorite de primăvară. În acest caz, dispersia decurge în
condiţii favorabile. Rezultatele calculului de dispersie, sub forma amprentei câmpurilor
de concentraţii ale amoniacului, pentru valorile limită AEGL corespunzătoare unui timp
de expunere de 60 min., sunt prezentate în figura 17.

76

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

Figura 17. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 60 min
În urma analizei câmpurilor de concentraţii, prezentate în figura 17, au fost
stabilite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1100 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 119 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 119 şi 260 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 260 şi 661 m faţă de locul accidentului.
O interpretare corectă a efectelor unui accident chimic necesită luarea în
considerare nu numai a variaţiei în spaţiu a concentraţiei amoniacului, ci şi evoluţia
acesteia în timp la diverse distanţe faţă de sursă. În acest scop au fost reprezentate, în
figurile 18 – 21, variaţiile concentraţiei amoniacului la distanţe de 119, 260, 400 şi 661
m faţă de locul accidentului.
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Figura 18. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
locul accidentului

Figura 19. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 470 m faţă de
locul accidentului
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Figura 20. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 921 m faţă de
locul accidentului

Figura 21. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1200 m faţă de
locul accidentului
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Rezultatele prezentate în figurile 17 – 21 indică un timp de expunere foarte mic la
concentraţii mari de pecific, de pecifi câtorva minute. Norul de amoniac se deplasează
rapid, atingând foarte rapid limita zonei de intoxicare de 260 m.
Efectele evenimentului
O avarie la vasul tampon de amoniac se soldează cu evacuarea în atmosferă a
întregului conţinut.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel,
în condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o
stabilitate atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează mai lent, dar dispersia
acestuia este defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la
distanţe lungi. Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de
până la cca. 1300 m. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii
de furtună, condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a norului toxic, astfel
încât efectele accidentului se manifestă pe distanţe mici, de 470, respectiv 615 m.
În tabelul 17 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 17. – Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
387
1100
3600
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
133
304
863
timp de zi
pentru 60
min.
Timp de zi,
CM3
119
260
661
cer senin, primăvară
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma avarierii rezervorului se evacuează în atmosferă o cantitate de 1221 kg
amoniac.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 119 şi 387 m, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În tabelul 18 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac la rezervorul tampon de ammoniac lichid, în condiţii
meteorologice defavorabile dispersiei.
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Tabelul 18
Scenariu

Accident cu
emisie de
amoniac la
un vas
tampon

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 387 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţiile Amoniac,
Acid azotic, Uree,
Azotat de amoniu,
demineralizare
- depozit uree vrac
- depozit azotat de
amoniu saci
- depozit vechi
amoniac
- gazometrul de
amoniac
- rezervorul sferic de
azot pt. Incendii

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 1100 m)

Din cadrul GAPRO-CO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- FIBREYNYLON
- partea de est a
localităţii Săvineşti

Zona de atenţie
(raza 3600 m)

Din afara GA-PROCO:
- localităţile Săvineşti,
Dumbrava-Deal,
Dumbrava Roşie (partea
de sud), Brăşăuţi (partea
de est), Roznov (partea
de NE), Slobozia
(partea de NE)

Personalul care deserveşte poate fi pus în imposibilitatea de a supraveghea şi
controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi accidente ca urmare a
funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
Nivel de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă, întrucât vasul tampon, care este
un vas sub presiune, face obiectul verificării periodice ISCIR.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte instalaţia şi obiectele adiacente
poate suferi vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie
şi pentru un timp scurt, de ordinul minutelor. Nivel estimat:foarte mare (I5);
- mediu: efecte pe termen scurt, remediere rapidă, pe o rază foarte mare, de până
la 3600 m. Nivel estimat: mare (I4);
- economic: pierderi de amoniac, avarii la rezervor. Nivel estimat: mare (I4)
Se poate considera că evenimentul desris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I5 (foarte mare). Astfel,
riscul reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la un rezervor tampon de
amoniac, se situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri
destinate reducerii probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT LA UN TRASEUL
DE AMONIAC
Un accident la traseul de ammoniac constă în scurgerea de amoniac gazos, datorită
ruperii traseului.
Cauzele unui asemenea eveniment, pot fi următoarele:
- corosiune;
- neglijenţă în exploatare;
- un accident de natură mecanică;
- atac extern.
Amoniacul prezintă pericol de explozie. Dar limita inferioară de explozie este la
15% vol. amoniac în aer, concentraţie care se poate atinge doar la limita lichid gaz.
Astfel, pericolul de explozie este neglijabil. În schimb, pericolul prezentat de toxicitatea
amoniacului este foarte mare.
Scenariul analizat a luat în considerare o cantitate de amoniac de 600 kg, care se
degajă în atmosferă în cca. 3 minute, după care se intervine pentru închiderea traseului.
Se formează un nor de ammoniac care se deplasează pe direcţia vântului.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate
50%, nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6
m/s, umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Întrucât durata emisiei este de două minute, pentru stabilirea zonelor de planificare
au fost alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 30
min, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
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C. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
În prezentul paragraf sunt studiate consecinţele accidentului pe timp de noapte,
toamna, situaţie în care se înregistrează condiţii atmosferice defavorabile dispersiei.
Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min. sunt prezentate în figura 22.

Figura 22. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Pe baza rezultatului distribuţiei în spaţiu a câmpurilor de concentraţii, prezentată
în figura 22, au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 424 m faţă locul
accidentului
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 424 şi 1200 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 1200 şi 3600 m faţă de locul accidentului.
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În urma accidentului rezultă un nor de amoniac, care este transportat sub influenţa
curenţilor de aer. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului pe direcţia vântului, la
distanţe de 200, 424, 800, 1200, 2000, 2800 şi 3600 m este prezentată în figurile 23 – 29.
*

Figura 23. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
locul accidentului
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Figura 24. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 424 m faţă de
locul accidentului

Figura 25. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 800 m faţă de
locul accidentului
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Figura 26. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1200 m faţă de
locul accidentului

Figura 27. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
locul accidentului
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Figura 28. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2800 m faţă de
locul accidentului

Figura 29. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3600 m faţă de
locul accidentului
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Din variaţiile concentraţiei amoniacului în timp se observă că norul de poluant
atinge distanţa de 424 m, la care se înregistrează valoarea prag AEGL-3 = 1600 ppm, în
circa 2 minut, iar durata totală a expunerii este de cca. 3 – 4 min. Norul de amoniac
atinge distanţa de 1200 m, corespunzătoare limitei zonei de intoxicare, în cca. 5 minute
din momentul producerii accidentului, iar concentraţia maximă se atinge la cca. 10
minute din momentul producerii accidentului. Norul de amoniac ajunge la distanţa de
3600 m, corespunzătoare limitei zonei de atenţie, în cca. 15 minute din momentul
producerii accidentului, iar concentraţia maximă se atinge în cca. 30 de minute din
momentul producerii accidentului.
B. Efectele accidentului în condiţii de furtună, pe timp de zi (CM2)
Pe timp de furtună se înregistrează condiţii meteorologice favorabile dispersiei
poluanţilor atmosferici. În figura 30 sunt prezentate amprentele câmpurilor de
concentraţie a amoniacului pentru valorile prag AEGL corespunzătoare unui timp de
expunere de 30 min.

Figura 30. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
Din rezultatele calculului de dispersie prezentate în figura 30 au fost stabilite
următoarele zone de planificare:
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zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 148 m faţă locul
accidentului
zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 148 şi 409 m faţă de locul accidentului
zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 409 şi 1200 m faţă de locul accidentului.

În condiţii meteorologice extreme, favorabile dispersiei, riscul de mortalitate
datorat accidentului se manifestă pe o distanţă de 148 m. Dar evaluarea riscului asupra
sănătăţii umane, în caz de accident chimic, trebuie corelată şi cu durata expunerii
subiecţilor umani. În figurile 31 – 34 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei
amoniacului la distanţe de 148, 409, 800 şi 1200 m faţă de locul accidentului, pe direcţia
vântului.

Figura 31. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 148 m faţă de
locul accidentului
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Figura 32. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 409 m faţă de
locul accidentului

Figura 33. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 800 m faţă de
locul accidentului
90

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
COMPARTIMENT PROCESE/ ORS:
Instalaţia Uree II
INSTALAŢII DE MEDIU
Instalaţia îngrăşăminte lichide

Proiect nr.:
MD
1005.014.4

Figura 34. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1200 m faţă de
locul accidentului
Datorită vitezei mari a vântului, amoniacul amoniacul se dispersează rapid şi
atinge distanţele de 148, respective 409 m, corespunzătoare limitelor zonelor de
mortalitate ridicată şi de intoxicare în timpi de ordinal minutelor.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În prezentul scenario sunt analizate consecinţele emisiei de amoniac datorată
exploziei elementului de ardere în condiţii meteorologice specifice unei zile însorite de
primăvară. În acest caz, dispersia decurge în condiţii favorabile. Rezultatele calculului de
dispersie, sub forma amprentei câmpurilor de concentraţii ale amoniacului, pentru
valorile limită AEGL corespunzătoare unui timp de expunere de 30 min., sunt prezentate
în figura 35.
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Figura 35. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min
În urma analizei câmpurilor de concentraţii, prezentate în figura 35, au fost
stabilite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 132 m faţă locul
accidentului.
- zona de leziuni ireversibile, definită pentru concentraţii ale amoniacului
cuprinse între 1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă
inelară cuprinsă între 132 şi 341 m faţă de locul accidentului
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
220 ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 341 şi 824 m faţă de locul accidentului.
O interpretare corectă a efectelor unui accident chimic necesită luarea în
considerare nu numai a variaţiei în spaţiu a concentraţiei amoniacului, ci şi evoluţia
acesteia în timp la diverse distanţe faţă de sursă. În acest scop au fost reprezentate, în
figurile 36– 39, variaţiile concentraţiei amoniacului la distanţe de 132, 341, 600 şi 824 m
faţă de locul accidentului.
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Figura 36. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 52 m faţă de locul
accidentului

Figura 37. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 138 m faţă de
locul accidentului
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Figura 38. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 250 m faţă de
locul accidentului

Figura 39. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 360 m faţă de
locul accidentului
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Rezultatele prezentate în figurile 36 – 39 indică un timp de expunere foarte mic la
concentraţii mari de amoniac, de ordinul câtorva minute. Norul de ammoniac se
deplasează rapid, atingând limita zonei de intoxicare de 138 m în cca. 1 minut din
momentul producerii accidentului.
Efectele evenimentului
O avarie traseul de alimentare cu amoniac se soldează cu evacuarea în atmosferă a
unei cantităţi semnificative.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel,
în condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o
stabilitate atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează mai lent, dar dispersia
acestuia este defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la
distanţe lungi. Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de
până la cca. 424 m. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de
furtună, condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a norului toxic, astfel încât
efectele accidentului se manifestă pe distanţe mici.
În tabelul 19 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 19. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
424
1200
3600
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
148
409
1200
timp de zi
pentru 30
min.
Timp de zi,
CM3
132
341
824
cer senin, primăvară
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma ruperii traseului se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de cca.
600 kg.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 132 şi 424 m, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În tabelul 20 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac la traseul de alimentare a coloanei de sinteză, în
condiţiile meteorologice cele mai defavorabile dispersiei, specific pentru timp de noapte.
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Tabelul 20
Scenariu

beAccident
cu emisie la
un traseu de
amoniac
lichid

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 424 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- instalaţiile Amoniac,
Acid azotic, Uree,
Azotat de amoniu,
demineralizare
- depozit uree vrac
- depozit azotat de
amoniu saci
- depozit vechi
amoniac
- gazometrul de
amoniac
- rezervorul sferic de
azot pt. incendii

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 1200 m)

Din cadrul GAPRO-CO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- FIBREYNYLON
- partea de est a
localităţii Săvineşti

Zona de atenţie
(raza 3600 m)

Din afara GA-PROCO:
- localităţile Săvineşti,
Dumbrava-Deal,
Dumbrava Roşie
(partea de sud),
Brăşăuţi (partea de est),
Roznov (partea de NE),
Slobozia (partea de NE)

Personalul care deserveşte instalaţiile din zona de mortalitate ridicată poate fi pus
în imposibilitatea de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii
a noi accidente ca urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de
lucru.
Nivel de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este infimă, întrucât traseele fac obiectul
verificării tehnice periodice.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte instalaţia şi obiectele adiacente
poate suferi vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie
şi pentru un timp scurt. Nivel estimat: mare (I4);
- mediu: efecte pe termen scurt, remediere rapidă, pe o rază foarte mare de până
la 3600 m. Nivel estimat: mediu (I3);
- economic: pierderea unei cantităţi mici de amoniac. Nivel estimat: scăzut (I2)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F2
(improbabil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I4 (mare). Astfel, riscul
reprezentat de o emisie toxică datorată ruperii traseului de amoniac, se situează la
un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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Cap. 4. CONCLUZII
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii următoarele obiective:
o Instalaţia de fabricare a ureei
o Instalaţia de obţinere a îngrăşăminte lichide UREAN 32%
Instalaţia de uree granulată (II)
A fost pusă în funcţiune în 1974 şi modernizată în 2007-2008 are o capacitate de
300 000 t/an şi funcţionează după o tehnologie STAMICARBON - Olanda.
Instalaţia de obţinere a îngrăşăminte lichide UREAN 32
Instalaţia de îngrăşăminte lichide a fost pusă în funcţiune în 2008 şi are o
capacitate de 1000 t/zi.
Amplasarea instalaţiilor în cadrul platformei este următoarea:
Instalaţia uree granulată (II) este amplasată în vecinătatea următoarelor obiecte:
- la S-E: Depozitul de uree vrac;
- la E: gardul platformei chimice
Instalaţia de îngrăşăminte lichide UREAN 32 este amplasată între instalaţia
azotat de amoniu/nitrocalcar – hala neutralizare – evaporare şi instalaţia uree cristalizată,
iar vasele de stocare şi pompele de încărcare au fost amplasate lângă instalaţia Acid
Azotic. Linia de CF pentru cisternele de UAN şi rampa de încărcare sunt amplasate lângă
Depozit produs finit uree cristalizată.
Această instalaţie se află amplasată în cadrul instalaţiei UREE II.
Principalele substanţe periculoase vehiculate în Instalaţia Uree granulată şi
instalaţia de îngrăşăminte lichide sunt :

amoniac lichid

formaldehidă
Cantităţile de substanţe periculoase din instalaţia Amoniac, comparativ cu limitele
relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 – Hotărâre
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele
periculoase, sunt prezentate în Tabelul 21.
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Tabelul 21

Denumirea
substanţei

Amoniac
Formaldehidă

Cantitate
existentă
în
instalaţie
şi traseu
conducte
[tone]
22
0,5

Cantitate relevantă2

Comportamentul fizic şi chimic
al substanţelor

col. 2 din
parte I sau
II

col.3 din
partea I
sau II

în condiţii
normale de
utilizare

în condiţii
previzibile de
accident

50
5

200
50

Stabil
stabil

Toxic
Toxic

Automatizarea procesului tehnologic al Instalaţiei de Uree II se realizează cu
sistem de control distribuit (DCS).
DCS = Sistem de Control Distribuit – construit pe arhitectura de tip CENTUM CS
3000 R3 aparţinând firmei YOKOGAWA.
Este alcătuit din:
o 2 staţii operator OS1 şi OS2
o 1 staţie supervizor EWS
Sistemul asigură monitorizarea on-line a tuturor parametrilor din procesul tehnologic,
precum şi reglarea acestora şi înregistrarea (arhivarea) pe timp nelimitat.
Fiecare staţie operator are conectate pentru monitorizare 2 monitoare de tip LCD
19″.
Aparatura de câmp este în construcţie EX, este de tip inteligent, starea acesteia
putând fi diagnosticată de la distanţă pe baza protocolului HART încorporat.
Soft-ul de operare este construit pe suport Windows XP.
Magistrala sistemului este de tip ETHERNET de 1 Gbit/s.
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un
accident major, instalaţia de uree granulată şi instalaţia de îngrăşăminte lichide
UREAN 32 sunt prevăzute cu mijloace pentru intervenţia în caz de accident.
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Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 22.
Tabelul 22
Instalaţia

Instalaţia de
Uree
granulată

Instalaţia
Îngrăşăminte
lichide
UREAN 32

Scenariul accidentelor majore

Măsuri de intervenţie

Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- neetanşeităţi la pompe
- fisuri trasee amoniac

- oprire alimentare cu amoniac
- golire trasee, spălare, suflare cu
azot
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate

Accident chimic
- scăpări mari la vasul tampon de
amoniac
- defecţiuni coloană desorbţie, scăpări
mari la capac, flanşe, supape de
siguranţă
- disfuncţionalităţi la turnul de granulare
şi fluidizator

Se pun în aplicare prevederile
planului de protecţie şi intervenţie
în caz de accident chimic.

Avarii tehnologice şi mecanice:
- întreruperea alimentării cu utilităţi;
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri la
conductele de azoatat soluţie şi uree
soluţie.
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri la
pompe soluţie azotat şi uree;

- oprire alimentare cu soluţie de
azotat şi uree;
- golire trasee;
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate;
- diluare, neutralizare, epurare ape;
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută.

Explozie:
- impurităţi organice în soluţia de azotat
de amoniu de concentraţie minim 94%; Se pun în aplicare prevederile
scântei produse la tăiere, sudură, şlefuire
planului de urgenţă internă.
în zona cu soluţie concentrată de azotat;
- supraîncălzirea sistemului de transport
soluţie azotat de amoniu.

În urma analizei de riscuri ale proceselor, realizată pe utilajele conducătoare ale
procesului care vehiculează substanţe periculoase, a rezultat că principalele efecte
posibile sunt:
- Poluare atmosferica cu amoniac;
- Poluarea canalizării meteorice cu amoniac;
- Intoxicare personal;
- Pericol de incendiu;
- Pericol de explozie;
- Deteriorare utilaje.
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Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive
necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

3
4
5
6
7

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Instalaţia Uree a analizat
consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
- Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a unei avarii la un
vas tampon de amoniac lichid
- Scenariu de accident cu fisurarea unui traseu de amoniac lichid
Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în cadrul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului volum.
În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate în
Planul de Urgenţă Internă al societăţii.
Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
- cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţie) şi
cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009;
- procesul tehnologic desfăşurat;
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sursele posibile de risc;
consecinţele / efectele evenimentelor;
substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,

s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru:
 Instalaţia Uree, nivelul de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât
posibil a riscurilor, consecinţele producerii unui eveniment, mari şi
probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit - improbabil.
 Instalaţia URREAN, nivelul de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea
pe cât posibil a riscurilor, consecinţele producerii unui eveniment,
medii şi probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit - improbabil.
Insignifiant Scăzut

Mediu

Mare

Foarte mare Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar
Instalaţia Instalaţia
UREAN
UREE

F2

Improbabil
Aproape
imposibil

F1
I1

Notă:

I2

I3

I4

F- Nivelul frecvenţei

I5

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului.
Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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Scenariu de accident
Accident cu ruperea unui traseu de amoniac lichid

Instalatia de Uree - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 424 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 1200 m)
zona de atentie (raza 3600 m)

Scenariu de accident
Avarie la un vas tampon de amoniac
Instalatia de Uree - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 387 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 1100 m)
zona de atentie (raza 3600 m)
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Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în
cadrul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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Cap.1. INTRODUCERE
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Depozitele de amoniac
de pe platforma GA – PRO – CO CHEMICALS şi anume:
- depozitul de amoniac lichid TK 251;
- depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi);
- rampă descărcare amoniac.
Capacitatea de stocare de proiect a tancului de amoniac TK 251 este de 15000 t
amoniac lichid. Depozitul de amoniac a fost pus în funcţiune în anul 1971.
Capacitatea de stocare a depozitul de amoniac lichid pentru fabricaţie (vechi)
este de 530 tone, depozitul a fost pus în funcţiune odată cu instalaţia de amoniac GIAP
care în prezent este dezafectată.
Tancul de depozitare (stocare) a amoniacului, TK-251, este destinat pentru
stocarea temporara de amoniac lichid rece cu temperatura de -33 grade C si cu presiunea
de 550 / 700 mm col. apa peste presiunea atmosferică, produs în fabrica de amoniac
SALZGITTER, trimis cu pompele de amoniac ale instalaţiei de sinteza amoniac.
Există posibilitatea depozitării în TK-251 şi a amoniacului lichid cu temperatură
pozitivă (peste 10 grade C) şi cu presiune ridicată (cca. 8-12 at.) existent în depozitul de
amoniac al Secţiei II.
Răcirea amoniacului până la temperatura de -33 grade C, se face prin
autoevaporarea amoniacului lichid cu temperatura pozitivă, introdus direct în TK-251din
depozitul de amoniac al Secţiei II, menţinerea presiunii în TK-251, la valoarea de regim
de 550/700 mm col. apă, efectuând-se prin consumarea de amoniac evaporat în TK-251, la
consumatorii de amoniac gazos (fie compresoarele de amoniac din instalaţia GIAP, fie
instalaţia de acid azotic, fie compresorul propriu C-255 al depozitului de amoniac TK251).
Depozitul de amoniac,TK-251, cuprinde:
- tancul de amoniac TK-251, compresorul de amoniacC-255,
- răcitorul E-251 şi condensatorul E-255,
- motorul Diesel GC-255,
- rezervorul de motorină D-253,
- pompele de amoniac P251AB,
- pompele ACV de evacuare ape uzate din cuva betonata a tancului,
- preîncălzitorul de amoniac E-256,.
Principalele trasee sunt:
- traseul de amoniac gazos de DN 200 la consumatori,
- traseele de abur 6 at. şi condens al preîncălzitorului E-256,
2
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- traseele de apa industrială pentru inundarea cuvei betonate a tancului în caz de
avarie

 Traseul de amoniac gazos de Dn200 din TK-251: alimentează patru consumatori:
instalaţia de acid azotic, compresoarele de amoniac din GIAP, fabrica de amoniac
SALZGITTER (traseu care actualmente este blindat) şi compresorul C-255
 Traseul de alimentare cu amoniac lichid la TK-251 se compune din: traseul de amoniac
lichid din depozitul de amoniac al Secţiei II, traseul de amoniac lichid ce vine din instalaţia
de amoniac Salzgitter, traseul de amoniac lichid din schimbătorul E-255 (al compresorului
de amoniac C-255) până în tancul de amoniac TK-251
 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 câtre preîncălzitorul de amoniac E-256,
- traseul de ieşire al amoniacului lichid din E-256 câtre rampa de distribuţie
amoniac lichid la consumatori (fie depozitul de amoniac al Secţiei II, fie instalaţia de uree
granulată, traseu care actualmente este blindat).
 Traseul de alimentare cu abur se face din reţeaua de abur de 6 at. din cadrul societăţii.
 Traseul de inundare cu apă industrială a cuvei tancului, sistem utilizat în caz de
avariere a tancului. Căminul cu vana de izolare a apei industriale se găseşte lângă clădirea
unde se afla amplasat compresorul C-255. Evacuarea apelor impurificate cu ioni amoniu,
sau a apelor pluviale ce se adună din cuva betonată a tancului de amoniac se face prin
intermediul pompelor ACV care refulează apa adunată în başa de aspiraţie în canalizarea
de evacuare a apelor convenţional curate din societate.
Tancul de amoniac TK-251 este amplasat subteran la cota -3 m, într-o cuvă
betonată ce are destinaţia de a depozita scăpările de amoniac lichid în cazul avarierii
tancului de amoniac şi în care ar exista amoniac lichid.
Capacitatea de depozitare a cuvei betonate este de cca. 20000 mc.
Depozitul de amoniac de fabricaţie (vechi) a aparţinut instalaţiei amoniac GIAP şi
este format, 10 rezervoare cilindrice orizontale, cu capacitate: V = 103 m3/buc.
Fiecare rezervor prezintă supape de siguranţă şi supape de explozie. Depozitul este
dotat cu un rezervor de avarie şi bazin cimentat de avarie cu posibilitate de colectare întrun bazin subteran cu capacitatea de 500 t.
Depozitul de amoniac (nou) TK 251 se află amplasat în Sud – estul platformei
GA - PRO - CO CHEMICALS, având ca vecini:
- la Sud: rampa încărcare amoniac lichid a GA - PRO - CO CHEMICALS şi
rezervoarele de GPL aparţinând societăţii PANEBO la cca. 800 m ;
La Rampa de descărcare amoniac are loc încărcarea şi descărcarea cisternelor de
amoniac, (funcţie de situaţia dată, adică se livrează sau se primeşte amoniac.
Descărcarea amoniacului primit în cisterne de cale ferată, se face în rezervoarele
depozitului de fabricaţie (vechi).
Rampa de amoniac se poate alimenta cu amoniac de la depozitul de amoniac,
temperatura amoniacului este de 6-10oC iar presiunea de 10-14 bari.
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Depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi), şi rampa de amoniac au ca
vecinătăţi:
- la Nord: gazometru de amoniac al instalaţiei de acid azotic;
- la Est: gazometru de CO2 şi depozitul de saci azotat de amoniu;
- la Vest: instalaţia de amoniac GIAP care este dezafectată;
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Cap. 2. PREZENTAREA DEPOZITULUI DE AMONIAC
2.1. Descrierea procesului tehnologic
2.1.1. Depozitul TK 251
Procesul tehnologic de depozitare cuprinde mai multe faze: stocare, destocare,
menţinerea presiunii.
Stocarea de amoniac (L) în TK-251 cu amoniac provenit din instalaţia de
amoniac II.
Prin funcţionarea instalaţiei de amoniac, tancul de amoniac se alimentează cu
amoniac (l) rece provenit din sistemul de destindere răcire al instalaţiei de sinteză a
amoniacului, având temperatura de -28 /-32 grade C. În momentul introducerii
amoniacului (l) în TK-251, întrucât întregul tanc (tabla metalică din care este construit
tancul, izolaţia termică din interiorul tancului şi amoniacul gazos existent în interior) este
cald (aflat la temperatura mediului ambiant), o parte din amoniacul lichid se evaporă
producând creşterea presiunii în TK-251 şi totodată se produce şi răcirea tancului de
amoniac. Amoniacul gazos evaporat în tanc se consumă în instalaţia de amoniac când este
preluat de compresoarele C-254 AB, fie este preluat de instalaţia de acid azotic dacă este
în funcţiune, fie de compresorul propriu al tancului, C-255.
După răcirea tancului care poate dura de la 1 zi la 3 zile, funcţie de temperatura
mediului ambiant, depozitarea în continuare a amoniacului (l) din instalaţia de amoniac
decurge normal, fără creşteri importante de presiune în tanc, creşterile mici ale presiunii în
tanc sunt totuşi menţinute la valori constante de cca. 550 /600 mm col H2O prin
funcţionarea compresoarelor C-254AB.
Pentru primirea amoniacului (l) în tancul de amoniac se face linia de primire a
amoniacului din instalaţia de amoniac verificând să fie izolată legătura acestui traseu cu
traseul de amoniac (l) cald din depozitul vechi.
Pe timpul stocării de amoniac în tancul de amoniac se fac verificări asupra
etanşeităţii întregului sistem de stocaj precum şi a observării petelor brumate (reci) care
pot apare pe mantaua exterioară a tancului de amoniac, fapt care ne dă informaţii despre
starea izolaţiei sau a unor defecte de sudura apărute la cilindrul interior al tancului.
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Stocarea de amoniac (L) în TK-251 cu amoniac provenit din depozitul de
amoniac de fabricaţie (vechi)
În cazul nefuncţionării instalaţiei de amoniac s-a pus problema depozitarii de
amoniac în tancul de amoniac, amoniac adus cu cisternele CFR de la alţi furnizori.
Caracteristicele amoniacului adus în cisternele CFR şi care se poate depozita fără
probleme în depozitul secţiei II (care este un depozit ce lucrează la presiunea de 8-12 at. şi
la temperatura mediului ambiant, adică de la -15 grade C până la +40 grade C), nu se poate
depozita în tancul de amoniac TK-251 dacă nu se iau măsuri de consumare a amoniacului
gazos rezultat în urma procesului de autoevaporare în tanc, întrucât ar creşte rapid
presiunea în tanc peste valoarea de 760 mm col H2O la care sunt reglate supapele de
siguranţă fapt care ar duce la eşaparea de amoniac în atmosfera şi a producerii de poluare
cu amoniac.
Compresorul de amoniac C-255 din cadrul depozitului este de capacitate
insuficientă şi nu poate prelua cantitatea de amoniac gazos care rezultă din procesul de
autoevaporare a amoniacului (l) din tanc, fapt care duce la o creştere rapidă a presiunii în
tanc. Din acest motiv, pentru a depozita totuşi amoniac din depozitul vechi în tancul de
amoniac, s-a pus problema consumării amoniacului gazos rezultat în tanc în urma
procesului de răcire, deci a găsirii unor compresoare care să consume acest amoniac gazos.
În cadrul fabricii de amoniac GHIAP exista 3 compresoare de amoniac care pot
aspira fiecare un debit de cca. 1000 mc NH3/h şi deci care au posibilitatea preluării unei
cantităţi mari de amoniac gazos din tanc.
În acest sens în 1998 s-a efectuat o legătură între traseul de amoniac gazos de la
tancul TK-251 către instalaţia de amoniac II (SALZGITTER) şi compresoarele de amoniac
din instalaţia GHIAP.
În anul 1998 în luna august s-a introdus în lucru tancul de amoniac TK-251
alimentând tancul cu amoniac din depozitul vechi, asigurând consum de amoniac gazos
către compresoarele de amoniac din GHIAP. Amoniacul gazos aspirat şi comprimat de
compresoarele de amoniac din instalaţia GHIAP este răcit şi lichefiat iar amoniacul lichid
rezultat se trimite din nou în depozitul vechi de amoniac.
Testarea a fost o reuşită, iar în perioada anilor 1998 / 2004 tancul de amoniac TK251 a asigurat stocarea de amoniac adus în cisterne CFR (prin intermediul depozitului
vechi de amoniac).
Se face precizarea că operaţia de stocare a amoniacului din cadrul depozitului vechi
se face sub o supraveghere cât mai atentă şi la debite de alimentare cu amoniac (l) al
tancului TK-251 care să nu producă fenomene de vibraţii a tancului sau de lovituri de
berbec în conducta de alimentare cu amoniac (l) de la baza tancului.
În timpul destocarii de amoniac se recomandă menţinerea unei presiuni optime în
tanc de 400 / 500 mm col de apa. Din experienţă s-a constatat că aceste valori facilitează o
bună siguranţă în exploatarea tancului, în caz de cădere accidentală a compresoarelor de
amoniac din instalaţia GHIAP.
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Pentru pornirea sistemului de stocare amoniac din cadrul depozitului vechi de
amoniac se fac iniţial pregătiri de pornire a compresoarelor de amoniac din instalaţia
GHIAP.
În perioada de pregătire de pornire a compresoarelor de amoniac din GHIAP
operatorii de la TK-251 vor lua legătura cu operatorii de la depozitul de amoniac vechi
pentru a se pregăti de trimitere amoniac lichid către tancul de amoniac TK-251 şi să
introducă sub presiune acest traseu.
Operatorii de la depozitul de amoniac TK-251 vor controla să fie închise ventilele
de legătură între traseul de amoniac lichid de la depozitul vechi şi traseul de alimentare cu
amoniac a tancului TK-251; de asemenea se verifică să fie închise ventilele de legătură a
traseului de amoniac de la depozitul vechi cu traseul de amoniac către uree II şi să fie
închise ventilele de legătură cu traseul de ieşire a amoniacului (l) din preîncălzitorul E256.
După pornirea compresoarelor de amoniac din GHIAP operatorii de la acest loc de
muncă comunică operatorilor de la tancul de amoniac TK-251 că s-a pornit compresorul şi
că pot deschide vana pe amoniac gazos din tanc către consumatori.
Operatorii de la depozitul de amoniac TK-251 concomitent cu manevra de
deschidere a vanei de amoniac gazos către consumatori vor deschide încet şi ventilele de
introducere amoniac lichid în tancul TK-251 din traseul de amoniac lichid de la depozitul
vechi. De asemenea se va deschide şi ventilul de izolare a intrării amoniacului (l) în TK251 situat la baza tancului de amoniac. Se va urmări atent evoluţia presiunii în TK-251 şi
se vor executa manevre de mărire a debitului de amoniac sau de reducere a debitului de
amoniac care se introduce în tanc în funcţie de presiunea din tanc, care trebuie menţinută
la valori de 400 / 500 mm col apă.
Pe perioada stocării de amoniac se va menţine legătura atât cu depozitul vechi de
amoniac cât şi cu operatorii de la compresoarele de amoniac din GHIAP pentru reglarea
procesului de stocare.
Pe timpul stocării de amoniac în tancul de amoniac se fac verificări asupra
etanşeităţii întregului sistem de stocaj precum şi a observării petelor brumate (reci) care
pot apare pe mantaua exterioară a tancului de amoniac, fapt care ne dă informaţii despre
starea izolaţiei sau a unor defecte de sudura apărute la cilindrul interior al tancului.
Orar se vor nota în registru de parametrii valoarea parametrilor în procesul de
stocare amoniac în TK-251.
Se verifică suplimentar la manometru cu contacte electrice din aspiraţia
compresorului dacă există presiune de amoniac pe traseu.
Se roteşte câteva ture compresorul pentru a asigura ungerea cu ulei a lagărelor.
Se deschid în continuare următoarele ventile de pe compresor:
- se deschide ventilul de refulare treapta I
- se deschide ventilele de aspiraţie treapta a II a
- se deschide ventilul manual de by-pass a treptei II refulare – aspiraţie treapta I
Se menţine închis ventilul de refulare treapta II al compresorului.
Se face menţiunea că electroventilul MV2 de pe by-passul refulare treapta a II a
aspiraţie treapta I, la pornirea compresorului trebuie să fie în poziţie deschisă.
7

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

Compresorul are un sistem de pornire şi oprire automată, în funcţie de valoarea
presiunii din aspiraţia compresorului. Astfel la presiunea de 700 mm col apa compresorul
porneşte automat, iar la valoarea presiunii de 550 mm col apa compresorul se opreşte
automat. Din motive de securitate şi siguranţă a compresorului s-a renunţat la acest sistem
automat, aşa că pornirea sau oprirea compresorului se face manual.
Se acţionează butonul de pornire a motorului compresorului, de la tabloul electric
nr.1 din hala agregatului Diesel.
Compresorul intră în funcţiune iar acest lucru va face să intre în funcţiune şi pompa
de ulei. Se va urmări ca presiunea pe ulei să nu scadă sub valoarea de 1,2 at.
Amoniacul gazos este aspirat şi apoi refulat de treapta I, intră în E-255 şi ajunge în
aspiraţie treapta a II a.
Electroventilul MV2 aflat pe traseul de by-pass refulare tr. II - aspiraţie tr. I,
primeşte tensiune cu temporizare după ce s-a dat impuls de anclasare a compresorului.
Deci electroventilul se va închide treptat efectuând încărcarea celor două trepte ale
compresorului.
La pornirea compresorului intră în funcţiune şi cele două ventilatoare de la E-251
pentru răcirea amoniacului refulat de treapta a II a lui C-255.
Se închide treptat ventilul manual de by-pass refulare treapta II - aspiraţie treapta I
şi se urmăresc presiunile de pe refulare treapta I şi de pe treapta II. În momentul atingerii
presiunii de 3,2 at pe refulare tr. I şi 8 / 12 at. pe refulare tr. II, se deschide ventilul de
refulare treapta II asigurând circuit prin E-251.
Se verifică să fie făcută linia de alimentare cu amoniac de la E-251 la E-255 şi de la
E-255 către tancul de amoniac TK-251. De asemenea se deschide alimentarea cu amoniac
lichid a umpluturii din condensatorul E-255.
Se urmăreşte evoluţia parametrilor pe cele două trepte de compresie (temperaturi şi
presiuni) şi evoluţia sistemului de răcire condensare amoniac în cele două utilaje E-255 şi
E-251.
Deasemenea există şi un by-pass de injecţie amoniac lichid din traseul de ieşire din
E-255 către TK-251, în traseul de aspiraţie amoniac gazos in treapta I. Acest traseu se
foloseşte în special pentru reglarea temperaturii în aspiraţie treapta I la valoarea de –28 / 33 grade C. (mai ales când tancul este incomplet răcit sau când temperatura mediului
exterior este foarte ridicată şi care deci favorizează încălzirea amoniacului din tanc către
compresor).
Pornirea normala a sistemului de destocare amoniac din TK-251
Pornirea normală a pompelor de amoniac P-251 AB
Se consideră că există amoniac lichid în TK-251 şi se anunţă depozitul vechi de
amoniac (sau instalaţia de amoniac II sau uree II) să fie pregătiţi de primire amoniac lichid.
Se primeşte confirmare de la electricianul de tură ca motorul electric este apt de
pornire. Se face amorsarea pompei deschizând clapeta de pe traseul de legătura între
aspiraţia pompelor şi tancul de amoniac, se deschid ventile generale de pe acest traseu
către aspirata pompelor se deschide ventilul de aspiraţie la pompa care se porneşte, se
deschide ventilul de golire de pe pompa care se porneşte.
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Se verifică să fie izolată pompa care nu se porneşte. Se verifică că ventilul de pe
refularea pompei care se porneşte să fie închis. Se porneşte motorul electric de la pompa
care s-a pregătit de pornire în momentul în care pompa este amorsata(brumata). Se
urmăreşte atent evoluţia presiunii de la manometrul de pe refularea pompei iar în
momentul când indică 10 / 14 at. se deschide ventilul de pe refularea pompei menţinând
valoarea presiunii pe refularea pompei la valori cuprinse între 12 at şi maxim 16 at.
Pornirea pompei P-251 A sau P-251 B se realizează numai după ce s-a finalizat
pregătirea de pornire a schimbătorului de căldura E-256.
Punerea în funcţiune a schimbătorului E-256 pentru livrare amoniac la consumatori
Se verifică dacă toate armăturile la vas sunt închise. Se verifică dacă toată aparatura
AMC este pe poziţie şi aptă de funcţionare. Este prezent aerul de comandă. În lipsa aerului
de comandă punerea în lucru a regulatoarelor se face manual, la fel şi reglările de
parametri se execută tot manual. Se pune sticla de nivel de la preîncălzitor în funcţiune (se
deschid ventilele de izolare a sticlei de nivel). Se face alimentarea cu amoniac lichid a
spaţiului intertubular a lui E-256.
Alimentarea cu amoniac se face din traseul de refulare al pompelor P-251AB către
E-256. S-a asigurat abur de 4 at. la preîncălzitor. Pe măsura creşterii nivelului în spaţiul
intertubular a lui E-256 se trece la introducerea aburului în serpentinele fascicolului de
abur din preîncălzitor deschizând treptat ventilele de intrare abur şi deschizând apoi şi
ventilele de pe ieşire condens din fascicolul de abur al preîncălzitorului E-256. La
atingerea nivelului normal de lichid în spaţiul intertubular al preîncălzitorului se închide
amoniacul lichid către blazul lui E-256.
În momentul când în spaţiul intertubular presiunea creşte la 8-10 at. se deschide
ventilul de amoniac gazos din acest spaţiu către consumatori (acest traseu intră în traseul
de amoniac gazos din tanc către consumatori), în aşa fel încât să se menţină cât mai
constantă valoarea de 8-10 at în spaţiul intertubular al lui E-256. Tot în acest moment se
deschide şi ieşirea amoniacului lichid cald la +10 grade din E-256 către consumatori.
Se menţine presiunea amoniacului (l) spre consumatori la valori de 8-12 at., funcţie
şi de temperatura amoniacului (l) la ieşire din fascicolul de amoniac al schimbătorului E256. Temperatura amoniacului către consumatori se poate regla şi injectând amoniac (l)
rece de pe traseul de refulare al pompelor P-251 AB către E-256 în traseul de ieşire
amoniac (l) cald din E-256. Reglarea acestei injecţii se face în aşa fel încât temperatura
amoniacului spre consumatori să se menţină la valori de +10 grade C.
Se menţine permanent legătura cu depozitul vechi de amoniac pentru corelarea
manevrelor de livrare amoniac în condiţii de deplină siguranţă.
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Descrierea operaţiilor pentru oprirea instalaţiei de stocare amoniac în TK-251
Oprirea stocării de amoniac (l) în TK-251 cu amoniac provenit din instalaţia de
amoniac II
Operatorul din tabloul de comandă din fabrica de amoniac sau maistru de tura va
anunţa operatorul de la TK-251 asupra întreruperii livrării de amoniac din fabrica de
amoniac către TK-251. După primirea informaţiei de la operatorul din tabloul de comandă
al fabricii de amoniac, se trece la izolarea traseului de intrare amoniac în TK-251
închizând ventilul de la baza tancului de pe acest traseu. În continuare se urmăreşte
evoluţia presiunii în TK-251, luând măsuri de menţinere a acestei presiuni în limitele
normale de funcţionare a tancului.
Oprirea stocării de amoniac (l) în TK-251 cu amoniac provenit din depozitul de
amoniac al secţiei II (depozitul vechi de amoniac)
Operatorii de la depozitul de amoniac vechi înştiinţează operatorii de la depozitul
de amoniac TK-251 despre manevra care se execută (oprirea livrării de amoniac lichid din
depozitul vechi către TK-251). După primirea acestei informaţii operatorul de la tancul
TK-251, trece la închiderea ventilelor de legătură între traseul de amoniac de la depozitul
vechi şi traseul de amoniac de la instalaţia de amoniac care tancul de amoniac TK-251.
Suplimentar se va închide şi ventilul de la baza tancului de pe acest traseu. În
continuare se urmăreşte evoluţia presiunii din TK-251 şi nu se dă comanda de oprire a
compresorului de amoniac din instalaţia GHIAP până când presiunea din tanc nu scade la
valoarea de 200 mm col apa. La atingerea presiunii în tanc TK-251 de 200 mm col apa, se
comunică operatorilor din instalaţia GHIAP să treacă la oprirea compresoarelor de
amoniac. Se trece apoi la izolarea vanei pe amoniac gazos din TK-251 către consumatori
(acest lucru este valabil în cazul când instalaţia de acid azotic nu funcţionează). Se va
urmări în timp evoluţia presiunii în tanc iar atunci când aceasta ajunge la valori de 450-500
mm col apa se va porni fie compresorul C-255, fie compresoarele de amoniac din GHIAP;
după aducerea presiunii în tanc la 200 mm col apa se opresc compresoarele care au fost
pornite.
Oprirea sistemului de destocare amoniac din TK-251
Oprirea pompelor de amoniac P-251 AB. Se închide ventilul de refulare pe pompa
aflată în funcţiune. Se acţionează din tablou butonul de oprire a motorului electric aferent
pompei aflate în funcţiune. Se închide ventilul de aspiraţie pompă; se goleşte de lichid
pompa.
Oprirea din funcţiune a schimbătorului E-256
S-a primit în prealabil solicitarea, fie de la operatorii de la depozitul de amoniac
vechi, fie de la maistrul de tură, de a se trece la oprirea sistemului de destocare amoniac
din tancul TK-251. Se consideră că pompa de amoniac P-251 AB a fost oprită. Se trece la
izolarea traseului de ieşire amoniac din preîncălzitor către consumatori. Se continuă
evaporarea până la complet a amoniacului lichid din spaţiul intertubular a lui E-251,
asigurând amoniac gazos din preîncălzitor la consumatori (fie fabrica de amoniac II, fie la
instalaţia de acid azotic).
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În această perioadă este bine de golit şi traseul de amoniac lichid dintre refulare
pompe P-251 şi E-256 prin deschiderea ventilului de alimentare cu lichid a nivelului din
balazul lui E-256 şi evaporarea acestuia asigurând consumul de amoniac gazos la
consumatori. După evaporarea completă a amoniacului din blazul lui E-256 se închide
ventilele de intrare abur în preîncălzitor, se închide ventilul de amoniac gazos din
preîncălzitor la consumatori, se închide ventilul de pe traseul de amoniac lichid către
blazul lui E-256. Se urmăreşte scurgerea completă de condens din serpentinele fascicolului
de abur aferent schimbătorului E-256. Dacă există sursa de aer sau azot se poate trece la
suflarea cu aer (azot) a ţevilor fascicolului de abur şi acest lucru este cu atât mai necesar,
dacă operaţia de destocare s-a efectuat în perioada anotimpului de iarnă când există
posibilitatea îngheţării urmelor de apă ramase în fascicol şi deci spargerea ţevilor.
Operaţii în funcţionarea normală la stocarea de amoniac în TK-251
Operaţii în funcţionarea normală la stocarea de amoniac din instalaţia de amoniac
II
Pe timpul trimiterii de amoniac lichid din fabrica de amoniac se va urmări atent
evoluţia presiunii in TK-251, evoluţia nivelului de amoniac în tanc. Se va urmări dacă nu
sunt scăpări de amoniac din sistem, se va urmări dacă nu apar pete reci pe mantaua
exterioară a tancului de amoniac. Orar se vor nota parametrii de pe tanc în registru de
parametri. Se menţine curăţenie la locul de muncă inclusiv în cuva tancului şi în vestiar şi
în grupul social. La apariţia unor anomalii în exploatarea sistemului de stocare amoniac în
TK-251, va înştiinţa imediat conducătorii secţiei despre problemele apărute.
Operaţii în funcţionarea normală la stocarea de amoniac din depozitul vechi de
amoniac
Stocarea de amoniac în TK-251 cu amoniac de la depozitul vechi se face numai prin
funcţionarea compresoarelor de amoniac din GHIAP, care asigură consumul de amoniac
gazos care se produce la destinderea şi răcirea amoniacului în TK-251. În timpul stocării
de amoniac în TK-251 se va regla debitul de alimentare cu amoniac către tancul TK-251,
manevrând ventilul de alimentare de pe estacada, în aşa fel încât să nu crească presiunea în
tanc peste 500 mm col apa.
De asemenea dacă apar fenomene de vibraţii anormale ale tancului TK-251, sau
apar lovituri de berbec în capul ventilului de alimentare cu amoniac de la baza tancului se
vor lua măsuri de reducere a debitului de amoniac către tanc chiar dacă presiunea în tanc
scade sub 350 mm col apă.
Se va urmări permanent evoluţia presiunii şi nivelului de amoniac în tanc. Se va
urmări dacă nu sunt scăpări de amoniac din sistem, se va urmări dacă nu apar pete reci pe
mantaua exterioară a tancului de amoniac.
Operaţii în funcţionarea normală a compresorului C-255
Se va urmări evoluţia temperaturilor si presiunilor pe treptele de compresie si se iau
masuri de reglare a parametrilor ori de câte ori constata abateri anormale ale acestora.
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Se va urmări evoluţia nivelului si presiunii pe uleiul de ungere Se va urmări
evoluţia presiunii in tanc si nivelul de amoniac din tanc. Se asculta daca nu apar zgomote
sau vibraţii in funcţionarea compresorului. Se va urmări daca nu sunt scaperi de amoniac
din sistem.
Operaţii în funcţionarea normală a sistemului de destocare amoniac din TK251
Se va urmări evoluţia funcţionarii pompelor P-251 AB, urmărind presiunea de pe
refulare pompa care se menţine la 10-15 at, dacă pompa nu are tendinţe de dezamorsare,
dacă nu apar scăpări de amoniac la presetupa pompei, dacă în timpul funcţionarii pompei
nu apar zgomote sau vibraţii.
Se va regla presiunea pe amoniac gazos din E-256 manevrând ventilul de pe spaţiul
intertubular (mantaua lui E-256) în aşa fel încât presiunea să se menţină la 8-10 at.
Se menţine temperatura pe ieşire amoniac lichid din E-256 către consumatori
manevrând ventilul de ieşire condens din fascicolul de abur al preîncălzitorului E-256
Se urmăreşte presiunea aburului de intrare în preîncălzitor şi se solicită ridicarea
presiunii dacă constată că aceasta scade.
Se va urmări nivelul de amoniac din blazul preîncălzitorului E-256 şi se iau măsuri
de menţinere a nivelului la valori normale manevrând asupra ventilului de alimentare cu
amoniac lichid al blazului lui E-256. Se va urmări dacă nu apar scăpări de amoniac din
sistem. Se menţine legătura cu depozitul de amoniac vechi pentru corelarea manevrelor
între cele două locuri de muncă. Se menţine curăţenie la locul de muncă în vestiar şi în
grupul social. Se aduce la cunoştinţa conducerii secţiei orice anomalie apărută în
funcţionarea sistemului de stocare. Va tine legătura cu dispecerul de producţie şi va anunţa
manevrele care le execută în instalaţie.
2.1.2. Depozitul de amoniac pentru fabricaţie ( vechi)
Depozitul de amoniac este destinat păstrării amoniacului lichid pentru Instalaţiile de
obţinere a acidului azotic, azotat de amoniu şi nitrocalcar cât şi pentru instalaţia uree
granulată.
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 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.
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Acest rezervor se păstrează 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.
Depozitul este dotat cu un bazin cimentat de avarie (cuvă de retenţie) cu posibilitate
de colectare într-un bazin subteran cu capacitatea de 500 t.
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 şi uree granulată, 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.
2.1.3. Rampa de descărcare / încărcare amoniac
La rampa de amoniac are loc încărcarea şi descărcarea cisternelor de amoniac,
(funcţie de situaţia dată, adică se livrează sau se primeşte amoniac).
Rampa de amoniac se poate alimenta cu amoniac de la depozitul de amoniac de
fabricaţie (vechi), temperatura amoniacului este de 6-10oC iar presiunea de 10-14 bari.
La rampa de amoniac se face şi descărcarea amoniacului primit în cisterne de cale
ferată. Pentru această operaţie se foloseşte acelaşi traseu de amoniac.
Încărcarea amoniacului în cisterne se poate face în două feluri:
- fără degazarea recipientului aflat la încărcare (în acest caz durata de încărcare
este mai lungă);
- cu degazarea recipientului aflat la încărcare (în acest caz timpul de încărcare este
mai redus).
Cisternele de cale ferată, pe toată durata încărcării sunt cântărite cu ajutorul a două
poduri basculă, care deservesc cele două posturi de încărcare.
Cantitatea de amoniac ce trebuie încărcată, se programează în funcţie de capacitatea
recipientului montat pe vehicul.
Conducta de amoniac lichid, care alimentează rampa, este prevăzută cu:
- termometrul local T.I. - 1, pentru măsurarea temperaturii;
- supapă de siguranţă;
- ventil de izolare.
Traseul de degazare a cisternelor este în legătură cu posturile de încărcare, fiecare
având ventil de izolare.
Descărcarea cisternelor de amoniac se face prin creare de suprapresiune în cisterne
cu ajutorul a compresorului de amoniac de la GIAP.
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Amoniacul cu presiunea de 10-12 ata este adus la rampa de descărcare printr-un
traseu de la depozitul de amoniac pe care sunt montate :
- ventilele de izolare;
- ventilul de purja;
- termometru;
- indicaţie tablou comandă.
Rampa de încărcare-descărcare este prevăzută cu trasee de amoniac lichid şi gaz.
Pe traseul de amoniac lichid şi gaz sunt montate:
- ventilele de izolare ;
- ştuţ pentru manometru M1;
- ventil de purja;
- furtune flexibile confecţionate din material inox sertizat.
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Principalele caracteristici ale substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în
depozitele de amoniac TK 251 şi depozitul de amoniac de fabricaţie (vechi) sunt
prezentate în continuare:

Nr.
crt.
1
2

Instalaţia

Substanţa
periculoasă

Tanc amoniac
Depozit
amoniac de
fabricaţie

amoniac

Cantitate
max.
15 000
530

Tabelul 1
Indicaţii despre
pericole speciale
toxic

Clasificarea şi etichetarea substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în cadrul
Depozitelor de amoniac, conform Anexa 2 la H.G. nr. 1408/2008, sunt prezentate în
continuare.

Nr.
Crt.

Denumirea
comerciala
a substanţei

Nr. Index
(cf. anexa nr. 2 la
HG nr. 1408 /
2008)

0

1

2

1

Amoniac

007-001-00-5

Tabelul 2
Clasificarea / etichetarea substanţei
(cf. HG nr. 1408 / 2008)
Etichetare
(clasa de pericol /
Clasificare
clasa de risc / clasa de
securitate)
3
4
R10
T; N
T; R23
R10, R23, R34, R50
C; R34
S1/2, S9, S16, S26,
N; R50
S36/37/39, S45, S61

Clasificarea şi etichetarea substanţele periculoase vehiculate, în cadrul Depozitelor
de Amoniac, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) este prezentată
în continuare.
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Tabelul 3
Clasificarea / etichetarea substanţei
Clasificare
Etichetare
Nr.
Crt.

1.

Denumirea
comercială

Amoniac1

Nr. CE

Clasa de pericol şi categoria
Cod(uri)

-Gaz inflamabil, Categoria
2;
-Gaz comprimat
-Toxicitate acută (la
inhalare), Categoria 3;
231-635-3
-Corosiv pentru
piele/iritaţie, Categoria 1B;
-Periculos pentru viaţa
acvatică, Pericol acut,
Categoria 1

Fraza
Pictogramă,
Fraza
de
Cuvânt de
de
pericol
avertizare
pericol
Cod(uri)
Cod(uri)
Cod(uri)

H221
H332
H314
H400

GHSO4
GHSO6
GHSO5
GHSO9

H221
H332
H314
H400

Notă: 1 - H221 – Gaz inflamabil; H332 – Nociv în caz de inhalare; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii
şi lezarea ochilor; H400 – Foarte toxic pentru viaţa acvatică;

Comportarea substanţelor vehiculate în instalaţiile GA-PRO-CO-CHEMICALS în
condiţii normale sau de avarie sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4
Nr.
crt.

1.

Denumirea
substanţei
periculoase

Amoniac

Comportament în condiţii
Nr. CAS

7664-41-7

normale
Produsul este stabil
în condiţii normale
de depozitare şi
manipulare
Nu suferă
polimerizări
accidentale
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accident
Reacţionează violent cu acizii, cu
agenţii oxidanţi, cu sărurile de
brom, halogenuri şi
interhalogenuri, compuşi cu aur,
argint, telur, mercur, etilenoxid,
acid hipocloric, hipocloriţi, metale
(atacă cuprul, zincul, aluminiul şi
aliajele lor). Prin dizolvare în apă
degajă cantităţi mari de căldură.
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2.3. Factori de risc de accident major
Riscurile posibile de accident major la rezervorul de amoniac TK251, depozitul de
amoniac de fabricaţie vechi şi rampa de descărcare/încărcare amoniac sunt:
1. Risc de explozie
Condiţii care pot conduce la accident major:
- nerespectarea normelor de regim tehnologic prin depăşirea presiunii şi
temperaturii de regim
- scăpări de amoniac gaz, depăşirea limitei inferioare de explozie a amoniacului în
amestecul amoniac-aer
- nerespectarea instrucţiunilor de introducere abur în traseu rece
2. Risc de incendiu
- nerespectarea parametrilor tehnologici
- depozitarea necorespunzătoare a amoniacului
- prezenţa unor surse de căldură care pot aprinde de la distanţă vaporii de amoniac
- neetanşeităţi pe fluxul tehnologic, ce pot conduce la aprinderea amoniacului gaz
de la o scânteie, descărcare atmosferică, electricitate statică
- dereglări în procesul tehnologic, ca urmare a nefuncţionalităţii parţiale sau totale
a aparaturii AMC ;
- deversare de ulei pe zone fierbinţi.
Măsurile de securitate în caz de incendiu / explozie sunt în conformitate cu
Regulamentul de funcţionare al depozitului şi instrucţiunile de lucru şi anume:
- şeful de formaţie anunţă Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă şi
dispeceratul de producţie, solicitând oprirea instalaţiilor şi intervenţia pentru
izolarea incendiului;
- se goleşte cât mai urgent utilajul avariat;
- se iau măsuri de localizare a incendiului folosind instalaţiile de stins incendiul şi
stingătoarele din dotare
3. Risc de intoxicare cu amoniac
Pericol de intoxicare a personalului de exploatare apare ca urmare a producerii unor
incidente în depozit, având consecinţă emisii masive de amoniac, cauzate de:
- rupere de armături
- distrugerea garniturilor la flanşe
- fisurarea traseelor, a utilajelor
- scăpări la presetupele ventilelor, la pompe sau compresoare
- blocarea pe poziţia deschis a supapelor de siguranţă
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În aceste cazuri se izolează porţiunea de traseu avariat, se anunţă dispecerul de
producţie şi şeful ierarhic. În unele cazuri se poate merge până la oprirea instalaţiei şi
golirea acesteia. Se iau măsuri urgente de remediere sau înlocuire a porţiunii avariate.
Măsurile de securitate privesc:
- purtarea obligatorie a măştii de gaze cu cartuş pentru amoniac (verificată în
termen);
-

evitarea neetanşeităţilor, prin urmărirea în permanenţă a procesului tehnologic;
purtarea de echipament de lucru şi protecţie în conformitate cu cerinţele
prevăzute în normativul de securitatea muncii

4. Risc de arsuri chimice şi termice
Arsurile chimice pot fi cauzate de acţiunea directă a:
- amoniacului gaz, amoniacului lichid
- apă amoniacală
Arsurile termice se pot produce datorită:
- neizolării unor suprafeţe fierbinţi
- manipulării neglijente a aburului şi condensului
- lucrului cu foc deschis
Riscul de producere de arsuri poate fi evitat dacă se iau măsuri de securitate a
personalului de la locurile de muncă unde acest risc este potenţial, respectiv purtarea unui
echipament de lucru şi protecţie corespunzător, coroborat cu respectarea instrucţiunilor de
lucru şi de securitatea muncii.
5. Risc de asfixiere cu azot
Riscul de asfixiere cu azot apare unde concentraţia oxigenului scade sub 17% şi nu
se respectă instrucţiunile de securitatea muncii (nu se utilizează măşti izolante cu oxigen
sau aer sau măşti cu aducţiune de aer curat).
La lucrările de remediere avarii, în încăperi închise sau la rezervoare, unde s-au
efectuat suflări cu azot ale utilajelor şi concentraţia de oxigen ajunge sub 17% vol.,
măsurile de securitate impun utilizarea de măşti izolante cu oxigen sau aer sau măşti cu
aducţiune de aer curat
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 5.
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Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice:
- întreruperea alimentării cu
utilităţi;
- dereglare parametrii optimi de
proces;
- neetanşeităţi la armături şi
garnituri compresoare;
- neetanşeităţi trasee, presetupe la
pompe amoniac;
- neetanşeităţi, fisuri la trasee
tehnologice, compresoare, etc.
Explozie, incendiu:
- fisură corp tanc urmată de
explozie şi incendiu.
Accident chimic:
- creştere presiune în tanc urmată
de emisii de amoniac în aer;
- fisurare compresor refrigerare.
Avarii mecanice
- defecţiuni etanşare pompă
- fisuri, coroziune traseu

Rampă
descărcare
amoniac

Explozie, incendiu
- fisură corp cisternă urmată de
explozie şi incendiu
Accident chimic
- neetanşeităţi, defecţiuni garnituri,
flanşe, cisterne, vagoane;
- creştere presiune în cisternă
urmată de emisii de amoniac în aer
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Tabelul 5
Măsuri de intervenţie
- oprire utilaje şi izolare
echipament;
- by-pasarea utilajelor la care a
apărut defecţiunea;
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (golire, spălare,
inertizare, determinarea
concentraţiei de amoniac în aer şi
apă);
- inundare cu apă, diluare;
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută.
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
- oprire pompă, trecere pe pompa
de rezervă, remediere defecţiune
- izolare traseu, purjare amoniac,
spălare, suflare cu azot, înlocuire
tronson fisurat
- respectarea strictă a
instrucţiunilor de lucru cu
amoniac.
- izolare cisternă
- scoaterea imediată din convoi a
cisternei cu defecţiuni, pentru
remediere
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă.
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2.4. Oprirea instalaţiei în situaţii accidentale
Toate utilajele din depozitele de amoniac sunt prevăzute cu dublă protecţie: A.M.C.
- interblocaje, PC-uri – regulatoare, mecanice – supape de siguranţă.
Aparatele A.M.C. sunt alimentate atât cu tensiune cât şi cu aer instrumental. În
cazul întreruperii energiei şi a aerului se by-passează aparatele A.M.C. prin deschiderea
ventilelor manuale, ciclul de producţie fiind urmărit de aparatele locale montate pe utilaje.
1. Lipsă tensiune
Lipsa de tensiune la stocarea de amoniac în TK-251 cu amoniac de la instalaţia
de amoniac II
Lipsa de tensiune este numai locală
În acest caz aparatura AMC care este electronică (presiunea şi nivelul de amoniac în
tanc) nu este utilizabilă, singurul control rămâne manometrul cu contacte electrice de pe
traseul de aspiraţie a amoniacului gazos din tanc către compresorul C-255.
Se poate continua alimentarea cu amoniac a tancului TK-251, iar între timp se
solicită intervenţia electricienilor pentru remedierea defecţiunii.
Dacă remedierea defecţiunii este de durată mai îndelungată se va întrerupe
alimentarea cu amoniac lichid a tancului iar repornirea alimentarii cu amoniac se face
numai după remedierea defecţiunii.
Lipsa de tensiune este generala la nivel de societate
Aceasta situaţie presupune că toate instalaţiile din societate se opresc pe regim de
avarie dacă aceste instalaţii se aflau în funcţiune. Se va izola sistemul de introducere a
amoniacului lichid în TK-251. Se va urmări evoluţia presiunii în TK-251 la manometrul cu
contacte electrice de pe traseul de aspiraţie compresor C-255.
În cazul creşterii presiunii in TK-251, iar apariţia tensiunii întârzie se va trece
imediat la pornirea agregatului Diesel, cuplarea la generatorul de curent şi cuplarea
generatorului la reţeaua trifazică de tensiune şi pornirea în acest fel a compresorului C255, care va prelua amoniacul gazos din tanc şi astfel presiunea din tanc fie că nu va mai
creşte fie că va scădea.
În caz că presiunea în tanc nu scade chiar dacă compresorul C-255 este în funcţiune,
atunci se va deschide uşor ventilul de amoniac gazos de pe mantaua exterioară a tancului şi
se va barbota amoniac gazos în basa pompelor ACV de evacuare ape uzate. Când
presiunea în tanc scade se va închide complet ventilul de amoniac gazos de pe mantaua
exterioara a tancului. La revenirea tensiunii în societate, se va opri agregatul Diesel, se va
deconecta generatorul de curent de la reţeaua trifazică, se deconectează generatorul de
curent de la agregatul Diesel apoi se opreşte maşina Diesel. În continuare compresorul C255 se menţine în funcţiune cât timp este necesar pentru reducerea presiunii în TK-251
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Lipsa de tensiune la stocarea de amoniac în TK-251 cu amoniac din depozitul
vechi de amoniac
Lipsa locală de tensiune (numai tancul de amoniac este rămas fără tensiune)
Se va închide amoniacul lichid spre tanc. Se va funcţiona cu compresoarele de
amoniac din GHIAP pentru scăderea presiunii din tanc până la 200 mm col apa. Presiunea
se urmăreşte la manometrul cu contacte din aspiraţia lui C-255. Se solicită intervenţia
sectorului energetic pentru înlăturarea defecţiunii. Dacă până la valoarea de 200 mm col
apa a presiunii din tanc, nu s-a remediat defecţiunea electrică se va transmite operatorilor
din instalaţia GHIAP să oprească compresoarele de amoniac aflate în funcţiune.
După apariţia tensiunii se reiau operaţiile de punere în funcţiune a stocării de
amoniac conform instrucţiunilor de lucru.
Lipsa generală de tensiune în societate
Aceasta situaţie presupune ca toate instalaţiile din societate aflate în funcţiune au
fost oprite în regim de avarie ca urmare a lipsei de tensiune. În acest caz au căzut şi
compresoarele de amoniac din instalaţia GHIAP. Se va închide imediat alimentarea cu
amoniac lichid de la depozitul vechi de amoniac către tanc, se va închide apoi vana pe
amoniac gazos din tanc către consumatori. Întrucât amoniacul care a fost introdus în tanc
nu este suficient de rece, acesta va continua să se evapore în tanc fapt care va favoriza
creşterea presiunii în tanc. Urgent se porneşte agregatul Diesel se cuplează generatorul de
curent la reţeaua trifazică şi se porneşte compresorul de amoniac C-255.
Dacă deşi compresorul de amoniac C-255 este în funcţiune, presiunea din tanc
creşte, se va lua legătura cu fabrica de acid azotic pentru a introduce amoniac gazos din
tanc în gazometru de amoniac dacă nivelul din gazometru permite acest lucru.. Dacă
răspunsul este afirmativ se va deschide vana de amoniac gazos din tanc către consumatori
şi se va urmări evoluţia presiunii în tanc. Dacă cu toate aceste manevre presiunea în tanc
nu scade se va solicita instalaţiei de acid azotic sa primească amoniac în gazometru iar
nivelul gazometrului se menţine prin deschiderea ventilului de amoniac gazos la luminarea
gazometrului de amoniac. Când presiunea în tanc începe să scadă se revine la situaţia
iniţială închizând amoniacul către consumatori. La apariţia tensiunii se opreşte agregatul
Diesel iar compresorul trece pe alimentare normala cu tensiune.
Se reiau operaţiile de pornire a stocării de amoniac în tancul TK-251 cu amoniac
din depozitul vechi conform instrucţiunilor de lucru.
Lipsa de tensiune în cazul destocării de amoniac din TK-251 cu pompele P-251
AB
Acest lucru presupune că pompele au fost oprite în regim de avarie ca urmare a
lipsei de tensiune. Se trece la izolarea sistemului de destocare (se izolează pompa aflată în
funcţiune şi preîncălzitorul E-256). Se anunţă consumatorii despre oprirea destocarii (fie
depozitul de amoniac vechi fie fabrica de uree II). La apariţia tensiunii se reiau operaţiile
de punere în funcţiune a sistemului de destocare amoniac din TK-251 conform
instrucţiunilor de lucru.
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2. Incendiu la motorul electric al pompei de amoniac P-251 AB aflate în
funcţiune
Se opreşte imediat pompa din butonul de oprire dacă aceasta nu s-a oprit singură (ca
urmare a arderii motorului electric), se izolează pompa, se intervine cu stingătorul cu CO2
pentru stingerea incendiului de la motor. Nu se va folosi apa de la hidrant pentru stingerea
motoarelor electrice. Se porneşte pompa de amoniac P-251 AB care era în rezervă şi se
continuă operaţiunea de destocare amoniac către consumatori. Se anunţă sectorul energetic
pentru intervenţie la motorul pompei afectate de incendiu.
3. Incendiu la motorul electric al compresorului C-255
Se intervine cu stingătorul cu CO2 pentru stingerea incendiului.
Se trece la izolarea compresorului C-255. Se solicită intervenţia echipei de
electricieni pentru remedierea defecţiunii. Se asigura menţinerea presiunii în TK-251.
4. Defecţiuni, incidente care pot apare la compresorul de amoniac C-255 şi
mod de remediere
 Defectarea supapelor de lucru pe una din treptele de compresie (aspiraţie sau
refulare )
Se constată în plus dereglarea parametrilor pe trepte (creşteri de temperatură,
scăderi de presiune pe trepte, etc.). Se opreşte şi se izolează compresorul, se
depresurizează, se aeriseşte şi se predă în lucru sectorului mecanic pentru verificarea
supapelor.
 Uzura segmentilor pe una din treptele de compresie
Se constată acelaşi fenomen ca şi în primul caz numai că de această dată
performanţele compresorului sunt grav compromise (scădere drastică a presiunii pe o
treaptă), în plus apar şi zgomote sau chiar vibraţii în funcţionare. Se opreşte compresorul,
se izolează, se aeriseşte şi se predă sectorului mecanic pentru intervenţie.
 Zgomote sau vibraţii anormale în timpul funcţionarii compresorului
Se opreşte de urgenţă compresorul şi se izolează.
Se solicită intervenţia echipei de mecanici pentru reparaţii.
 Presiune ridicata pe treapta II de compresie la C-255.
Răcire insuficientă la E-251, dereglare a sistemului de răcire la E-255, gaz inert
(gaze necondensabile) acumulat în sistem. Pentru remediere se încearcă reglarea
parametrilor pe E-255, se purjează dezaeratorul de gazele necondensabile.
Scăderea presiunii pe uleiul de ungere
Cauza poate fi: ulei fierbinte (este prea fluid ), este înfundat sorbul de aspiraţie din
baia de ulei, traseele de ulei inclusiv cel către manometru sunt colmatate, este spart sau
fisurat un traseu de ulei la compresor.
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Pentru remediere se opreşte compresorul şi se solicită sectorul mecanic pentru
intervenţie la sorb sau la traseele de ulei. La verificarea sorbului din baia de ulei este
necesar scoaterea uleiului din sistem.
 Bătăi accentuate pe una din treptele de compresie.
Fenomenul se poate datora pătrunderii de amoniac lichid în treapta respectiva iar în
acest caz se opreşte imediat compresorul şi se iau măsuri de golire de amoniac a treptei
respective. După ce se goleşte treapta de amoniacul lichid se reporneşte din nou
compresorul C-255.
 Căderea compresorului printr-o protecţie electro AMC
Oprirea este cauzată de una din următoarele protecţii:
 - presiune minimă aspiraţie la compresor, PSL-1, la manometrul cu contact
din aspiraţia compresorului (pentru oprirea automată a lui C-255)
 - presiune maximă aspiraţie la compresor, PSH-1, la manometrul cu contact
din aspiraţia compresorului (pentru pornirea automată a lui C-255)
 - presiune minimă ulei ungere, PSA-1
 - presiune maximă refulare treapta II la C-255
 - ventil electromagnetic, MV-1 pe traseul de by-pass refulare treapta IIaspiraţie treapta I
 - ventil electromagnetic, MV-2, pentru reglare debitul de amoniac (l) de
stropire în vasul tampon al schimbătorului E-255
 - nivel mic de amoniac (l) în E-255, LSA-1
Se verifică de către specialiştii electro-AMC care au fost solicitaţi pentru
remedierea defecţiunii, care protecţie a acţionat, se readuce protecţia în condiţii normale de
funcţionare şi se reporneşte compresorul.
5. Scăpări de amoniac la presetupa pompei P-251 AB
Se izolează pompa aflata în funcţiune, se goleşte de amoniac, se suflă cu azot, se
predă sectorului mecanic pentru intervenţie (verificare inele de grafit de la presetupa).
6. Spargerea unor ţevi la fascicolul de abur al preîncălzitorului E-256
Acest lucru se constată la eliminarea condensului din fascicolul de abur când
condensul respectiv are miros puternic de amoniac.
Se opreşte sistemul de destocare amoniac izolând sistemul conform instrucţiunilor
de lucru. După golirea de amoniac a sistemului se aeriseşte sau se suflă cu azot sau aer
spaţiul amoniacului. Deasemenea traseul de abur 6 at către preîncălzitor este izolat şi
depresurizat. Se predă utilajul sectorului mecanic pentru intervenţie.
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7. Spargerea, fisurarea de trasee de amoniac, spargerea de ventile sau flanşe,
fisurarea de utilaje (TK-251, E-256, pompa P-251 AB, E-255, E-251,C-255)
Se încearcă izolarea conductei pe porţiunea cea mai scurtă, se goleşte de amoniac,
se suflă sau spală cu apă. Se încearcă izolarea utilajului defect, se goleşte, se aeriseşte, se
pregăteşte de intervenţie.
La apariţia unor fisuri la tancul de amoniac, se va proceda astfel:
- dacă fisura se află într-o zonă accesibilă se va interveni cu aparatul izolant şi
costum izolant şi se va încerca o stropire cu apă a gazului sau lichidului care iese prin
fisura din tanc
- dacă fisura este într-o zonă neaccesibilă se va stabili împreună cu factorii de
răspundere un plan de acţiune.
- dacă cantitatea de amoniac este mică în tanc, se trece la destocarea amoniacului
din tanc la depozitul de amoniac vechi spre a fi încărcat în cisterne CFR până se goleşte de
amoniac tancul; acesta operaţie este de durată şi depinde mult de direcţia vântului, şi de cât
de accentuată este scăparea de amoniac, de câte cisterne de amoniac CFR se dispune
pentru a fi încărcate.
- dacă stocul de amoniac din tanc este mare, iar destocarea ar dura o perioadă lungă
de timp atunci se caută alte soluţii de rezolvare a scăpărilor.
8. Creşterea presiunii în TK-251
Pentru scăderea presiunii în tanc sunt mai multe posibilităţi de acţiune:
a) se porneşte C-255 dar presiunea creşte în continuare, iar instalaţia de acid azotic
nu funcţionează; în acest caz se porneşte compresorul de amoniac din GIAP şi se
funcţionează până la scăderea presiunii în tanc la 200 mm col de apa după care se opreşte
compresorul de amoniac din GHIAP.
b) presiunea în tanc creşte chiar dacă compresorul C-255 funcţionează şi în plus din
anumite motive compresorul de amoniac din GHIAP nu poate funcţiona iar instalaţia de
acid azotic este oprită; în acest caz se ia legătura cu fabrica de acid azotic spre a vedea
dacă sunt posibilităţi de alimentare cu amoniac gazos a gazometrului de amoniac din
instalaţia de acid; în cazul când nu sunt posibilităţi de preluare a amoniacului gazos din
tancul TK-251 la gazometrul de amoniac, cu acordul conducerii societăţii se poate prelua
amoniac gazos în gazometru iar menţinerea nivelului în gazometru menţinându-se din
ventilul de pe expansie la luminarea gazometrului.
c) dacă nu sunt condiţii de preluare a unei cantităţi de amoniac în gazometrul de
amoniac iar presiunea în tanc nu scade chiar dacă C-255 este în funcţiune, se va barbota
amoniac gazos luat de la ştuţul de intrare azot (traseul este deflansat) în tanc printr-un
furtun, în basa de aspiraţie a pompelor ACV.
d) în cel mai dezavantajos caz când nici una din posibilităţile enumerate mai înainte
nu se pot pune în practică sau chiar dacă sunt puse în practică presiunea în tanc tot creşte,
suprapresiunea din tanc va fi evacuată de supapele de siguranţă PSV 2516 şi PSV 2517 (se
face menţiunea că această situaţie apărută trebuie să fie de durată scurtă, maxim 1 h; în caz
că situaţia durează mai mult de 1 h se va anunţa conducerea secţiei pentru a se stabili un
mod de acţiune).
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9. Blocarea supapelor PSV 2516 şi PSV 2517 pe deschis
Situaţia apare când presiunea în tanc a crescut peste 760 mm col apa, deşi au fost
luate toate măsurile de reducere a presiunii descrise la paragraful anterior şi atunci
supapele intră în funcţiune şi eşapează amoniac gazos în atmosferă având o acţiune de
scurtă durată.
La scăderea presiunii sub valoarea de 760 mm col apa supapele ar trebui să se
închidă (întrucât la această valoare au fost reglate) iar dacă acest lucru nu se întâmpla chiar
dacă presiunea scade sub 700 mm col apa, înseamnă că fie s-a produs o dereglare a supapei
fie că la închidere, membrana de cauciuc s-a aşezat într-o poziţie neetanşă pe suprafaţa de
etanşare a supapei.
În acest caz se va urca pe scară în spirală până sus la cupola tancului unde se
găsesc amplasate cele două supape de siguranţă şi se închide complet vana manuală la
supapa care nu închide; după închiderea vanei se aşteaptă cca. 1 minut după care se
deschide din nou complet vana manuală la supapa respectivă; supapa ar trebui să rămână
închisă prin efectuarea acestei manevre. În caz că supapa nu se închide, se repetă din nou
operaţia de închidere apoi deschidere a vanei de izolare a supapei respective; dacă nici
după aceste manevre repetate supapa nu se închide atunci se va închide complet vana de
izolare a supapei respective şi se anunţă apoi conducerea secţiei pentru intervenţia
sectorului mecanic şi AMC la supapă (supapa trebuie demontată de pe tanc şi dusă la
bancul de probe pentru verificări).
În cadrul depozitului de amoniac funcţionează 12 guri active de hidranţi şi o cuvă
de retenţie ce înconjoară tancul de amoniac TK251 cu 2 sisteme de canalizare – evacuare.
Acestea au rolul de a neutraliza, izola şi prelua eventualele scurgeri de amoniac care
pot să apară în situaţii limită, limitând riscul poluării accidentale a aerului, apei, solului.
În situaţiile de urgenţă se execută următoarele manevre: se opresc pompele de
amoniac, se închid ventilele, iar dacă oprirea este de lungă durată se golesc traseele de
amoniac în tanc TK251 pentru a nu se crea presiune mare.
Rampa de descărcare / încărcare amoniac
Avarierea poate avea loc la trasee, furtune, armături sau recipientul cisternei.
În această situaţie, se va izola partea avariată prin închiderea ventilelor de admisie a
amoniacului spre locul afectat.
Dacă scăpările sunt la furtunele de amoniac, se vor închide ventilele rapide tip
"GESTRA" de la cisterne folosind în acest scop dispozitivul de închidere.
Partea de instalaţie afectată va fi stropită din abundenţă cu apă.
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2.5. Identificare IRS. Descriere
IRS reprezintă părţile relevante pentru securitate ale instalaţiei prezentate.
În cazul depozitului de amoniac lichid vechi şi a rezervorului de amoniac TK 251,
părţile relevante pentru securitate le reprezintă tancul de amoniac cu instalaţiile anexe.
În cazul Rampei de încărcare – descărcare amoniac lichid, părţile relevante pentru
securitate le reprezintă cisternele pentru amoniac lichid.
Principalele caracteristici constructive şi funcţionale ale acestora sunt prezentate în
continuare.
Tancul 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 se compune din
recipientul exterior si recipientul interior.
- Recipientul exterior este alcătuit din: fundul recipientului exterior, mantaua
recipientului exterior şi capacul fix (acoperişul) ataşat recipientului exterior.
- Recipientul interior este compus din: fundul pentru recipientul interior şi mantaua
recipientului interior. Distanţa între cei doi recipienţi este de 1 m. Fundul recipientului
exterior este alcătuit din table de otel sudate.
Mantaua recipientului exterior
Este alcătuită din virole cilindrice sudate cap la cap. Prima virola cilindrică
exterioară este sudată de fundul recipientului exterior. Mantaua exterioară este prevăzută
cu inele de rigidizare
Capacul superior fix al recipientului exterior
Capacul superior al recipientului exterior este confecţionat din tablă care se aşează
pe o confecţie metalică de susţinere a acestei cupole. Capacul este sudat de recipientul
exterior. Sub acest capac superior sunt amplasaţi suporţi din material plastic care la rândul
lor susţin o plasă de sârmă pe care este aşezată izolaţia din vată minerală în grosime de 200
mm.
Fundul recipientului interior
Este alcătuit din tabe dispuse şi sudate întocmai ca şi la fundul recipientului
exterior. Sub acest fund interior se află o izolaţie alcătuită din mai multe straturi astfel:
- un strat circular din blocuri de ghips
- un strat de 3 cm grosime format din nisip fin
- urmează doua straturi de 20 cm grosime alcătuit din izolaţie de sticlă tip
FOAMGLASS
- un strat de bitum de 5 mm grosime
- un strat de nisip fin de 3 cm grosime
Peste acest ultim strat se aşează fundul de tabla al recipientului interior
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Mantaua recipientului interior
Este alcătuită din virole de tablă sudate cap la cap. Grosimea tablei din care sunt
confecţionate aceste virole cilindrice scade de la primul rând către ultimul rând pe
verticală; astfel grosimea tablei pentru prima virola este de 25,1 mm iar grosimea tablei de
la ultima virola este de 6,4 mm.
Între cei doi recipienţi ai tancului se găseşte o izolaţie din vată minerală de grosime
200 mm care este prinsă de recipientul exterior al tancului prin intermediul. unui stelaj
prevăzut cu îmbrăcăminte din tablă de aluminiu.
Recipientul exterior
- diametrul mantalei : D=32 m
- înălţimea mantalei : H=33 m
Recipientul interior
- diametrul mantalei : D=30 m
- înălţimea mantalei : H=32 m
Conexiuni (legături)
- manloc situat pe acoperişul tancului: Dn = 600 mm
- gura de vizitare ale mantalei exterioare: Dn = 600 mm - 2 buc
- priza pentru supapa siguranţă: Dn = 335 mm - 2 buc
- priza pentru manometru (şi ptr. indicaţie nivel-priza pe gaz): Dn=40 mm
- priza transmiter nivel: Dn = 350 mm
- priza preaplin Dn = 100 mm
- ştuţ ieşire NH3 gazos din TK-251: Dn = 200 mm
- ştuţ intrare NH3 (lichid) in TK-251: Dn = 100 mm
- ştuţ intrare NH3(l) in TK-251 de la refularea compresorului C-255: Dn = 50 mm
- ştuţ de ieşire NH3(l) la aspiraţia pompelor P_251 AB: Dn=150 mm şi Dn=80 mm
Agregatul Diesel GC-255
Este alcătuit din: motorul Diesel şi generatorul de curent alternativ
Descrierea constructivă a motorului Diesel.
Este un motor în patru timpi cu 8 cilindri aşezaţi în V. Din punct de vedere
constructiv se deosebesc:
- organe fixe
- organe mobile
- sistemul de distribuţie
- sistemul de pornire
- sistemul de aprindere
- sistemul de răcire
- sistemul de alimentare cu combustibil
- sistemul de ungere
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Organele fixe cuprind următoarele părţi :
- placa de fundaţie
- batiul (carterul)
- blocul cilindrilor
- cilindrul de lucru
- chiuloasa
Placa de fundaţie reprezintă partea pe care se fixează ansamblul motor şi care preia
eforturile ce se produc în funcţionarea motorului
Batiul face legătura între placa de bază şi blocul motorului.
Blocul cilindrilor se fixează pe batiu. În interiorul lui se introduce cămaşa de lucru
al cilindrului. Fiecare cilindru are un capac ce se fixează cu un şurub.
Cilindrul de lucru. Capetele blocurilor cilindrilor, împreună cu cilindrii cu nervuri
de răcire, se aşează pe batiu. În capul cilindrului este montată camera de amestec în care se
află suportul diuzei de injecţie a motorinei. Cilindrul comunică cu colectorul de aspiraţie
aer şi cu colectorul de eşapare a gazelor arse. Pentru a evita uzura cămăşii cilindrului
datorită frecărilor cu segmenţii pistonului, suprafaţa interioara a cămăşii cilindrului se
cromează. Răcirea cilindrului se face cu aer.
Chiuloasa. are rolul de a închide ermetic cilindrul. Pe chiuloasa sunt dispuse
supapele de admisie si evacuare.
Organele mobile se compun din :
- pistonul
- segmenţii
- biele
- arbore cotit
- volantul
Pistonul. Preia energia termică obţinută în urma arderii combustibilului şi o
transformă prin intermediul sistemului de biela-manivela în mişcare de rotaţie a arborelui
cotit. În partea superioară a pistonului se afla săpate canale în care se introduc segmentii.
Segmentii. Sunt de două tipuri: segmenti de etanşare şi segmenti de ungere.
Biela. Este organul motor care leagă pistonul de manetou care se afla pe arborele
cotit.
Arborele cotit. Este fixat pe lagăre. Pe el se află manetoul de care se fixează capul
bielei. Arborele cotit este prevăzut cu o roată dinţată care alcătuieşte împreună cu roata
dinţată de pe axul cu came, cu roata dinţată de pe axul suflantei şi a pompei de injecţie un
angrenaj de roti dinţate. Arborele cotit este prevăzut cu canale de ungere. La capătul
arborelui cotit este fixat volantul. Arborele cotit este cuplat la celalalt capăt cu arborele
rotorului generatorului de curent.
Volantul. Este o piesă echilibrată dinamic fixată pe arborele cotit şi are funcţia de a
înmagazina energia cinetică transmisă de pistonul cilindrilor în timpul cursei active şi de a
uniformiza viteza unghiulară a arborelui cotit. Pe periferia volantului se găseşte fixată o
coroană dinţată care este angrenată de electromotorul de pornire (demarorul )
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Sistemul de distribuţie.
Este alcătuit din :
- supape
- mecanismul de acţionare a supapelor
- tachetul
Supapele. Acestea sunt montate pe chiuloasa. Există o supapa de admisie şi o
supapă de evacuare pe fiecare cilindru. Pentru a asigura răcirea supapei de evacuare în
ciuperca supapei se introduce sodiu metalic care este foarte bun conducător de căldură.
Mecanismul de acţionare a supapelor .Este compus din: arborele cu came şi
tachetul.
Arborele cu came. Este partea principală a sistemului de distribuţie. Este aşezat pe
un carter paralel cu arborele cotit, transmisia de la arborele cotit la arborele cu came
făcându-se printr-un angrenaj cu roti dinţate. Legătura de la arborele cu came la supape
făcându-se prin intermediul tacheţilor.
Tacheţii. Sunt piese metalice cilindrice goale in interior care alunecă într-un ghidaj.
Sistemul de pornire. Este alcătuit din:
- bateria de acumulatori
- electromotorul de pornire (demarorul )
- legături anexe între baterie şi demaror şi între demaror şi a volantul arborelui cotit.
Bateria de acumulatori este amplasată la partea inferioară a motorului pe fundatie.
Bateria este o sursă de curent continuu la 12 V. Motorul este prevăzut pentru încărcarea
bateriei cu un dinam care este acţionat cu ajutorul unei curele trapezoidale cu arborele
motor. Curentul continuu produs de bateria de acumulatori este transmis la electromotorul
de pornire.
Electromotorul de pornire împreună cu dinamul de încărcare a bateriei sunt
amplasate la partea inferioara a carterului. Curentul continuu transmis de bateria de
acumulatori este transformat în bobina de inducţie în curent de înaltă tensiune. La pornirea
demarorului un sistem cu bucşa ghidată cuplează roata dinţată a demarorului cu coroana
dinţată de pe periferia volantului şi astfel se antrenează arborele cotit şi prin aceasta întreg
angrenajul motor.
Sistemul de aprindere. În camera de ardere are loc amestecarea motorinei si
oxigenului din aer care pătrunde în cilindru prin supapa de admisie. Motorina intră în
camera de aprindere prin injecţie trebuie să aibă o presiune ridicată pentru a învinge
presiunea din cilindru. Pentru introducerea motorinei în camera de amestec se foloseşte o
pompa de injecţie. Motorina refulată de pompă intră într-un injector prevăzut cu orificiu
foarte fin şi motorina este pulverizata uniform în camera de amestec.
Sistemul de răcire.
Suflanta de răcire. Aerul este aspirat prin intermediul unei tubulaturi de către o
suflantă, trecut printr-un filtru de aer iar apoi distribuit în sistemul de răcire. Suflanta de
aer este acţionată prin intermediul unei roţi dinţate care formează un angrenaj cu roata
dinţată a axului cu came care la rândul său este acţionat printr-un angrenaj cu roţi dinţate
de arborele cotit. Există o a doua suflantă de aer pentru răcirea uleiului. Aceasta refulează
aerul prin răcitorul de ulei. Este acţionată printr-un cuplaj hidraulic.
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Pe partea dreapta a motorului se află un termostat care reglează, în funcţie de
temperatura aerului evacuat, turaţia suflantei de răcire.
Sistemul de alimentare cu combustibil. Este alcătuit din: rezervorul de motorina, D253, pompa de alimentare cu combustibil a vasului de zi de depozitare, filtrul de
combustibil, pompa de injecţie, injectorul.
Rezervorul de motorina, D-253. Rezervorul de motorină este un vas cilindric din
OL de 2,5 mc capacitate, montat în exteriorul clădirii. Din rezervorul de motorină se aspiră
combustibilul cu o pompă acţionată electric şi alimentează cu motorină vasul de zi aflat în
incinta Dieselului.
Filtrul de motorina. Din vasul de zi cu motorină, motorina trece printr-un filtru
auxiliar către pompa de injecţie.
Pompa de injecţie. Este alcătuită din:
- corpul pompei
- regulatorul centrifugal al pompei de injecţie
- axul cu came
- tachetul pompei, cu rola şi şurub de reglare.
- elementul pompei de injecţie care se compune din cilindru şi pistonaş
- resortul elementului de pompa
- cremaliera
- clapete de aspiraţie şi clapete de refulare.
Injectorul. Se compune din:
- şurubul de reglare a presiunii motorinei
- piuliţa de fixare a şurubului de reglare
- resortul cu tija
- corpul injectorului
- filtru de înaltă presiune
- diuza injectorului
Sistemul de ungere. Se compune din:
- baia de ulei prevăzută cu ştuţuri pentru umplerea cu ulei şi golirea de ulei
- pompa de ulei care comprimă uleiul necesar ungerii
- răcitorul de ulei cu aer
- filtrul de ulei
- conducte de distribuţie a uleiului de ungere spre mecanismul de acţionare cu roti
dinţate, spre arborele cotit, tacheti, pentru ungerea supapelor şi pârghiilor basculante.
Descrierea generatorului de curent continuu
Este destinat de a transforma energia cinetică transmisa de motorul Diesel în
energie electrică. Este compus din:
- inductorul maşinii (rotorul)
- indusul maşinii (statorul)
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Principiul de funcţionare. Câmpul magnetic necesar inducţiei se produce în
inductor (rotor) datorită unui curent de excitaţie cu care se alimentează bobinele rotorului.
Curentul de excitaţie poate proveni fie de la un generator de curent continuu montat pe
acelaşi ax cu rotorul, fie de autoexcitaţie printr-un circuit de redresare. Curentul continuu
debitat de circuitul de excitaţie străbate bobinele rotorului şi produce un câmp magnetic.
Liniile de câmp magnetic create de rotor taie înfăşurările statorului producând o tensiune
electromotoare alternativa trifazată în stator.
Caracteristici funcţionale
- turaţia
1500 rot./min
- puterea
100 kw
- acumulatori 2 x 12 V cu capacitatea de 120 Ah fiecare
Compresorul de amoniac C-255
Compresorul C-255 este un compresor în două trepte cu dublu efect.
Se compune din:
- organe fixe
- organe mobile
- sistem de ungere cu ulei
- schimbător de căldură E-255
- schimbător de căldură (condensator) E-251
- motor electric
Organe fixe
Batiul compresorului este fixat pe fundaţie şi prevăzut la partea inferioară cu baie
de ulei. În carter se găseşte montat la partea inferioară sistemul de ungere cu ulei format
din filtru de ulei, pompa de ulei şi traseele de ungere. Deasupra carterului se găseşte blocul
cilindrilor de comprimare treapta I şi treapta II.
Organele mobile
Arborele motor. Se reazămă pe doua lagăre. Pe arbore, prin intermediul cuzineţilor
sunt prinse bielele. Legătura dintre biele şi tija pistonului se realizează printr-un bolt.
Pistonul. Legătura dintre piston şi boltul bielei se face prin intermediul tijei
pistonului. Etanşarea între tija pistonului şi cilindru se face prin presetupă.
Segmentii. Sunt executaţi din teflon nemaifiind necesară ungerea pistonului. Fiecare
treapta de compresie este prevăzută cu 4 supape de aspiraţie şi 4 supape de refulare.
Sistemul de ungere cu ulei.
Uleiul de ungere este tip KA-100
Uleiul de ungere este aspirat din carterul compresorului printr-un sorb către un filtru
de ulei de unde ajunge în aspiraţia pompei de ulei cu roţi dinţate care este acţionată de
arborele compresorului printr-un sistem de roti dinţate. Pe traseul de refulare al pompei de
ulei se găseşte un al doilea filtru mecanic şi o supapă de reglare cu arc care reglează
presiunea uleiului.
Uleiul este distribuit la lagărele cuzineti şi la arbore care este prevăzut cu orificii de
ungere care se transmite prin biela, bolt la capul de cruce al bielei.
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Schimbătorul E-255
Este un ansamblu compus dintr-un vas tampon care în interior pe o porţiune de 500
mm între două plăci găurite conţine o umplutură cu inele metalice de 15x15x0.25 mm şi
din răcitorul propriu-zis. Cele două părţi componente ale schimbătorului sunt montate în
poziţie orizontală pe o construcţie metalică în hala compresorului C-255.
Deasupra umpluturii cu inele, aflată între cele două plăci găurite, se găseşte altă
placă găurită. Schimbătorul de căldură propriu-zis se compune din mantaua
schimbătorului, două plăci tubulate şi ţevile tubulare. Schimbătorul de căldură are trei
treceri (mersuri).
Date constructive ale schimbătorului E-255
- lungimea totala = 2500 mm
- lungimea porţiunii umplută cu inele = 500 mm
- lungimea totala a schimbătorului propriu-zis = 1000 mm
- diametrul exterior al schimbătorului = 219x6 mm
- diametrul exterior al vasului tampon =406x6 mm
Conexiunile (legăturile) schimbătorului E-255 sunt:
- ştuţ Dn100 mm intrare NH3(g) refulat de treapta I al compresorului C-255, în
vasul tampon
- ştuţ Dn 100 mm ieşire NH3(g) din vasul tampon către aspiraţie treapta II al
compresorului C-255
- ştuţuri prize regulator nivel Dn50 mm = 2 buc.
- ştuţ Dn 50 mm intrare NH3(l) la umplutura din vasul tampon
- ştuţ priză supapă de siguranţă vas
- ştuţ ieşire NH3(l) Dn 50, din vasul tampon către spaţiul intertubular al
schimbătorului de căldură
- ştuţ Dn 60 mm ieşire NH3(g) din spaţiul intertubular al schimbătorului către vasul
tampon
- ştuţ Dn 40 mm intrare amoniac (l) din schimbătorul E-251 în spaţiul tubular al
schimbătorului E-255
- ştuţ Dn 40 mm ieşire NH3(l) din spaţiul tubular al schimbătorului E-255 către TK251
Schimbătorul de căldură E-251
Este un schimbător de forma paralelipipedica montat pe 4 suporţi metalici. În
secţiune ţevile se prezintă sub formă rombică.
Răcirea amoniacului cald refulat din treapta a II a compresorului C-255 este făcută
de aerul refulat de două ventilatoare.
Motorul electric MC-255
Motorul electric de acţionare al compresorului C-255 are caracteristicile:
- putere = 68 kw
- turaţia =1480 rot./ min
- transmisie la compresor prin fulie şi curele trapezoidale, turaţia la arborele
compresorului = 820 rot./min
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Parametri de funcţionare a compresorului C-255
- presiunea NH3(g) în aspiraţie treapta I = 300 / 700 mm col. apa
- temperatura amoniacului la aspiraţie treapta I = -33 grade C
- presiunea NH3(g) la refulare treapta I = 3-3,2 at
- temperatura amoniacului la refulare treapta I = 100 grade C
- presiunea NH3(g) în aspiraţie treapta II = 3-3,2 at.
- temperatura amoniacului la aspiraţie treapta I = +1 / +4 grade C
- presiunea NH3(g) la refulare treapta II = 7-15 at
- temperatura amoniacului la refulare treapta II = +120 /+130 grade C
- debit compresor = 200mc/h
Caracteristici funcţionale ale schimbătorului de căldura E-255
Amoniacul cald gazos refulat din treapta I a compresorului C-255, intră în vasul
tampon al lui E-255 printr-un ştuţ de Dn 100 mm unde străbate spaţiul umpluturii cu inele
metalice şi vine în contact cu amoniacul lichid care stropeşte umplutura şi astfel se răceşte.
Tot în vasul tampon intră şi amoniacul gazos care s-a evaporat în spaţiul intertubular al lui
E-255. Din vasul tampon pleacă amoniacul gazos astfel răcit la +1 /+4 grade C şi ajunge la
aspiraţie treapta a II -a a compresorului C-255. Amoniacul lichid de stupire a umpluturii
metalice din vasul tampon al lui E-255 este luat din separatorul de după schimbătorul E251. Amoniacul lichid care nu se evaporă în vasul tampon iese din vas şi intră în spaţiul
intertubular al lui E-255. Aici are loc schimbul de căldură cu amoniacul lichid care circulă
prin ţevi şi care vine de la ieşirea din schimbătorul de căldură E-251. În schimbătorul de
căldură E-255 amoniacul lichid care circulă prin ţevi parcurge acest spaţiu de trei ori. La
ieşire din spaţiul tubular al schimbătorului E-255, amoniacul lichid rece la -28 / -33 grade
C, se trimite la partea superioară a tancului de amoniac TK-251.
Caracteristici funcţionale ale schimbătorului de căldură E-251.
Amoniacul gazos cald refulat din treapta II a compresorului C-255 cu presiunea de
7-15 at. şi temperatura de +120 /130 grade C, intră în serpentinele schimbătorului E-251,
unde se răceşte cu aerul vehiculat de doua ventilatoare. La ieşire din schimbător amoniacul
condensează, intră într-un separator de unde o parte se distribuie pentru stropirea
umpluturii metalice din vasul tampon al lui E-255 iar cealaltă parte trece pentru răcire
avansată în ţevile schimbătorului E-255. Tot din colectorul de ieşire din E-251, este un
traseu care este în legătură cu un vas dezaerator (purjor) şi cu o legătură către o supapă de
siguranţă.
Pompele P-251AB
Pompa P251 este o pompă centrifugă verticală, submersibilă, montată într-un
orificiu special amenajat în fundaţie. Se compune din:
Rezervorul pompei
Este un rezervor cilindric în care trebuie să se menţină nivelul de amoniac lichid. La
partea superioară este prevăzut cu o placă de prindere pentru capul de refulare al pompei.
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Arborele
Se distinge arborele pompei şi arborele motorului. La capătul superior al pompei
arborele este etanst prin presetupă, capătul arborelui terminându-se cu o cupla. Pe rotor
sunt montate rotoarele.
Rotoarele sunt în număr de 8 bucăţi de construcţie închisă, echilibrate hidraulic
pentru a menţine la minim împingerea axială efectuată de motor. Fiecare rotor este
prevăzut cu o carcasa. Carcasa inferioară este prevăzuta cu un sorb de intrare a
amoniacului lichid din rezervorul pompei în spaţiul rotoarelor. Carcasele au lagăre cu
bucşe care se pot înlocui.
Coloana de refulare. Ansamblul rotoarelor este racordat la partea de refulare prin
coloana de refulare. În interiorul coloanei de refulare arborele conducător este scăldat în
amoniac lichid si lagărul transmisiei este lubrifiat de către amoniacul lichid.
Capul de refulare. Este o construcţie turnată. Partea inferioară are flanşa care poate
să servească ca flanşă de montare pentru rezervorul pompei. Partea superioară a capului de
refulare este prevăzut de asemenea cu o flanşă de montare a motorului electric de antrenare
Caracteristici constructive ale pompelor P-251 AB
- înălţimea rezervorului pompei = 4132 mm
- diametrul rezervorului pompei = 273 mm
- înălţimea capului de refulare = 605 mm
- înălţimea motorului electric = 560 mm
- înălţimea totala a întregului agregat (pompa si motor) = 5297 mm
Conexiunile pompei P-251 AB
- intrare amoniac lichid (aspiraţie) – Dn150/100 mm
- ieşire amoniac lichid (refulare) – Dn80/100 mm
- un ştuţ de aerisire în corpul părţii de refulare
- un orificiu de aerisire pe refularea pompei
- un orificiu de golire
- două orificii pe linia de recirculare pentru etanşare
- pompele sunt prevăzute cu ventile de izolare pe aspiraţie şi refulare iar pe refulare
au montate şi câte un rislag.
Preîncălzitorul de amoniac E-256
Descriere constructivă
Preîncălzitorul de amoniac are rolul de a încălzi amoniacul lichid refulat de
pompele P-251 AB de la temperatura de –33 grade C la +10 grade C.
Preîncălzitorul este construit dintr-o manta cilindrică în interiorul căreia se găsesc
două fascicole schimbătoare de căldură. Un fascicol este amplasat la partea inferioară a
schimbătorului E256 şi este scăldat (la exteriorul ţevilor) de amoniacul lichid aflat în
spaţiul intertubular al schimbătorului. Prin interiorul ţevilor fascicolului circula abur de 6
at.
Celalalt fascicol este amplasat la partea superioara a schimbătorului E-256 şi prin
interiorul ţevilor circulă amoniac lichid rece refulat de pompele P-251 AB din tancul TK251 şi care trebuie deci încălzit la +10 grade C atât cât este necesar pentru consumatori.
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Schimbătorul de căldură este prevăzut cu supapă de siguranţă atât pe spaţiul
intertubular cât şi pe spaţiul tubular, are sticla de nivel priza pentru indicaţie de nivel,
regulator de nivel al lichidului de amoniac în spaţiul intertubular al preîncălzitorului E256, regulator de presiune pentru ieşire amoniac gazos din spaţiul intertubular, regulator de
temperatura pe intrare amoniac lichid rece în amoniacul lichid cald la ieşire din
preîncălzitor, deci pentru reglarea temperaturii amoniacului către consumatori, regulator de
temperatura pe ieşire condens (din aburul condensat in fascicolul in care intra abur 6 at.)
din preîncălzitor E-256.
Pompele de evacuare ape uzate ACV-1 si ACV-2.
Descriere constructivă
Pompele ACV au rolul de a evacua apele uzate adunate în başa din cuva betonata a
tancului de amoniac TK-251 în sistemul de canalizate ape convenţional curate.
Este o pompa centrifugă. Pompa este destinată pentru compresia apei uzate cu
temperatura de până la 105 grade C.
Pompa este construită din următoarele părţi: ansamblul ax rotoric, direcţiile,
carcasele, corpurile de aspiraţie şi de refulare. Rotorii sunt strânşi pe arbore între două
bucşe cu filet.
Arborele pompei este confecţionat din oţel şi se sprijină pe două lagăre cu rulmenţi.
Carcasele sunt strânse între corpurile de aspiraţie şi de refulare cu ajutorul tirantilor.
Ştuţurile de aspiraţie şi refulare sunt decalate la 90 grade.
Etanşarea pompei la trecerea arborelui prin corpurile de aspiraţie şi de refulare, se
face cu ajutorul presetupelor, în cutiile de etanşare introducându-se şnururi de azbest
grafitat şi menţinute sub aceeaşi presiune prin intermediul unei conducte de egalizare. La
capătul ştuţului de aspiraţie se găseşte sorbul cu clapeta de reţinere pentru menţinerea
nivelului de apă până în pompa.
Depozitul de amoniac de fabricaţie
1. Rezervoare cilindrice orizontale;
 nr. bucăţi = 10;
 dimensiuni: L = 15000 mm,
 = 3000 mm;
 capacitate: V = 103 m2 / buc.
2. Rezervor de avarie;
 nr. bucăţi = 1;
 dimensiuni: L = 15000 mm,
 = 3000 mm;
 capacitate: V = 103 m2 / buc.
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3. Bazin subteran cu capacitatea de 500 t
Cisterne pentru amoniac lichid
Cisternele pentru amoniac lichid sunt recipienţi cilindrici cu capac bombat, fixaţi
orizontali pe un vehicul de cale ferată, destinaţi pentru transportul amoniacului.
Caracteristicile tehnice sunt următoarele:
- gradul maxim de umplere pentru amoniac: 0,53 kg/l;
- presiunea de încercare hidraulică: 29 bari;
- temperatura de lucru: 40C - 50C.
Sunt confecţionate din oţel rezistent la temperaturi scăzute.
Între recipientul cisternei şi şasiul acesteia este o legătură echipotenţială, care
asigură scurgerea electricităţii statice ce se formează în timpul încărcării la şinele de cale
ferată. La rândul lor şinele de cale ferată, în zona rampei au legături de pământare.
Recipienţii cisternelor de cale ferată trebuie să fie prevăzuţi cu:
- robineţi de umplere şi golire la partea inferioară a cisternei;
- robineţii sunt dublaţi de ventile de închidere rapidă de tip "GESTRA".
- robineţi pentru evacuarea gazelor formate în timpul umplerii.
Şi aceşti robineţi sunt montaţi la partea inferioară a cisternei, dar sunt racordaţi la o
conductă interioară, montată vertical, care are capătul superior liber, dar în cisternă.
Tot prin acest racord se poate introduce azot sub presiune sau amoniac gazos sub
presiune, pentru descărcarea cisternelor (se realizează în cisternă, o presiune mai mare
decât în rezervorul de descărcare).
După modul de rezolvare a închiderii rapide prin ventilele de tip "GESTRA", se
întâlnesc următoarele cazuri:
- cu robinet de închidere rapidă doar pe traseul de amoniac lichid;
- cu robineţi de închidere rapidă atât pe lichid cât şi pe amoniac gaz, cu manete de
armare independente;
- cu robineţi de închidere rapidă atât pe lichid cât şi pe amoniac gaz, cu o singură
manetă de armare (deci se face o armare simultană).
Racordurile de încărcare - descărcare sunt trase pe ambele feţe ale cisternelor, astfel
încât legarea la traseele din dotarea rampei să se poată face de pe partea convenabilă.
Capetele libere ale robineţilor de umplere - golire, trebuie să aibă montate flanşe
oarbe cu garnituri sau capace (dopuri), înfiletate, rezistente la presiunea ce se poate crea în
recipient şi să asigure o bună etanşeitate.
Cisternele vor purta obligatoriu următoarele inscripţii:
- uzina constructoare;
- numărul de fabricaţie al recipientului;
- anul fabricaţiei;
- presiunea de încercare hidraulică;
- temperatura de lucru;
- valoarea maximă a încărcăturii;
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masa recipientului în kg;
data ultimei verificări şi a scadenţei următoare;
pansonul organului de verificare ;
marcajele ADR specifice pentru produsul AMONIAC.

Este interzis ca la stabilirea gradului de încărcare a cisternei, responsabilul cu
umplerea să se orienteze după inscripţiile de pe placa indicatoare fixată pe şasiu. El va ţine
cont doar de inscripţiile de pe placa de timbru şi etichetă a recipientului.
Cisternele trebuie să fie vopsite în culori deschise (argintiu sau gri deschis).
Pe suprafaţa exterioară, longitudinal, cisternele trebuie să aibă o bandă
identificatoare, de culoare portocalie şi să aibă înscris vizibil cel puţin următoarele
inscripţii (pentru cisternele autohtone):
- Otrăvitor;
- A se feri de foc;
- Calorifug.
Scadenţa de verificare ISCIR pentru cisterne este de maximum 8 ani.
Unele cisterne sunt prevăzute la partea superioară cu parasolar.

37

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol şi
a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea mai
cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în echipă şi
completarea rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 5 – Depozite de amoniac, Rampa încărcare/descărcare amoniac - 2013 Rev. 1.
Depozitare amoniac, Rampa încărcare/descărcare amoniac
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. GA- PRO – CO CHEMICALS S.A.
Fabricare: Depozitare amoniac
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013

Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Sistemul este format din subsistemele:
 Stocajul,
 Destocajul,
 Menţinerea presiunii.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic de depozitare a
amoniacului şi parametri de control.
Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului şi conductele care vehiculează substanţe periculoase:
1. Rezervor de amoniac 15000 t (Tanc amoniac) TK251
2. Pompe de amoniac P-251 AB
3. Preîncălzitoare de amoniac E251, E255, E256
5. Compresor amoniac C255,
4. Cisterne CF pentru amoniac lichid.
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NOD: 1
ELEMENT: Tanc amoniac TK 251
Rezervor criogenic de amoniac
DESENE SI DOCUMENTE
- Regulament de fabricatie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

1 Presiune
Mare

- eroare AMC
- eroare tehnica la instalatia
de racire
- acumulare gaze inerte

- esapare amoniac
- poluare atmosferica
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- supape de siguranta

2. Nivel
Maxim

- eroare AMC
- eroare umana

- scurgere produs in cuva
- poluare aer
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]

- alarmare la nivel maxim

3. Neetanseitate
Da

- coroziune
- cauza externa
- cedare garnitura

- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [5] [5] [5]
RisC: [6A] [6A] [6A]

-

40

ACTIUNI
- se intensifica racirea
- se notifica instalatia de amoniac
pentru compozitia produsului

- se opreste alimentarea
- se opreste instalatia amoniac
- se dirijeaza amoniacul catre
consumatori

- Se declanseaza alarma chimica
generala
- Se intervine pentru diminuarea
poluarii solului, aerului, canalizarii
- Se izolează căile de acces
- Se porneste perdeaua de apă
- Se anunţă sefii ierarhici
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NOD: 2

ELEMENT: Pompe amoniac P 251 A,B
Pompare amoniac
DESENE SI DOCUMENTE
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

ACTIUNI

4

Presiune
Mare

- eroare umana
- eroare AMC

- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

- semnalizare presiune maxima - se opreste alimentarea
- se trimite continutula la
cu interblocare
consumatori
- se remediaza defectiunea

5

Neetanseitate
Da

- rupere garnituri
- deplasare presetupa

- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

-
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pompa
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NOD: 3
ELEMENT: Preincalzitoare amoniac E251, E255, E256
Preincalzire amoniac
DESENE SI DOCUMENTE
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

6

Presiune
Mare

- eroare umana
- eroare AMC

- crestere temperatura si
presiune
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

- deschidere supape de
siguranta

7

Neetanseitate
Da

- rupere garnituri
- corosiune
- fisurare utilaj

- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

-
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- se opreste alimentarea
- se regleaza presiunea
aburului si debitul de amoniac
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- se izoleaza preincalzitorul
- se porneste preincalzitorul
de rezerva
- se remediaza defectiunea
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NOD: 4
ELEMENT: Rezervor de amoniac T1 – T10, T11
Depozitare amoniac lichid sub presiune
DESENE SI DOCUMENTE
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

ACTIUNI

8

Presiune
Mare

- eroare umana
- eroare AMC
- acumulare de gaze
inerte

- crestere temperatura si
presiune
- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

- deschidere supape de
siguranta

- se mareste numarul
compresoarelor de racire
- se ia legatura cu instalatia de
amoniac pentru clarificarea
schimbarilor compozitiei
amoniacului

9

Neetanseitate
Da

- rupere garnituri
- corosiune
- cauza externa

- intoxicare personal
- poluare mediu
Frecv: [0]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [5] [5] [2]
RisC: [6A] [6A] [3]

-

- se declanseaza alarma
chimica generala
- se intervine pentru
diminuarea poluarii
- se transfera continutul in
vasul de rezerva
- se izoleaza rezervorul
- se remediaza defectinuea
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NOD: 4 (continuare)
ELEMENT: Rezervor de amoniac T1 – T10, T11
DEVIATIA
10 Nivel
Mare

CAUZA
- eroare AMC

CONSECINTE

PROTECTII
-

- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]
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NOD: 5
ELEMENT: Compresor C 255
Comprimare amoniac
DESENE SI DOCUMENTE
- Regulament de fabricatie
DEVIATIA

CAUZA

CONSECINTE

PROTECTII

8

Presiune
Mare

- crestere necontrolata a - poluare mediu
turatiei
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]

-

9

Neetanseitate
Da

- suflare garnitura la
armaturi

-

- poluare mediu
- intoxicare personal
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [1] [1]
RisC: [6] [4] [4]
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- se opreste utilajul
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Impurificare aer;
- Impurificare sol;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Fisurare, spargere conducte, ventile, garnituri.

URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Acţiunea preventivă

2

Tabelul 10
Data prevăzută de
realizare
3

Serviciul MEA

Permanent

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Responsabil

1
Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate
Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor
Verificarea lunară a tancului de amoniac şi
instalaţiilor auxiliare conform instrucţiunilor
ISCIR
Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă
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Şef instalaţie

Lunar

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări
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2.7. Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
Aparate de măsură şi control
Aparatele de măsură întâlnite în instalaţie sunt:
- cu indicare locală (indicatoare locale);
- cu indicatoare centrale (la tabloul central – local – indicatoare la distanţă);
Aparatele de măsură, control şi reglare întâlnite în instalaţie sunt:
- cu reglare automată locală (regulatoarele locale);
- cu reglare manuală de la distanţă (regulatoarele puse pe acţionare automată);
Parametrii măsuraţi, controlaţi şi reglaţi sunt:
- temperatura;
- presiunea;
- nivelul.
Elemente componente ale unei bucle de reglare de bază
Indiferent de parametrul pe care-l reglează, buclele au la bază o buclă de reglare
generală formată din următoarele elemente:
- elementul sensibil;
- traductorul;
- regulatorul;
- poziţionerul (amplificatorul la putere);
- elementul de execuţie (ventilul de reglare).
Elementul sensibil al unei bucle de reglare
Elementul sensibil al unei bucle de reglare a presiunii este un manometru (burduful
manometrului). Capătul interior al ştuţului manometrului trebuie să fie totdeauna
perpendicular pe axa pe care este aplicat.
Elementul sensibil al unei bucle de reglare a temperaturii este un termocuplu de Ni
(CrNi) sau alte materiale. În cele două fire ale termocuplului apare o tensiune
termoelectromotoare (diferenţa de potenţial), care cauzează apariţia unui curent de slabă
intensitate. Variaţiile de temperatură din mediul unde este plecat termocuplul sunt
transformate în variaţii proporţionale ale intensităţii curentului din termocuplu, se amplifică
înainte de a se introduce în traductoarele electropneumatice.
Elementul sensibil al unei bucle de reglare a nivelului este un vas de comparare cu
plutitor cu tijă. Variaţiile nivelului din vas se transformă în mişcări de dute-vino (în sus şi în
jos) a tijei plutitorului. Elementul sensibil al unei bucle de reglare a debitului este o
diafragmă, un tub DALL sau un tub VENTURII (o strangulare în calea fluxului).
Diferenţa de presiune de la diafragmă este proporţională cu variaţiile debitului.
Impulsurile diafragmei sunt trase la un manometru diferenţial.
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Traductorul unei bucle de reglare
Rolul traductorului buclei de reglare este de a transfera variaţiile parametrului,
sesizate la elementul sensibil în variaţii de presiune ale unui impuls pneumatic unificat.
Presiunea impulsului pneumatic unificat variază între 0,2 - 1,0. Valoarea minimă a
presiunii impulsului pneumatic (0,2 kg/cmp), corespunde cu valoarea minimă a
parametrului reglat sau măsurat (poate fi şi invers, e la caz).
Valoarea maximă şi minimă a parametrului se referă la domeniul de reglare a
parametrului respectiv.
Traductorul de presiune – transferă variaţiile presiunii (mişcarea de dilatare a
burdufului manometrului) în variaţii corespunzătoare ale presiunii impulsului pneumatic
unificat.
Traductorul de temperatură (traductor electro – pneumatic transferă variaţiile
intensităţii curentului, apărut în urma tensiunii termoelectromotoare şi termocuple, în
variaţii corespunzătoare ale presiunii impulsului pneumatic unificat.
Traductorul de nivel transformă mişcarea de dute – vino a tijei plutitorului în
variaţiile de presiune statică (diferenţială) a coloanei de lichid din vasul de comparare
(celula de presiune diferenţială BURTON), prin variaţii corespunzătoare ale presiunii
impulsului pneumatic unificat.
Traductorul de debit transformă variaţiile diferenţiale de presiune de pe diafragmă
în variaţii corespunzătoare ale presiunii impulsului pneumatic unificat.
Regulatorul unei bucle de reglare
Regulatorul compară semnalul de intrare (impulsul pneumatic unificat din traductor),
cu valoarea prescrisă fixată după dorinţa pe regulator şi emite impuls pneumatic (impulsul
de ieşire al regulatorului), care prin intermediul elementului de execuţie modifică valoarea
parametrului reglat astfel ca acesta să revină la valoarea prescrisă.
Valoarea prescrisă este de asemenea un impuls pneumatic unificat a cărui presiune
variază între 0,2 – 1,0 kg/cmp şi se fixează numai prin învârtirea unui buton de pe regulator.
Elementele componente principale ale unui regulator sunt scala gradată cu un
indicator (G). Scala este gradată direct în unităţile de măsură a parametrului măsurat
(mc/h ºC/cmp);
Pe această scală se indică valoarea parametrului măsurat, de fapt valoarea presiunii
impulsului pneumatic de intrare în regulator convertit în unităţi de măsură corespunzătoare
parametrului măsurat.
- butonul (D) prin care se fixează valoarea prescrisă a parametrului respectiv, adică
se fixează valoarea prescrisă a parametrului respectiv, adică se fixează valoarea
presiunii impulsului pneumatic unificat prescris la regulatorul convertit în
unităţile de măsură corespunzătoare parametrului respectiv;
Această valoare este indicată tot pe scala (G).
- maneta (f) de comutare de pe funcţionare manuală pe funcţionare automată;
- butonul (E) (reductor) folosit la reglarea manuală a parametrului respectiv. Prin
acest buton se fixează presiunea impulsului unificat, care trimite direct la
elementul de execuţie;
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- scala (C), pe care se ridică presiunea I.P, de ieşire de regulator sau presiunea
impulsului pneumatic fixat prin bilanţul de reglare manuală (E) domeniul
0,2 – 1,0 kg/cmp);
- sistemul de burdufuri ale regulatorului cu acţionare proporţională, integrală şi
diferenţială (după caz);
Regulatorul funcţionează astfel:
- se aduce impulsul de ieşire a traductorului pe scala (G), care este de fapt un
indicator la distanţă;
- se comută butonul (E), se proporţionalizează ventilul pneumatic (elementul de
execuţie), care se închide sau se deschide mai mult sau mai puţin, după
necesităţi;
- când s-a stabilit valoarea parametrului reglat (vezi scala (G)) prin intermediul
butonului (D) se fixează valoarea prescrisă, astfel ca acul indicator (A) se află
suprapus cu acul indicator (B) de pe scala (R);
- se comută butonul (F) pe poziţia automat;
Din acest moment regulatorul funcţionează automat, adică compară valoarea
prescrisă cu impulsurile de intrare şi acţionează în sensul reducerii parametrului reglat la
valoarea prescrisă.
Regulatoarele sunt prevăzute cu acţiune:
- proporţională;
- integrală;
- diferenţială;
Regulatorul proporţional (F) este cel mai simplu, dezavantajul lui este că
funcţionează cu abatere reziduală, adică parametrul nu revine la valoarea normală.
Regulatorul proporţional, integral, diferenţial (FID) prin introducerea acţiunii diferenţiale
elimină timpul mult din acţiunea regulatorului, aceste acţionează rapid şi prompt.
Aparatura de automatizare Tancul de amoniac TK-251
Tancul de amoniac TK-251 este prevăzut cu următoarele elemente de automatizare:
- semnalizare de nivel minim in TK-251 : LAL 2510 : max.=0 m
- semnalizare de nivel maxim in TK-251 : LAH 2510 : min.= 16 m
- semnalizare de presiune minima in TK-251 : PAL 2509 : 200 mm col.H2O
- semnalizare de presiune maxima in TK-251 : PAH 2509 : 700 mm col.H2O
Dispozitive de siguranţă.
Tancul de amoniac este prevăzut cu doua supape de siguranţă cu membrane
cauciucate montate pe cupola tancului, PSV-2516 (dinspre D-va Deal) şi PSV-2517
(dinspre Săvineşti) care eşapează in atmosfera amoniacul gazos din TK-251 la depăşirea
presiunii de 760 mm col apa

49

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

De asemenea mai există o supapă de siguranţă care eşapează amoniac lichid în
atmosfera, PSV-2518, montată pe peretele lateral al tancului, în cazul depăşirii nivelului
maxim de amoniac depozitat în tanc de 32 m.(acest nivel de 32 m corespunde capacitaţii
maxime proiectate a tancului).
Protecţii AMC la compresor
- presiune minimă aspiraţie la compresor, PSL-1 , la manometrul cu contact din
aspiraţia compresorului(pentru oprirea automata a lui C-255)
- presiune maxima aspiraţie la compresor , PSH-1 , la manometrul cu contact din
aspiraţia compresorului (pentru pornirea automata a lui C-255)
- presiune minimă ulei ungere,PSA-1
- presiune maximă refulare treapta II la C-255
- ventil electromagnetic , MV-1 pe traseul de by-pass refulare treapta II-aspiraţie
treapta I
- ventil electromagnetic ,MV-2 , pentru reglare deditul de amoniac (l) de stropire in
vasul tampon al schimbătorului E-255
- nivel mic de amoniac (l) in E-255, LSA-1
Aparatura de automatizare de pe preincalzitor E-256.
-LIC-1, regulator de nivel al amoniacului lichid in E-256; menţinerea nivelului de
amoniac în spaţiul intertubular al lui E-256 se face cu amoniac lichid rece refulat de
pompele P-251 AB
-PIC-2,regulator de presiune; funcţie de presiunea amoniacului evaporat in spaţiul
intertubular reglează cantitatea de condens ce iese din preîncălzitor
-PIC-1 ,regulator de presiune ; funcţie de presiunea din spaţiul intertubular al lui E256 deschide amoniacul gazos către consumatori
-TIC-1, regulator de temperatura ; reglează temperatura amoniacului lichid câtre
consumatori prin deschiderea amoniacului lichid rece in traseul de ieşire a amoniacului (l)
cald din E-256.
Aparatura de automatizare Depozitul de amoniac de fabricaţie ( vechi)
Fiecare rezervor este prevăzut cu două supape, de siguranţă şi respectiv de explozie.
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.
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 granulată, 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.
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2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
1. Depozitul TK 251
Ca măsuri tehnice pentru cazurile de avarie sunt prevăzute următoarele:
– posibilitatea alimentării compresorului de amoniac de la o sursă de tensiune
independentă pentru menţinerea unei presiuni constante în cazul unei căderi de
tensiune;
– în jurul tancului de amoniac sunt amplasate tunuri de apă pentru stropire
(intervenţie) în cazul în care apar scurgeri de amoniac;
– alimentarea cu apă de răcire a instalaţiei de la castelul de apă aferent asigură o
autonomie în funcţionare;
– tancul de amoniac este amplasat în aer liber în cuvă betonată pentru captarea
eventualelor scăpări;
– scurgerile de la cuvă sunt legate la canalizare.
Tancul de amoniac, conductele, armăturile etc., sunt prevăzute cu legături la pământ,
cu punţi electrostatice pe armături şi pe flanşe.
La depozitul de amoniac TK 251 se găseşte sistemul de inundare cu apa industrială a
cuvei tancului, sistem utilizat in caz de avariere a tancului. Căminul cu vana de izolare a apei
industriale se găseşte lângă clădirea unde se află amplasat compresorul C-255.Evacuarea
apelor impurificate cu ioni amoniu,sau a apelor pluviale ce se aduna din cuva betonata a
tancului de amoniac se face prin intermediul pompelor ACV care refulează apa adunată în başa
de aspiraţie in canalizarea de evacuare a apelor convenţional curate din societate.
Tancul de amoniac TK-251 este amplasat subteran la cota -3 m, intr-o cuva betonata
ce are destinaţia de a depozita scăpările de amoniac lichid in cazul avarierii tancului de amoniac si
in care ar exista amoniac lichid.
Capacitatea de depozitare a cuvei betonate este de cea 20000 mc.
2. Depozitul de amoniac de fabricaţie (vechi)
Pentru cazuri de avarie este prevăzut un rezervor subteran care să preia amoniacul
prin scurgere dintr-un rezervor afectat. Acest rezervor se păstrează 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.
Depozitul este dotat cu un bazin cimentat de avarie (cuvă de retenţie) cu posibilitate
de colectare într-un bazin subteran cu capacitatea de 500 t.
Dotări pentru intervenţie în caz de incendiu
Depozitele sunt prevăzute cu reţele de azot de incendiu, abur de înăbuşire, apă
industrială şi recirculată, precum şi apă de avarie. De asemenea lângă fiecare motor electric
este prevăzut câte un stingător cu praf şi CO2.
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Depozitele sunt prevăzute cu reţea de inundare cu apă, tancul de amoniac având 12
guri de inundare.
3. Rampa de descărcare/încărcare amoniac
Deranjamentele care pot cauza avarii în cazul rampei de amoniac, precum şi modul
de acţiune, sunt prezentate în Tabelul 6.
Tabelul 6
Cauze

Nu intră suficient
amoniac în cisterne
(sau la golire,
descărcarea
se efectuează cu
dificultate)

Efect/cauze
- Ventilul de închidere rapidă
(GESTRA) nu are cursa
suficientă;
- nu este presiune suficientă
pe amoniacul lichid (sau la
golire nu s-a asigurat
consumatori sau spaţiu de
depozitare cu presiune redusă
pentru a uşura descărcarea);
- la descărcare nu este presiune
suficientă pe amoniacul de 12
bari;
- nu se face degazarea suficientă
a cisternei.

Măsuri
- se reglează cursa ventilului
(prin lăcătuşul autorizat
ISCIR);
- se cere ridicarea presiunii
amoniacului;
- se ridică presiunea
amoniacului prin legătura
telefonică sau prin staţia radio
cu operatorul de TC depozit
amoniac;
- se poziţionează corect
armăturile de pe traseele de
descărcare

Dotări pentru intervenţie în caz de incendiu
Rampa de încărcare - descărcare amoniac lichid este alimentată cu azot de incendiu.
Rampa de încărcare - descărcare este prevăzută cu hidrant furtun şi ţeavă ajutaj
racordate la reţeaua de apă de incendiu care sunt instalate în poziţie de aşteptare pentru a fi
utilizate în caz de nevoie de către operatorul şi mecanicul de încărcare.
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Pentru depozitarea amoniacului sunt prevăzute următoarele capacităţi de stocare:
- rezervorul criogenic TK-251, cu o capacitate de 15.000 t
- depozitul vechi de amoniac lichid, 530 t.
Rezervorul criogenic de amoniac lichid este un vas cilindric vertical cu capac sferic,
prevăzut cu circuit extern de răcire, ce are următoarele caracteristici constructive:
- înălţime partea cilindrică: 20 m,
- înălţime calotă: 5,04 m,
- volum: 22 000 mc;
- capacitate de stocare: 15 000 t;
- temperatura de stocare: -34°C.
Depozitul de amoniac Kellogg se află amplasat în partea de sud a platformei GAPRO-CO.
Datorită capacităţii mari de stocare, de 15.000 t, şi proprietăţilor amoniacului (toxic,
inflamabil, periculos pentru mediu), depozitul criogenic de amoniac este unul dintre
punctele de risc maxim de pe platformă.
Depozitul vechi de amoniac este constituit din 11 rezervoare cilindrice orizontale,
având următoarele caracteristici:
- zece rezervoare cilindrice orizontale, T1-T10, amplasate suprateran, într-o cuvă
betonată, cu o capacitate nominală de 100 mc, având următoarele dimensiuni:
L = 15 m, Ф = 3 m.
- un rezervor de avarie, T11, amplasat subteran. Acest rezervor preia cantitatea
depozitată în rezervoarele T1-T10, în cazul în care acestea suferă avarii.
- în rezervoarele T1-T10, amoniacul este stocat la temperaturi de -15 ÷ +25 °C şi
presiuni de 2-15 bar.
Cantitatea totală de amoniac prezentă în acest depozit poate atinge cca. 530 t.
Depozitul mic de amoniac lichid deserveşte şi rampa CF de amoniac lichid.
Accidentele posibil a se produce în cadrul depozitului criogenic de amoniac Kellogg
sunt prezentate în tabelul 7. Clasificarea scenariilor după nivelul probabilităţii şi al
consecinţelor estimate a fost realizată conform datelor prezentate în capitolul 4 din volumul
principal.
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Tabelul 7
Nr.
Crt.

Scenariu

1.

Fisură la
traseul de
alimentare cu
amoniac
lichid

2.

3.

Fisură la
traseul de
distribuţie
amoniac către
consumatori
Fisurare
traseu de
amoniac în
circuitul de
răcire

Substanţa
implicată

Amoniac

Tip
accident

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

4.

Avarie la o
pompa de
amoniac

5.

Ruperea unei
armături pe
corpul
rezervorului
TK 251

6.

Ruperea unei
armături la
baza
rezervorului
TK 251

Amoniac

Amoniac

Accident chimic
-

Accident
chimic

-

Amoniac

Accident
chimic

-

Cauze
posibile
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Eroare
AMC
Eroare
umana
Rupere
garnituri
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic
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Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

1

6

6+

1

6

6+
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Tabelul 7 continuare
Nr.
Crt.

Substanţa
implicată

Scenariu

7.

Distrugerea
rezervorului
TK 251

8.

Avarie la un
rezervor
cilindric de
amoniac
T1 – T11

Amoniac

Amoniac

Tip
accident
Accident chimic
-

Accident
chimic

-

Cauze
posibile
Coroziune
Eroziune
Accident
mecanic
Atac
armat
Coroziune
Eroziune
Cedarea
unei
armături
Accident
mecanic

Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

1

6

6+

1

6

6+

Încadrarea riscului accidentelor enumerate în tabelul 7 este prezentată în tabelul 8.
Tabelul 8 – Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8

În acest subcapitol sunt analizate două scenarii de accidente majore ce ar putea
surveni, şi anume:
- Scenariul 5: accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii unei
armături pe corpul rezervorului TK 521
- Scenariul 6: accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii unei
armături la baza rezervorului TK 251
- Scenariul 7: accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a distrugerii
tancului TK 251
- Scenariul 8: accident chimic la depozitul vechi de amoniac lichid .
Un accident chimic la depozitul de amoniac constă în scurgerea de amoniac lichid în
cuvă, datorită unei spărturi pe mantaua rezervorului sau datorită ruperii unei conducte
aferente rezervorului. O parte din amoniacul lichid se transformă în gaz în timpul scurgerii,
iar o parte se evaporă din baltă, formându-să un nor toxic de amoniac.
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Cauzele unui asemenea eveniment, pot fi următoarele:
- coroziune;
- neglijenţă în exploatare;
- un accident de natură mecanică;
- o defecţiune majoră la sistemul de recirculare-lichefiere amoniac coroborat
cu defectarea supapelor rezervorului, defecţiune care duce la creşterea
presiunii în rezervor;
- o explozie produsă în apropiere, de exemplu explozia depozitului de azotat
de amoniu;
- atac militar cu obuze;
- cauză externă.
Dintre cele menţionate mai sus cele mai probabile cauze pot fi: un accident de natură
mecanică sau o defecţiune majoră la sistemul recirculare-lichefiere amoniac. Distrugerea
rezervorului şi scurgerea amoniacului în cuvă este posibilă numai ca urmare a unei acţiuni
externe, precum atac armat, prăbuşirea unui avion sau căderea unui corp cosmic.
Amoniacul prezintă pericol de explozie. Dar limita inferioară de explozie este la 15%
amoniac în aer, concentraţie care se poate atinge doar la limita lichid gaz. Astfel, pericolul
de explozie este neglijabil. În schimb, pericolul prezentat de toxicitatea amoniacului este
foarte mare.
Amoniacul este o substanţă cu toxicitate medie, acţiunea sa depinzând de
concentraţie şi timpul de expunere.
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3.1. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC CU RUPEREA UNEI
ARMĂTURI PE CORPUL REZERVORULUI TK 251
În prezentul subcapitol sunt analizate consecinţele unui scenariu de accident chimic
datorat ruperii unei armături. Pentru modelarea accidentului, au fost luate în considerare
următoarele date de intrare:
- locul accidentului: la 8 m de baza rezervorului;
- cantitatea de amoniac existentă: 15.000 t;
- diametrul armăturii: 5 cm.
Întrucât rezervorul este criogenic, iar amoniacul este stocat la presiune atmosferică şi
temperatura normală de fierbere, conţinutul se scurge în cuva de retenţie, unde formează o
baltă evaporativă, din care amoniacul se degajă treptat.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că emisia de amoniac se desfăşoară într-un interval lung de timp, de
minim o oră, pentru stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă
pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 4 ore, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3(4h) = 550 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2(4h) = 110 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1(4h) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
Având în vedere faptul că amoniacul este stocat la temperaturi scăzute, debitul de
amoniac evaporat este dependent de condiţiile meteorologice, în special viteza vântului şi
temperatură.
Variaţia în timp a debitului de amoniac este prezentată în figura 1.
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Figura 1. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis.
Accident cu ruperea unei armături. Condiţii meteorologice CM1
Din datele prezentate în figura 1 se observă o tendinţă crescătoare a debitului de
amoniac evaporat. Cantitatea totală de amoniac evaporat în timp de o oră este de 33.523 kg,
iar debitul maxim este de 642 kg/min.
În figura 2 se prezintă amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru
valorile prag enunţate mai sus.

Figura 2. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 4 ore
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Conform reprezentării din figura 2, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 1860 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 1860 şi 9000 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
9000 şi 10.000 m faţă de rezervor.
În realitate, zona de atenţie depăşeşte distanţa de 10 km, dar una dintre limitele
programului o constituie distanţa de 10 km. Aceasta se justifică prin faptul că la o distanţă
de 10 km se pot schimba condiţiile meteorologice. De asemenea, norul de amoniac atinge
după o oră din momentul accidentului distanţa de 7200 m, moment în care, teoretic, au fost
deja puse în practică măsurile de evacuare a populaţiei expuse. De asemenea, este de
aşteptat ca în interval de o oră, condiţiile meteorologice să se modifice.
În figurile 3 – 11 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului la
distanţe de 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6400, 7200 m.

Figura 3. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor
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Figura 4. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor

Figura 5. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor
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Figura 6. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 7. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3000 m faţă de
rezervor
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Figura 8. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 4000 m faţă de
rezervor

Figura 9. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 5000 m faţă de
rezervor
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Figura 10. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 6400 m faţă de
rezervor

Figura 11. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 7200 m faţă de
rezervor
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Din cele prezentate în figurile 3 – 11 se observă următoarele:
- norul de amoniac atinge după o oră distanţa de 7200 m faţă de rezervor. Aceasta
se datorează condiţiilor meteorologice defavorabile dispersiei
- valoarea prag AEGL-2 = 110 ppm este atinsă după o oră la distanţa de 6400 m
- valoarea prag AEGL-3 este atinsă după un timp de cca. 25 min. la distanţa de
1500 m, după 10 min. la distanţa de 1000 m şi după cca. 3 minute la distanţa de
500 m;
- personalul prezent la distanţe mai mici de 500 m faţă de rezervor nu beneficiază
de timpul necesar pentru a se pune la adăpost sau a se autoproteja
- dat fiind faptul că accidentul considerat este însoţit de condiţii meteorologice
extreme, defavorabile dispersiei, norul de amoniac se deplasează lent. Astfel, la
distanţe de 1500 – 5000 m, timpul de sosire a norului de poluant creşte cu cca. 5
minute pentru fiecare kilometru (astfel, la 1500 m, timpul de sosire a norului
este de cca. 7 minute, la 2000 m – 10 minute, la 5000 m – 25 minute).
Întrucât norul de amoniac se deplasează lent, la distanţe mari faţă de platformă există
timpul necesar evacuării populaţiei expuse. De asemenea, datorită duratei mari de deplasare
a norului, condiţiile meteorologice se pot modifica, conducând la o dispersie mai bună a
poluantului.
B. Efectele accidentului în condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi
(CM2)
Dat fiind faptul că în condiţii de furtună se înregistrează viteze mari ale vântului, este
de aşteptat o evaporare mai rapidă a bălţii de amoniac formate în cuva de retenţie a tancului,
şi implicit un debit mai ridicat de amoniac emis. Totuşi, condiţiile dinamice sunt favorabile
dispersiei norului toxic format. Variaţia în timp de o oră a debitului de amoniac evacuat este
prezentată în figura 12.

Figura 12. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis, în condiţii de furtună (CM2)
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Diametrul maxim al bălţii formate este de 54 m, iar debitul maxim de amoniac emis
este 674 kg/min. Cantitatea de amoniac evaporată timp de o oră este de 36.219 kg.
În cazul scenariului investigat, amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 4 ore, este prezentată în figura 13.

Figura 13. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 4 ore la ruperea unei armături la nivelul tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi (CM2)
Conform reprezentării din figura 13, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 194 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 194 şi 446 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
446 şi 824 m faţă de rezervor.
În figurile 14 – 18 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 194, 300, 446, 700 şi 824 m faţă de tanc.
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Figura 14. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 194 m faţă de
rezervor

Figura 15. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 300 m faţă de
rezervor
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Figura 16. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 446 m faţă de
rezervor

Figura 17. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de
rezervor
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Figura 18. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 824 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 14 – 18 se observă o scădere a concentraţiei
amoniacului odată cu creşterea distanţei. Dat fiind faptul că factorii meteorologici
acţionează favorabil asupra dispersiei amoniacului, norul toxic parcurge distanţa de 800 m
în cca. 2 minute, dar diluţia este foarte avansată. Astfel, în cazul unor condiţii meteorologice
extrem de favorabile dispersiei, riscul generat de ruperea armăturii asupra sănătăţii
populaţiei expuse se manifestă pe o distanţe de cca. 825 m, în timp ce risc de mortalitate
există pe o distanţă de 194 m.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În acest scenariu sunt analizate consecinţele unui accident cu ruperea unei armături a
tancului criogenic de amoniac, pe timp de zi, primăvara (CM3). Dat fiind faptul că
evaporarea amoniacului din balta formată este dependentă de factorii meteorologici, în
figura 19 este reprezentată variaţia în timp a debitului de amoniac timp de o oră după
producerea avariei.
În cuva de retenţie se formează o baltă de amoniac cu diametrul de cca. 60 m.
Cantitatea totală de amoniac evaporată timp de o oră este de 34.830 kg, iar debitul maxim
de amoniac evaporat este de 661 kg/h.
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Figura 19. Variaţia în timp a debitului de amoniac la ruperea unei armături a tancului.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvara (CM3)
În figura 20 sunt prezentate amprentele câmpurilor de concentraţie pentru cele trei
valori prag menţionate.

Figura 20. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 4 ore la ruperea unei armături la nivelul tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvară (CM3)
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Conform reprezentării din figura 20, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 437 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 437 şi 1030 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1030 şi 2000 m faţă de rezervor.
În figurile 21 – 26 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 437, 700, 1030, 1500 şi 2000 m faţă de tanc.

Figura 21. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor
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Figura 22. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 437 m faţă de
rezervor

Figura 23. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de
rezervor
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Figura 24. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1030 m faţă de
rezervor

Figura 25. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor
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Figura 26. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 21 – 26 rezultă că, la distanţe de până la 2000 m,
norul de poluant soseşte la timpi scurţi din momentul producerii accidentului, dar valorile
prag se ating la limita zonelor de planificare după cel puţin 50 min.
Efectele evenimentului
Scenariul considerat, atrage după sine, o emisie de amoniac combinativă sub forma
de lichid şi gaz. Amoniacul lichid, într-o primă fază se scurge în cuva rezervorului, o cotă
parte transformându-se în gaz chiar în timpul deversării. Aerul înconjurător este antrenat
rapid în evaporarea amoniacului lichid, ducând la o răcire semnificativă a amestecului aergaz şi la formarea unui nor dens.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la cca. 1,9
km. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, debitul
de amoniac evaporat creşte, dar condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a
norului toxic, astfel încât efectele accidentului se manifestă pe distanţe de maxim 2 km.
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În tabelul 9 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 9. – Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
1860
9000
> 10.000
toamnă
Valori
Furtună de vară,
CM2
expunere
194
446
824
timp de zi
pentru 4 h.
Timp de zi,
CM3
437
1030
2000
cer senin, primăvară
În prima variantă de scenariu, caracterizată prin condiţii meteorologice defavorabile
dispersiei, norul toxic atinge în interval de 60 min. distanţa de 7200 m. Dat fiind faptul că în
timp de o oră şi la distanţe mari, pot surveni modificări ale condiţiilor meteorologice, o
evaluare la distanţe mai mari de 10 km este irelevantă şi lipsită de exactitate.
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma ruperii armăturii, amoniacul lichid se scurge în cuva de retenţie, unde
formează o baltă evaporativă, de unde se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de
cca. 33,5 – 36 t în prima oră, în funcţie de condiţiile meteorologice.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 194 şi 1860 m, în funcţie de condiţiile meteorologice. În cazul în care
condiţiile meteo sunt defavorabile dispersiei, zona de mortalitate ridicată acoperă întreaga
platformă GA-PRO-CO precum şi localităţile Săvineşti sau Dumbrava-Deal.
Personalul care deserveşte instalaţiile de pe platformă poate fi pus în imposibilitatea
de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi accidente ca
urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
În tabelul 10 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac la rezervorul criogenic, în condiţiile cele mai defavorabile
dispersiei.
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Tabelul 10
Scenariu

Accident cu
emisie de
amoniac.
Ruperea unei
armături pe
corpul
rezervorului

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 1860 m)

Din cadrul GA-PROCO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- FIBREXNYLON
- localităţile Săvineşti,
Dumbrava-Deal

Zona de intoxicare
(raza 9000 m)

Zona de atenţie
(raza > 10000 m)

Din afara GA-PROCO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia, Izvoare,
Vânători, Dumbrava
Roşie, Brăşăuţi, Poieni,
Neguleşti, Piatra
Şoimului, Luminiş,
Mastacăn, Şovoaia,
Cintinici, Ruseni,
Roznov, Zăneşti,
Traian, Slobozia
- zona de SE a
municipiului Piatra
Neamţ
- platforma industrială
Săvineşti

Din afara GA-PRO-CO:
- localităţile Gura Văii,
Borleşti

Nivel de risc al evenimentului
Probabilitatea unui asemenea scenariu este extrem de mică, măsurile de protecţie
existente făcând ca un astfel de eveniment să fie de domeniul imposibilului.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte platforma GA-PRO-CO poate suferi
vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi pentru un
timp scurt. Nivel estimat:catastrofal (I6);
- mediu: efecte pe termen mediu, remediere rapidă, pe o rază de peste 10 km. Nivel
estimat: catastrofal (I6);
- economic: pierderea unor cantităţi însemnate de amoniac: daune totale directe şi
indirecte estimate de ordinul milioanelor €. Nivel estimat: catastrofal (I6)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal). Astfel,
riscul reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la tancul de amoniac, se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC CU RUPEREA UNEI
ARMĂTURI LA BAZA TANCULUI
În prezentul subcapitol sunt analizate consecinţele unui scenariu de accident chimic
datorat ruperii unei armături la baza rezervorului. Pentru modelarea accidentului, au fost
luate în considerare următoarele date de intrare:
- locul accidentului: la 50 cm de baza rezervorului;
- cantitatea de amoniac existentă: 15.000 t;
- diametrul armăturii: 5 cm.
Întrucât rezervorul este criogenic, iar amoniacul este stocat la presiune atmosferică şi
temperatura normală de fierbere, conţinutul se scurge în cuva de retenţie, unde formează o
baltă evaporativă, din care amoniacul se degajă treptat.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 5 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că emisia de amoniac se desfăşoară într-un interval lung de timp, de
minim o oră, pentru stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă
pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 4 ore, şi anume:
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (4h) = 550 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2(4h) = 110 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1(4h) = 30 ppm.
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
Având în vedere faptul că amoniacul este stocat la temperaturi scăzute, debitul de
amoniac evaporat este dependent de condiţiile meteorologice, în special viteza vântului şi
temperatură.
Variaţia în timp a debitului de amoniac este prezentată în figura 27.
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Figura 27. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis.
Accident cu ruperea unei armături la baza tancului da amoniac. Condiţii meteorologice
CM1
Din datele prezentate în figura 27 se observă o tendinţă crescătoare a debitului de
amoniac evaporat. Cantitatea totală de amoniac evaporat în timp de o oră este de 43152 kg,
iar debitul maxim este de 827 kg/min.
În figura 28 se prezintă amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru
valorile prag enunţate mai sus.

Figura 28. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 4 ore
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Conform reprezentării din figura 28, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 2455 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 2455 m şi mai mult de 10 km faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) se stabileşte la distanţe mai mari de 10 km
faţă de rezervor.
Zonele de intoxicare şi de atenţie depăşesc distanţa de 10 km, dar una dintre limitele
programului o constituie distanţa de 10 km. Aceasta se justifică prin faptul că la o distanţă
de 10 km se pot schimba condiţiile meteorologice şi calculul devine irelevant. Programul
ALOHA limitează calculele în spaţiu la distanţa de 10 km, deoarece ia în considerare
condiţii meteorologice constante în spaţiu şi timp, dar la distanţe de ordinul a 10 km, se
consideră că este practic imposibil ca viteza şi direcţia vântului să rămână constante.
De asemenea, norul de amoniac cu o concentraţie de 72,8 ppm ajunge după o oră din
momentul accidentului la distanţa de 7199 m, moment în care, teoretic, au fost deja puse în
practică măsurile de evacuare a populaţiei expuse. De asemenea, este de aşteptat ca în
interval de o oră, condiţiile meteorologice să se modifice.
În figurile 29 – 38 sunt prezentate variaţiile în timp ale concentraţiei amoniacului la
distanţe de 500, 1000, 1500, 2000, 2455, 3000, 4000, 5000, 6740 şi 7199 m.

Figura 29. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor
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Figura 30. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor

Figura 31. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor
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Figura 32. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 33. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2455 m faţă de
rezervor
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Figura 34. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3000 m faţă de
rezervor

Figura 35. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 4000 m faţă de
rezervor
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Figura 36. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 5000 m faţă de
rezervor
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Figura 37. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 6740 m faţă de
rezervor

Figura 38. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 7199 m faţă de
rezervor
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Din datele prezentate în figurile 29 – 38 se observă următoarele:
- norul de amoniac cu o concentraţie de 72,8 ppm ajunge după o oră la distanţa de
7199 m faţă de rezervor. Aceasta se datorează condiţiilor meteorologice
defavorabile dispersiei
- valoarea prag AEGL-1 = 30 ppm este atinsă la timpi ce depăşesc o oră la
distanţa mai mare de 10000 m
- valoarea prag AEGL-2 = 110 ppm este atinsă după o oră la distanţa 6740 m
- valoarea prag AEGL-3 = 550 ppm este atinsă după o oră la distanţa de 2455 m
- valoarea prag AEGL-3 este atinsă după un timp de cca. 5 min. la distanţa de
500 m, 10 min. la distanţa de 1000 m, 25 minute la distanţa de 1500 m, 32 min.
la distanţa de 2000 m;
- personalul prezent la distanţe mai mici de 500 m faţă de rezervor nu beneficiază
de timpul necesar pentru a se pune la adăpost sau a se autoproteja
- dat fiind faptul că accidentul considerat este însoţit de condiţii meteorologice
extreme, defavorabile dispersiei, norul de amoniac se deplasează lent. Astfel, la
distanţe de 1500 – 5000 m, timpul de sosire a norului de poluant creşte cu cca. 5
minute pentru fiecare kilometru (astfel, la 1500 m, timpul de sosire a norului
este de cca. 7 minute, la 2000 m – 10 minute, la 5000 m – 25 minute).
Întrucât norul de amoniac se deplasează lent, la distanţe mari faţă de platformă există
timpul necesar evacuării populaţiei expuse. De asemenea, datorită duratei mari de deplasare
a norului, condiţiile meteorologice se pot modifica, conducând la o dispersie mai bună a
poluantului.
B. Efectele accidentului în condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi
(CM2)
Dat fiind faptul că în condiţii de furtună se înregistrează viteze mari ale vântului, este
de aşteptat o evaporare mai rapidă a bălţii de amoniac formate în cuva de retenţie a tancului,
şi implicit un debit mai mare de amoniac emis. Totuşi, condiţiile dinamice sunt favorabile
dispersiei norului toxic format. Variaţia în timp de o oră a debitului de amoniac evacuat este
prezentată în figura 39.
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Figura 39. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis, în condiţii de furtună (CM2)

Figura 40. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag
AEGL la timp de expunere 4 ore la ruperea unei armături la baza tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi (CM2)
Debitul maxim de amoniac emis este 866kg/min. Cantitatea de amoniac evaporată
timp de o oră este de 46523 kg.
În cazul scenariului investigat, amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 4 ore, este prezentată în figura 40.
85

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

Conform reprezentării din figura 40, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 442 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 442 şi 1125 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1125 şi 2385 m faţă de rezervor.
În figurile 41– 46 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 442, 1125, 1500, 2000 şi 2385 m faţă de tanc.

Figura 41. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor
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Figura 42. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 442 m faţă de
rezervor

Figura 43. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1125 m faţă de
rezervor
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Figura 44. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor

Figura 45. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor
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Figura 46. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2385 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 41 – 46 se observă o scădere a concentraţiei
amoniacului odată cu creşterea distanţei. Dat fiind faptul că factorii meteorologici
acţionează favorabil asupra dispersiei amoniacului, norul toxic parcurge distanţa de 1125 m
în cca. 3 minute, dar diluţia este foarte avansată, astfel încât valoarea prag AEGL-2 se
atinge după cca. 40 de minute. Astfel, în cazul unor condiţii meteorologice extrem de
favorabile dispersiei, riscul generat de ruperea armăturii asupra sănătăţii populaţiei expuse
se manifestă pe o distanţe de cca. 1125 m, în timp ce risc de mortalitate există pe o distanţă
de 442 m.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În acest scenariu sunt analizate consecinţele unui accident cu ruperea unei armături a
tancului criogenic de amoniac, pe timp de zi, primăvara (CM3). Dat fiind faptul că
evaporarea amoniacului din balta formată este dependentă de factorii meteorologici, în
figura 47 este reprezentată variaţia în timp a debitului de amoniac timp de o oră după
producerea avariei.
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Figura 47. Variaţia în timp a debitului de amoniac la ruperea unei armături a tancului.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvara (CM3)
În cuva de retenţie se formează o baltă de amoniac din care produsul se evaporă lent.
Cantitatea totală de amoniac evaporată timp de o oră este de 44491 kg, iar debitul maxim de
amoniac evaporat este de 844 kg/min. În figura 48 sunt prezentate amprentele câmpurilor
de concentraţie pentru cele trei valori prag menţionate.

Figura 48. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 4 ore la ruperea unei armături la nivelul tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvară (CM3)
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Conform reprezentării din figura 48, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 346 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 346 şi 758 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
758 şi 1400 m faţă de rezervor.
În figurile 49 – 52 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 100, 346, 758 şi 1370 m faţă de tanc.

Figura 49. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 100 m faţă de
rezervor
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Figura 50. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 346 m faţă de
rezervor

Figura 51. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 758 m faţă de
rezervor
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Figura 52. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1370 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 49– 52 rezultă că, la distanţe de până la 2000 m,
norul de poluant soseşte la timpi scurţi din momentul producerii accidentului, dar valorile
prag se ating la limita zonelor de planificare după cel puţin 50 min.
Efectele evenimentului
Scenariul considerat, atrage după sine, o emisie de amoniac combinativă sub forma
de lichid şi gaz. Amoniacul lichid, într-o primă fază se scurge în cuva rezervorului, o cotă
parte transformându-se în gaz chiar în timpul deversării. Aerul înconjurător este antrenat
rapid în evaporarea amoniacului lichid, ducând la o răcire semnificativă a amestecului aergaz şi la formarea unui nor dens.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la cca. 2,5
km. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, debitul
de amoniac evaporat creşte, dar condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a
norului toxic, astfel încât efectele accidentului se manifestă pe distanţe de maxim 442 m.
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În tabelul 11 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 11. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
2455 m
> 10 km
> 10 km
toamnă
Valori
Furtună de vară,
CM2
expunere
442 m
1125 m
2385 m
timp de zi
pentru 4 h.
Timp de zi,
CM3
346 m
758 m
1370 m
cer senin, primăvară
În prima variantă de scenariu, caracterizată prin condiţii meteorologice defavorabile
dispersiei, norul toxic atinge în interval de 60 min. distanţa de 7199 m. Dat fiind faptul că în
timp de o oră şi la distanţe mari, pot surveni modificări ale condiţiilor meteorologice, o
evaluare la distanţe mai mari de 10 km este irelevantă şi lipsită de exactitate.
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma ruperii armăturii, amoniacul lichid se scurge în cuva de retenţie, unde
formează o baltă evaporativă, de unde se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de
cca. 43,1 – 46,5 t în prima oră, în funcţie de condiţiile meteorologice.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 346 şi 2455 m, în funcţie de condiţiile meteorologice. În cazul în care
condiţiile meteo sunt defavorabile dispersiei, zona de mortalitate ridicată acoperă întreaga
platformă GA-PRO-CO, toata platforma industrială Săvineşti, precum şi localităţile
Săvineşti, Dumbrava-Deal şi zona de NV a localităţii Roznov.
Personalul care deserveşte instalaţiile de pe platformă poate fi pus în imposibilitatea
de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi accidente ca
urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
În tabelul 12 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac la rezervorul criogenic, în condiţiile cele mai defavorabile
dispersiei.

94

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

Tabelul 12
Scenariu

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 2455 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- toată platforma

Accident cu
emisie de
amoniac.
Ruperea unei
armături la
baza
rezervorului

Din afara GA-PROCO:
- platforma industrială
Săvineşti
- localităţile Roznov,
Dumbrava-Deal,
Roznov (partea de
NV)

Zona de intoxicare
(raza > 10000 m)

Zona de atenţie
(raza > 10000 m)

Din afara GA-PRO-CO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia, Izvoare,
Vânători, Dumbrava
Roşie, Brăşăuţi, Poieni,
Neguleşti, Piatra Şoimului,
Luminiş, Mastacăn,
Şovoaia, Cintinici, Ruseni,
Roznov, Zăneşti, Traian,
Slobozia, Gura Văii,
Borleşti
- zona de SE a
municipiului Piatra Neamţ

Din afara GA-PRO-CO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia, Izvoare,
Vânători, Dumbrava
Roşie, Brăşăuţi, Poieni,
Neguleşti, Piatra Şoimului,
Luminiş, Mastacăn,
Şovoaia, Cintinici, Ruseni,
Roznov, Zăneşti, Traian,
Slobozia, Gura Văii,
Borleşti
- zona de SE a
municipiului Piatra Neamţ

Nivelul de risc al evenimentului
Un accident chimic cu ruperea unei armături la tancul criogenic de amoniac poate
conduce la o poluare semnificativă în incinta platformei şi în vecinătatea acesteia. Dispersia
norului toxic de amoniac este influenţată în mod semnificativ de condiţiile atmosferice.
Astfel, în condiţii meteorologice defavorabile dispersiei (CM1), un accident chimic de acest
tip poate produce fatalităţi pe o rază de cca. 2,5 km, în timp ce în condiţii atmosferice
normale, specifice unei zile senine (CM3), riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de
cca.346 m. De asemenea, un astfel de accident prezintă un risc semnificativ de poluare, pe
distanţe lungi, îndeosebi în condiţii meteorologice defavorabile dispersiei.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este extrem de mică, datorită măsurilor de
protecţie cu care este echipat rezervorul.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte platforma GA-PRO-CO poate suferi
vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi pentru un
timp scurt. Nivel estimat:catastrofal (I6);
- mediu: efecte pe termen mediu, remediere rapidă, pe o rază de peste 10 km. Nivel
estimat: catastrofal (I6);
- economic: daune totale directe şi indirecte estimate de ordinul milioanelor de €.
Nivel estimat: catastrofal (I6)
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal). Astfel,
riscul reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la tancul de amoniac, se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.3. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC CU
DISTRUGEREA TANCULUI
Distrugerea tancului criogenic de amoniac este un eveniment cu o probabilitate
extrem de mică, datorită construcţiei rezervorului. Acesta este prevăzut cu pereţi dubli,
izolaţie termică şi sisteme automate de control pentru presiune şi nivel. Dată fiind
capacitatea rezervorului, acesta este verificat în perioadele de revizie tehnică.
Practic, un accident cu distrugerea rezervorului ar trebui să presupună distrugerea
integrală a mantalei acestuia, lucru posibil în următoarele situaţii:
-

atac armat (militar sau terorist);
prăbuşirea unui avion;
căderea unui corp cosmic;
un accident cu explozie la un obiect din vecinătate.

În cazul unui accident cu distrugerea tancului de amoniac, conţinutul acestuia se
scurge în cuva de retenţie, de unde se evaporă. În aceste condiţii, sistemele de securitate
existente pe platformă intră în funcţiune. Astfel, este oprită în regim de urgenţă funcţionarea
fabricii de amoniac, şi o parte din amoniacul scurs în cuvă este dirijată spre alţi
consumatori, după care se procedează la inundarea cuvei cu apă sau spumă anhidră.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 5 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Dat fiind faptul că emisia de amoniac se desfăşoară într-un interval lung de timp, de
minim o oră, pentru stabilirea zonelor de planificare au fost alese ca valori de referinţă
pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 4 ore, şi anume:
-

Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3(4h) = 550 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2(4h) = 110 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1(4h) = 30 ppm.

În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
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A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
Având în vedere faptul că amoniacul este stocat la temperaturi scăzute, debitul de
amoniac evaporat este dependent de condiţiile meteorologice, în special viteza vântului şi
temperatură.
Variaţia în timp a debitului de amoniac este prezentată în figura 53.

Figura 53. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis.
Accident cu distrugerea tancului. Condiţii meteorologice CM1
Cantitatea de amoniac evaporat timp de o oră este de 192.725 kg, la un debit maxim
de 4500 kg/min. Amprentele câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile
AEGL aferente unui timp de expunere de 4 ore, sunt prezentate în figura 54.
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Figura 54. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 4 ore
Din datele prezentate în figura 54 pot fi stabilite următoarele zone de planificare:
-

zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 4200 m faţă de rezervor;
zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o arie inelară cuprinsă între
4200 m şi cel puţin 10 km faţă de rezervor;
zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) se stabileşte la distanţe mai mari de 10 km
faţă de rezervor, fără a putea fi definită cu precizie.

Stabilirea zonelor II şi III de planificare nu a putut fi realizată datorită limitelor
programului de calcul. Astfel, se impune evaluarea variaţiei în timp a concentraţiei
amoniacului la diverse distanţe, timp de o oră din momentul producerii accidentului.
Această limită de timp este impusă deoarece se consideră faptul că în 60 de minute pot fi
adoptate toate măsurile necesare în vederea evacuării populaţiei din zona expusă. În figurile
55 – 61 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor amoniacului în aer, la
distanţe de 500, 1000, 2000, 3000, 4200, 5500 şi 7200 m faţă de tanc.
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Figura 55. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor

Figura 56. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor
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Figura 57. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 58. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3000 m faţă de
rezervor
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Figura 59. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 4200 m faţă de
rezervor

Figura 60. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 5500 m faţă de
rezervor
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Figura 61. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 7200 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 55 – 61 se constată că norul de amoniac se
deplasează lent, datorită condiţiilor meteorologice defavorabile dispersiei, şi atinge în timp
de o oră distanţa de 7200 m. Prin urmare, la această distanţă există posibilitatea evacuării
populaţiei din zona expusă, în condiţii de siguranţă. La limita zonei I de planificare, de 4200
m, timpul de sosire a norului toxic este de 20 min., dar valoarea prag AEGL-3 se atinge la
40 min. din momentul producerii accidentului.
B. Efectele accidentului în condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi
(CM2)
Dat fiind faptul că în condiţii de furtună se înregistrează viteze mari ale vântului, este
de aşteptat o evaporare mai rapidă a bălţii de amoniac formate în cuva de retenţie a tancului,
şi implicit un debit mai ridicat de amoniac emis. Totuşi, condiţiile dinamice sunt favorabile
dispersiei norului toxic format. Variaţia în timp de o oră a debitului de amoniac evacuat este
prezentată în figura 62.
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Figura 62. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis, în condiţii de furtună (CM2)
Cantitatea de amoniac evaporat timp de o oră este de 338.835 kg, iar debitul maxim
de amoniac emis este de 9190 kg/min. Condiţiile de furtună estivală, pe timp de zi, sunt
favorabile dispersiei poluanţilor atmosferici, astfel încât se manifestă o diluţie avansată a
poluantului. Amprentele câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 4 ore, în caz de accident chimic cu distrugerea
tancului criogenic, în condiţii de furtună (CM2), este prezentată în figura 63.

Figura 63. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 4 ore la distrugerea tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi (CM2)
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Conform reprezentării din figura 63, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 713 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 713 şi 1500 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1500 şi 2675 m faţă de rezervor.
În figurile 64 – 70 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 500, 713, 1000, 1500, 2000 şi 2675 m faţă de tanc.

Figura 64. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor
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Figura 65. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor

Figura 66. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 713 m faţă de
rezervor
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Figura 67. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor

Figura 68. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor
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Figura 69. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 70. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2675 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 64 – 70 se observă o deplasare rapidă a norului
toxic, însoţită de o diluare corespunzătoare a amoniacului.
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C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În acest scenariu sunt analizate consecinţele unui accident cu distrugerea tancului
criogenic de amoniac, pe timp de zi, primăvara (CM3). Dat fiind faptul că evaporarea
amoniacului din balta formată este dependentă de factorii meteorologici, în figura 71 este
reprezentată variaţia în timp a debitului de amoniac timp de o oră după producerea avariei.

Figura 71. Variaţia în timp a debitului de amoniac la distrugerea tancului.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvara (CM3)
Cantitatea totală de amoniac evaporată timp de o oră este de 184.923 kg, iar debitul
maxim de amoniac evaporat este de 4200 kg/h.
În figura 72 sunt prezentate amprentele câmpurilor de concentraţie pentru cele trei
valori prag AEGL corespunzătoare unei durate de expunere de 4 ore.
Conform reprezentării din figura 72, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 550 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 1160 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
550 ppm (AEGL-3) şi 110 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 1160 şi 2660 m faţă de rezervor
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zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
2660 şi 5050 m faţă de rezervor.

Figura 72. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 4 ore distrugerea tancului de amoniac.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvară (CM1)
În figurile 73 – 81 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 500, 800, 1160, 1500, 2000, 2660, 4000 şi 5050 m
faţă de tanc.
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Figura 73. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor

Figura 74. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor
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Figura 75. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 800 m faţă de
rezervor

Figura 76. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1160 m faţă de
rezervor

111

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

Figura 77. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor

Figura 78. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor
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Figura 79. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2660 m faţă de
rezervor

Figura 80. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 4000 m faţă de
rezervor
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Figura 81. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 5050 m faţă de
rezervor
Efectele evenimentului
În acest scenariu, întreaga cantitate de amoniac lichid se scurge aproape instantaneu
în cuvă, de unde se evaporă amoniacul gazos. Aerul înconjurător este antrenat rapid în
evaporarea amoniacului lichid, ducând la o răcire semnificativă a amestecului aer-gaz şi la
formarea unui nor de amoniac.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la cca. 4,2
km. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, debitul
de amoniac evaporat creşte, dar condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a
norului toxic, astfel încât efectele accidentului se manifestă pe distanţe de maxim 5 km, iar
riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la 1,2 km.
În tabelul 13 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.

114

COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Client: S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS: Depozite de amoniac,
Rampa de încărcare/ descărcare amoniac.

Proiect nr.:
MD
1005.014.5

Tabelul 13. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
mortalitate
ridicată

Zona de
intoxicare

Zona de atenţie

CM1

4200

> 10.000

> 10.000

CM2

713

1500

2675

CM3

1160

2660

5050

Condiţii meteo
Timp de noapte,
toamnă
Furtună de vară,
timp de zi
Timp de zi,
cer senin, primăvară

Observaţii

Valori
expunere
pentru 4 h.

În prima variantă de scenariu, caracterizată prin condiţii meteorologice defavorabile
dispersiei, norul toxic atinge în interval de 60 min. distanţa de 7200 m. Dat fiind faptul că în
timp de o oră şi la distanţe mari, pot surveni modificări ale condiţiilor meteorologice, o
evaluare la distanţe mai mari de 10 km este irelevantă şi lipsită de exactitate.
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma distrugerii tancului, amoniacul lichid se scurge în cuva de retenţie, unde
formează o baltă evaporativă, de unde se evacuează în atmosferă o cantitate de amoniac de
cca. 185 – 339 t timp de o oră, în funcţie de condiţiile meteorologice.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 713 şi 4200 m, în funcţie de condiţiile meteorologice. În cazul în care
condiţiile meteo sunt defavorabile dispersiei, zona de mortalitate ridicată acoperă întreaga
platformă GA-PRO-CO, precum şi localităţile învecinate, în funcţie de direcţia vântului.
Personalul care deserveşte instalaţiile de pe platformă poate fi pus în imposibilitatea
de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi accidente ca
urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
În tabelul 14 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac la rezervorul criogenic, în condiţiile cele mai defavorabile
dispersiei.
Tabelul 14
Scenariu

Accident cu
emisie de
amoniac.
Distrugerea
rezervorului

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 4200 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- toată platforma

Zona de intoxicare
(raza > 10000 m)

Din afara GA-PROCO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia, Izvoare,
Din afara GA-PROVânători, Poieni,
CO:
Neguleşti, Luminiş,
- localităţile Săvineşti,
Mastacăn, Şovoaia,
Dumbrava-Deal,
Ruseni, Zăneşti, Traian,
Brăşăuţi, Roznov,
Slobozia, Cintinici, Piatra Gura Văii, Borleşti
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Zona de atenţie
(raza > 10000 m)
Din afara GA-PROCO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia, Izvoare,
Vânători, Poieni,
Neguleşti, Luminiş,
Mastacăn, Şovoaia,
Ruseni, Zăneşti, Traian,
Gura Văii, Borleşti
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Tabelul 14 continuare
Scenariu

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 4200 m)
Şoimului, Dumbrava
Roşie
- platforma industrială
Săvineşti

Zona de intoxicare
(raza > 10000 m)
- zona de SE a
municipiului Piatra
Neamţ

Zona de atenţie
(raza > 10000 m)
- zona de SE a
municipiului Piatra
Neamţ

Nivel de risc al evenimentului
Un accident chimic datorat distrugerii tancului criogenic de amoniac poate conduce
la o poluare semnificativă în incinta platformei şi în vecinătatea acesteia. Dispersia norului
toxic de amoniac este influenţată în mod semnificativ de condiţiile atmosferice. Astfel, în
condiţii meteorologice defavorabile dispersiei (CM1), un accident chimic de acest tip poate
produce fatalităţi pe o rază de cca. 4,2 km, în timp ce în condiţii atmosferice normale,
specifice unei zile senine (CM3), riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de 713 m.
De asemenea, un astfel de accident prezintă un risc semnificativ de poluare, pe distanţe
lungi, îndeosebi în condiţii meteorologice defavorabile dispersiei.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este pur speculativă.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
- securitate/sănătate: personalul ce deserveşte platforma GA-PRO-CO poate suferi
vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi pentru un
timp scurt. Nivel estimat:catastrofal (I6);
- mediu: efecte pe termen mediu, remediere rapidă, pe o rază de peste 10 km. Nivel
estimat: catastrofal (I6);
- economic: daune totale directe şi indirecte estimate la ordinul milioanelor de €.
Nivel estimat: catastrofal (I6)

Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal). Astfel,
riscul reprezentat de o emisie toxică datorată distrugerii tancului de amoniac, se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.4. SCENARIU DE ACCIDENT CHIMIC LA
DEPOZITUL VECHI DE AMONIAC
În acest subcapitol sunt analizate consecinţele unui accident chimic datorat apariţiei
unei neetanşeităţi la unul dintre rezervoarele depozitului vechi de amoniac, T1-T10. Acestea
sunt rezervoare cilindrice orizontale, supraterane, cu o capacitate nominală de 100 mc,
având dimensiuni L x D = 15 x 3 m.
În cazul depozitului mic de amoniac lichid a fost luată în considerare o avarie la unul
dintre rezervoare, ca urmare a fisurării peretelui acestuia. Caracteristicile avariei sunt:
- locul incidentului: la 2 m de baza rezervorului;
- dimensiunea fisurii: d = 5 cm
- grad de umplere: 82%
- cantitate stocată: 53 t (capacitatea maximă a rezervorului).
În cazul unui accident la un rezervor de amoniac, rezultă o emisie combinată de
amoniac lichid şi gazos. Norul de vapori evacuat se dispersează sub acţiunea vântului, în
timp ce faza lichidă se scurge în cuva de retenţie, de unde se eliberează lent.
Datele meteorologice în timpul producerii accidentului chimic
Pentru modelarea efectelor accidentului au fost luate în considerare trei variante de
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate 50%,
nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 5 m/s,
umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).

A. Efectele accidentului pentru condiţii meteorologice specifice nopţii (CM1)
Având în vedere faptul că amoniacul este stocat la temperatură ambiantă, debitul de
amoniac evaporat este dependent de condiţiile meteorologice, în special viteza vântului şi
temperatură.
Variaţia în timp a debitului de amoniac este prezentată în figura 82.
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Figura 82. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis.
Accident la depozitul vechi. Condiţii meteorologice CM1
Cantitatea de amoniac evaporat timp de o oră este de 11921 kg, la un debit maxim de
2000 kg/min, ce se atinge în primele minute de la producerea accidentului.
Dat fiind faptul că emisia de amoniac se desfăşoară într-un interval de timp de o oră,
dar emisia masivă durează câteva minute, pentru stabilirea zonelor de planificare au fost
alese ca valori de referinţă pragurile AEGL pentru un timp de expunere de 30 min., şi
anume:
-

Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.

În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele calculului de dispersie.
Amprentele câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile AEGL aferente
unui timp de expunere de 30 min., sunt prezentate în figura 83.
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Figura 83. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului
pentru valorile prag AEGL, timp de expunere 30 min.
Din datele prezentate în figura 83 pot fi stabilite următoarele zone de planificare:
-

zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 1500 m faţă de
rezervor;
zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o arie inelară cuprinsă între
1500 şi 5000 m faţă de rezervor;
zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 220
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o arie inelară cuprinsă între 5000 m
şi cel puţin 10 km faţă de rezervor.

Pentru o evaluare corectă a consecinţelor accidentului şi a măsurilor de intervenţie, se
impune evaluarea variaţiei în timp a concentraţiei amoniacului la diverse distanţe, timp de o
oră din momentul producerii accidentului. Această limită de timp este impusă deoarece se
consideră faptul că în 60 de minute pot fi adoptate toate măsurile necesare în vederea
evacuării populaţiei din zona expusă.
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În figurile 84 – 89 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 500, 1000, 1500, 3000, 5000 şi 7200 m faţă de rezervor.

Figura 84. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 500 m faţă de
rezervor
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Figura 85. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor

Figura 86. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1500 m faţă de
rezervor
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Figura 87. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3000 m faţă de
rezervor

Figura 88. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 5000 m faţă de
rezervor
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Figura 89. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 7200 m faţă de
rezervor
Din datele prezentate în figurile 84 – 89 se constată că norul de amoniac se
deplasează lent, datorită condiţiilor meteorologice defavorabile dispersiei, şi atinge în timp
de o oră distanţa de 7200 m. Prin urmare, la această distanţă există posibilitatea evacuării
populaţiei din zona expusă, în condiţii de siguranţă. La limita zonei de mortalitate ridicată,
de 1500 m, timpul de sosire a norului toxic este de 7 min., dar valoarea prag AEGL-3 se
atinge la 15 min. din momentul producerii accidentului.
B. Efectele accidentului în condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi
(CM2)
Dat fiind faptul că în condiţii de furtună se înregistrează viteze mari ale vântului, este
de aşteptat o evaporare mai rapidă a bălţii de amoniac formate în cuva de retenţie a
depozitului, şi implicit un debit mai ridicat de amoniac emis. Totuşi, condiţiile dinamice
sunt favorabile dispersiei norului toxic format. Variaţia în timp de o oră a debitului de
amoniac evacuat este prezentată în figura 90.
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Figura 90. Variaţia în timp a debitului de amoniac emis, în condiţii de furtună (CM2)
Cantitatea de amoniac evaporat timp de o oră este de 12197 kg, iar debitul maxim de
amoniac emis este de 2180 kg/min şi se atinge în primele minute din momentul producerii
accidentului. Condiţiile de furtună estivală, pe timp de zi, sunt favorabile dispersiei
poluanţilor atmosferici, astfel încât se manifestă o diluţie avansată a poluantului.
Dat fiind că emisia masivă de amoniac se desfăşoară în timpi de ordinul minutelor,
pentru delimitarea zonelor de planificare au fost luate în considerare valorile prag AEGL
corespunzătoare unei durate a expunerii de 30 min., după cum urmează
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.
Amprentele câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valorile AEGL
corespunzătoare unui timp de expunere de 30 minute, în caz de accident chimic cu
distrugerea unui rezervor, în condiţii de furtună (CM2), este prezentată în figura 91.
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Figura 91. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 30 min. Condiţii meteorologice de furtună, pe timp de zi (CM2)
Conform reprezentării din figura 91, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 405 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 405 şi 1170 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1140 şi 3400 m faţă de rezervor.
În figurile 92 – 97 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 405, 700, 1170, 2000 şi 3400 m faţă de rezervor.
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Figura 92. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor

Figura 93. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 405 m faţă de
rezervor
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Figura 94. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 700 m faţă de
rezervor

Figura 95. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1170 m faţă de
rezervor
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Figura 96. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 97. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3400 m
faţă de rezervor
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Din datele prezentate în figurile 92 – 97 se observă o deplasare rapidă a norului
toxic, însoţită de o diluare corespunzătoare a amoniacului.
C. Efectele accidentului în condiţii meteorologice pe timp de zi de primăvară
(CM3)
În acest scenariu sunt analizate consecinţele unui accident cu distrugerea tancului
criogenic de amoniac, pe timp de zi, primăvara (CM3). În figura 98 este reprezentată
variaţia în timp a debitului de amoniac timp de o oră după producerea avariei.

Figura 98. Variaţia în timp a debitului de amoniac.
Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvara (CM3)
Cantitatea totală de amoniac evaporată timp de o oră este de 13381 kg, iar debitul
maxim de amoniac evaporat este de 2360 kg/min.
În figura 99 sunt prezentate amprentele câmpurilor de concentraţie pentru cele trei
valori prag AEGL corespunzătoare unei durate de expunere de 30 min.
Dat fiind că emisia masivă de amoniac se desfăşoară în timpi de ordinul minutelor,
pentru delimitarea zonelor de planificare au fost luate în considerare valorile prag AEGL
corespunzătoare unei durate a expunerii de 30 min., după cum urmează
Pentru zona de mortalitate ridicată, AEGL-3 (30 min) = 1600 ppm
Pentru zona de intoxicare, AEGL-2 (30 min) = 220 ppm
Pentru zona de atenţie, AEGL-1 (30 min) = 30 ppm.
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Conform reprezentării din figura 99, au fost delimitate următoarele zone de
planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru concentraţii ale amoniacului de
minim 1600 ppm (AEGL-3) acoperă un cerc cu o rază de 548 m faţă de rezervor
- zona de intoxicare, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între
1600 ppm (AEGL-3) şi 220 ppm (AEGL-2) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă
între 548 şi 1400 m faţă de rezervor
- zona de atenţie, definită pentru concentraţii ale amoniacului cuprinse între 110
ppm (AEGL-2) şi 30 ppm (AEGL-1) acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1400 şi 3000 m faţă de rezervor.

Figura 99. Amprenta câmpurilor de concentraţie a amoniacului pentru valori prag AEGL
la timp de expunere 30 min. Condiţii meteorologice: timp de zi, primăvară (CM3)
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În figurile 100 – 105 sunt reprezentate grafic variaţiile în timp ale concentraţiilor
amoniacului în aer, la distanţe de 200, 548, 1000, 1400, 2000 şi 3000 m faţă de rezervor.

Figura 100. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 200 m faţă de
rezervor

Figura 101. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 548 m faţă de
rezervor
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Figura 102. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1000 m faţă de
rezervor

Figura 103. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 1400 m faţă de
rezervor
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Figura 104. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 2000 m faţă de
rezervor

Figura 105. Variaţia în timp a concentraţiei amoniacului la distanţa de 3000 m faţă de
rezervor
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Efectele evenimentului
În acest scenariu, amoniacul iese din rezervor sub forma unui amestec de faze. Faza
lichidă se scurge în cuva de retenţie a depozitului, de unde se evaporă în timp, iar vaporii
sunt antrenaţi de curenţii atmosferici.
Dispersia amoniacului este puternic influenţată de condiţiile meteorologice. Astfel, în
condiţii specifice unei nopţi de toamnă, caracterizate prin inversie termică şi o stabilitate
atmosferică accentuată, norul toxic se deplasează lent, dar dispersia acestuia este
defavorizată, astfel încât, se ating concentraţii mari ale amoniacului, la distanţe lungi.
Astfel, în aceste condiţii, riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la cca. 1,5
km. În condiţii meteo specifice unei zile de primăvară sau unor condiţii de furtună, debitul
de amoniac evaporat creşte, dar condiţiile atmosferice contribuie la o bună dispersie a
norului toxic, astfel încât efectele accidentului se manifestă pe distanţe de cca. 3 – 3,4 km,
iar riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de până la 548 m.
În tabelul 15 sunt prezentate razele zonelor de planificare în funcţie de condiţiile
meteorologice din timpul producerii accidentului.
Tabelul 15. Stabilirea zonelor de planificare în condiţii meteorologice variate
Zona de
Zona de
mortalitate
Zona de atenţie
Condiţii meteo
Observaţii
intoxicare
ridicată
Timp de noapte,
CM1
1500
5000
> 10.000
toamnă
Valori
Furtună de vară,
expunere
CM2
405
1170
3400
timp de zi
pentru 30
min
Timp de zi,
CM3
548
1400
3000
cer senin, primăvară
În prima variantă de scenariu, caracterizată prin condiţii meteorologice defavorabile
dispersiei, norul toxic atinge în interval de 60 min. distanţa de 7200 m. Dat fiind faptul că în
timp de o oră şi la distanţe mari, pot surveni modificări ale condiţiilor meteorologice, o
evaluare la distanţe mai mari de 10 km este irelevantă şi lipsită de exactitate.
Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino.
În urma avariei, amoniacul lichid scurs se evaporă rapid, cantitatea de amoniac
evacuată timp de o oră fiind de cca. 11,3 – 13,4 t, în funcţie de condiţiile meteorologice.
Norul de amoniac se deplasează sub acţiunea vântului, producând fatalităţi pe o
distanţă cuprinsă între 405 şi 1500 m, în funcţie de condiţiile meteorologice. În cazul în care
condiţiile meteo sunt defavorabile dispersiei, zona de mortalitate ridicată acoperă întreaga
platformă GA-PRO-CO, precum şi o parte din localitatea Săvineşti.
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Personalul care deserveşte instalaţiile de pe platformă poate fi pus în imposibilitatea
de a supraveghea şi controla procesele, astfel încât există riscul iniţierii a noi accidente ca
urmare a funcţionării instalaţiilor în afara parametrilor normali de lucru.
În tabelul 16 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca urmare
a unei emisii de amoniac la un rezervor din depozitul vechi, în condiţiile cele mai
defavorabile dispersiei.
Tabelul 16
Scenariu

Accident cu
emisie de
amoniac la
depozitul
vechi

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 1500 m)
Din cadrul GA-PROCO:
- toată platforma
Din afara GA-PROCO:
- FIBREX
- localitatea Săvineşti
(parţial),

Zona de intoxicare
(raza 5000 m)

Zona de atenţie
(raza > 10000 m)

Din afara GA-PROCO:
- platforma industrială
Săvineşti
- localităţile Izvoare,
Dumbrava Roşie,
Dumbrava Deal,
Săvineşti, Brăşăuţi,
Slobozia, Piatra
Şoimului, Chintinici,
Roznov

Din afara GA-PROCO:
- localităţile Turtureşti,
Girov Neamţ, Boţeşti,
Doina, Dochia,
Vânători, Poieni,
Neguleşti, Luminiş,
Mastacăn, Şovoaia,
Ruseni, Zăneşti,
Traian, Gura Văii,
Borleşti
- zona de SE a
municipiului Piatra
Neamţ

Nivel de risc al evenimentului
Un accident chimic la un rezervor de amoniac poate conduce la o poluare
semnificativă în incinta platformei şi în vecinătatea acesteia. Dispersia norului toxic de
amoniac este influenţată în mod semnificativ de condiţiile atmosferice. Astfel, în condiţii
meteorologice defavorabile dispersiei (CM1), un accident chimic de acest tip poate produce
fatalităţi pe o rază de cca. 1,5 km, în timp ce în condiţii atmosferice normale, specifice unei
zile senine (CM3), riscul de mortalitate se manifestă pe o distanţă de 548 m. De asemenea,
un astfel de accident prezintă un risc semnificativ de poluare, pe distanţe lungi, îndeosebi în
condiţii meteorologice defavorabile dispersiei.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este pur speculativă.
Consecinţele accidentului, şi anume o emisie toxică de amoniac, pot cuantificate
după cum urmează:
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securitate/sănătate: personalul ce deserveşte platforma GA-PRO-CO poate suferi
vătămări ca urmare a expunerii la concentraţii mari de amoniac, fie şi pentru un
timp scurt. Nivel estimat:catastrofal (I6);
mediu: efecte pe termen mediu, remediere rapidă, pe o rază de peste 10 km. Nivel
estimat: catastrofal (I6);
economic: nivel estimat: mediu (I3)

Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal). Astfel,
riscul reprezentat de o emisie toxică datorată unei avarii la rezervorul de amoniac, se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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Cap. 4. CONCLUZII
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii Depozitele de amoniac de
pe platforma GA – PRO – CO CHEMICALS şi anume:
- depozitul de amoniac lichid TK 251;
- depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi);
- rampă descărcare amoniac.
Capacitatea de stocare de proiect a tancului de amoniac TK 251 este de 15 000 t
amoniac lichid. Depozitul de amoniac a fost pus in funcţiune în anul 1971.
Capacitatea de stocare a depozitul de amoniac lichid pentru fabricaţie (vechi) este
de 530 tone, depozitul a fost pus în funcţiune odată cu instalaţia de amoniac GIAP care în
prezent este dezafectată.
Tancul de depozitare (stocare) a amoniacului,TK-251, este destinat pentru
stocarea temporară de amoniac lichid rece cu temperatura de -33 grade C şi cu presiunea
de 550/700 mm col. apă peste presiunea atmosferică, produs în fabrica de amoniac
Salzgitter, trimis cu pompele de amoniac ale instalaţiei de sinteza amoniac.
Există posibilitatea depozitării în TK-251 şi a amoniacului lichid cu temperatură
pozitivă (peste 10 grade C) şi cu presiune ridicată (cca 8-12 at.) existent în depozitul de
amoniac al Secţiei II.
Depozitul de amoniac ( nou ) TK 251 se află amplasat în Sud – estul platformei
GA – PRO -.CO CHEMICALS, având ca vecini:
- la Sud: rampa încărcare amoniac lichid a GA - PRO - CO CHEMICALS şi
rezervoarele de GPL aparţinând societăţii PANEBO S.R.L. la cca. 800 m ;
Depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi), şi rampa de amoniac au ca
vecinătăţi:
- la Nord:gazometru de amoniac al instalaţiei de acid azotic;
- la Est: gazometru de CO2 şi depozitul de azotat de amoniu;
- la Vest: instalaţia de amoniac GIAP care este dezafectată;
Principala substanţă periculoasă vehiculată în Depozite şi rampă este de
amoniacul.
Cantităţile principalelor substanţe periculoase din instalaţia Acid Azotic, comparativ
cu limitele relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 –
Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţele periculoase, sunt prezentate în Tabelul 17.
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Tabelul 17
Cantitate relevantă

Denumire
substanţe

Etichetare/
fraze de risc
cf HG
1408/2008

Capacitate de
stocare (tone)

1

2

3

4

col. 3
din partea
I sau II
5

Amoniac

R10,
T; R23,
C; R34,
N; R50
T; N
R:10-23-34-50
S:(1/2)9-1626-36/37/3945-61

15 530

50

200

col. 2 din
partea I sau II
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Stare de
agregare
6

lichid

Comportamentul fizic şi
chimic al substanţelor
în condiţii
în condiţii
normale de
previzibile
utilizare
de accident
7
8

stabil

Toxic,
periculos
pentru mediu
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Depozitul de amoniac se conduce de la tabloul de comandă, acolo fiind centralizată
majoritatea aparaturii de reglare – semnalizare – blocare –indicare – înregistrare.
Verificarea şi remedierea aparatelor de automatizare se execută de personal AMC,
dar modul de funcţionare şi de manevrare al aparaturii trebuie cunoscut în detaliu şi de
operatorul de la tabloul de comandă.
La tabloul de comandă sunt centralizate toate regulatoarele importante, alarmele
optice şi acustice, blocajele cu alarmă, dispozitivele de acţionare a ventilelor
electromagnetice acţionate de la distanţa (MIC) butoanele de acţionare a ventilelor cu
motoare electrice, indicatoarele şi înregistratoarele de parametri.
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un accident
major, obiectivele prezentate sunt prevăzute cu mijloace pentru intervenţia în caz de
accident.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 18.
Instalaţia

Depozite
amoniac
lichid

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice:
- întreruperea alimentării cu utilităţi;
- dereglare parametrii optimi de
proces;
- neetanşeităţi la armături şi garnituri
compresoare;
- neetanşeităţi trasee, presetupe la
pompe amoniac;
- neetanşeităţi, fisuri la trasee
tehnologice, compresoare, etc.
Explozie, incendiu:
- fisură corp tanc urmată de explozie
şi incendiu.
Accident chimic:
- creştere presiune în tanc urmată de
emisii de amoniac în aer;
- fisurare compresor refrigerare.
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Tabelul 18
Măsuri de intervenţie
- oprire utilaje şi izolare
echipament;
- by-pasarea utilajelor la care a
apărut defecţiunea;
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (golire, spălare,
inertizare, determinarea
concentraţiei de amoniac în aer şi
apă);
- inundare cu apă, diluare;
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută.
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
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Scenariul accidentelor majore
Avarii mecanice
- defecţiuni etanşare pompă
- fisuri, coroziune traseu

Explozie, incendiu
- fisură corp cisternă urmată de
explozie şi incendiu
Accident chimic
- neetanşeităţi, defecţiuni garnituri,
flanşe, cisterne, vagoane;
- creştere presiune în cisternă urmată
de emisii de amoniac în aer
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Tabelul 18 continuare
Măsuri de intervenţie
- oprire pompă, trecere pe pompa
de rezervă, remediere defecţiune
-izolare traseu, purjare amoniac,
spălare, suflare cu azot, înlocuire
tronson fisurat
-respectarea strictă a instrucţiunilor
de lucru cu amoniac.
- izolare cisternă
- scoaterea imediată din convoi a
cisternei cu defecţiuni, pentru
remediere
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă.

În urma analizei de riscuri ale proceselor, realizată pe utilajele conducătoare ale
procesului care vehiculează substanţe periculoase, a rezultat că principalele efecte posibile
sunt:
- Impurificare aer;
- Impurificare sol;
- Impurificare canalizare;
- Intoxicare personal;
- Fisurare, spargere conducte, ventile, garnituri.
Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive necesare
rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
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Acţiunea preventivă

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor
Verificarea lunară a tancului de amoniac şi
instalaţiilor auxiliare conform instrucţiunilor
ISCIR
Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

MD
1005.014.5

2

Tabelul 19
Data prevăzută de
realizare
3

Serviciul MEA

Permanent

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Responsabil

1
Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Proiect nr.:

Şef instalaţie

Lunar

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori apar
modificări

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Depozitele de amoniac a
analizat consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
- Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii unei
armături pe corpul rezervorului TK 521
- Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a ruperii unei
armături la baza rezervorului TK 251
- Scenariu de accident cu emisie toxică de amoniac ca urmare a distrugerii tancului
TK 251
- Scenariu de accident chimic la depozitul vechi de amoniac lichid .
Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în cadrul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului volum.
În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate în
Planul de Urgenţă Internă al societăţii.
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Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţiei) şi
cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009;
procesul tehnologic desfăşurat;
sursele posibile de risc;
consecinţele / efectele evenimentelor;
substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,

s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru Depozitul de Amoniac, nivelul
de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor, consecinţele producerii
unui eveniment, catastrofale şi probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit – aproape
imposibil.
Insignifiant Scăzut Mediu Mare Foarte mare

Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar

F2

Improbabil
Depozit amoniac Aproape imposibil

F1
I1

Notă:

I2

I3

I4

I5

F- Nivelul frecvenţei

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului.
Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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Scenariu de accident
Ruperea unei armaturi la baza tancului
Depozit amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 2455 m)
zona de leziuni ireversibile (raza >10000 m)
zona de atentie (raza >10000 m)

Scenariu de accident
Ruperea unei armaturi pe corpul tancului
Depozit amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 1860 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 9000 m)
zona de atentie (raza >10000 m)

Scenariu de accident
Distrugerea tancului
Depozit amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 4200 m)
zona de leziuni ireversibile (raza >10000 m)
zona de atentie (raza >10000 m)

Scenariu de accident
Accident chimic la depozitul vechi de amoniac lichid

Depozit amoniac - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 1500 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 5000 m)
zona de atentie (raza >10000 m)
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Informaţii care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore
conform anexei nr. 5 din H.G. 804/2007, modificată cu H.G. nr. 79/2009.
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Organigrama S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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Organizarea şi componenţa Celulei pentru Situaţii de Urgenţă
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Plan de aplasare operatori economici şi centre vulnerabile din jurul
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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INTRODUCERE


Denumire lucrare:
"RAPORT DE SECURITATE"

 Client:
S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
Adresa:
Registrul Comerţului:
Cod Unic de Înregistrare:

Str. Uzinei nr.2, Săvineşti, jud. Neamţ
J 27/1478/2005
RO 17728697

 Elaborator:
S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Institut de Inginerie tehnologică şi proiectare pentru Industria Chimică
Adresă: Str. Mihai Eminescu, Nr. 19 - 21, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010512
Telefon: 021 / 211 76 54
Fax:
021 / 210 27 01
E-mail: office@iprochim.ro
Website: www.iprochim.ro
 Înfiinţat ca societate comercială prin Hotărârea Guvernului României nr. 156/1991
 Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţie Intelectuală Geneva, sub nr.
420957/1975
 IPROCHIM ENGINEERING - Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţie
Intelectuală Geneva, sub nr. R420957/1995
 Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti nr.
J/40/6485/1991
 Cod Unic de Înregistrare 457747, Atribut fiscal: R;
 Certificat ISO 9001:2008, nr. 12 100 12743 TMS, organism de certificare TÜV SÜD
Management Service GmbH, Germania
 Certificat SR EN ISO 14001:2005, nr. M.16.1/18-02-2011, organism de certificare
SIMTEX-OC România.
 Certificat SR OHSAS 18001:2008, nr. S.378.1/05-08-2011, organism de certificare
SIMTEX-OC România
 Înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la
poziţia nr. 102 pentru RM, RIM, BM, RA, RS, EA.

Raportul de securitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile:
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 H.G. 804/2007 – hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase, Anexa nr. 2, modificată
prin H.G. nr. 79/2009;
 Ord. 142/ 2004 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de
securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
În conformitate cu prevederile Art. 10 din H.G. 804/2007, modificată prin H.G. nr.
79/2009 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţe periculoase, Raportul de securitate este elaborat în scopul:
 de a demonstra că a implementat politica de prevenire a accidentelor
majore, precum şi planul de management al securităţii pentru aplicarea
acestei politici;
 de a demonstra că a identificat pericolele potenţiale de accidente majore şi
au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente şi
limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;
 de a demonstra că au fost incluse măsuri adecvate de siguranţă în
proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, unităţilor de
stocare, echipamentului şi infrastructurii din interiorul amplasamentului,
care prezintă riscuri de accidente majore;
 de a demonstra că planul de urgenţă internă a fost elaborat, iar informaţiile
necesare pentru elaborarea planului de urgenţă externă au fost furnizate
ISU, în vederea luării măsurilor necesare în cazul producerii unui accident
major;
 de a asigura informaţiile necesare autorităţilor publice competente la nivel
regional şi judeţean şi autorităţilor publice locale responsabile cu
planificarea amenajării teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu
privire la amplasarea de noi activităţi sau dezvoltarea ulterioară în jurul
amplasamentelor existente.
Industria chimică de fabricare a îngrăşămintelor, prin gradul de complexitate a
tehnologiilor, constituie un potenţial factor de risc, o sursă potenţială de poluare a
mediului înconjurător, care poate deveni periculoasă pentru factorii de mediu şi factorul
uman.
Categoria de activitate, pentru activitatea principală, conform Anexei 1 a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.
84/2006 şi modificată prin O.U.G. nr. 40/2010, este:
1. – instalaţii chimice pentru producerea îngrăşămintelor chimice pe bază azot:
azotat de amoniu, uree granulată, îngrăşăminte lichide tip UREAN)
Codul CAEN: 2015 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Codul NOSE-P: 105.09
Codul SNAP: 0404
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Categoria de activitate, pentru activităţi auxiliare legate tehnic de activitatea
principală, desfăşurate pe acelaşi amplasament, conform Anexei 1 a O.U.G. nr. 152/2005,
aprobată prin Legea nr. 84/2006 şi modificată prin O.U.G. nr. 40/2010:
2. – instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de bază
Codul CAEN: 2013
Activitatea principală este producerea îngrăşămintelor pe bază de azot, respectiv
uree granulată, azotat de amoniu , nitrocalcar şi îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32.
Amoniacul şi acidul azotic sunt produse intermediare, utilizate la producerea ureei
, azotatului de amoniu sau nitrocalcarului şi îngrăşămintelor lichide de tip UREAN 32,
dar pot fi comercializate şi ca amoniac lichid sau acid azotic 47%.
Activităţile cu potenţial factor de risc impun, ca pe lângă măsurile luate în mod
curent pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor, să existe şi un control permanent şi
o evaluare a posibilităţilor de apariţie a riscului şi a consecinţelor acestuia.
Priorităţile problematicii mediului înconjurător pot fi clasificate astfel:
- asigurarea calităţii mediului;
- prevenirea şi eliminarea poluării mediului;
- reducerea riscurilor prin creşterea siguranţei.
Obiectivul general al Raportului de securitate este de a controla riscurile ce pot
apărea în funcţionarea instalaţiilor pe un amplasament, prin identificarea:
- agenţilor poluatori şi/sau a pericolelor potenţiale asupra factorilor de mediu;
- resurselor şi receptorilor expuşi riscului;
- mecanismelor prin care se realizează riscul;
- măsurilor generale necesar a fi luate pentru reducerea gradului de risc la un
nivel acceptabil.
Necesitatea întocmirii Raportului de Securitate pentru S.C. GA–PRO-CO
CHEMICAL S.A. Săvineşti constă în identificarea riscurilor potenţiale în instalaţiile de
fabricare şi depozitare de pe platformă, a informaţiilor despre acestea, astfel încât să se
determine probabilitatea producerii unor daune şi efectele lor asupra posibililor receptori.
Managementul de securitate şi strategiile de prevenire a accidentelor majore, de
minimizare sau înlăturare a consecinţelor acestora, au la bază mai multe categorii de
măsuri:
1. tehnice:
- la proiectare, inclusiv la amplasarea în zonă a obiectivului
- la exploatare curentă, operativă
- la organizarea mentenanţelor
2. legislative:
- norme şi normative de proiectare
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-

reguli de exploatare a instalaţiilor în regim normal sau excepţional, de
avarie
- instrucţiuni de lucru
3. organizatorice:
- instruire şi testare personal
- planuri de intervenţii la avarii / accidente chimice
- măsuri de necesitate în teritoriul extern.
Programul de Siguranţă stabileşte modul de desfăşurare a unui număr de
proiecte şi activităţi, în vederea realizării obiectivelor bine definite ale politicii de
siguranţă.
Programul de Siguranţă cuprinde:

obiective clare, astfel încât la sfârşitul acestuia să se poată verifica în ce
măsură au fost realizate;

implicarea forţei de muncă şi a bugetelor pentru diferite proiecte şi activităţi;

repartizarea responsabilităţilor şi atribuţiilor pentru diferite proiecte;

programarea timpului.
Obiectivele Programului de Siguranţă au în vedere:

îmbunătăţirea echipamentului şi instrumentaţiei;

îmbunătăţirea procedurilor, instrucţiunilor şi a programelor de instruire;

măsurile pentru cazurile de urgenţă;

reducerea riscului;

îmbunătăţirea sistemului managerial de siguranţă.
Sistemul Managerial de Siguranţă este parte a sistemului managerial general al
unei societăţi, destinat realizării obiectivelor de siguranţă, în modul în care sunt stabilite
în politica de siguranţă a societăţii.
Sistemul conţine mai multe elemente ce interacţionează, putând fi alese în mod
optim în vederea planificării, organizării, implementării şi controlului activităţilor care au
scopul de a menţine siguranţa în funcţionare şi exploatare.
Cele mai importante elemente interactive ale unui sistem managerial de siguranţă
sunt:






structura organizatorică şi standardele performanţei conducerii;
organizarea funcţiilor, sarcinilor şi calificării pentru performanţa acestora;
proiectarea procesului, proiectarea tehnică, proiectarea echipamentului
pentru siguranţă şi control cu standardele şi procedurile fixe pentru acestea;
alocarea de echipament şi personal pentru operaţiile, sarcinile şi funcţiile
siguranţei;
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un sistem pentru studii de siguranţă, evaluări ale riscului, audituri de
siguranţă corelate cu criteriile calitative ale acestora;
instruire organizată a personalului şi instruire specială pentru siguranţă;
un sistem care să asigure respectarea tuturor reglementărilor, normelor şi a
condiţiilor de autorizare;
un sistem care să asigure o bună comunicare cu personalul societăţii,
autorităţile locale şi societatea civilă în ceea ce privesc chestiunile legate de
protecţia mediului înconjurător şi siguranţă;
un program bine stabilit şi organizat pentru întreţinerea echipamentelor şi
inspecţie;
un sistem al procedurilor şi instrucţiunilor pentru operarea instalaţiilor în
condiţii de siguranţă şi pentru executarea în siguranţă a tuturor operaţiilor;
un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor care poate arăta performanţa de
siguranţă a diferitelor activităţi;
planificare instruire şi simulări pentru cazurile de urgenţe;
raportarea şi evaluarea incidentelor şi accidentelor;
servicii medicale şi protecţie a sănătăţii profesionale;
o revizuire planificată a întregului sistem.

Raportul de securitate este structurat într-un volum principal, în care sunt
prezentate aspectele generale ale întregului obiectiv şi volume de anexe, în care sunt
tratate în mod specific părţile din cadrul obiectivului relevante pentru securitate (ORS).
Scopul principal al Raportului de securitate este de diminuare a pierderilor de
vieţi omeneşti şi bunuri materiale, precum şi a prejudiciilor aduse factorilor de mediu, în
cazul producerii unui eveniment nedorit.
Rezultatele raportului stabilesc:






populaţia şi bunurile din zonă, susceptibile a fi afectate de un accident major;
punctele cele mai vulnerabile în care se pot produce accidente majore;
substanţele periculoase implicate în accident;
resursele imobilizabile interne şi externe;
planurile de intervenţie în cazuri de urgenţă.

Analiza riscurilor accidentale implică identificarea pericolelor de accidente
majore şi apoi aprecierea riscului pe care acestea îl prezintă, prin examinarea
probabilităţii şi consecinţelor (gravităţii) pagubelor rezultate din producerea unui incident
major.
Structura de baza a Raportului de securitate cuprinde o divizare într-un volum
principal, în care se tratează aspectele generale ale întregului obiectiv, şi în volumele de
anexe, în care sunt dezbătute în mod specific părţile din cadrul obiectivului relevante
pentru securitate (ORS).
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Definiţii
Se prezintă în continuare o parte din termenii utilizaţi în prezenta lucrare:
 Accident – situaţie neprevăzută creată de acţiunea unui fenomen sau eveniment, de
provenienţă naturală, tehnologică sau antropică, asupra unei colectivităţi umane.
 Accident major – orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe
periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul
oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 al prezentei hotărâri care conduce la apariţia
imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra
mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau
mai multe substanţe periculoase.
 Acţiune – ansamblul activităţilor desfăşurate pentru realizarea prevenirii, protecţiei şi
intervenţiei.
 Alarmare – este activitatea prin care se avertizează personalul despre producerea
unui pericol sau iminenţa producerii unui pericol, în scopul trecerii de îndată şi în
mod organizat, la aplicarea măsurilor protecţie şi intervenţie.
 Amplasament – zona aflată sub controlul aceluiaşi operator în care, în una sau mai
multe instalaţii, inclusiv în activităţile şi infrastructurile comune, sunt prezente
substanţe periculoase (H.G. 804/2007, art. 3).
 Audit şi revizuire – adoptarea şi implementarea procedurilor de evaluare sistematică
periodică, a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum şi a oportunităţii şi
eficienţei sistemului de management al securităţii; revizuirea documentată a
performanţei politicii şi a sistemului de management al securităţii, precum şi
actualizarea acestuia se fac de către conducere (H.G. 804/2007, Anexa 3).
 Avarie / incident – eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra
sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un
accident major. (H.G. 804/2007, art. 3).
 Avertizare – aducerea la cunoştinţa salariaţilor a informaţiilor necesare despre
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre; se realizează de către autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare
specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.
 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – un tip de explozie care se
produce în momentul în care un rezervor care conţine lichid sub presiune se rupe,
rezultă din ruptura rezervorului care conţine un lichid aflat la o temperatură mult mai
mare decât punctul de fierbere al acestuia în atmosferă. Această cădere bruscă de
presiune în rezervor cauzează o fierbere violentă a lichidului care eliberează cantităţi
importante de vapori. Presiunea acestora poate fi foarte mare şi poate duce la
formarea unei supra-presiuni (o explozie) care poate distruge complet rezervorul de
depozitare şi poate proiecta fragmente în mediul înconjurător.
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Poate fi cauzat şi de un incendiu extern (Metodologie pentru analiza riscurilor
industriale ce implică substanţe periculoase).
 Controlul operaţional – adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi
instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea
instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din
funcţionare.
 Depozitare – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de stocare şi/sau
păstrare în condiţii de siguranţă.
 Dezastru – evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale
sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale
mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte
nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii.
 Efectul „Domino” – rezultatul unei serii de evenimente în care consecinţele unui
accident ce are loc la o instalaţie sau un amplasament de tip Seveso sunt amplificate
de următorul accident la o/un altă/alt instalaţie/amplasament, ca urmare a distanţelor
şi proprietăţilor substanţelor prezente, şi care conduce în final la un accident major
(H.G. 804/2007, art. 3).
 Evacuare – măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori
producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau
potenţial a fi afectate, în mod organizat a unor categorii de personal şi dispunerea
acestora în zone în care sunt asigurate condiţii de protecţie.
 Evaluare – estimarea urmărilor probabile, ale unor dezastre asupra elementelor
expuse, a volumului de acţiuni şi a necesarului de resurse.
 Explozie – este un proces de ardere foarte rapidă şi violentă a amestecurilor
explozive, care se produce în fracţiuni de secundă, cu degajare de căldură, lumină şi
care generează presiuni mari.
 Factori de risc – fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi
timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.
 Fraza de risc (R) este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de
substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător,
conform SR 13253/1996.
 Hazard/pericol – proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei stări
fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau
mediului (H.G. 804/2007, art. 3).
 HAZOP (Hazard and operability) - este o metodologie sistematică pentru
identificarea pericolelor legate de proces, folosite în cazul unităţilor complexe.
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Utilizează o abordare standardizată, bazată pe cuvinte cheie în vederea simulării
identificării devierilor de proces (Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce
implică substanţe periculoase).
 Instalaţie – o entitate tehnică din cadrul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate,
manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde totalitatea
echipamentelor, structurilor, sistemului de conducte, utilajelor, dispozitivelor, căilor
ferate interne, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc instalaţia, a
debarcaderelor, a depozitelor şi a altor structuri similare, plutitoare sau de altă natură,
necesare pentru exploatarea instalaţiei.
 Intervenţie – ansamblul acţiunilor care se desfăşoară pentru prevenirea, localizarealimitarea şi înlăturarea pericolului şi a urmărilor unui dezastru. Timpii operativi de
intervenţie sunt:
- timpul de alarmare – intervalul scurs de la producerea unui eveniment până la
semnalarea acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat de detectare-alarmare
sau de către o persoană;
- timpul de alertare – intervalul cuprins între momentul alarmării şi cel al
constituirii formaţiei de intervenţie, în vederea deplasării la locul
evenimentului;
- timpul de deplasare – intervalul cuprins între momentul alertării forţelor
destinate intervenţiei şi sosirea acestora la locul de intervenţie sau la înapoierea
la sediu;
- timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate – durata medie de realizare a
dispozitivului de intervenţie;
- timpul de răspuns – interval cuprins între momentul alertării forţelor destinate
intervenţiei şi intrării acestora în acţiune;
- timpul de începere a intervenţiei – intervalul cuprins între momentul apariţiei
evenimentului şi realizarea dispozitivului de intervenţie;
- timpul de localizare – intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a
forţelor concentrate şi punerea sub control a limitelor a limitelor situaţiei de
urgenţă;
- timpul de stingere – intervalul cuprins între momentul localizării şi până la
întreruperea (neutralizarea) completă a arderii, până la înlăturarea posibilităţilor
de reaprindere a materialelor şi a substanţelor combustibile sau până la
producerea unor fenomene negative.
 Înştiinţare – activitate de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa
producerii sau producerea dezastrelor şi / sau a conflictelor armate către autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al
realizării măsurilor de protecţie (Legea 481/2004, art. 9).
 Managementul situaţiei de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi
procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate
pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza
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situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea
acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate.
 Managementul pentru modernizare – adoptarea şi implementarea procedurilor
pentru modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de
instalaţii noi, procese sau unităţi de stocare.
 Monitorizarea performanţei – adoptarea şi implementarea procedurilor pentru
evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica de prevenire a
accidentelor majore şi prin sistemul de management al securităţii stabilite de titular,
precum şi adoptarea şi implementarea mecanismelor de investigare şi a acţiunilor
corective în caz de neconformare. Procedurile trebuie să acopere sistemul operatorului
de raportare a accidentelor majore pentru evenimentele de tip avarie/incident, în
special cele care indică eşecul măsurilor de prevenire, precum şi investigaţiile şi
acţiunile întreprinse pe baza experienţei astfel acumulate (H.G. 804/2007, Anexa 3).
 Monitorizarea situaţiei de urgenţă – proces de supraveghere necesar evaluării
sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi
intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a
modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.
 Obiectiv - spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente
substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau
activităţile comune sau conexe.
 Obiective existente - toate instalaţiile în funcţiune şi cele în curs de execuţie care
deţin acord de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
 Pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări
fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra
mediului.
 Prezenţa substanţelor periculoase - prezenţa efectivă sau anticipată a unor astfel de
substanţe în cadrul obiectivului, sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră că
pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, în
cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în anexa nr. 2.
 Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă
de timp şi/sau în anumite circumstanţe.
 Risc tehnic – eveniment nedorit – specific exploatării sistemului tehnic/tehnologic şi
asociat unei stări potenţiale de pericol a acestuia – prin probabilitatea de producere a
evenimentului şi prin gravitatea consecinţelor acestuia; pot fi delimitate trei domenii
caracteristice riscului tehnic:
- domeniul riscului neglijabil – asociat, de regulă, cedărilor/defectărilor propriuzise sau avariilor minore, rare şi foarte rare;
- domeniul riscului acceptabil – aferent avariilor minore frecvente sau avariilor
majore rare şi foarte rare;
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domeniul riscului inacceptabil – aferent avariilor majore, posibile sau
frecvente.

 Substanţă periculoasă - orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau
preparate prevăzute în anexa nr. 2, partea I sau care îndeplineşte criteriile prevăzute în
anexa nr. 2, partea II, şi care există sub formă de materii prime, produse, produse
secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care
există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident.
 Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine
controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce
priveşte funcţionarea acesteia.
 Unitate de stocare - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase.
 Urgenţă internă - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în
vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii
necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art. 3 al prezentei hotărâri,
ce pun în pericol sănătatea personalului şi/sau calitatea mediului pe amplasament şi în
care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.
 Urgenţă externă - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în exteriorul obiectivului în
vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii
necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art. 3 al prezentei hotărâri,
ce pun în pericol sănătatea populaţiei şi/sau calitatea mediului în exteriorul
amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.
 Zona de risc – zona în care există pericolul/probabilitatea producerii sau a acţiunii
unui dezastru asupra elementelor expuse şi/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca
urmare a acestei acţiuni.

Abrevieri
Acordul european pentru transportul internaţional rutier al mărfurilor
periculoase
Chemical Abstracts Service
CAS
CLP
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (European Chemicals Agency)
ECHA
EINECS Inventarul European al Substanţelor Chimice Existente Comercializate
(European INventory of Existing Commercial chemical Substances)
ELINCS Lista Europeană a Substanţelor Chimice Notificate
Fişă cu Date de Securitate
FDS
Părţi de instalaţie relevante pentru securitate.
IRS
ADR
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Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (International Union of
Pure and Applied Chemistry)
Obiective Relevante pentru Securitate
Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
pe căile navigabile interioare
Situaţii de urgenţă

Legislaţie în domeniu
Principalele acte normative în acest domeniu sunt:
 O.U.G. nr. 195/2005 – Ordonanţa de Urgenţă privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin O.U.G. nr. 57/2007, O.U.G. nr.
114/2007, O.U.G. nr. 164/2008, Legea nr. 49/2011 şi O.U.G. nr. 71/2011;
 O.U.G. nr. 152 / 2005 – Ordonanţă de urgenţă privind prevenirea şi controlul integrat
al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006 şi modificată prin O.U.G.
nr. 40/2010;
 H.G. 1058 / 2006 – Hotărâre privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii
şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat
atmosferelor explozive;
 H.G. 1091 / 2006 – Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de munca;
 H.G. 1088 / 2000 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva
incendiilor în masă;
 H.G. nr. 1425 / 2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi
completată de H.G. 955/2010 şi H.G. 1 242/2011 ;
 H.G. nr. 1022 / 2002 – Hotărâre privind regimul produselor şi serviciilor care pot
pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;
 H.G. nr. 804 / 2007 – Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată prin H.G. nr. 79/2009;
 H.G. nr. 1408 / 2008 – Hotărâre privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substanţelor periculoase;
 H.G. nr. 937 / 2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe
piaţă a preparatelor periculoase;
 H.G. nr. 398 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE,
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;
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 Legea nr. 319 /2006 – Lege a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, modificată prin Legea
nr. 51/2012 şi Legea nr. 187/2012;
 Legea nr. 360 / 2003 – Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, modificată şi completată cu Legea nr. 263 / 2005 şi cu Legea nr.
254/2011;
 Legea nr. 481 / 2004 - Legea protecţiei civile, modificată şi completată prin Legea nr.
212 / 2006, Legea nr. 241 / 2007, Ordonanţa de urgenţă nr. 70 / 2009;
 Legea nr. 307 / 2006 – Lege privind apărarea împotriva incendiilor, modificată de
Ordonanţa de urgenţă nr. 70 / 2009;
 Ordinul M.A.P.A.M. nr. 1084 / 2003 – Ordin privind aprobarea procedurilor de
notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in
care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse;
 Ordinul M.A.PA.M. nr. 142 / 2004 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
 Ordinul M.M.G.A. nr. 251 / 2005 - pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor
de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase;
 O.M.A.I. nr. 647 /2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
 O.M.A.I. nr. 3/2011 – Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă;
 O.M.A.I. nr. 130 / 2007 - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
scenariilor de securitate la incendiu;
 O.M.A.I. nr. 210/2007 - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat prin Ordinul nr. 663/2008;
 O.M.A.I. nr. 163/2007 – Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;
 O.M.A.I. nr. 108 / 2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcările electrostatice - DGPSI – 004,
modificat prin Ordinul nr. 349 / 2004;
 O.M.A.I. nr. 158/2007 – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 O.M.AI. nr. 1184 / 2006 – Ordin pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
 Ordin M.M.G.A. Nr. 1299/2005 - Ordin privind aprobarea Procedurii de inspecţie
pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care
sunt implicate substanţe periculoase;
 Ordin comun M.A.I. – M.M.G.A. nr. 520/2006 - Ordin privind aprobarea procedurii
de investigare a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase.
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Cap. 1. INFORMAŢII ASUPRA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT ŞI ASUPRA ORGANIZĂRII OBIECTIVULUI
ÎN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE
1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore
Societatea S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., având drept profil
principal de activitate producerea de îngrăşăminte chimice pe bază de azot, are o
politică de prevenire a accidentelor majore adaptată specificului său de activitate.
Politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă declaraţia organizaţiei
referitoare la intenţiile şi principiile sale asupra realizării performanţei în condiţii de
sănătate şi securitate ocupaţională, furnizând cadrul de acţiune şi de stabilire a
obiectivelor şi ţintelor în acest domeniu.
Politica este, în general, documentul principal al tuturor sistemelor de
management care furnizează:
 Un angajament al managementului la cel mai înalt nivel privind preocupările şi
orientarea organizaţiei;
 Direcţia oficială care trebuie urmată de personalul organizaţiei.
Politica de prevenire a accidentelor majore presupune obţinerea angajamentului
managementului de vârf pentru:
 Respectarea cerinţelor legale şi de altă natură;
 Evaluarea continuă a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate;
 Luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor
majore şi a limita consecinţele acestora;
 Asigurarea instruirii personalului cu privire la riscurile asumate şi dotarea
acestora cu echipament corespunzător de lucru.
Obiectivul prioritar al conducerii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. este
organizarea activităţilor de pe platforma industrială a societăţii de aşa natură încât ele să
se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă, în condiţii de risc minim şi la cele mai
exigente standarde privind siguranţa.
Conducerea societăţii îşi asumă răspunderea privind alocarea resurselor umane şi
financiare necesare realizării acestui obiectiv.
În acest scop, strategia conducerii societăţii privind managementul securităţii
prevede cultivarea cu perseverenţă a conceptului că NIMIC nu poate fi mai important,
indiferent de poziţia persoanei în ierarhia organizatorică a societăţii, decât luarea
tuturor măsurilor preventive pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă
a utilajelor şi instalaţiilor, în vederea evitării unor accidente periculoase.
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Conducerea societăţii este conştientă de faptul că amplasamentul, prin natura
activităţii specifice poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative pentru
angajaţi, public şi mediul natural, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării
tuturor măsurilor pentru controlul acestui pericol.
Obiectivele şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor
de accidente majore, pentru realizarea acestui deziderat sunt:
1. Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător şi a personalului necesar.
2. Stabilirea responsabilităţilor pe scară ierarhică.
3. Instituirea procedurilor preventive de control care să asigure o mentenanţă
corectă, depistarea din timp a defecţiunilor probabile şi repararea preventivă, respectiv
luarea tuturor măsurilor de prevenire a incidentelor tehnice care pot provoca accidente
majore.
Precizăm că în toate cazurile referitoare la problema accidentelor majore, trebuie
să prevaleze întotdeauna acţiunile PREVENTIVE de eliminare a cauzelor care pot
avea ca urmări accidente majore.
4. Instituirea procedurilor de acţiune corectivă pentru cazurile în care, totuşi, a
avut loc un accident major.

16

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

1.2. Sistemul de management al securităţii
Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător şi necesar condiţiilor
concrete de funcţionare a obiectivului
1. Consiliul de administraţie stabileşte o schemă organizatorică clară, adaptată
întotdeauna condiţiilor concrete ale activităţilor desfăşurate în S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A..
2. S-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare în care se precizează
activităţile fiecărei secţii, atelier, serviciu, birou şi compartiment.
3. De asemenea, este stabilită o schemă om – utilaj care asigură personalul
necesar supravegherii şi exploatării instalaţiilor şi utilajelor, precum şi personalul necesar
întreţinerii şi reparării acestora şi efectuării controalelor pentru a garanta funcţionarea lor
în siguranţă, respectiv schema de personal pentru toate compartimentele care
funcţionează în cadrul societăţii. În cazurile când se descompletează locurile de muncă,
ele trebuie să se completeze în cel mai scurt timp posibil, prin organizarea de concursuri,
interviuri, având prioritate acoperirea cu personal necesar a posturilor cheie.
4. Toţi angajaţii sunt instruiţi şi examinaţi, la toate fazele de instruire prevăzute
de reglementările legale.
5. Pe linie profesională, orice nou angajat sau transferat de la un alt loc de muncă,
lucrează la început sub supraveghere, apoi este examinat de o comisie şi doar după
autorizarea pe post poate să lucreze singur.
6. În structura organizatorică a societăţii este constituit conform reglementărilor
legale, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, cu dotarea umană şi materială
necesară pentru intervenţii (formaţii de intervenţie şi grupă de prevenire).
7. De asemenea, paza societăţii este asigurată de către Serviciul Pază, care este
prevăzut cu personal instruit, testat, autorizat de către organele în drept, având asigurată
printre altele o dotare adecvată supravegherii societăţii.
8. Accesul în incinta S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., precum şi la
locurile de muncă se face pe baza legitimaţiilor speciale şi pe bază de cartele magnetice,
pentru a se evita intrarea persoanelor neautorizate.
La GA-PRO-CO CHEMICALS este în curs de Implementare şi Certificare
Sistemul Integrat Calitate Mediu, în conformitate cu cerinţele specificate în SR EN ISO
14001:2005.
Politica de mediu este transpusă în practică prin realizarea Sistemului de
Management de Mediu.
Managementul de Mediu cuprinde totalitatea acţiunilor întreprinse pentru
cunoaşterea stării mediului, a tendinţelor de evoluţie a acestei stări, a măsurilor propuse
pentru conservarea sau redresarea factorilor de mediu eventual afectaţi.
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Sistemul de Management al securităţii, parte a Managementului de Mediu, include
structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele
pentru determinarea şi punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore,
ce acoperă următoarele aspecte:
- organizarea societăţii şi a personalului implicat în managementul pericolelor
majore, inclusiv responsabilităţile şi necesitatea pregătirii în acest sens a
personalului;
- identificarea şi evaluarea pericolelor majore, care decurg din funcţionarea
normală şi anormală a instalaţiei, precum şi evaluarea probabilităţii producerii
şi gravităţii acestora;
- controlul operaţional;
- managementul pentru modernizare;
- planificarea pentru situaţii de urgenţă;
- monitorizarea performanţei, prin evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor
stabilite prin politica de prevenire a accidentelor majore şi prin punerea în
aplicare a mecanismelor de investigaţie şi a acţiunilor corective în caz de
nerespectare;
- adoptarea procedurilor de evaluarea sistematică a politicii de prevenire a
accidental majore şi a eficienţei sistemului
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. îşi propune pentru obţinerea unor rezultate
deosebite în protecţia mediului înconjurător, securitatea şi sănătatea în muncă, astfel încât
salariaţii să nu fie expuşi la accidente şi îmbolnăvire profesională iar produsele oferite
pieţii să corespundă cerinţelor clienţilor.
Misiunea societăţii exprimată prin managementul de vârf:
■ Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul protecţiei
mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă.
■ Elimină riscul poluărilor accidentale, acţionează în domeniul situaţiilor de
urgenţă şi a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale prin asigurarea
prevenirii continue în sectoarele de activitate.
■ Reduce la minim nivelul agenţilor poluanţi care ar putea rezulta în
instalaţiile de fabricaţie, în scopul asigurării unei ambianţe favorabile
desfăşurării producţiei şi condiţiilor de muncă.
■ Stabileşte standardele proprii de securitate şi sănătate în muncă şi mediu care
se aliniază la legislaţia în vigoare şi cerinţelor clientului în scopul atingerii
acestei politici,
■ Reduce la minim consumul de materiale auxiliare în scopul minimizării
deşeurilor.
■ Valorifică deşeurile rezultate din dezmembrări.
■ Atribuie managerilor organizaţiei responsabilitatea pentru performanţele de
mediu, securitate şi sănătate în muncă şi pentru un management
corespunzător al tuturor resurselor.
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Menţine permanent un sistem eficient de protecţia mediului, sănătate şi
securitate maximă şi prevenire a populaţiei în situaţii de urgenţă.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 804 / 2007 modificată cu H.G. nr. 79/2009,
privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe chimice periculoase, S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. adoptă
politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe chimice
periculoase.

1.2.1. Organizare şi personal
Structura organizatorică a societăţii, structura de personal, nivelele de autoritate
sunt prezentate în organigrama S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. (Anexa 3).
Descrierea funcţiilor din organigramă, calificarea, experienţa necesară, atribuţiile
şi responsabilităţile personalului sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare (ROF) şi în fişele posturilor.
Responsabilităţile fiecărui salariat sunt stabilite în Fişa postului, cu scopul:
- asigurării funcţionării instalaţiilor în deplină securitate;
- prevenirii situaţiilor de urgenţă posibile şi a celor de mediu, securităţii, sănătăţii
salariaţilor şi a vecinătăţilor, protejării factorilor de mediu aer, apa, sol;
- acţionării în deplină siguranţă în orice împrejurare conform Planului de urgenţă
internă.
Managerii societăţii duc o politică de prevenire a accidentelor majore, urmărind:
• gestionarea optimă a deşeurilor;
• economisirea surselor neregenerabile;
• conformarea cu cerinţele legale;
• identificarea posibilelor riscuri în vederea protecţiei salariaţilor şi a populaţiei
în situaţii cu pericol iminent;
• informarea salariaţilor şi a locuitorilor din vecinătate;
• îmbunătăţirea sau înlocuirea tehnologiei existente cu cele mai bune tehnici
disponibile.
Ţinând cont că societatea nu are implementat EH & SMS ea foloseşte în prezent o
serie de practici şi resurse în procesele de producţie în vederea aplicării politicii de
prevenire a poluărilor accidentale, practici care se regăsesc în sistemul de management al
calităţii.
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SITUAŢII DE URGENŢĂ
Pentru situaţii de urgenţă, societatea GA-PRO-CO CHEMICALS are organizate:
o Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă;
o Celula de Urgenţă.
 Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă (S.P.S.U.) al S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii 307/2006, în scopul
prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei
operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor în vederea evacuării, salvării şi
protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor
situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.
Structura organizatorică şi funcţionarea Serviciului Privat pentru
Situaţii de Urgenţă
În scopul promovării activităţii de prevenire a incendiilor şi creşterii operativităţii
în intervenţia la incendii, dezastre şi alte calamităţi, conducerea societăţii S.C. GA-PROCO CHEMICALS S.A. Săvineşti, constituie Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă
(S.P.S.U.) în temeiul art. 19, lit. I, art. 32-33 din Legea nr. 307/2006.
Serviciile private pentru situaţii de urgenţă sunt structuri specializate, altele decât
cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat în
scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau acelui privat împotriva incendiilor şi a altor
calamităţi în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.
S.P.S.U. este subordonat conducerii societăţii (care l-a constituit) iar din punct de
vedere operativ, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “PETRODAVA” al Judeţului
Neamţ. S.P.S.U. este încadrat cu pompieri angajaţi şi cu pompieri voluntari.
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, de categoria a-IV-a, constituit la
nivelul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. se încadrează cu un număr de 31
persoane, conform Anexei 4.

Principalele atribuţii ale Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă
Prin şeful serviciului, a şefului echipei de intervenţie şi a persoanei cu răspunderi
în domeniul Protecţiei Civile, se organizează:
 activităţi de îndrumare metodologică şi control;
 studierea şi cunoaşterea de către personalul de intervenţie a secţiilor şi sectoarelor în
care urmează să intervină în situaţii de urgenţă;
 efectuarea instructajului introductiv general pentru noii angajaţi;
 sprijinirea şefilor formaţiilor de lucru în realizarea: instructajelor periodice, a
exerciţiilor practice privind modul de utilizare a mijloacelor de intervenţie;
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 executarea exerciţiilor, cu personalul de intervenţie a serviciului, în secţiile,
sectoarele şi societăţile, unde urmează a efectua intervenţia în caz de evenimente;
 participarea la acţiuni de evacuare a apei pe timpul inundaţiilor, deblocări şi
îndepărtarea dărâmăturilor provocate de calamităţi sau catastrofe;
 controale periodice privind respectarea normelor şi măsurilor stabilite în domeniul
securităţii la incendii;
 alte activităţi dispuse de conducerea societăţii.

Atribuţiile personalului din structura Serviciului Privat pentru
Situaţii de Urgenţă
Atribuţiile dispeceratului
 ţine legătura cu toţi factorii răspunzători şi implicaţi în acţiunile de apărare
împotriva incendiilor, prin telefonistul de serviciu;
 transmite ordinele şi măsurile stabilite de conducerea societăţii în vederea
înlăturării cauzelor apărute pe timpul funcţionarii instalaţiilor şi pe timpul
unor evenimente în situaţii de urgenţă;
 supraveghează funcţionarea aparaturii şi instalaţiilor de semnalizare şi anunţare a
evenimentelor;
 alarmează şi ţine legătura cu echipa de intervenţie pe timpul deplasării acesteia în
teritoriul de competenţă stabilit,
Atribuţiile formaţiilor de intervenţie
 prin şeful de tură şi de grupe: se verifică, la intrarea în serviciu, prezenţa,
starea tehnicii de intervenţie, predarea şi primirea schimburilor de lucru;
 asigurarea pregătirii profesionale, a echipei de intervenţie;
 întreţinerea şi repararea dacă este cazul a tehnicii de intervenţie;
 şefii de tură îndeplinesc în lipsa şefului de serviciu şi atribuţiile acestuia.
Atribuţiile echipelor specializate
 asigură întocmirea măsurilor de compensare a riscurilor majore la incendiu;
 execută controale de specialitate în sectoarele de competenţă;
 asigură, îndrumă şi controlează modul de instruire a personalului angajat;
 ia măsuri de organizare a acţiunilor şi activităţilor, în situaţii de calamităţi şi
catastrofe pentru salvarea oamenilor, a bunurilor periclitate.
Atribuţiile şefului Serviciului Privat (şi a echipei de intervenţie)
 Şeful S.P.S.U. răspunde de pregătirea, capacitatea de intervenţie, disciplina şi
întreaga activitate a serviciului;
 Urmăreşte încadrarea completă cu personal operativ a serviciului;
 Organizează şi conduce desfăşurarea instructajului de specialitate, programul de
pregătire profesională teoretică şi practică;
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 Execută controale de specialitate în secţiile de producţie şi compartimentele
auxiliare;
 Conduce şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor;
 Informează periodic conducerea societăţii despre activitatea serviciului;
 Îndeplineşte orice alte dispoziţii dispuse de conducerea societăţii.
Atribuţiile conducătorilor autospecialelor
 Răspund de menţinerea în permanenţă stare de funcţionare a maşinilor pe care
le-au luat în primire la intrarea în schimb;
 Execută la timp verificări întreţineri şi reparaţii ce se impun conform normelor
de exploatare şi întreţinere;
 Participă la acţiunile de stingere, salvare, evacuare şi alte acţiuni dispuse;
 Î-şi însuşeşte modul de funcţionare a autospecialelor din dotarea serviciului;
 Nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea şefului serviciului.
Atribuţiile supraveghetorului (telefonistului) de centrale de semnalizare
 Răspunde de anunţarea la timp şi corectă, a tuturor evenimentelor, pentru care
se impune aceasta;
 Supraveghează permanent funcţionarea tuturor sistemelor de semnalizare şi alarmare
existente;
 Primeşte, transmite şi consemnează corect anunţurile tuturor evenimentelor la care
trebuie deplasată echipa de intervenţie;
 La intrarea în schimb verifică toate echipamentele, sistemele şi aparatele din
dotarea serviciului, pentru semnalizare, alarmare şi anunţare oricărui eveniment.
Atribuţiile servanţilor - pompieri
 Participă la toate activităţile de pregătire de specialitate organizate în cadrul
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
 Execută antrenamentele şi exerciţiile organizate pentru pregătirea profesională
în vederea însuşirii cât mai corecte a tuturor operaţiunilor ce vor fi solicitate pe
timpul intervenţiei la incendii, aplicaţii, concursuri profesionale sau alte sarcini
primite;
 Execută întreţinerea accesoriilor de pe maşinile pe care este încadrat şi repararea
acestora când este cazul;
 Participă la timp şi eficient la acţiunile de stingere a incendiilor;
 Îndeplineşte la timp şi corect sarcinile transmise de către şeful serviciului sau
a şefului de tură;
 Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului privat;
 Coordonarea activităţii este făcută la nivelul societăţii prin echipa de specialişti
în domeniul apărării împotriva incendiilor sub conducerea directorului general;
 Controalele se efectuează de către comisa de specialitate, şeful serviciului,
conducerea societăţii şi organele abilitate ale I.S.U. Neamţ;
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 Relaţiile de cooperare sunt cu: secţiile de producţie şi compartimentele auxiliare
pe plan intern, iar pe plan extern cu societăţile cu care sunt încheiate contracte de
prestări servicii, cu Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă (forţele de
intervenţie).
 Celula de Urgenţă
Celula de Urgenţă este organismul abilitat în managementul situaţiilor de urgenţă
produse pe teritoriul S.C. GA-PPO-CO CHEMICALS S.A. şi este constituită, organizată,
dotată şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolului 45 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări de Legea nr. 15/2005 şi în conformitate cu Legea Protecţiei Civile nr.
481/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Celula de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea pentru îndeplinirea funcţiilor specifice
pe durata stărilor de alertă, în cazul situaţiilor de urgenţă precum şi pe timpul exerciţiilor,
aplicaţiilor şi antrenamentelor desfăşurate pentru pregătirea răspunsului în astfel de
situaţii. Celula de Urgenţă se subordonează Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă.
Structura organizatorică şi funcţionarea Celulei pentru Situaţii de Urgenţă
Celula de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea
nemijlocită a Directorului General, în calitate de preşedinte şi a unui vicepreşedinte.
Din aceasta fac parte: inspectorul de Protecţie Civilă şi un număr variabil de
membrii care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Componenţa nominală a Celulei de Urgenţă este prezentată în Anexa 5 a
prezentului volum.
Celula de Urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata
stării de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi
antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.
Autoritatea de a declara situaţia de urgenţă o are inspectorul de protecţie civilă
numai cu aprobarea managerului urgenţei, după ce a definit elementele care necesită o
decizie în acest sens.
În cadrul S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, managerul urgenţei
este Directorul general sau locţiitorul acestuia.
În schimbul II şi III, precum şi în zilele legale de odihnă, când în unitate nu se
găsesc membrii Celulei de Urgenţă, atribuţiile acesteia sunt preluate de către:
 dispecer producţie;
 maiştrii de tură din toate instalaţiile;
 asistentul medical şef tură compartimentul PSI – intervenţie;
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Aceştia vor realiza toate sarcinile ce revin Celulei de Urgenţă până la sosirea în
unitate a membrilor de drept sau până la lichidarea focarului chimic după caz.
Se organizează grupe operative de intervenţie pentru coordonarea şi realizarea
activităţilor de alarmare, evacuare, salvare, lichidare şi limitare a urmărilor focarului
chimic industrial precum şi de continuare a procesului tehnologic, sau repunere în
funcţiune a instalaţiilor.
Aceste grupuri operative de secţie sunt formate din:
 şef de secţie coordonator
şef grup operativ
 sef secţie tură
membru
 şefii de formaţii
membru
 dispecerii instalaţiilor
membrii
În schimburile II şi III precum şi în zilele de odihnă şeful de secţie/tură preia
sarcinile şefului de secţie coordonator.

Atribuţiile Celulei pentru Situaţii de Urgenţă
Celula de urgenţă, pune în practică decizia de introducere a stării de urgenţă şi are
următoarele atribuţiile:
a. Atribuţiile în perioada predezastru (potenţiale situaţii de urgenţă):
 identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă
din societate;
 organizează culegerea de informaţii din punctele cu risc ridicat spre analizare
în vederea micşorării acestor riscuri şi eliminării cauzelor generatoare de situaţii de
urgenţă;
 analizează şi solicită conducerii şi compartimentului de aprovizionare asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 informează factorii decizionali: Comitetul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „PETRODAVA”al judeţului NEAMŢ , privind stările potenţial generatoare
de situaţii de urgenţă apărute şi iminenţa ameninţării acestora;
 informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia
în situaţii de urgenţă şi dezastre;
 solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor
de management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
 se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la
convocarea preşedintelui pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi
acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie prezentate în Planul de Urgenţă
Internă şi Planul anual de pregătire pentru intervenţie;
 elaborează Planurile anuale de pregătire pentru intervenţie şi Planul de analiză
şi acoperire a riscurilor;
 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de
conducerea societăţii în situaţii de urgenţă
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b. Atribuţiile în timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):
 informează Conducerea societăţii şi comitetul local al comunei Săvineşti,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului NEAMŢ
privind apariţia situaţiilor de urgenţă;
 analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia
probabilă a acesteia;
 declară starea de alertă la nivelul societăţii;
 pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile interne de protecţie civilă
şi intervenţie în situaţii de urgenţă, funcţie de situaţia concretă apărută;
 evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în cadrul societăţii şi
a zonele învecinate, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea
acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
 dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă
sau alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru
informare şi luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor
de intervenţie.
 dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici
şi populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
 dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;
 informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra
activităţii desfăşurate;
 stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale;
asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate
 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea societăţii şi
ISU Neamţ sau comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
c. Atribuţiile în perioada post-dezastru
 desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare
a sectoarelor (zonelor) afectate;
 organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi
evaluarea efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la
factorii decizionali;
 analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire
a evoluţiei şi limitare a efectelor;
 asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele
situaţiei,
acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare;
 stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale acordate
pe timpul situaţiei de urgenţă;
 întocmeşte şi analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor
necesare pentru lucrările de refacere a instalaţiilor afectate;
 reactualizează planurile de urgenţă interne şi de intervenţie în situaţii de urgenţe.
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1.2.2. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore
Proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice,
cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi / sau asupra
mediului este definită drept „pericol”.
Un „accident major” este producerea unei emisii importante de substanţă, a unui
incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării
oricărui amplasament, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care conduce la
apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau
asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate
una sau mai multe substanţe periculoase.
Prevederile H.G. nr. 804/ 2007, modificată cu H.G. nr. 79/2009 se aplică
amplasamentelor în cadrul cărora sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale
sau mai mari decât cele prevăzute în anexa 1, partea 1 şi partea a 2-a, coloana 2, cu
excepţia prevederilor art. 10, 12 şi 14, care se aplică oricărui amplasament în cadrul
căruia există substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în
anexa 1, partea 1 şi partea a 2-a, coloana 3.
Prin „substanţă periculoasă” se înţelege o substanţă, un amestec sau un preparat,
prevăzute în anexa nr. 1, partea 1, sau care îndeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a
2-a, şi care sunt prezente sub formă de materii prime, produse, produse secundare,
reziduale sau intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi
generate în cazul producerii unui accident.
În cadrul fiecărei instalaţii există un sistem de monitorizare a principalilor
parametri de funcţionare în condiţii de siguranţă a utilajelor (presiune, temperatură,
concentraţie, debit, nivel etc.), cu posibilitate de avertizare acustică şi/sau optică a
dereglării acestora, astfel încât să fie evitată orice posibilitate de apariţie a unui risc de
incident care ar putea duce la producerea unui accident major.
Toţi parametrii de funcţionare în condiţii normale a instalaţiilor, precum şi
posibilităţile de dereglare şi cauzele lor, modul de intervenţie operativă şi
responsabilităţile personalului de operare şi exploatare, sunt prevăzute în Instrucţiunile
de lucru.
În cazul producerii unor incidente sau accidente de muncă, de poluare sau tehnice,
comisia de cercetare a incidentelor de orice natură investighează cauzele producerii
acestora, stabileşte responsabilităţile şi sancţiunile ce se impun şi decide măsuri care
trebuiesc luate pentru evitarea unor situaţii de risc similare, însoţite de termene clare şi
responsabilităţi nominale.
Serviciul inspecţia calităţii efectuează analize cantitative şi calitative ale tuturor
materiilor prime, produselor finite, subproduselor, utilităţilor şi ale factorilor de mediu
pentru a minimiza posibilitatea apariţiei unor dereglări în procesele de producţie sau
producerii unor poluări accidentale.
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Pentru funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor, în fiecare an sunt întocmite
planuri de revizie capitală şi tehnică ale acestora şi de asemenea se efectuează verificări
metrologice ale aparatelor de măsură şi control.
Riscul este definit ca "probabilitatea producerii unui efect unui efect specific întro perioadă sau în circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după
înlăturarea unora dintre factorii cauzatori de risc".
Scopul principal al evaluării riscului industrial ca parte integrată a riscului de
mediu, este acela de diminuare a pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, precum
şi a prejudiciilor aduse factorilor de mediu în cazul producerii unui eveniment nedorit.
Stările de risc industrial sunt mai mult sau mai puţin frecvente şi persistente
funcţie de:
- profilul fluxului tehnologic şi fiabilitatea echipamentelor;
- sistemele de automatizare şi dotările existente;
- disciplina tehnologică.
Principalele tipuri de evenimente de iniţiere a riscului industrial sunt
următoarele:
 scăpări de gaze toxice;
 producerea de fumuri toxice;
 incendiile propriu-zise;
 explozia unui nor de vapori;
 explozia vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere (sfera de foc);
 explozia pulberilor;
 alte tipuri de explozie (inclusiv în spaţiile limitate şi deteriorate);
 cutremur;
 atac terorist;
 atac din aer (în timpul conflictelor armate);
 căderi de corpuri cosmice.
a. Emisiile toxice (accidentele chimice) pun în pericol viaţa omului, animalelor şi
vegetaţiei, putând produce daune ireversibile. Pericolul datorat substanţelor depinde de
proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale acestora, de timpul de expunere şi de
condiţiile meteorologice determinante în dispersia acestora în atmosferă joasă.
b. Exploziile pot fi de mai multe tipuri:
b.1) în fază densă, când un lichid sau solid trece brusc în fază gazoasă. Creşterea
rapidă a volumului determină o undă de şoc care porneşte de la sursă cu o viteză mai
mare decât a sunetului, producând suprapresiuni remarcabile cu efecte asupra instalaţiilor
tehnologice şi infrastructurilor apropiate;
b.2) exploziile norilor de vapori, sunt cele care pot apărea la un nor mare de vapori
amestecat cu aer în limitele inflamabilităţii;
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b.3) exploziile vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere (gaze lichefiate sub
presiune) datorate contactului cu focul deschis şi în concentraţii aflate între limitele
inferioare şi superioare de inflamabilitate. În acest caz, creşterea bruscă a presiunii şi
trecerea lichidului în stare de vapori creează o undă de şoc, iar aprinderea amestecului
formează o sferă de foc;
b.4) exploziile unor pulberi care pot să apară în anumite condiţii de concentraţii şi
foc deschis.
c) Incendiile
Pentru materialele inflamabile există posibilitatea ca acestea să se aprindă sau
autoaprindă, având drept rezultat creşterea nivelului radiaţiei termice şi nu de puţine ori,
producerea de substanţe toxice rezultate în urma arderii.
Principalele tipuri de incendii sunt:
- incendii care pot să apară pe bălţi de lichid volatil şi inflamabil;
- incendii datorate aprinderii unui nor de gaz inflamabil în amestec cu aerul.
d) Cutremurele, atacurile teroriste, atacurile din aer (în timpul conflictelor
armate) şi căderile de corpuri cosmice pun în pericol viaţa oamenilor, animalelor şi
vegetaţiei, putând produce daune ireversibile pentru că pot genera la rândul lor alte
evenimente de genul celor menţionate deja (scăpări de gaze toxice, producerea de fumuri
toxice, incendii propriu-zise, explozia unui nor de vapori, explozia vaporilor proveniţi de
la lichidele în fierbere, explozia pulberilor, alte tipuri de explozie).
Identificarea pericolelor
În orice activitate umană există posibilitatea apariţiei unui risc care poate produce
uneori pagube materiale, victime umane, poluarea mediului sau daune sociale.
Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:

verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub
aspectul inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi proprietăţilor
toxicologice;

verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie,
mai ales la opriri, porniri şi în caz de avarie;

examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde
următoarele: caracteristicile periculoase ale substanţelor; funcţionare defectuoasă;
influenţa factorilor meteorologici; utilizarea produselor; ciclul de viaţă al produsului.
“lista de examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum şi la
determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora;

anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la
construcţia şi montajul instalaţiei, la punere în funcţiune şi exploatarea, întreţinerea
echipamentelor tehnologice urmărindu-se: verificarea materialelor şi echipamentelor;
teste nedistructive; controlul coroziunii; procedee de operare tehnologică.
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Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului sau sănătăţii
oamenilor pot avea cauze şi forme diferite de manifestare.
În cadrul S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. aceste evenimente pot apărea
în legătură cu instalaţiile în funcţiune din următoarele cauze:

avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor, apariţia unor neetanşeităţi
la îmbinările dintre utilaje şi conducte, la îmbinările de pe traseele magistrale de reţele
sau neetanşeităţi în sistemele de canalizare, de aducţiune şi evacuare etc.;

erori operaţionale în cadrul fluxului tehnologic, care au ca sursă erori umane
sau defecţiuni ale echipamentelor de măsură, reglare şi control al parametrilor fluxului
tehnologic;

incendii şi/sau explozii, datorate nerespectării parametrilor din fluxul
tehnologic, urmare a unora dintre erorile operaţionale menţionate mai sus, sau a unor
cauze externe diverse (dezastre naturale, conflicte armate, sabotaj etc.);

deficienţe în cunoaşterea şi aplicarea temeinică a regulamentelor de fabricaţie,
a regulamentelor şi instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a normelor de
securitatea muncii;

deficienţe în instruirea personalului privind utilizarea, manipularea şi
depozitarea în cunoştinţă de cauză a substanţelor toxice şi periculoase;

deficienţe în colectarea, manipularea şi depozitarea deşeurilor, conform
normelor legale în vigoare.
I. Identificarea pericolelor de accidente sau incidente majore în S.C. GAPRO-CO CHEMICALS S.A.
a) degajări de noxe – scăpări de amoniac gaz sau lichid din traseele de amoniac
gaz sau lichid aflate sub presiune, vasele sau depozitele (tancul de amoniac) care
stochează amoniac lichid, compresoarele de amoniac gaz etc. Se pot produce ca urmare a
cedării unor garnituri de etanşare, coroziunii traseelor, depăşirii unor parametri etc.
b) explozii datorate amoniacului sau amestecurilor de gaze (amoniac – aer,
hidrogen-aer) aflate în domeniul de explozivitate:

se pot produce în cazurile în care nu sunt urmăriţi strict parametrii tehnologici
sau dacă aparatura AMC nu funcţionează bine etc.;

în cazul lucrului cu foc deschis (suduri etc.) fără asigurarea tuturor condiţiilor
pentru a se lucra fără pericol.
c) incendii care pot fi provocate de:
blocarea rolelor sau a tamburilor sistemelor de benzi transportoare care ar
putea produce aprinderea benzilor de cauciuc;

în cazul lucrului cu foc deschis şi a fumatului în locuri nepermise.
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Alte pericole generatoare de posibile accidente sau incidente majore specifice
fiecărei instalaţii
a) În cadrul instalaţiei de amoniac
Faptul că se lucrează cu gaze combustibile şi explozive şi produsul obţinut este un
lichid toxic ce se evaporă foarte uşor putând forma un nor toxic, duce la apariţia unor
potenţiale pericole majore. În funcţie de fluidele manipulate, se pot deosebi două
categorii mari de pericole potenţiale:

pe traseele şi vasele de amoniac - şi anume vase care separă sau stochează
amoniac, conductele de legături între vase, conductele de legături între vase şi
compresorul de amoniac, conductele de aspiraţie şi refulare a pompelor ce trimit
amoniacul produs la depozit. În cazul traseelor şi vaselor de amoniac, principalul pericol
îl reprezintă scăparea de amoniac, gaz sau lichid. Aceasta poate apărea în cazul fisurării
conductelor, a vaselor, a neetanşeităţilor garniturilor de la flanşe sau de la ventile, în
cazul deschiderii accidentale a unor ventile, sau a scăpărilor de la pompe, în cazul când
deschid supapele de siguranţă de pe aceste trasee sau în cazul golirii accidentale a unor
rezervoare;

pe traseele de gaz în diferite faze ale procesului tehnologic unde apare
hidrogenul. Şi în acest caz se trece imediat la izolarea zonei afectate, precum şi la oprirea
totală sau parţială a instalaţiei;

pericol de incendiu la turbocompresoare datorat lipsei etanşării mecanice ce
poate provoca scurgeri de ulei la piesele aflate în rotaţie (axuri);

posibilitatea creşterii presiunii. Ca urmare a defecţiunilor apărute la agregatele
de răcire, caz în care se poate deschide supapa de siguranţă de pe tancul de amoniac.
b) În cadrul instalaţiei de acid azotic

pot apărea degajări de amoniac în cazul avariilor;

pot apărea degajări de oxizi de azot sau vapori de acid azotic în cazul avariilor
produse la coloanele de oxidare şi absorbţie, condensatoarele apei de reacţie,
schimbătoarele de căldură pentru gaze nitroase, conductele care vehiculează gaze nitroase
sau acid azotic, rezervoarele depozitului de acid azotic;

poate apărea pericolul de a intra hidrogen în reactoare în cazul în care nu
etanşează perfect sau sunt greşit manevrate ventilele de admisie a hidrogenului în
reactorul de sinteză;

raportul amoniac/aer în reactor se poate afla în limite de explozivitate;

aprinderea brenerelor şi introducerea hidrogenului în acestea;

absorbţia oxizilor de azot în condens cu conţinut mare de ion amoniu şi clor.
c) În cadrul instalaţiei azotat de amoniu
Pot apărea pericole de accidente majore sau incidente la:

evaporatoarele de amoniac lichid, schimbătoarele de căldură şi traseele
aferente;
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faza de neutralizare acid azotic cu amoniac gaz, la neutralizatoare şi traseele
aferente (de acid azotic, amoniac gaz, soluţie azotat de amoniu şi abur secundar);

faza de concentrare soluţie azotat de amoniu, la schimbătoarele de căldură şi
traseele aferente;

faza de granulare-condiţionare azotat de amoniu, la sistemul de benzi
transportoare, elevatoare, site, concasoare;

în fazele de granulare – condiţionare, transport şi depozitare azotat de amoniu,
la sistemul de benzi transportoare, elevatoare, site, concasoare prin blocarea covoarelor
de cauciuc şi a tamburilor de antrenare.


Pot apărea pericole în următoarele situaţii:

creşterea temperaturii în faza de neutralizare peste limita admisă;

funcţionarea cu exces de aciditate la fazele de neutralizare şi concentrare;

folosirea aburului supraîncălzit în faza de concentrare a soluţiilor de azotat de
amoniu;

cristalizarea soluţiei de azotat de amoniu în vase şi conducte şi staţionarea
azotatului de amoniu cristalizat la temperaturi ce pot provoca descompunerea explozivă;

contactul topiturii de azotat de amoniu cu ulei în vasele prevăzute cu
agitatoare;

impurificarea produsului finit cu pulberi metalice, vaselină, motorină, uleiuri,
materiale organice, lemn, rumeguş, sorg;

contactul direct al produsului finit cu surse de căldură directe sau indirecte;

manipularea şi transportul azotatului de amoniu cu mijloace de transport fără
dispozitive antiscânteie;

aglomerarea azotatului de amoniu şi spargerea bulgărilor cu scule din oţel.
d) În cadrul instalaţiei de uree II

se pot produce degajări masive de amoniac la faza de compresie a
amoniacului, pe traseele de amoniac şi pompele de presiune medie şi înaltă şi la pompele
de carbamat de amoniu de înaltă presiune;

de asemenea, se pot produce degajări masive de amoniac la instalaţia de
sinteză a ureei;

se pot produce explozii ale amestecului hidrogen-aer, amestecului amoniac-aer
în instalaţie;

depăşirea limitei maxim prevăzute a hidrogenului în amestecul hidrogen/CO2;

funcţionarea defectuoasă a AMC-urilor de indicare a presiunii în faza de
sinteză.
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II. Măsuri preventive
Măsuri generale de prevenire a accidentelor majore
Pentru prevenirea accidentelor majore se iau în principal următoarele măsuri:

instruirea tehnologică a personalului (se admite să lucreze pe post numai
personalul care a fost autorizat pe postul respectiv);

sunt întocmite planuri specifice de alarmare chimică generală;

respectarea parametrilor prevăzuţi în instrucţiunile de lucru;

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul ISCIR;

orice reparaţie la utilajele sau traseele (conducte cu fluide toxice) ISCIR, se
execută pe baza unui proiect de reparaţie întocmit de personal autorizat;

materialele folosite pentru repararea sau înlocuirea utilajelor şi a traseelor vor
fi alese astfel încât să aibă aceleaşi proprietăţi (rezistenţă la coroziune, la temperatură şi
la presiune) cu cele ale materialului original; folosirea noilor materiale va fi autorizată de
personal tehnic calificat;

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul metrologic;

repararea corespunzătoare a utilajelor şi conductelor din punct de vedere
mecanic (materialele folosite să fie corespunzătoare, în conformitate cu proiectele de
execuţie);

întreţinerea corespunzătoare şi verificarea la timp a AMC-urilor;

întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor electrice;

respectarea modului şi a ordinii de efectuare a manevrelor prevăzute în
instrucţiunile de lucru şi în instrucţiunile de securitatea muncii în cazul apariţiei unei
dereglări sau poluări accidentale;

respectarea cu stricteţe a planului şi programelor de reparaţii şi revizii;

protecţia instalaţiilor prin verificarea şi întreţinerea automatizărilor existente
(reglări de parametri tehnologici, semnalizări de funcţionare, semnalizări de avertizare,
blocaje cu semnalizare);

menţinerea în funcţiune a instalaţiilor de climatizarea şi a instalaţiilor de
exhaustare a gazelor pentru a împiedica acumularea de gaze toxice;

se interzice cu desăvârşire fumatul la locurile de muncă, se permite doar în
locurile special amenajate în acest scop;

în cazul reparaţiilor anuale se efectuează probe de presiune la utilaje şi la
conducte grupate în sisteme, la o presiune mai mare decât cea de lucru. Probele de
presiune se efectuează după un grafic anual, ajungându-se ca fiecare conductă sau vas să
fie testate o data la 3 ani, conform scadenţelor şi normelor ISCIR.
Probele de presiune se completează cu verificări interioare, verificări cu
ultrasunete şi lichide penetrante ale sudurilor vaselor şi a conductelor. Acestea se
efectuează de obicei tot în timpul reviziei anuale.
Efectuarea verificărilor grosimilor pereţilor conductelor şi vaselor se face periodic
de către inspectorii autorizaţi ISCIR. Vasele şi conductele izolate au prevăzute ferestre în
izolaţie, pentru a se putea efectua măsurători corometrice şi în timpul funcţionării.
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Măsurătorile corometrice se fac în locuri speciale unde există probabilitatea mai
mare de coroziune, pentru a depista din timp defectele din materiale care ar putea duce la
fisuri sau rupturi ale conductelor sau vaselor.
Înainte de pornirea instalaţiei, se verifică toate buclele de reglare şi blocaj,
verificări consemnate în jurnalele de verificări AMC. De asemenea, în timpul reviziei
anuale se verifică metrologic toate aparatele de la tabloul de comandă (regulatoare,
înregistratoare etc.) Şi toată aparatura AMC.
În timpul funcţionării, operatorii supraveghează permanent instalaţia şi în special
utilajele în mişcare, astfel încât să fie observată şi rezolvată urgent orice avarie care poate
să ducă în final la producerea unui situaţii cu consecinţe mai grave.
De asemenea, tot personalul operativ este autorizat pe post, fiind instruit asupra
potenţialelor pericole ce pot apărea şi a manevrelor ce trebuie făcute pentru a nu se
ajunge la situaţii potenţial periculoase sau manevre de executat în cazul producerii de
evenimente grave. Periodic personalul este instruit de asemenea şi în domeniul securităţii
muncii şi al apărării împotriva incendiilor, prin instructaje lunare şi verificări anuale.
Înainte de pornirea instalaţiei, se verifică traseele, se golesc complet de apă, se
suflă cu azot până la eliminarea completă a oxigenului, se efectuează analiza chimică a
gazului din traseu, până la lipsa de oxigen în traseu. Se verifică armăturile şi AMC-urile.
În cazul intervenţiilor la trasee sau utilaje, se izolează şi se blindează porţiunea ce
intră în lucru, se suflă cu azot până la eliminarea completă a oxigenului, se verifică lipsa
oxigenului (prin analiza chimică). Se respectă normele SSM şi de apărare împotriva
incendiilor. Intervenţiile la utilajele, traseele de amoniac lichid sau gaz se vor efectua pe
baza unui proiect de reparaţii, respectând tipul de materiale conform proiectului. La
terminarea lucrărilor, utilajele precum şi traseele aferente vor fi golite complet de apă
prin purjare, apoi suflate cu azot până la eliminarea urmelor de oxigen.
În cazul în care rămân urme de apă în utilajele sau traseele de amoniac, există
pericolul ca pe timp de iarnă, apa rămasă să îngheţe şi să apară pori sau fisuri pe ştuţuri,
trasee, respectiv să provoace scăpări masive de amoniac lichid sau gaz.
În cadrul instalaţiilor care efectuează transportul şi încărcarea materiilor prime se
iau următoarele măsuri de prevenire a accidentelor:

la pornirea instalaţiilor se verifică starea de funcţionare şi starea de curăţenie.
Se respectă instrucţiunile de lucru, precum şi normele SSM şi de apărare împotriva
incendiilor. Se verifică starea grupurilor de antrenare a benzilor, elevatoarelor, astfel
încât să nu existe posibilitatea scurgerilor de ulei;

în cazul intervenţiilor la benzi, buncăre, elevatoare, site, concasoare se
respectă normele SSM şi de apărare împotriva incendiilor. Lucrările cu sursă de foc se
execută doar pe baza permisului de lucru cu foc, lucrarea fiind supravegheată până la
terminarea completă a lucrului.
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Măsuri tehnologice

locurile de muncă din instalaţii sunt împărţite pe posturi, iar pentru fiecare
post sunt elaborate instrucţiuni de lucru şi fişa postului;

instrucţiunile de lucru sunt reactualizate la orice modificare executată în
instalaţie;

reglarea parametrilor tehnologici se execută conform regulamentului de
fabricaţie şi a instrucţiunilor de lucru;

personalul din instalaţie este calificat şi autorizat pe post, conform
instrucţiunilor de lucru, SSM şi de apărare împotriva incendiilor;

personalul de exploatare este reinstruit şi reautorizat la orice modificare din
instalaţie;

verificarea lunară a aparatelor cu aer comprimat şi a celor izolante;

verificarea periodică a funcţionării ventilaţiei din tabloul de comandă precum
şi a iluminatului de siguranţă din instalaţii.
Măsuri AMC

respectarea termenelor de verificare metrologică la aparatura AMC (blocaje,
traductoarele de presiune, de nivel şi de temperatură etc.);

modificările la buclele de reglare să se execute numai pe bază de proiect de
execuţie, materialele utilizate fiind cele adecvate (din proiect);

lucrările de întreţinere pe linie AMC să fie executate de personal calificat
instruit şi autorizat.
Măsuri electrice

toate carcasele metalice ale echipamentelor electrice să fie legate la
împământare;

cablurile electrice retrase temporar din lucru se vor separa de toate sursele de
alimentare şi se vor izola la ambele capete;

lucrările electrice din instalaţii să fie executate de personal calificat instruit şi
autorizat şi să cunoască instrucţiunile la operaţiile normale şi de urgenţă.
Măsuri mecanice
respectarea programului de revizii generale planificate;

se va respecta programul de măsurători de coroziune (grosime) la utilaje şi
trasee pentru a depista din timp zonele corodate;

la lucrările de sudură pe diverse materiale se va respecta întocmai calitatea
electrodului care se va utiliza;

nu se montează nici un ventil în instalaţii fără probă de presiune;

garniturile de etanşare vor fi cele adecvate conform proiectului, înainte de
montare se verifică calitatea materialului conform proiectului (garnituri înaltă presiune,
inox, ol, garnituri medie-joasă presiune);

supapele de siguranţă vor fi verificate şi tarate conform legislaţiei în vigoare,
verificarea şi tararea se execută pe bază de documente scrise;


34

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

la orice lucrare de sudură se va întocmi “permis de lucru cu foc”, dacă lucrarea
de sudură se execută pe conducte sau vase, se va analiza mediul din spaţiul unde se
sudează;

după efectuarea lucrărilor mecanice din instalaţii se va verifica dacă lucrarea a
fost corect executată (proba de etanşeitate, proba de presiune cu azot, proba de casă cu
apa, etc.);

personalul mecanic de întreţinere care efectuează lucrări în instalaţii este
calificat şi autorizat (MEC, SSM, Apărare împotriva incendiilor) să execute lucrări
specifice.


Măsuri de prevenire pentru evitarea ajungerii în situaţii care prezintă risc la
depozitele de îngrăşăminte chimice sau la depozitele de amoniac:
interzicerea depozitării de materiale inflamabile în zonele care prezintă risc;
respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor de lucru şi a celor de SSM şi apărare
împotriva incendiilor;

toate rolele benzilor transportoare vor fi menţinute în funcţiune şi verificate
periodic;

menţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor de ventilaţie
(climatizare);

zona în care apare un început de incendiu se va izola de restul depozitului şi se
va proceda la stingerea incendiului în funcţie de caracteristicile focarului.



Măsuri de prevenire a accidentelor majore cauzate de potenţiale degajări
majore din spaţiile sub presiune unde se vehiculează amoniac
Pentru a evita accidentele de acest tip, permanent se iau următoarele măsuri:
controlul periodic al traseelor, al vaselor de stocaj şi al schimbătoarelor de
căldură pentru amoniac cu ocazia reviziilor tehnice generale şi anume: măsurători de
grosime a pereţilor, controlul îmbinărilor sudate, probe de presiune la scadenţele ISCIR,
tararea supapelor de siguranţă, verificarea etanşării la închis a robinetelor aferente acestor
trasee;

controlul permanent al neetanşeităţilor de către personalul de exploatare şi
eliminarea imediată a neetanşeităţilor care apar;

protecţia anticorozivă permanentă a traseelor, vaselor de stocaj şi al
schimbătoarelor de căldură pentru amoniac;

verificarea metrologică la scadenţă a aparaturii AMC (în special
presemnalizări şi blocaje pe temperaturi şi presiuni maxime);

înainte de a se utiliza focul deschis în vecinătatea acestor trasee, vase şi
schimbătoare de căldură, se întocmeşte obligatoriu permisul de lucru cu foc pe baza
buletinului de analiză de laborator a concentraţiei amoniacului în zona de utilizare a
focului deschis;
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reglarea parametrilor tehnologici pe amoniac în limitele prevăzute de
regulamentul de fabricaţie şi instrucţiunile de lucru ale instalaţiei;

instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare, pentru cunoaşterea
locului de amplasare a robinetelor de izolare de pe aceste trasee, utilaje statice şi
dinamice;

verificarea periodică a mijloacelor de protecţie a respiraţiei din dotarea
personalului de exploatare (aparate izolante, măşti de gaze), pentru a se putea interveni
imediat şi izola posibila neetanşeitate. Cartuşele de amoniac ale măştilor de gaze să nu
aibă termenul de garanţie depăşit;

verificarea periodică a funcţionării ventilaţiei de la tabloul de comandă
(alimentată prin priza de aer proaspăt), precum şi a funcţionării iluminatului de siguranţă
din instalaţie;

la scăpările mari de amoniac se opresc imediat instalaţiile care au generat
emisia şi se cere scoaterea de sub tensiune a utilajelor.


Reguli specifice în caz de reparaţii şi pregătirea pentru intervenţii

se interzice părăsirea locului de muncă în toate cazurile fără aprobarea şefului
ierarhic;

în fiecare hală de fabricaţie trebuie să fie ordine şi curăţenie desăvârşită;

în hala de fabricaţie trebuie să se găsească la loc uşor accesibil materiale
pentru stingerea incendiilor;

în timpul funcţionării instalaţiei nu se va permite executarea sudurilor şi este
interzis cu desăvârşire a se umbla cu focul deschis;

în cazuri cu totul excepţionale se poate suda cu avizul şefului de secţie, sau cu
aprobarea şefului de instalaţie, pe baza unui permis de lucru cu foc, după ce au fost luate
toate măsurile de SSM şi apărare împotriva incendiilor necesare;

reparaţiile la conductele tehnologice nu se fac niciodată când instalaţia este în
funcţiune, ci numai după oprirea completă;

la conductele de amoniac reparaţiile se vor face numai după suflarea lor cu
azot şi abur, izolarea lor prin blindare de restul instalaţiei şi îndepărtarea materialelor
inflamabile din zonă;

sudarea va fi permisă numai după ce s-a executat analiza chimică a
conţinutului de amoniac şi azotat de amoniu din conducta respectivă;

nu este permisă astuparea vaselor şi a flanşelor de pe conducte cu dopuri de
lemn; în prezenţa azotatului de amoniu fierbinte sau a acidului azotic, lemnul se aprinde;

toate flanşele conductelor şi aparatelor vor fi protejate cu apărători;

se va controla ca toate aparatele AMC să fie în stare perfectă de funcţionare;

după reparaţia efectuată pe conductele de amoniac, la repornirea instalaţiei,
conductele vor fi suflate cu azot până ce analizele chimice vor indica lipsa oxigenului;

la preluarea schimbului, fiecare muncitor va verifica:

starea tehnică a aparatelor;

starea aparaturii de protecţie şi a legăturilor de protecţie la priza de
împământare;
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masca individuală de protecţie să fie în bună stare de folosinţă;

starea aparatelor de măsură şi control;

toate cazurile de defecţiune a aparatelor de măsură şi control, sau de abatere
ale acestora de la regimul tehnologic normal; în caz de funcţionare anormală, aceasta va
fi raportată şefului de tură şi va fi remediată;

muncitorii au obligaţia ca la locul de muncă să păstreze în bune condiţii
echipamentele de securitatea muncii;

se va urmări nivelul în vase şi se va evita deversarea lor.


Identificarea şi evaluarea pericolelor majore se face, în cadrul societăţii conform
procedurii "Aspecte de mediu şi factori de risc. Obiective şi programe de management de
mediu şi de S.S.M." şi instrucţiunilor specifice. Evaluarea riscurilor se realizează de către
echipe multidisciplinare, luând în considerare probabilitatea producerii unor accidente
precum şi gravitatea acestora. Procedurile se vor aplica în toate etapele:
- operarea normală cât şi cea anormală (porniri, opriri ale instalaţiilor, revizii);
- situaţii potenţiale de urgenţă în cadrul instalaţiilor;
- riscuri la încetarea activităţilor, pe perioada de conservare;
- riscuri provenind din calamităţi naturale.

1.2.3. Controlul operaţional
Prin control operaţional se înţelege adoptarea şi implementarea de proceduri şi
instrucţiuni pentru operarea în siguranţă a instalaţiilor, proceselor, echipamentelor,
inclusiv activitatea de mentenaţă, precum şi pentru oprirea temporară.
Politica de prevenire a accidentelor majore la S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS
S.A. are în vedere un sistem operaţional organizat care implică tot personalul societăţii,
fiecare salariat având atribuţii bine stabilite în schema de organizare a acesteia.
Organizaţia a stabilit în Regulamentele de funcţionare a instalaţiilor tehnologice
proceduri de intervenţie în cazul unor posibile defecţiuni care apar la pornirea / oprirea
instalaţiilor, ţinând cont de condiţiile climatice, de resursele umane şi materiale pe care
aceasta le poate aloca.
Prin sistemul de Management al calităţii implementat s-au elaborat proceduri
operaţionale în care se stipulează criteriile de operare, control şi înregistrările de la fiecare
loc de muncă.
Controlul operaţional include controlul proceselor şi înregistrările care pot fi
efectuate, în funcţie de procesul desfăşurat.
Societatea are în vedere menţinerea sub control a tuturor activităţilor de pe
amplasament prin controlul proceselor de fabricaţie, serviciilor, instalaţiilor şi utilajelor,
materiilor prime şi auxiliare, salariaţilor şi mediului de lucru, fără să neglijeze aspectele
de mediu.
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Procesele controlate sunt:
 procesul de transport şi distribuţie apă industrială;
 procesul de distribuţie apa potabilă;
 procesul de asigurare cu energie electrică;
 procesul de fabricaţie;
 procesul de depozitare deşeuri;
 procesul de asigurare cu energie termică
 procesul de asigurare al serviciilor: ISCIR, ITQ, Administrativ,
Transporturi, etc.
 procesul de asigurare a protecţiei fizice.
În documentaţia locului de muncă sunt descrise activităţile necesare pentru
efectuarea controlului proceselor, influenţa directă asupra calităţii şi a mediului
înconjurător, acestea sunt:
 documentaţiile tehnice (cuprind: cărţi tehnice, proceduri de fabricaţie,
instrucţiuni de lucru, norme, acte normative aplicabile etc.);
 condiţiile tehnico-organizatorice adecvate şi specifice fiecărui proces
tehnologic;
 urmărirea factorilor de mediu pe timpul opririlor / pornirilor, al reparaţiilor
curente şi programate;
 supravegherea aspectelor de securitate şi mediu;
 activităţi pentru prevenirea poluărilor accidentale majore;
 asigurarea locurilor de muncă cu personal calificat, instruit şi testat.
În scopul supravegherii şi menţinerii sub control a tuturor activităţilor se întreprind
următoarele măsuri:
 monitorizarea securităţii utilajelor şi instalaţiilor şi a factorilor de mediu;
 monitorizarea depozitelor de substanţe chimice periculoase;
 controlul distructiv şi nedistructiv al utilajelor în scopul depistării
neetanşeităţilor.

1.2.4. Managementul pentru modernizare
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. dispune de o serie de practici / proceduri în
domeniul investiţiilor (planuri, programe care sunt supuse spre aprobare în CA), care
permit introducerea celor mai bune tehnici la locurile de muncă în scopul alinierii
instalaţiilor tehnologice existente la cele europene. Practicile aplicate în societate au
permis alocarea de fonduri proprii pentru investiţii, absolut necesare funcţionării în
siguranţă a instalaţiilor şi pentru rezolvarea problemelor de mediu conform actelor
normative în vigoare.
38

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

În cadrul sistemului de management există proceduri şi instrucţiuni, care
documentează modalităţile pentru planificarea şi controlul tuturor modificărilor de resurse
umane, instalaţii, procese şi parametrii de proces, materiale, echipamente, proceduri,
software, circumstanţe externe care pot afecta controlul riscurilor de accidente majore.
Aceste documente se referă la:
- responsabilităţile şi autorităţile pentru iniţierea unei schimbări;
- identificarea şi documentarea schimbării propuse şi a implementării acesteia;
- identificarea şi analiza, acolo unde este cazul, a implicaţiilor modificării asupra
siguranţei şi securităţii;
- definirea, documentarea şi implementarea măsurilor de siguranţă
corespunzătoare, comunicarea şi cerinţele de instruire, necesităţile de
modificare a procedurilor privind controlul operaţional;
- definirea şi implementarea unor proceduri şi mecanisme pentru monitorizare,
acţiuni corective şi analiza după realizarea modernizărilor.

1.2.5. Planificarea pentru situaţii de urgenţă
În S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt stabilite planuri şi instrucţiuni pentru
identificarea posibilelor situaţii de urgenţă care să asigure capacitatea de răspuns
corespunzătoare pentru evenimentele în care există implicaţii asupra mediului.
Regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor conţin condiţiile în cazul opririlor
normale, accidentale.
Planificarea în cadrul urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc
următoarelor scopuri:

luarea tuturor măsurilor raţional posibile pentru reducerea probabilităţii de
producere a accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui
eventual efect de “domino”;

stabilirea criteriilor de alertă;

stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu
posibil a fi afectaţi de poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la
revenirea în starea de normalitate;

stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării
daunelor.
În fiecare scenariu de accident tehnic, sunt necesare elementele:

cauzele accidentului, cantitatea de poluant evacuat, starea fizică a
poluantului, durata şi rata evacuării, înălţimea sursei, viteza şi temperatura
poluantului emis;

condiţiile meteorologice caracteristice zonei;

harta zonei şi toate informaţiile privind relieful, numărul şi structura pe
vârstă a locuitorilor, distanţa de la instalaţie la zonele de locuit;
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modele şi metode de estimare a parametrilor de emisie ai sursei, a câmpului
de concentraţii ale poluantului în atmosferă şi a riscului pentru om şi mediu.

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea scăpărilor de
poluanţi în mediu - incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili
şi/sau explozivi, precizia şi rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice,
dezvoltarea sistemului expert, vor da un răspuns rapid în cazul acestor evenimente.
Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte
implementarea şi dezvoltarea lui, cuprinde direcţiile prezentate în Figura 1 şi anume:

evaluarea pericolelor;

implementarea unui program de prevenire;

implementarea unui program în caz de urgenţă.

Figura 1 - Programul managerial al siguranţei proceselor tehnologice (EPA)
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Pentru situaţii de urgenţă, S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. are implementate
următoarele planuri:

Planul de urgenţă internă;

Planul de urgenţă externă;

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei;

Planul de alarmare şi intervenţie în caz de accident chimic;

Planul de intervenţie în caz de incendiu;

Planul de evacuare în situaţii de urgenţă.
Planul de urgenţă internă conţine următoarele capitole principale:
1. Lista cu distribuţia planului;
2. Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor;
3. Cuprins;
4. Generalităţi;
5. Informaţii despre obiectiv;
6. Identificarea şi clasificarea evenimentelor;
7. Clasificarea situaţiilor de urgenţă internă;
8. Notificarea, informarea şi alarmarea;
9. Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie;
10. Comunicaţiile;
11. Logistica;
12. Monitorizarea factorilor de mediu;
13. Comunicarea cu mass-media şi informarea publică;
14. Verificarea planului.
Planul de urgenţă externă conţine următoarele capitole principale:
1. Lista cu distribuţia planului
2. Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor
3. Cuprins
4. Generalităţi
5. Informaţii despre obiectiv
6. Cadru general
7. Organizarea centrului de coordonare a intervenţiei
a) Schema de organizare
b) Tabel cu încadrarea funcţiilor
8. Identificarea şi clasificarea evenimentelor
9. Clasificarea urgenţelor
10. Notificarea, informarea şi alarmarea
11. Declararea şi introducerea stării de alertă
12. Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
a) Proceduri specifice pentru fiecare formaţiune de intervenţie
b) Tabel-sinteză al forţelor de intervenţie
c) Acţiuni pe termen lung
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13. Comunicaţiile
14. Logistica
15. Monitorizarea factorilor de mediu
16. Încetarea stării de alertă
17. Comunicarea cu mass-media şi informarea publică
18. Verificarea planului
Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei cuprinde:

atribuţii şi responsabilităţi;

mod de acţiune în momentul anunţării unui eveniment care poate conduce la
poluarea iminentă a surselor de apă;

componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluării accidentale pe
unitate;

lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale;

fişa poluantului potenţial;

program de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

componenţa echipelor de intervenţie;

lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

programul anual de instruire a persoanelor de la punctele critice şi a
echipelor de intervenţie;

responsabilităţile conducătorilor acţiunilor de la punctele critice;

lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale;

lista folosinţelor de apă din aval care pot fi afectate de poluarea accidentală
produsă de unitate;

program de combatere a efectelor poluării accidentale în unitate.
Planul de intervenţie în caz de incendiu cuprinde:

sarcinile personalului formaţiilor de intervenţie;

organizarea intervenţiei;

ipoteze pentru diverse instalaţii;

calculul forţelor, mijloacelor şi substanţelor necesare stingerii incendiilor.
Planul de alarmare şi intervenţie în caz de accident chimic – dezastre,
cuprinde:

generalităţi;

definiţii;

organizarea activităţii de prevenire şi limitarea a efectelor focarului chimic
industrial;

atribuţii şi sarcini;

căi de evacuare şi puncte de adunare;

modul de acţiune în caz de accident chimic-dezastre;

evacuarea;

surse periculoase existente.
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Situaţiile de accident chimic şi / sau avarie caracterizate de creşterea valorilor
concentraţiilor de poluanţi în mediu, conduc la depăşiri ale concentraţiilor maxime
admisibile stipulate în normele în vigoare pentru protecţia personalului, a populaţiei şi a
factorilor de mediu.
În funcţie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de
sistemele de automatizare din dotare, de disciplina tehnologică, stările de avarie care pot
genera un pericol de accident major, sunt mai mult sau mai puţin frecvente şi persistente.
Controlul asupra pericolelor de accident major constă în identificarea tuturor
situaţiilor ce pot genera un pericol major, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie,
iar dacă acest accident s-a produs, activităţile specifice la dezastre, astfel încât urmările
accidentului să fie cât mai mici.

1.2.6. Monitorizarea performanţei
În cadrul societăţii sunt monitorizate incidentele care pot conduce la accidente
majore în condiţiile în care nu se iau măsuri corespunzătoare şi imediate.
În vederea minimizării riscurilor, a posibilelor incidente, a avariilor tehnice sau a
celor în care factorul uman este implicat, se intensifică controalele sistematice la locurile
de muncă, se vor pune în aplicare proceduri de control şi investigaţii urmate de măsuri
corective în vederea remedierii neconformităţilor, în scopul îndeplinirii obiectivelor din
cadrul politicii de prevenire a accidentelor majore.
Având în vedere că în societate s-a realizat o activitate de prevenire permanentă
coroborată cu pregătirea şi conştientizarea personalului, nu au fost accidente majore
datorate substanţelor chimice periculoase.
Monitoringul calităţii mediului urmăreşte:
- stabilirea gradului de afectare a factorilor de mediu;
- facilitarea posibilităţii de stabilire a priorităţilor în afectarea factorilor de mediu
prin comparaţie cu normele şi/sau standardele în vigoare. Deasemenea, formarea
unei baze de date, care să pună în evidenţă gradul de afectare a factorilor de mediu
şi să ateste necesitatea acţiunilor de îmbunătăţire a calităţii factorilor de mediu.
- posibilitatea de furnizare de date pentru cazurile de urgenţă: avarii/accidente (cu
includerea măsurilor de intervenţie rapidă în vederea diminuării efectelor şi
eliminării posibilităţii de apariţie a efectului "domino" şi a eliminării efectelor
post eveniment).
Trebuie cunoscute sursele existente de poluare, precum şi cele viitoare, de pe
amplasament, în vederea protejării mediului urmărindu-se încadrarea poluanţilor, în
limitele în vigoare ale calităţii mediului.
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În cadrul societăţii se monitorizează şi se măsoară indicatorii de calitate pentru
apă, aer şi zgomot care pot avea impact semnificativ asupra securităţii instalaţiilor şi
mediului.
Activitatea de monitorizare şi măsurare este urmărită prin compartimentul ITQ laboratorul Toxicologie - Mediu, Dispecerul de producţie, şefii de secţie şi de instalaţii
tehnologice.

1.2.7. Verificare şi revizurie
Politica de prevenire şi combatere a accidentelor majore, exprimată prin
procedurile operaţionale şi de evaluare în domeniul sănătate, securitate, mediu, sunt
actualizate de conducere, în cazul schimbării procesului tehnologic sau a unor modificări
în programul de instruire, în situaţia necesarului de resurse umane şi materiale, etc.
Revizuirea procedurilor operaţionale şi de evaluare se realizează la intervale de
timp ce sunt determinate de:
- modificarea documentelor care au stat la baza elaborării lucrărilor
- modificarea cerinţelor legale
- consecinţele accidentelor
- modificarea structurii organizatorice ş.a.
Verificarea şi revizuirea procedurilor va avea un sistem de evaluare periodică şi
sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management
al securităţii, precum şi actualizarea acestuia de către conducerea societăţii.
Prin punerea în aplicare a acestei politici, S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. va
face dovada către autorităţile competente de control că a luat toate măsurile conform
legislaţiei în vigoare, pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe chimice periculoase.
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Cap. 2. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT
OBIECTIVUL

2.1. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia
2.1.1. Localizarea geografică
Societatea S.C GA – PRO - CO CHEMICAL S.A. Săvineşti este o societate cu
capital privat, având ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de îngrăşăminte
chimice pe bază de azot.
Platforma chimică Săvineşti în cadrul căreia funcţionează societatea S.C GA –
PRO - CO CHEMICAL S.A. este amplasată în comuna Săvineşti în partea de sud-est
oraşului Piatra Neamţ.
Obiectivele S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt amplasate pe platforma
fostei societăţi S.C. AZOCHIM S.A. care se găseşte în prelungirea sud-estică a
platformei industriale Săvineşti, la cca. 12 km sud-est de municipiul Piatra Neamţ, în
sectorul sudic al depresiunii Cracău - Bistriţa.
Coordonate geografice:
- 26°33' longitudine estică
- 46°52' latitudine nordică.
Societatea S.C GA – PRO - CO CHEMICAL S.A. ocupă o suprafaţă totală de
719 906 mp. Această suprafaţă este ocupată de instalaţiile şi clădirile tehnicoadministrative, fiind repartizată astfel pe categorii de folosinţă:
- suprafaţa construită: 171 741,16 mp;
- suprafaţa aferentă căilor de transport :21 817,14 mp;
- suprafaţa liberă: 565 644,75;
- gradul de ocupare a terenului 23,52 %.
Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în Figura 2.
Planul de amplasare în zonă a platformei S.C GA – PRO - CO CHEMICAL S.A.
Săvineşti este prezentat în Anexa 2 a acestui volum.
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Figura 2. Amplasarea în zonă a societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Vecinătăţile platformei industriale S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt:






la N
la NV
la SV
la S
la E

-

Localitatea Dumbrava Deal la distanţa de cca. 1,6 km;
Localitatea Izvoare la distanţa de cca. 5 km;
Localitatea Dumbrava Roşie la distanţa de cca. 3,5 km
Localitatea Săvineşti, la o distanţă de circa 1,1 km;
Localitatea Roznov, la distanţa de cca. 3,4 km.
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2.1.2. Scurt istoric privind obiectivul
Actualul amplasament al S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. este fosta
Platforma AZOCHIM, care a fost amenajata odată cu înfiinţarea Combinatului de
Îngrăşăminte Azotoase Roznov.
Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase Roznov s-a construit începând din anul
1956, în baza HCM nr.346, lucrările fiind finalizate în anul 1962, fiind primul combinat
din România profilat pe producţia de îngrăşăminte azotoase.
Structura de baza a combinatului pentru aceasta etapa de dezvoltare a fost
constituită 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 Neamţ cu
unitatea de îngrăşăminte ’’AZOTAT IV’’, în perioada 1970-1973 fiind date în exploatare
un nou grup de fabricaţie îngrăşăminte, constituit din :
 Fabrica de amoniac Salzgitter – capacitate 300 000 t/an;
 Fabrica de uree granulata – capacitate 300 000 t/an.
În 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 Îngrăşăminte Chimice Piatra
Neamţ.
Privatizarea societăţii AZOCHIM a început prin aplicarea Legii nr. 55/1995, când
un număr de 32.740 acţiuni au fost concesionate de către SIF MOLDOVA unui număr de
821 persoane fizice, salariaţi ai societăţii.
În anul 1998, societatea INTERAGRO S.A. România a cumpărat pachetul
majoritar de acţiuni aflat în proprietatea FPS (51%). În şedinţa AGA din 16.04.1999,
capitalul social a fost majorat pentru modernizarea instalaţiei de azotat de amoniu –
societatea INTERAGRO S.A. având 64.93% din acţiuni.
În aceasta perioadă de funcţionare a S.C. AZOCHIM S.A. s-au derulat lucrări de
modernizare, retehnologizare a :
- tehnologiei şi instalaţiei de obţinere a azotatului de amoniu, care a fost proiectata
iniţial pe o tehnologie GIAP ce prevedea neutralizarea acidului azotic de concentraţie
47...49 % cu amoniac gaz. În perioada 1997 - 1999 s-a realizat modernizarea instalaţiei,
sub licenţa şi engineering de baza al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea a vizat fazele
de granulare, uscare, sortare / concasare.
- instalaţiei de amoniac Sazgitter – cu firma germana MANNESMANN DEMAG
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- tehnologiei şi instalaţiei de stripare a apelor uzate amoniacale rezultate din
instalaţia de uree granulata prin înlocuirea cu o instalaţie de stripare-hidroliză.
Lucrările de modernizare pentru instalaţiile amoniac Salzgitter şi uree granulată au
fost sistate în anul 2001 din cauza lipsei de fonduri.
În februarie 2005 instalaţiile AZOCHIM au fost oprite din cauza dificultăţilor de
aprovizionare cu amoniac şi a datoriilor mari acumulate fata de furnizorii de utilităţi şi
unele bănci, societatea intrând în procedura de faliment.
Până la achiziţionarea activelor societăţii de către S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. în 26.07.2005, valorificarea potenţialului tehnic existent la
AZOCHIM s-a desfăşurat prin intermediul firmei Agro-Fertil S.A. (care operează pe baza
de închiriere instalaţiile azotat de amoniu şi acid azotic). Totodată au continuat lucrările
de finalizare privind modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor amoniac Salzgitter şi
uree granulata în vederea punerii în funcţiune.
Obiectivele principale ale modernizării şi retehnologizării instalaţiilor operate de
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt :
- economice – creşterea nivelului de producţie în condiţii de calitate şi
productivitate ridicată;
- protecţia mediului – încadrarea concentraţiilor emisiilor / evacuărilor în
valorile admise în normativele în vigoare
- sociale – îmbunătăţirea condiţiilor de muncă cu impact asupra stării de
sănătate a salariaţilor
Totodată, S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., prin preluarea activelor de la
S.C. AZOCHIM S.A. a preluat şi răspunderile privind calitatea mediului pentru
amplasament şi instalaţiile ce vor fi operate, în condiţiile în care la momentul preluării,
nivelul poluării istorice în amplasament nu a fost definit.

2.1.3. Topografie
Obiectivele S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt amplasate din punct de
vedere geografic în depresiunea Cracau – Bistriţa, subunitate a subcarpaţilor Neamţului.
Depresiunea Cracău – Bistriţa se întinde în lungul celor doua râuri după care a fost
denumită, pe o lungime de peste 60 Km şi cu o lăţime până la 16 Km. În nord, la
Crăcăuani, cu altitudinea de 545 m face trecerea spre Depresiunea Ozana – Topoliţa, apoi
limita vestică merge în jurul altitudinii de 600 m, pe la poalele munţilor până la valea
Nechitului. De aici urmăreşte interfluviul Bistriţa – Tazlău şi iese din nou în valea
Bistriţei, la Buda. Limita estică trece pe la est de Buhus, pe sub Dealul Mărgineni şi pe
flancurile vestice ale Măgurii Serbeştilor şi ale Dealului Corni.
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Structura reliefului a fost determinată de procesele de eroziune, transport şi
depunere antrenate de râul Bistriţa din zona montană aflată la vest spre zona
depresionară. Astfel, s-au format mai multe terase largi, numite local „poduri”, care se
grupează în două categorii distincte: terasele de versant şi terasele de luncă.
Terasele de luncă sunt în număr de trei: terasele de 0.5-1 m şi 1-2 m care
flanchează albia minora a Bistriţei şi terasa 2-4 m pe care sunt amplasate localităţile
Săvinesti şi Cut.
Terasele de versant sunt mai bine reprezentate din punct de vedere al suprafeţelor
ocupate: terasa de 5-7 m, apare pe ştanga Bistriţei intre comuna Săvinesti şi satul Cut,
având o lăţime de 400 m şi o componenta petrografica dominata de pietrişuri; terasa de 515 m, apare tot pe malul stâng al râului Bistriţa având o laţime de cca. 3 Km şi 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 oraşul Piatra Neamţ.
Din studiile topografice realizate în anul 1992, de S.C. EDILPROIECT S.A.,
pentru platforma S.C. AZOCHIM S.A., în prezent proprietate S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A., reiese ca terenul pe care este situata platforma are o inclinaţie
generală de 40/00 de la NV câtre SE. Coltul nord – vestic al platformei este traversat de
curba de nivel de 288.75 m, iar în partea de sud – est a platformei, la limita exterioara a
acesteia trece curba de nivel de 283.75 m.

2.1.4. Geologie şi hidrogeologie
Din punct de vedere geologic depresiunea Cracau – Bistriţa corespunde unui
sinclinoriu alcătuit din roci miocene. Acvitanianul apare doar sub forma unei fâşii
înguste, la contactul cu flisul, conţinând sare gema, săruri de potasiu şi gips, lângă Cozla
sau în sectorul pâraielor Calu şi Iapa. Burdigalianu este, de asemenea, slab reprezentat,
apărând doar în partea nordica a depresiunii, dar întinderea cea mai mare o are
helvetianul, în facies marnos-grezos. În coltul sud-estic al depresiunii capătă o extindere
mai mare Badenianul, format din marne cenuşii-gălbui, cu intercalaţii grezoase de gipsuri
şi lentile de sare.
Platforma AZOCHIM unde işi desfăşoară activitatea
C GA-PRO-COCHEMICALS S.A. este amplasată din punct de vedere geologic pe zona de molasă care
se suprapune structural, în cea mai mare parte, pânzei pericarpatice.
Substratul geologic este mascat de terasele Bistriţei compuse din formaţiunile
Acvitaniene (brecii argiloase cu sare şi saruri de potasiu, argile brecioase, gresii
feldspatice, marne cenuşii, gipsuri) şi Burdigaliene (gresii verzi fine, silite,
microconglomerate, marne nisipoase cenuşii, marne argiloase, gresii calcaroase, nisipuri
grezoase). Terasa de 5-15 m, unde este amplasată S.C. GA-PRO-CO-CHEMICALS S.A.,
este alcătuită din prundişuri, pe alocuri cu argile. Materialul parental al solului este
constituit din gresii, cuarţite, calcare, andezite.
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Pe un asemenea substrat şi în condiţiile unui nivel freatic scăzut, au luat naştere
soluri brune eu-mezobazice, subtipurile molic şi litic, cernoziomurile cambice.
Din studiile hidrogeologice efectuate a rezultat o uniformitate a depozitelor de
terasa (pietriş şi bolovăniş în masa de nisipuri) care se găsesc sub sol vegetal.
Stratificarea terenului pe care sunt amplasate obiectivele utilizate de S.C. GAPRO-CO-CHEMICALS S.A. este formata din: un strat de 0.3-0.4 m pământ vegetal, în
continuare până la 19-20 m bolovănişuri, pietrişuri şi nisip, iar la adâncimi mai mari se
intra în roca de baza – marna argiloasa. Nivelul hidrostatic al apei subterane este la
adâncimea de 12-13 m.
Din punct de vedere geotehnic, acest teren se încadrează în categoria de terenuri
normale şi nota de departajare a terenului pentru evaluare este 1.
Nivelul şi calitatea pânzei freatice
Studiile efectuate arata ca apa subterana se găseşte intre cotele 290 – 234 m RMN.
Direcţia generala de curgere a apei subterane este NV – SE cu o panta pe direcţia
principala de 30/00, care suferă modificări la limita terasei şi în zona captărilor.
Permeabilitatea stratului acvifer este frecvent cuprinsa intre 500 – 1300 m/zi, cu o
valoare medie de 600 m/zi şi o viteza medie de curgere a apei, pe direcţia principala de V
= 2 m/zi.
În cadrul platformei industriale S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. există trei
foraje de control a calităţii pânzei freatice pentru urmărirea efectelor induse de activităţile
derulate în zona de amplasament. Amplasarea celor trei foraje de control în perimetrul
societăţii este următoarea:
-FC1 – în zona depozitului de amoniac;
-FC2 - între depozitul de azotat de amoniu saci şi instalaţia de uree ambalare saci
-FC3 – în zona Tancului de amoniac TK 251.
Forajele de control sunt localizate la limita sud – estică a platformei S.C. GAPRO-CO CHEMICALS S.A. în aval de platforma industrială Săvineşti, evidenţiind un
nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor tuturor societăţilor ce-şi desfăşoară
activităţile în zonă. Freaticul existent în perimetrul platformei industriale Săvineşti şi
platformei S.C. GA-PRO-CO-CHEMICALS S.A. a suferit în timp un proces de poluare
cu compuşi anorganici cu azot, ssulfaţi, compuţi organici şi ioni de calciu. Această
degradare a calităţii pânzei freatice se datorează activităţilor desfăşurate cca. 40 de ani de
operatorii industriali şi se menţine şi în continuare.Nu poate fi definit însă aportul adus la
poluarea existentă de către fiecare operator care a lucrat sau care mai lucrează pe
platformă. Indicatorii de calitate pentru apa subterană reprezentativi pentru tehnologiile
de producere a compuşilor anorganici cu azot şi îngrăşăminte azotoase, ce pot fi asociaţi
activităţilor desfăşurate în trecut de AZOCHIM şi în prezent de S.C. GA-PRO-COCHEMICALS S.A. sunt: amoniul, azotaţi, azotiţi. La aceştia se mai pot adăuga calciu şi
sulfaţii dar cu o probabilitate redusă. Încărcarea organică ( esprimată prin CCOCr şi
CCOMn) nu reprezintă indicator specific activităţilor desfăşurate de S.C. GA-PRO-COCHEMICALS S.A..
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2.1.5. Hidrologie
Artera hidrografică principală a depresiunii Cracau – Bistrita a suferit intervenţia
omului, care a deviat-o pe o lungime de peste 30 km în vederea amenajărilor
hidroenergetice, în acelaşi scop fiind amenajat şi Lacul Racova, cu o suprafaţă de cca. 1
Kmp şi un volum de 11 mil. mc. Apa Bistriţei acţionează, astfel, hidrocentralele Roznov I
şi II, Zanesti, Costisa şi Buhuş, fiecare cu o putere de 11.5 – 14.5 MW, totalizând o
capacitate de 67.7 MW. Sistemul de acumulări artificiale de pe Bistriţa şi funcţionarea
hidrocentralelor au modificat complet regimul hidrologic al râului. Cursului natural i se
asigura un debit minim de 2.75 mc/s, prin intermediul acumulării tampon de langă Piatra
Neamţ; prin aportul afluenţilor din aval la intrarea în acumularea Racova, Bistriţa ajunge
la un debit mediu de 19.4 mc/s.
Cracăul, al doilea curs de apa important, are un debit mediu la vărsare de numai
1.34 mc/s; 43% din scurgerea anuala este concentrata în lunile de primăvara şi 33.5% în
cele de vara. Uneori seaca aproape complet, dar la viituri debitul lui poate ajunge la 380
mc/s şi se pot scurge câteva zeci de milioane de mc intr-o singura viitură (faţă de un
volum al scurgerii de 42 mil. mc într-un an).
Bazinul hidrografic pe care este amplasată societatea GA-PRO-COCHEMICALS Săvineşti este bazinul Siretului, prezentat în Figura 3. Bazinul are o
suprafaţă totală de 42.890 kmp.
Date generale ce caracterizează bazinul hidrografic Siret:
Lungimea hidrografica: 15.157 km
Lungime râu: Siret 559 km
Populaţie: 2.792.407 locuitori
Resurse apă:
- suprafaţa 1.955 mil. mc.
- subterane 700 mil. mc.
Lacuri de acumulare cu folosinţă complexa 30:
- vol. total 1.933,3 mil. mc.
- vol. util 1.252,6 mil. Mc
Lucrări pentru combaterea inundaţiilor:
- apărări de maluri 567 km
- regularizări albii 525 km
- îndiguiri 363 km
Obiective aparate:
 143 localităţi
 328 obiective industriale
 17.793 case şi gospodarii
 278 km cai ferate
 588 km drumuri
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Sistemul de monitoring integrat al apelor:
 205 staţii hidrometrie
 567 foraje hidrogeologice
 109 posturi pluviometrice
 92 secţiuni de control a calităţii apei în râuri
 126 secţiuni de control la debitele prelevate şi restituite de folosinţe
Specii sau habitate sensibile sau protejate care se află în apropiere
Aria depresionară Cracău – Bistriţa care a aparţinut domeniului pădurii de
cvercinee, astăzi se găseşte intr-un grad avansat de antropizare. Pădurile amintite au fost
aproape integral defrişate, lăsând doar urme în toponimia locala (Dumbrava Roşie), în
favoarea utilizării acestora agricol.
Cu toate acestea, în jurul localităţii Savinesti (la distante de 10 – 25 km) se afla
câteva rezervaţii naturale:
 La ieşirea din Piatra Neamţ, pe teritoriul localităţii Dumbrava Roşie (cca.10
km NV de Savinesti), se afla rezervaţia floristica cu “smeoaie” (Sesseli
hippomarathrum), este singurul loc din tara unde se găseşte intr-un număr
mare de exemplare aceasta specie rara din familia Umbeliferae, ceea ce conferă
rezervaţiei o deosebita valoare ştiinţifică.
 În apropierea localităţii Pangarati (situata la cca. 16 km V de Piatra Neamţ) se
întinde o rezervaţie pe 2 ha de Tisa (Taxus baccata) în asociere cu exemplare
de pin, brad, ienupar etc.
 alta rezervaţie forestiera este cea de la Gosmanu Tarcau (cca. 25 km V de
Savinesti) avand173 ha reprezentând o relicva din codrii seculari ai Vaii
Tarcaului, formata din molizi, brazi, fagi cu înălţimi cuprinse intre 700-1300 m
şi vârste de 140-260 ani.

2.1.6. Condiţii meteorologice
Platforma chimică a societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS este situată în
Săvineşti judeţul Neamţ
În ansamblu, judeţul Neamţ prezintă o climă temperat continentală, cu
particularităţile 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 o dată cu amenajarea
hidroenergetică a Bistriţei.
Clima judeţului Neamţ este temperat continentală.

53

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

Caracteristicile climei suni determinate de particularităţile circulaţiei atmosferice,
de altitudine, de formele şi fragmentarea reliefului dar şi de suprafeţele lacustre ale
amenajării hidroenergetice a râului Bistriţa. Efectul de „baraj" al Carpaţilor Orientali se
resimte în anumite faze tipice de iarnă, când au loc invazii de aer rece arctic. Munţii
deviază înaintarea spre vest a maselor de aer, determinând geruri intense în condiţiile
existenţei unor depuneri barice" adânci deasupra Mării Negre şi Mediterane. Asemenea
situaţii dau naştere viscolelor violente în zona estică a judeţului.
Principalele date meteorologice luate în considerare pentru caracterizarea
meteorologică a zonei sunt prezentate în cele ce urmează:
Vântul
Frecvente sunt vânturile de vest şi Nord-vest, care ating o viteză medie de 6-7 m/s
cu intensităţi maxime, în perioada de iarnă, când pe culmi de peste 1800 m depăşeşte 40
m/s.
În ceea ce priveşte viteza medie multianuală a vântului, situaţia se prezintă astfel:
- pe direcţia NV viteza medie este de 5,4 m/s cu o frecvenţă de 29 %;
- pe direcţia SE viteza medie este de 3,5 m/s cu o frecvenţă de 13 %;
- pe direcţia N viteza medie este de 4,9 m/s cu o frecvenţă de 11 %;
- pe direcţia V viteza medie este de 5,4 m/s cu o frecvenţă de 11 %;
Perioada cu cel mai mult vânt (calm 16 %) este mai –iunie.
Perioada cu cel mai puţin calm, aprilie –august.
Perioada cea mai calmă ( 41-42%) decembrie-ianuarie.
În dinamica atmosferei se distinge o circulaţie generală, valabilă pentru întreg
ţinutul, cât şi o circulaţie locală a vânturilor de munte vale, caracteristică îndeosebi zonei
montane. În această zonă mai frecvente sunt vânturile de vest şi nord vest, care ating o
viteză medie de 6-7 m/s, cu intensităţi maxime în perioada de iarnă, când, pe culmile
înalte de peste 1 800 m, depăşesc 40 m/s.
În zona subcarpatică şi mai ales în depresiuni, ca urmare a poziţiei adăpostite,
dinamica atmosferei este mai moderată atât faţă de zona montană, cât şi faţă de cea de
podiş.
Regiunea de podiş este larg deschisă circulaţiei atmosferice din est, faptul având
drept rezultat o intensificare a vânturilor. Ploile cu grindină şi furtunile mari sunt aici
fenomene meteorologice destul de frecvente.
Caracteristic zonei platformei chimice Săvineşti sunt curenţii de aer dinspre NV
spre SE.
În intervalul noiembrie-martie pot să apară pentru perioade scurte de timp (de
ordinul orelor-maxim o zi) schimbări de direcţie cu 180°.
Zilele cu calm atmosferic sunt caracterizate de apariţia curenţilor ascendenţi.
În sezonul rece se produce ceaţa industrială.
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Toate aceste condiţii atmosferice influenţează proprietăţile fizico-chimice ale
substanţelor periculoase din punct de vedere al concentraţiei, persistenţei şi dispersiei.
Curenţii ascendenţi produc dispersia norului toxic şi micşorează concentraţia, dar
în acelaşi timp măresc raza de acţiune a norului.
Creşterea gradului de umiditate din atmosferă duce de asemenea la diminuarea
concentraţiei norului toxic, dar şi antrenarea lui la suprafaţa pământului.
În atmosferă cu umiditate bogată la producerea contaminării poate să apară apa
amoniacală şi unii acizi (ploaia acidă) cu influenţe negative asupra populaţiei, animalelor,
solului şi pânzei freatice.
Terenul în trepte, condiţiile de umiditate, coroborate cu schimbarea direcţiei
vântului pot creşte concentraţia de toxic pe pante şi favorizează acumularea acestuia în
văi.
Vegetaţia din zona de vest (pădure) favorizează micşorarea distanţelor de
propagare a norului toxic.
Temperatura aerului
Ca atare, temperatura medie anuală creşte de la Vest la Est, în timp ce precipitaţiile
scad cu cât ne deplasăm spre Est.
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului reprezintă un parametru sintetic care
exprimă potenţialul termic global al diferitelor regiuni naturale şi care are un rol
important în difuzia poluanţilor.
Temperatura medie anuală creşte progresiv de la vest spre est, în zona montană
spre regiunea dealurilor subcarpatice şi de podiş. Valorile extreme absolute ale
temperaturii aerului sunt destul de semnificative, indicând importanţa factorilor locali în
modificarea vremii.
Anual se înregistrează 295 zile cu soare şi 70 zile fără soare. Cele mai multe zile
cu soare se înregistrează în luna iulie - 30, iar cele mai puţine în februarie - 18.
Cele mai multe zile fără soare sunt în ianuarie şi decembrie - 11 zile.
Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes ceaţa şi bruma. Ceaţa se
produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie - ianuarie. în lunile
de toană, ceaţa este un fenomen frecvent şi pe valea râului/canalului Bistriţa, reducând
gradul de luminozitate şi hidroliza noxelor chimice.
Din punct de vedere pluviometric, precipitaţiile au valorile medii cele mai mari în
regiunea montană, scăzând cu cât ne deplasăm spre est (Ceahlău - Toaca peste 700 mm,
Piatra Neamţ 649 mm, Roman 529 mm).
Fenomenul se explică atât prin scăderea în umiditate a maselor de aer venite
dinspre vest care, în deplasarea lor peste Carpaţii Orientali, lasă precipitaţii mai
abundente pe versanţii vestici, cât şi prin pătrunderea în extremitatea estică a judeţului,
dinspre est sau sud-est a unor mase de aer puternic continentalizate, care provoacă în cele
mai multe cazuri secetă.
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2.2. Descrierea zonelor din imediata vecinătate a obiectivului
unde poate avea loc un accident major
În structura Raportului de securitate este esenţială stabilirea zonelor din cadrul
obiectivului de la care ar putea fi provocat un accident major.
În imediata vecinătate a platformei GA – PRO - CO CHEMICAL sunt amplasate
surse potenţiale care în cazul unor accidente majore, exemplu explozii, eventual, pot
afecta amplasamentul societăţii.
Acestea sunt următoarele:
- S.C. CARBOGAZ S.A. (fostă PAMGAZ) desfăşoară activităţi de depozitare
GPL şi oxigen;
- S.C. PANEBO S.R.L., depozitare şi comercializare de GPL;
- S.C. ICEFS S.A. - cercetare şi consultanţă în domeniul tehnopolimerilor,
fibrelor şi firelor sintetice; Analize fizico-chimice în laboratoare specializate
(testare şi caracterizare tehnopolimeri şi elastomeri precum şi materiale textile).
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2.3. Descrierea populaţiei zonei susceptibil a fi afectată

Platforma chimică Săvineşti în cadrul căreia funcţionează societatea S.C GA –
PRO - CO CHEMICAL S.A. este amplasată în comuna Săvineşti în partea de sud-est
oraşului Piatra Neamţ.
Societatea S.C GA – PRO - CO CHEMICAL S.A. ocupă o suprafaţă totală de
719 906 mp. Această suprafaţă este ocupată de instalaţiile şi clădirile tehnicoadministrative, fiind repartizată astfel pe categorii de folosinţă:
- suprafaţa construită: 171 741,16 mp;
- suprafaţa aferentă căilor de transport :21 817,14 mp;
- suprafaţa liberă: 565 644,75;
- gradul de ocupare a terenului 23,52 %.
Platforma industrială cuprinde instalaţii de fabricare a amoniacului, acid azotic,
azotat de amoniu, ureei şi îngrăşămintelor lichide de tip UREAN. Tot pe platformă sunt
amplasate depozite de materii şi produse finite, precum şi centrala termică CET.
Vecinătăţile platformei industriale S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt:






la N
la NV
la SV
la S
la E

-

Localitatea Dumbrava Deal la distanţa de cca. 1,6 km;
Localitatea Izvoare la distanţa de cca. 5 km;
Localitatea Dumbrava Roşie la distanţa de cca. 3,5 km
Localitatea Săvineşti, la o distanţă de circa 1,1 km;
Localitatea Roşnov, la distanţa de cca. 3,4 km.

Populaţia aflată pe platforma GA-PRO-CO CHEMICALS
Pentru desfăşurarea activităţilor productive şi de servicii interne, la GA – PRO CO CHEMICAL sunt angajaţi un număr de cca. 751 salariaţi.
Activitatea de producţie se desfăşoară în flux continuu, în patru schimburi cu o
durată de 8 ore, cu un număr maxim de salariaţi pe schimb de 140. De asemenea, în
programul de zi, desfăşoară activităţi un număr de 250 salariaţi în GA – PRO - CO
CHEMICAL.
În cadrul incintei S.C. GA- PRO- CO CHEMICALS S.A., pe lângă instalaţiile
societăţii, pe terenul în proprietate operează şi S.C. METROTEHNICS S.R.L., cu un
număr de personal de 4.
Există situaţii (ex. perioada reviziilor la instalaţiile tehnologice, lucrări
suplimentare diverse) când şi alte firme terţe, pentru perioade de timp nedeterminate şi cu
un număr variabil de angajaţi, desfăşoară diverse lucrări pe platforma GA-PRO-CO
CHEMICALS.
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Zonele locuite în apropierea platformei GA – PRO - CO CHEMICAL
Localităţile posibil afectate în cazul producerii unui accident major în cadrul
platformei GA-PRO-CO CHEMICALS Săvineşti, pe o rază de 5 km în jurul obiectivului,
sunt prezentate în Tabelul 1.
Nr. crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire localitate
2
Dumbrava Deal
Izvoare
Dumbrava Roşie
Săvineşti
Roznov
Brăşăuţi
Slobozia
Piatra Şoimului

Distanţa, [km]
3
1,6
5
3,5
1,1
3,5
3,5
3,8
4

Tabelul 1
Nr. locuitori
4
448
7 182
6 086
8 726
634
7 952

Operatorii economici/alte obiective care îşi desfăşoară activitatea în vecinătatea
societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS, pe o rază de 5 km, este prezentată în tabelul
următor.
Planul cu operatorii economici şi centrele vulnerabile din vecinătatea societăţii
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., pe o rază de 5 km este prezentat în Anexa 6
prezentului volum.
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Nr.
Crt.

Unitatea

Profil de activitate

1.
2.

S.C. FIBREXNYLON S.A.
S.C. YARNEA S.R.L.

3.

S.C. ICEFS COM S.R.L.

4.

S.C. RIFIL S.A.

5.

S.C. COMES S.A.

6.
7.
8.

S.C. PANEBO S.R.L.
S.C. CARBOGAZ S.R.L.
S.C. KOBER S.R.L.

- fabricare fibre sintetice
- pregătirea şi filarea fibrelor textile
- cercetare în principal în domeniul materialelor
polimerice compozite având ca destinaţie utilizările la
prelucrarea prin injecţie/extrudere folii şi plăci cât şi
materiale ignifuge non-azbest
- pregătirea şi filarea fibrelor textile
- producere utilaje şi echipamente sub presiune:
schimbătoare de căldură, fascicule tubulare, răcitoare de
aer cu ţevi cu aripioare, coloane cu echipamente
interioare (talere), centrale termice şi cazane industriale
de apă caldă, fierbinte şi abur, reactoare, condensatoare,
vase, rezervoare depozitare, buncăre, construcţii
metalice complexe
- comercializare, depozitare GPL
- depozitare GPL şi oxigen
- producere lacuri şi vopsele
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36
330

Tabelul 2
Distanţa faţă
de
societate,
[km]
1,5
2

10

1,5

491

3

170

3

5
2
20

0,08
0,3
3

Număr de
angajaţi
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Centrele vulnerabile în zona amplasamentului sunt prezentate în continuare.
Tabelul 3
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Instituţia / Operatorul economic

Număr persoane

Localitatea Săvineşti
Primăria Săvineşti
Poliţia Săvineşti
Biserica Sf. Dimitrie
Supermarket Săvinşti
Localitatea Dumbrava Roşie
Stadion Dumbrava Roşie
Poliţia Dumbrava Roşie
Grădiniţa cu program normal
Biserica Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana
S.C. STARMET S.A.
S.C. MEDASIMPEX S.R.L.
Localitatea Roznov
Primăria Roznov
Grup Şcolar Forestier
Stadion Roznov
Parohia Romano - Catolică
Biserica Adventistă
Biserica Monument Istoric
Spitalul Orăşenesc
S.C. Romanel International Group S.A.
Fabrica de adezivi Henkel
Staţie tratare ape Roznov

Distanţa
[km]

100
130
100
100

0,7
1
1,4
1,4

1 000
150
35
100
82
87

3,8
3,9
4
4
2,5
3,5

150
400
1 000
120
80
70
600

3,4
3,5
3,9
4
3,4
3,7
4,5

200

3,3

-

1,9
2

Căile de comunicaţie
Societatea are legături directe cu oraşul Piatra Neamţ prin DN 15 şi CFR Bacău Piatra Neamţ.
Staţia CFR care deserveşte societatea se află în localitatea Roznov, la cea. 2,5 km
distanţă (conform studiilor topografice realizate de S.C. EDILPROIECT S.A. Piatra
Neamţ). Legătura cu aceasta se face prin sistemul propriu de căi ferate uzinale. Tronsonul
de căi ferateuzinale, de la ieşirea de pe platforma industrială S.C. GA- PRO- CO
CHEMICALS S.A. şi până la staţia CFR Roznov, are o direcţie generală NV - SE,
traversând teritoriul comunei Săvineşti (pe o distanţă de cea. 500 m) până la drumul de
legătură cu DN 15 (drumul spre Dumbrava - Deal).
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După intersectarea cu DN15, tronsonul CF (pe o distanţă de cea. 1500 m) devine
limita dintre teritoriile comunelor Săvineşti (la sud - vest) şi Piatra Şoimului (la nord est) până la intrarea pe teritoriul oraşului Roznov, pe care îl traversează (pe o distanţă de
cea. 500 m) pană la punctul final - staţia CFR Roznov.
Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS pune la dispoziţia celor interesaţi
informaţii privind natura pericolelor de accidente majore care pot avea loc pe
amplasament, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.
Documentul întocmit de societate se intitulează „Informaţii care trebuie
comunicate publicului în caz de accidente majore” şi este prezentat în Anexa 1. Acesta
este întocmit conform anexei nr. 5 din H.G. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009.
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Cap. 3. DESCRIEREA INSTALAŢIEI
3.1. Descrierea activităţilor principale
Activităţile S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. se vor desfăşura pe structura
următoarelor sectoare principale:
- Sector exploatare:
- secţia amoniac;
- secţia uree;
- secţia utilităţi (apă demineralizată II, inst. Hanimon, cazane auxiliare, pompe,
reţele canalizare)
- secţia prelucrătoare: instalaţia acid azotic, instalaţia azotat de amoniu/nitrocalcar,
instalaţia îngrăşăminte lichide, atelier ambalare
- compartiment Dezvoltare - investiţii
- compartiment Programare/ urmărire producţie şi consumuri
- compartiment ITQ (laborator Demineralizare, laborator Amoniac, laborator Uree,
laboratoare Prelucrătoare, laborator Toxicologie-mediu)
- Sector de reparaţii:
- secţia de reparaţii mecanice (Utilităţi, Amoniac, UreeXaAcid azotic, AN/CAN)
- secţia electro-energetică (inst. el. 6kV, verificări PRAM, Inst. el. 0,4 kV, reparaţii
motoare)
- secţia automatizări (atelier central, atelier amoniac-uree, atelier acid azotic/
AN/CAN)
- Sector mentenanţă:
- compartiment MEA (progr. Urmărire reparaţii, proiectare)
- compartiment control instalaţii (resp. izometrii, supape, urmărire construcţii)
- secţia CUPS (pregătire fabricaţie, prelucrări mecanice, confecţii utilaje, reparaţii
maşini, ventile, supape)
- Servicii suport:
- compartiment Resurse umane
- compartiment Sănătate/Securitate ocupaţională
- birou Administrativ
- compartiment Transporturi
- compartiment juridic
- compartiment Managementul calităţii
- Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă - Sector economic:
- serviciul financiar
- birou vânzări
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- compartiment aprovizionare
- cantină
- C.F.I.
GA-PRO-CO-CHEMICALS Săvineşti îşi desfăşoară activitatea în sectorul
industriei chimice, având ca direcţii principale de activitate producerea şi comercializarea
de îngrăşăminte chimice pe bază de azot: uree, azotat de amoniu, UREAN, cod CAEN
2415. Pentru realizarea acestei producţii, societatea are următoarele capacităţi:
Tabelul 4
Nr.
crt.

Instalaţia

Capacitatea proiectată

Anul
punerii în
funcţiune

Observaţii

1 000 t/zi

1974

în funcţiune
Modernizată

1

Amoniac

2

Uree granulată

300 000 t/an

1974

în funcţiune
Modernizată

3

Îngrăşăminte lichide
UREAN 32

429.000 t/an

1983

în funcţiune

4

Acid azotic

180 00.0t/an HNO3 100%

1963

în funcţiune

5

Azotat de amoniu/
Nitrocalcar

231.000t/an AN sau 330.000 t/an
CAN

1963

în funcţiune

Societatea dispune de următoarele instalaţii auxiliare şi dotări pentru funcţionare:
- Gospodăria de nr. 2 ( instalaţia HAMMON ) care asigură apa de răcire pentru
instalaţia de amoniac - 14070 mc/h şi apa de răcire pentru uree granulată şi
carbonat de calciu -6600mc/h ;
- Ciclul I –III cu o capacitate de 4600mc/h asigură apa de răcire pentru
instalaţiile acid azotic şi azotata de amoniu;
- Instalaţia de apă demineralizată II cu o capacitate de 125 mc/h pe linie având 4
linii de demineralizare şi 30 mc/h pentru o linie de condens având 3 linii de
condens;
- Staţie racord adânc 220/ 6 kV şi Staţii de 6/ 0,4 kV care realizează alimentarea
cu energie electrică;
- Staţie reglare şi măsură gaze naturale, care realizează alimentarea cu gaz
metan;
- CET care produce abur de 13 ata pentru aprovizionarea instalaţiilor acid azotic,
azotata de amoniu;
- Depozite - de amoniac lichid , de azotat de amoniu ambalat şi de uree vrac;
- Rampe de încărcare/ descărcare produse, pentru transport CF şi auto;
- Conducte de transport materii prime, utilităţi şi produse finite;
- Laboratoare, ateliere de întreţinere şi reparaţii;
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Materia primă este gazul metan, care se aprovizionează prin conductă.
Produse obţinute:
- amoniac lichid min. 99,8%;
- acid azotic min. 47-49 %;
- azotat de amoniu îngrăşământ cu min. 33,5% N sau nitrocalcar cu 26-28%
azot;
- uree îngrăşământ cu 46,3% N;
- îngrăşăminte lichide tip URAN;
Planul de situaţie al societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMOCALS S.A. este
prezentat Volumul Anexe Planuri.
Alimentarea ce utilităţi:
- apă,
- gaz de combustie,
- energie electrică,
- abur,
- aer comprimat:
Descrierea alimentării societăţii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. cu
utilităţi este prezentată în planurile din Volumul Anexe Planuri.
Descrierea alimentării societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS cu utilităţi este
prezentată în continuare.

 Alimentarea cu apă a S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
1. Alimentare cu apă utilizată în scop potabil şi industrial
Din punct de vedere funcţional, construcţiile şi instalaţiile hidroutilitare aflate
în incinta S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt corelate cu lucrările
hidrotehnice şi hidroutilitare existente pe platforma Săvineşti.
În baza contractului nr. 39/21.01.2009 încheiat cu S.C. FIBREXNYLON S.A.
Săvineşti, aceasta asigură furnizarea utilităţilor constând în: alimentarea cu apă
potabilă şi industrială, preluarea în canalizare a apelor menajere, precum şi
monitorizarea cantităţilor şi calităţii apelor.
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1.1. Alimentarea cu apă potabilă
Apa potabilă este furnizată de către S.C. FIBREXNYLON S.A. Săvineşti, în
calitatea sa de unic gestionar al apelor vehiculate pe platforma industriala Săvineşti.
Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin traseul FC DN300 - proprietate a
S.C. FIBRENYLON S.A. până la căminul din zona Lactama IV, după care traseul este
în exploatarea S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.. Aceasta apă provine din sursele
Cracău (8 puţuri) şi Brăsăuţi (10 puţuri).
Apa potabilă are preponderent destinaţie igienico-sanitară pentru personalul
angajat în activităţile de producţie şi în cele auxiliare.
Cantitatea de apă potabilă livrată lunar este de maxim 40.000 mc, cu retur
integral în reţeaua de canalizare.
Presiunea asigurată la ieşirea din staţia de pompare a S.C. FIBREXNYLON S.A.
este de 1,4 - 1,5 bari pentru un consum de max. 35 mc/h şi 0,6-0,8 bari pentru un
consum cuprins între 35 şi 55 mc/h. Volumele de apă furnizate sunt măsurate cu
apometru ce aparţine S.C. FIBREXNYLON S.A..
Instalaţii de înmagazinare şi distribuţie: reţeaua de distribuţie apă potabilă este
formată din două trasee inelare realizate din OL şi Fc, Dn = 250 mm , lungimea totală =
9,1 km.
1.2.

Alimentarea cu apă industrială

Apă utilizată în scop industrial este preluată din următoarele surse:
Sursa1. Reţeaua de alimentare cu apă industrială a S.C. FIBREXNYLON S.A.
Săvineşti, conform contract nr.39/21.01.2009.
Sursa 2 – Sursa de suprafaţă: Canal UHE Bistrita, aval de CHE Vânători, conform
contractului nr.5F/18.01.2012, printr-o conductă proprie de aducţiune din OL cu Dn =
500mm şi L= 427m, de la staţia de pompe care preia apa din canalul UHE Vânători, până
la secţia Utilităţi a SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti.Staţia de pompare este
echipată cu trei pompe verticale AVERSA, tip MV303X1.
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti deţine o instalaţie de aducţiune, pentru
sursa de suprafaţă din Canal UHE Bistriţa, aval de Uzina Hidroelectrica Vanatori.
Instalaţia de aducţiune este constituita din conducta proprie de aducţiune din OL cu
DN -500mm şi L-427m de la staţia de pompe până la Secţia Utilităţi a societăţii.
Distribuţia apei industriale se face printr- un sistem de conducte existente în incintă şi
realizate din ţeavă OL, Dn = 1200-350 mm, lungimea totală = 8,350 km.
Apa industrială este utilizată în cadrul S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
pentru:
- producerea apei demineralizate în Instalaţia de Demineralizare II;
- utilizare în instalaţiile tehnologice;
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- ca apă de adaos în gospodăria de apă recirculată – HAMMON şi ciclu I-III ;
- alimentarea reţelei de hidranţi supraterani de incendiu.
Procesele tehnologice desfăşurate în cadrul societăţii S.C GA – PRO - CO
CHEMICAL S.A. nu sunt mari consumatoare de apă.
S.C. GA – PRO - CO CHEMICAL S.A. Săvineşti deţine Autorizaţie de
Gospodărire a apelor cu cerinţele de apă potabilă şi industrială necesare funcţionării
instalaţiilor proprii.
Instalaţia de demineralizare
Instalaţia Demineralizare II a intrat în functiune în anul 1975 şi deserveşte fabricile
de amoniac şi uree granulată. În instalaţia Demineralizare II se realizează atât
demineralizarea apei brute cât şi tratarea condensului de turbină provenit din instalaţia de
Amoniac.
Capacitatea de productie proiectată este :
- 125 m3/h pentru o linie de demineralizare (4 linii)
- 30 m3/h pentru o linie de condens (3 linii).
Fazele procesului tehnologic de obţinere a apei demineralizate
 Coagulare – decantare. Sistemul de coagulare-decantare este destinat limpezirii
apei proaspete prin adăugare de coagulanţi, Al2(SO4)3. Apa limpezită din decantor
se acumulează în bazinul de apă brută.
 Comprimarea apei brute - apă brută este comprimată pentru realizarea
transportului prin filtre până la faza de decarbonatare.
 Filtrarea mecanică - prin trecerea apei brute prin stratul de nisip cuartos, din
filtrele mecanice se obţine apă complet limpezită.
 Indepartarea cationilor
 În filtrele cationice tr. I şi tr. II, cu masa ionică puternic acidă, se reţin cationii
sărurilor disociate :
 în tr. I: cationi trivalenţi (Fe3+; Al3+) şi bivalenţi (Ca2+ şi Mg2+) ;
 în tr. II: cationi monovalenţi : N+; K+.
 Decarbonatarea apei - îndepărtarea dioxidului de carbon din apă decationată se
realizează prin aerare într-un turn de degazare. Datorită suprafeţei mari de contact
apă-aer, dioxidul de carbon se desoarbe.
 Comprimarea apei decarbonatate
 Îndepărtarea anionilor - are loc în filtrele anionice cu masă ionică slab bazică şi
masă ionică puternic bazică. Pe răşina slab bazică se reţin anionii proveniţi din
descompunerea acizilor tari (SO42-, Cl-), iar pe raşina puternic bazică se reţin
anionii acizilor slabi (HsiO3-, HC O3-).
 Purificarea finalpă - în scopul unei purificări înaintate, apă demineralizată trece
printr-un filtru mixt care conţine un amestec de cationit puternic acid şi anionit
puternic bazic.
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 Stocarea apei demineralizate
 Livrarea apei demineralizate – apa demineralizată se trimite la consumatori.
Fazele procesului tehnologic de tratare a condensului
 Decationarea condensului de turbine - după răcire, condensul trece prin
filtrele cationice pentru reţinerea cationilor.
 Purificarea finală a condensului de turbine - se realizează în filtrele
mixte. În cazul depăşirii conductivităţii maxim admise, condensul este
dirijat în bazinul de apă brută.
Circuite tehnologice auxiliare
 Comprimarea aerului de process - aerul este aspirat din atmosferă,
comprimat şi distribuit spre :
 Reţeaua de barbotare din bazinul de ape uzate
 Circuitele de regenerare - afânare.
 Dozarea acidului clorhidric pentru regenerări - se prepară soluţia
de HCl 5-7% necesară regenerării masei cationice.
 Dozarea NaOH pentru regenerări - sistemul este destinat
preparării soluţiei NaOH 2-5% în vederea regenerării masei anionice.
 Neutralizarea şi expediţia apelor reziduale - apele folosite pentru
spălarea şi regenerarea acidă sau bazică a filtrelor sunt drenate în reţeaua
de canalizare şi trimise în bazinul de ape reziduale unde se amestecă,
prin barbotare de aer şi se neutralizează reciproc. Pentru obţinerea unui
pH neutru se adaugă HCl sau NaOH. Apele reziduale neutralizate se
expediază în reţeaua de ape convenţional curate.
Instalaţia Hammon (Gospodăria de apă nr. 2)
Intrată în funcţiune în anul 1974, instalaţia Hammon asigură apa de răcire pentru
instalaţiile de amoniac, uree granulată şi carbonat de calciu. A fost proiectată să asigure:
- 14070 m3/h apă de răcire pentru instalaţia de amoniac
- 6600 m3/h apă de răcire pentru instalaţiile de uree granulată şi carbonat de calciu.
Apa de răcire parcurge un circuit închis. Din bazinul turnurilor Hammon, apa de
răcire este trimisă prin intermediul a 3 conducte (bare) la instalaţia de amoniac şi prin
două conducte (bare) la instalaţia de uree granulată. Din conducta nr. 2 pentru uree se
alimentează cu apă de răcire carbonatul de calciu.
După ce preia căldura din diferite puncte al instalaţiilor menţionate, apa este dirijată
la partea superioară a celor 6 celule de răcire cu tiraj fortat. Tirajul este asigurat de
ventilatoare de la partea superioară a turnurilor. Completarea nivelului în bazinul
turnurilor Hammon se face cu apă proaspată din canalul UHE sau din centura de apă
industrială a societăţii, după o filtrare mecanică.
Pentru a evita acumularea impurităţilor mecanice, o parte din zestrea de apă (cca.
1700 m3/h) se filtrează prin 6 filtre după care este reintrodusă în circuitul de răcire.
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2. Ciclul de răcire I – III
Ciclul de răcire I – III asigură apa recirculată pentru instalaţiile acid azotic şi
azotat de amoniu şi cuprinde :
♦ Turnul 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 de racire I – III”
este de 4600 mc/h. Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963 şi au fost executate
lucrări de modernizare şi reabilitare în anul 1997 – 1998.
Descrierea procesului tehnologic
În instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu, apa se încălzeşte cu cca. 10 – 120C
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 de 4400
mc/h, pentru alimentarea directă a turnului de răcire
- conducta prin care apa circulă prin cădere liberă şi care alimentează bazinulde apă
caldă, cu un debit de cca.200mc/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 încât 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
de răcire 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 printro reţea de distribuţie cu duze , în parte de jos a cuvei turnului. Se evită astfel 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.
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2. Alimentarea cu apă de stins incendii
Apa de stins incendiu se asigură prin intermediul reţelei de hidranţi subterani
existenţi pe platformă. Apa care alimentează aceşti hidranţi este asigurată de S.C.
FIBREXNYLON S.A. Săvineşti.
Reţeaua aferentă acestor folosinţe, este realizată din ţeavă OL Dn250 - Dn100 şi
FC Dn250 - Dn150, formată din două trasee inelare în lungime totala de 8,1 km. Volumul
intangibil este de 24 000 m3. Debitul suplimentar pentru refacere este de 186 L/s.

 Sistemul de canalizare
Tipurile de ape uzate rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul
S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt:
- ape uzate impurificate chimic;
- ape de răcire ( inclusiv ape pluviale ), cu impurificare chimică redusă;
- ape uzate menajere.
♦ Apele uzate impurificate chimic provin din instalaţiile uree granulată,
demineralizare şi azotat de amoniu/nitrocalcar.
Apele de proces, impurificate chimic, provenite din instalaţia de uree sunt
stocate în vasul de stocare V aferent instalaţiei desorbţie – hidroliză, unde sunt supuse
procesului de purificare, prin reducerea concentraţiei NH4+ şi ureei, fiind evacuate apoi
în reţeaua de canalizare a apelor convenţional curate.
În urma acestui proces de desorbţie – hidroliză, amoniacul şi bioxidul de
carbon sunt reciclaţi în procesul de fabricatie, iar apa evacuată din instalaţie se
încadrează în limitele prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor, deţinută de
societate.
Apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt evacuate în bazinul de
neutralizare, pentru reglarea pH –ului ( autoneutralizare şi corecţie de pH), după care, cu
ajutorul pompelor P 408 A/B, sunt trimise în canalizarea convenţional curată, spre
evacuare finală la canalul UHE, prin punctul final de deversare C1 –D4 GAPROCO, prin
canalul C1, închiriat de la S.C. FIBREXNYLON S.A. Săvineşti, conform Contractului de
comodat nr.177/08.04.2011
Conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr.205/08.08.2011, s-au efectuat
lucrările necesare pentru repunerea în funcţiune a celor două circuite de evacuare ape
uzate pentru cele două societăţi S.C. GA- PRO- CO CHEMICALS S.A şi S.C.
FIBREXNYLON S.A. Săvinesti. În aceste condiţii, traseul apelor uzate evacuate este
următorul: camera interioară betonată – canal C1 – camera finală – D4., conform schemei
de principiu privind separarea celor două fire de canalizre convenţional curate.
Condensul acid provenit din faza gazoasă rezultată din evaporatoare este trecută
prin condensatoarele 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.
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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 şi este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu.
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: 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
♦ Reţeaua de apă potabilă alimentează toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate
pe amplasamentul societăţii
♦. Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:
 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
 Depozit de amoniac TK- 251
 Acid azotic
 Azotat de amoniu
 Depozitul mic de amoniac
 Ciclul I- III
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Apele meteoritice se scurg în reţeaua de ape convenţional curate.
♦Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate
pe amplasamentul societăţii şi este preluată în reţea de ape menajere a S.C.
FIBREXNYLON S.A. Săvineşti, conform contractului de prestări servicii
nr.39/21.01.2009.

 Alimentarea cu gaze
Gazul metan este preluat din magistrala de gaz Mediaş. Gazul metan este asigurat
de către E-ON GAZ ROMANIA în baza contractului de furnizare reglementata a gazelor
naturale pentru consumatorii captivi noncasnici nr. 4075 din 16.07.2007.
Preluarea gazului natural se face din staţia de Reglare Măsurare cu locaţia în
Săvineşti, pe două trasee:
- traseu tehnologic  500, 4,5-6 bari, max 42 000 mc/h ;
- traseu combustie  300, 1,5-1,8 bari, max 9000 mc/h.
Din traseul de combustie se alimentează cazanele TGV 1000 şi MINGAZZINI,
PARMA, ITALIA ce obţine abur de 13 ata şi cazanele auxiliare din instalaţia de amoniac.

 Alimentarea cu energie electrică şi termică
1. Energia termică
Centrala termică este echipată cu două cazane de abur: unul de tip TGV 10000/12
şi celălalt de tip TIP PB - 150PA.
Cazanul de abur de tip TGV10000/12 este fabricat de TERMOTEHNICA-BIASIITALIA, în anul 2004, având debitul nominal de 10t/h, presiunea nominală de 12,0 bar,
temperatura de 109,70C, complet echipat cu arzător funcţionând pe gaze naturale, două
electropompe pentru alimentare cu apă de cazan, armături, dispozitive de siguranţă,
tablou de forţă şi automatizare.
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.
Cazanul de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar este fabricat de
MINGAZZINI, PARMA, ITALIA, in anul 2011, avand debitul nominal de 16 t/h,
presiunea nominala de 12.0 bar, temperatura de 190.7 C, complet echipat cu arzator
functionand pe gaze naturale, arzatorul este GENERAL BRUCIATORI , tip AM 8GAC ,
cu un consum de 1114,5 Nm3/h. 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.
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Centrala termică produce abur pentru aprovizionarea instalaţiilor de acid azotic,
azotat de amoniu, depozitul de amoniac şi pentru încălzire spaţii de lucru.
Combustibilul utilizat în Centrala termică este gazul metan, furnizat de E-ON
GAZ România. Apa demineralizată care alimentează centrala termică provine din instalaţia
de Demineralizare II.
Produsul finit îl reprezintă aburul tehnologic, care se distribuie pe platformă, la
parametrii şi debitele cerute.

 Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrica a instalaţiilor din platforma S.C. GAPRO-CO CHEMICALS S.A. se face prin Staţia electrică de 110/6KV Săvinesti.
Puterea maxima absorbită din Sistemul Energetic Naţional este de 817 844 kW.
Furnizarea energiei electrice se realizează prin S.C. Inter Agro S.A.. Staţia
electrică de 110/6KV preia energia electrică produsă de HIDROELECTRICA S.A. staţia Vânători, din care o parte o cedează Sistemului Energetic Naţional iar restul este
folosit pentru distribuţia la consumatorii de pe teritoriul Platformei societăţii şi
alimentarea serviciilor interne din staţiile 220 KV Dumbrava Deal şi Vânători.
Distribuţia energiei electrice la consumatorii din platforma se realizează prin
staţii de distribuţie şi puncte de transformare (din cadrul atelierului electric):
- staţii de distribuţie la 6 KV;
- staţii de distribuţie la 0,4 KV;
- puncte de transformare 6/0,4 KV.
În cadrul societăţii majoritatea reţelelor de medie tensiune sunt instalate
subteran, în tuneluri, în canale sau direct în pământ. Singura excepţie o constituie
cablurile de tip ACYSABY3x95 mm2, al căror traseu este subteran şi aerian, partea
aeriană fiind situată la o înălţime de 6 m fata de sol.
Liniile electrice subterane de 6 kV au o lungime de 4,6 km, liniile electrice în
cablu aerian de 6 kv au o lungime de 0,2 km şi liniile electrice de 0,4 kv însumează o
lungime de 1,9 km.
Societatea deţine 40 transformatoare de tip TTU Dy 05 cu puteri cuprinse intre
630 şi 1600 KV, dintre care 33 au puterea de 1000 KV.
Tipul uleiului utilizat este TR 30 - ulei electroizolant fără conţinut de PCB.
Nu au fost prevăzute, în faza de proiectare, base de colectare a uleiului în cazul
avariilor la transformatoare deoarece acestea au puteri relativ reduse şi cantităţile de
ulei utilizate sunt mici.
Planul de alimentare cu energie electrică este prezentat în Volumul Anexe planuri.
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3.2. Descrierea proceselor şi a metodelor de operare
Prezentarea succintă a proceselor tehnologice se va realiza în scopul caracterizării
fiecărei fabricaţii din următoarele puncte de vedere:
- descrierea succintă a tehnologiei;
- prezentarea schemei de flux;
- substanţe periculoase vehiculate în instalaţie;
- poluanţi evacuaţi în factorii de mediu;
- surse de pericol cu consecinţe majore.
O prezentare detaliată a fiecărei instalaţii se găseşte în Regulamentele specifice de
funcţionare ale instalaţiilor.
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1. INSTALAŢIA AMONIAC SALZGITTER
 Date generale despre instalaţie
Instalaţia de amoniac II - licenţă Salzgitter a fost pusă în funcţiune în anul 1974.
Din 1995 a început retehnologizarea cu firma germană MANNESMANN DEMAG.
Capacitatea de producţie proiectată este de 1003 tone/ zi amoniac lichid (inclusiv
5,1 tone/zi sub formă de apă amoniacală 25%).
Retehnologizarea instalaţiei are ca scop:
- reducerea consumului de gaz metan cu cca. 5000 Nmc/h
- obţinerea capacităţii de 1000 t/zi
- striparea condensului tehnologic rezultat din instalaţie - cu refolosirea
aburului de joasă presiune
- creşterea fiabilităţii instalaţiei
- reducerea cantităţii de poluanţi evacuaţi în apă, aer, sol.
Totodată cu retehnologizarea instalaţiei s-a avut în vedere şi înlocuirea utilajelor de
bază învechite şi cu grad de uzură ridicat:
- reformer primar - cu un reformer primar cu recuperator de căldură gaz
convertit;
- reactor de amoniac - cu un reactor de tip nou Holdor – Topsoe;
- îmbunătăţiri şi optimizări la utilajele dinamice.

 Amplasare instalaţie
Instalaţia de Amoniac Salzgitter se află amplasată în partea de nord-vest a
platformei S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A., având ca vecini:
- la nord - vest: gardul incintei
- la sud - est: instalaţia acid azotic, instalaţia de uree II.

 Tehnologie
Fluxul tehnologic operat în Instalaţia de fabricare amoniacului Salzgitter este reprezentat
de:
Circuitul tehnologic principal
1. Recepţia gazului natural - gazul natural este preluat din magistrala de gaz
Mediaş. Gazul recepţionat se împarte în două fluxuri: gaz de proces şi gaz de combustie.
2. Compresia gazului natural - gazul de proces este comprimat împreună cu
hidrogenul necesar reacţiilor de dezoxigenare şi desulfurare.
3. Purificări prealabile ale gazului natural - în prezenta hidrogenului şi a
catalizatorului cu molibden, oxigenul este transformat complet în apa, iar sulful din
compuşii organici este legat sub forma de hidrogen sulfurat, conform reacţiilor:
1
/2 O2 + H 2 = H2O
R-SH + H2 = R-H + H2 S
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H2S este reţinut pe catalizator cu ZnO:
H2S+ ZnO = ZnS + H2O
4. Reformarea catalitică a gazului natural
Obţinerea hidrogenului necesara sintezei amoniacului are loc în 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 950-980°C:
CH4 + 1/2 O2 → CO + H 2
CH4 + O2 → CO2 + H 2
CO + 1/2O2 → CO2
2H 2 + O 2 → 2H 2 O
Gazele obţinute conţin 56% H 2, 12% CO, 9% CO2, 22 % N2 şi sub 0.4 %
CH4
5.Recuperarea căldurii de reformare - căldura gazului care iese din reformerul
secundar este recuperată pentru obţinerea aburului de 106 bari.
6.Recuperarea căldurii de conversie - conversia CO la CO2 are loc în 2 etape de
temperatură:
- Conversia la temperatură înaltă, pe catalizator cu Fe2O3 - Cr2O3 până la conţinut
de 2,6% CO;
CO + H2O → CO2+ H2
- Conversia la temperatură joasă, pe catalizator de CuO - ZnO până la un
conţinut de 0,4 % CO;
CO + H2O → CO2+ H2
7.Recuperarea căldurii de conversie - prin recuperarea căldurii gazelor ce părăsesc
convectorul de joasă temperatură se obţine abur de 4 bari destinat desorbţiei bioxidului de
carbon din soluţia Benfield uzată.
8.Purificarea gazului de bioxid de carbon rezultat în etapele precedente - purificarea
se realizează prin spălarea gazului cu soluţie fierbinte de carbonat de potasiu, într-o
coloană cu umplutură de inele Pali:
K2C03 + C02 + H20 -> 2 K HCO3
Gazul de sinteză, după spălarea soluţiei Benfield, conţine max. 100 ppm C02.
9. Metanizarea gazului de sinteză - conţinutul rezidual de oxizi de carbon (CO+
C02) se îndepărtează prin hidrogenare în prezenţa catalizatorilor pe bază de NiO:
CO+ 3 H2 -> CH4 +H2O
CO2+ 4 H2 -> CH4 + 2H2O
Gazul rezultat are compoziţia necesară pentru sinteza amoniacului: 74% H2, 24%N2,
1% CH4.
10. Compresia gazului de sinteză - gazul de sinteză se comprimă la 260 bari după
care este trimis în instalaţia de sinteză a amoniacului.
11. Primirea gazului proaspăt de sinteză - gazul proaspăt de sinteză , după
comprimare, se amestecă cu gazul reacţionat din coloana de sinteză şi parcurge împreună
cu acesta circuitul de răcire cu amoniac.
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12. Recircularea gazului de sinteză - după separarea amoniacului din gazul de
sinteză acesta este recomprimat 260 bari.
13. Preîncălzirea gazului de sinteză - gazul de sinteză se preîncălzeşte pe seama
gazului reacţionat din coloana de sinteză.
14. Sinteza amoniacului - reacţia de obţinere a amoniacului are loc în prezenţa unui
catalizator pe bază de fier, într-un reactor radial- axial, la presiune ridicată după reacţia:
N2 + 3H2 = 2 NH3
Recuperarea căldurii de reacţie - căldura gazului care părăseşte coloana de sinteză
este utilizată pentru obţinerea aburului de 106 bari.
15. Răcirea cu apă a gazelor de reacţie - prin răcirea cu apă se realizează
condensarea parţială a amoniacului conţinut în gazul reacţionat.
16. Răcirea cu amoniac a gazelor de reacţie - condensarea finală a amoniacului din
gazul reacţionat, amestecat cu gazul proaspăt de sinteză, se realizează prin evaporarea
unei cantităţi de amoniac lichid.
17. Separarea amoniacului - amoniacul condensat se separă de gazele nereacţionate,
care se întorc la recircularea gazului de sinteză cu următoarea compoziţie: 3-4% voi.
NH3, 64 - 65% voi. H2, 21-22% voi. N2, 7-8% voi CH4. 2-3% voi. Ar.
18. Detenta şi livrarea amoniacului - prin destinderea amoniacului lichid sunt puse
în libertate gazele (azot, hidrogen, metan) absorbite în timpul condensării. Amoniacul
lichid este dirijat spre:
- Instalaţia de uree granulată;
- Depozitul de amoniac al instalaţiei de acid azotic;
- Depozitul de amoniac, tanc TK - 251 în vederea stocării şi utilizării în fabricaţia
de azotat de amoniu/ nitrocalcar.
Circuite tehnologice auxiliare
1. Compresia aerului de proces
Aerul preluat din atmosferă este comprimat şi preîncălzit, după care este introdus
la reformarea secundară asigurând atât oxigenul necesar reformării, cât şi azotul necesar
sintezei amoniacului.
2. Prepararea şi depozitarea soluţiei Benfield
Se prepară soluţie Benfield cu 30% K2C03, 3% dietanolamină şi metavanadat de
potasiu ca inhibitor de coroziune.
3. Regenerarea soluţiei Benfield
Leşia uzată se regenerează prin fierbere, cu abur, într-o coloană de desorbţie. În
coloana de desorbţie cu inele Pali are loc reacţia : 2KHC03 = K2C03 + H20 + C02
4. Filtrarea leşiei Benfield - are ca scop îndepărtarea impurităţilor mecanice din leşia
regenerată.
5. Livrarea bioxidului de carbon - bioxidul de carbon părăseşte coloana de desorbtie, se
separă vaporii de apă după care este livrat la instalaţiile : uree granulată, carbonat de
calciu.
6. Extragerea purjei continue
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Pentru a evita acumularea gazelor inerte, din circuitul de sinteză se extrage
permanent o cantitate de gaz reacţionat (purja continuă). După separarea amoniacului
prin răcire cu amoniac lichid şi spălarea cu apă (în urma spălării se obţine apă
amoniacală) din gazul de purjă este separat hidrogenul printr-o tehnologie cu membrane.
Hidrogenul rezultat este reciculat către aspiraţia compresorului de sinteză, iar gazele
inerte (CH4 şi Ar) se trimit la reformerul primar pentru combustie.
7. Răcirea cu amoniac
Răcirea avansată a diverselor fluxuri tehnologice se realizează prin evaporarea
amoniacului lichid. Vaporii rezultaţi sunt lichefiaţi prin comprimare şi răcire cu apă.
Circuite anexe
1. Recepţia gazului de combustie
Gazul de combustie pentru reformerul primar şi supraîncălzitorul de abur este
preluat din magistrala de gaz natural de Mediaş, iar pentru cazanele auxiliare din bara de
gaz natural de Tazlău.
2. Circuitul apei de răcire - apa de răcire utilizată în diferite faze tehnologice este apa
recirculată din instalaţia Hammon.
Circuite termice
1. Prepararea apei demineralizate degazate
Apa demineralizată necesară obţinerii aburului de înaltă presiune trebuie să
conţină sub 0,02 ppm 02. îndepărtarea oxigenului se realizează prin degazare (stripare cu
abur) şi tratare cu carbohidrazidă. Pentru menţinerea unui pH bazic se adaugă amoniac.
2. Circuitul apei de înaltă presiune
3. Circuitul apei de joasă presiune
4. Circuitul de obţinere a aburului supraîncălzit de 106 bari
5. Circuitul de obţinere a aburului de 47 bari, 14 bari, 4 bari şi 2 bari
6. Circuitul de purjă al cazanului
Circuitele de obţinere a condensurilor:de abur, de turbină, tehnologic, stripat.

 Materii prime şi auxiliare
Materiile prime utilizate sunt gazul metan şi aerul atmosferic.
 Gaz metan tehnologic:
− compoziţie:
CH4 = 96.9 %
CO2 = 0.57%
N2 = 0.2%; C2=0.2%
C3 = 0.3%;
C4 = 0.1%
 Aer tehnologic
− compoziţie:
N2 = 78 %;
O2=21%; A’’= 1%
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 Materii auxiliare

 Catalizatori pentru desulfurare, pe bază molibden;
 Catalizatori pentru reformare primară .şi reformare secundară pe bază de

Ni O ;
 Catalizator pentru conversia CO la temperatură înaltă :oxizi de fier şi de
crom;

 Catalizator pentru conversia CO la temperatura joasă: oxizi de zinc şi

cupru;
 Catalizator pentru metanizare, pe bază de Ni O;
 Catalizator pentru sinteză amoniac, pe bază de fier.
Pentru prepararea soluţiei Benfield se utilizează:
 Carbonat de potasiu, min. 98 % gr. K2CO3 - agent antiaglomerant
 Dietanolamină, min. 98 % gr. DEA - activator chimic organic
 metavanadat de potasiu, 7-9 g/l V2O5 - inhibitor de coroziune
Gazul metan se utilizează şi drept combustibil pentru faza de reformare primară.

 Utilităţi

 Gaz natural de combustie
 Energie electrică - caracteristici: 6 kV, 380 V, 220 V, 50 Hz
 Apă de răcire recirculată
 Apă demineralizată: conductivitate = 0,5 S/cm3; duritate 0
 Aer instrumental - uscat, fără ulei şi punct de rouă -40 °C
 Aer industrial - temperatură ambiantă şi presiunea de 4 kgf/cm2

 Produse finite

 AMONIAC - produs principal; puritate: min. 99,9 % gr. NH3

În afară de produsul principal, respectiv amoniac lichid, se mai obţine şi dioxid de
carbon care se utilizează la fabricarea ureei, hidrogen şi apă amoniacală.
Schema de flux tehnologic pentru fabricarea amoniacului SALZGITTER este
prezentată în Figura 4.
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 Evacuări în mediu
Ape cu impurificare redusă convenţional curate
Faza de proces
Recuperarea căldurii din fazele:
reformare, conversie şi sinteză

Frecvenţa
evacuării

Debite m3/h

Impurifîcatori

Purje continue

5

NH4"Susp.

Surse punctiforme de emisie

Instalaţia tehnologică Faza
tehnologică

Poluant emis

Amoniac Salzeitter Reformare primară
-ardere în supraîncălzitor

NOx
sox
CO
Pulberi

- ardere în cazanele auxiliare

NOx
sox
CO
Pulberi

Înălţimea de emisie
m
26

30

Surse difuze de emisie
Instalaţia /locul de muncă
hala compresie
- cota 0 m compresor C251
- cota 0 m compresor C254
- cota +6 m compresor C253
- cota +6 m compresor C251/
sinteză cota +5 m cota +8
estacadă sinteză
- cota 0 m
- cota +6 m

poluant
- amoniac
- amoniac
- amoniac
- amoniac
- amoniac
- amoniac
- amoniac
- amoniac

Deşeuri din activitatea productivă
- catalizatori uzaţi (NiO de la fazele de reformare primara, secundara şi metanizare, FeCr - conversie de inalta temperatura, Cu-Zn - conversie de joasa temperatura, CoMo -dezoxigenare, ZnO - desulfurare, Fe2O3 - sinteza).
Catalizatorii uzaţi vor fi stocaţi în butoaie de PVC sau tabla depozitate în
magazia
de catalizatori uzaţi, aferenta Instalaţiei Amoniac - în vederea valorificării prin
societăţi de profil.
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II. DEPOZIT AMONIAC LICHID
 Date generale despre instalaţie
Depozitarea amoniacului lichid se realizează în:
- depozitul de amoniac lichid TK 251;
- depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi).
Capacitatea de stocare de proiect a tancului de amoniac TK 251 este de 15000 t
amoniac lichid. Depozitul de amoniac a fost pus în funcţiune în anul 1971.
Capacitatea de stocare a depozitul de amoniac lichid pentru fabricaţie (vechi)
este de 530 tone, depozitul a fost pus în funcţiune odată cu instalaţia de amoniac GIAP
care în prezent este dezafectată.

 Amplasare Instalaţie
Depozitul de amoniac (nou) TK 251 se află amplasat în Sud – Estul platformei
GA - PRO - CO CHEMICALS, în apropierea gardului platformei, având ca vecini la
Sud, rampa încărcare amoniac lichid a GA - PRO - CO CHEMICALS şi rezervoarele de
GPL aparţinând societăţii PANEBO la cca. 800 m ;
Depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi), şi rampa de amoniac au ca
vecinătăţi:
- la Nord: gazometru de amoniac al instalaţiei de acid azotic;
- la Est: gazometru de CO2 şi depozitul de saci azotat de amoniu;
- la Vest: instalaţia de amoniac GIAP care este dezafectată;

 Tehnologie
Depozitul de amoniac TK-251 (nou)
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
şi cu presiunea de 550 / 700 mm col. apa peste presiunea atmosferică.
Tancul TK-251 poate deservi instalaţiile de fabricaţie acid azotic şi-azotat de
amoniu / nitrocalcar. Răcirea amoniacului până la temperatura de -33 °C se face prin
autoevaporarea amoniacului lichid cu temperatura pozitivă.
Menţinerea presiunii în TK-251, la valoarea de regim de 550 / 700 mm CA, se
face prin consumarea de amoniac evaporat în 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 )
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Traseul de transfer (livrare) amoniac lichid dinTK-251 se compune din: traseul de
aspiraţie al pompelor P-251 A 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 în caz de avariere a tancului. Căminul cu vană de
izolare a apei industriale se găseşte lângă clădirea unde se află amplasat compresorul C255 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.
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 din anul 2007 = 15.000 tone amoniac lichid;
- Capacitatea de colectare a cuvei betonate este de cea. 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. 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).
Depozitul de amoniac pentru fabricaţie (vechi)
Depozitul de amoniac este destinat păstrării amoniacului lichid pentru Instalaţiile
de obţinere a acidului azotic, azotat de amoniu şi nitrocalcar.
Capacitatea de depozitare este asigurată de 10 rezervoare supraterane de 100 mc
fiecare (O = 3000 mm şi L = 1500 mm ) ceea ce corespunde unei cantităţi de 530 tone
amoniac. Gradul maxim de umplere al fiecărui rezervor este G = Vx 0,53; unde V volumul, G - masa, 0,53 Kg/l - gradul de umplere pentru amoniac.
Admisia amoniacului lichid în depozit (din rampa de descărcare CFU), 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.

82

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

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 H20, după care este dirijat spre gazometrul de amoniac. Poziţia
gazometrului se menţine la 800-2400 mc prin tablou de comandă.
Pentru instalaţia de azotat de amoniu, 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.

 Evacuări către mediu
De la depozitarea amoniacului pot apare următoarele emisii în mediu:
Emisii difuze în atmosferă pot apare în timpul operaţiilor de încărcare - descărcare
a amoniacului.
Apele de spălare a cuvelor betonate (care colectează eventualele scăpări de
amoniac lichid) şi apele pluviale sunt deversate în reţeaua de canalizare ape convenţional
curată.
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III. INSTALAŢIA DE ACID AZOTIC
 Date generale despre instalaţie
Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat utilizată se bazează pe oxidarea
catalitică a amoniacului la presiune atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a
oxizilor de azot rezultaţi.
Capacitatea instalaţiei:
180 000 t/an acid azotic 100%.
Anul punerii în funcţiune:
1963
Procedeul utilizat este licenţă GIAP

 Amplasare instalaţie
Instalaţia de fabricaţie a acidului diluat este amplasată în Secţia II. Este limitată de
fostele gazometre de O2, N2, şi gazometrul de amoniac; aleea 3 în partea SV, aleea B în
partea de SE, în faţă fiind amplasată instalaţia Azotat de amoniu; aleea 4 în partea de NE alături
de instalaţia Amoniac 2 şi fostul gazometru de CO2 de la secţia I, în partea de NV turnurile de
răcire apă.

 Tehnologie
Fazele procesului tehnologic sunt:
1. Oxidarea catalitica 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 catalitica, este necesara purificarea componentelor pentru eliminarea
componentelor mecanice şi chimice ce pot otrăvi catalizatorul.
Oxigenul din aer este captat direct din atmosfera şi trecut printr-un filtru prevăzut în
partea
superioara cu talere cu spuma pentru spălare, iar în partea inferioara cu saci din
postav pentru filtrare. Pentru alimentarea filtrelor cu apa de spălare se utilizează apa
calda de la răcitoarele spălătoare.
Amoniacul gazos, alimentat din depozit printr-o conductă de gaze şi gazometru la
o presiune de 150-400 mm col. apa, este filtrat intr-o baterie de filtre din diftina.
După filtrare, are loc amestecul aerului cu amoniacul în proporţia prescrisă, prin
intermediul unor ventilatoare care dirijează amestecul gazos spre reactoarele de oxidare
catalitica.
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b. Oxidarea catalitica a amoniacului
Amestecul amoniac – aer este dirijat prin sistemul de clapete al reactoarelor
catalitice (doua reactoare cu funcţionare în paralel) spre sitele de Pt – Rh unde are loc
reacţia de oxidare a amoniacului la NO pana 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 cazonelor răcitoare. Alimentarea cazonelor cu
agentul recuperator termic, respectiv apa demineralizata, încălzită la fierbere pentru
eliminarea oxigenului dizolvat (în coloana de degazare din care oxigenul separat
împreună cu o parte din abur sunt purjate în atmosfera) se realizează prin pompare. În
cazanele recuperatoare se realizează o emulsie de abur şi apa care este trecuta în
separatoare de picături, dupa 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
pana la 13 ata fără recuperarea energiei şi trimis în instalaţiile de acid azotic şi azotat de
amoniu. Condensul rezultat este deversat în reţeaua de canalizare uzinala sau dirijat la
stropirea coloanei de absorbţie.
Gazele nitroase răcite la temperatura de 150-170 C sunt trecute apoi în răcitoare
rapide, de unde ies cu 60-65 C şi în răcitoare spălătoare, unde se realizează atât răcirea
la 50-55 C cât şi spălarea de amoniacul gazos neoxidat şi sărurile de amoniu formate.
În timpul proceselor de răcire şi spălare a gazelor nitroase are loc formarea de acid
azotic diluat (de la 15% pe talerele superioare până la 4% pe cele inferioare), care este
evacuat prin cadere libera intr-un rezervor de unde exista posibilitatea trecerii acestuia pe
talerele superioare ale coloanei de absorbtie sau direct în rezervoarele de acid azotic.
2 Oxidarea NO la NO2 – absorbţia oxizilor de azot în apa
a. Comprimarea amestecului de gaze nitroase
Fluxul de gaze nitroase din cele doua răcitoare spălătoare de la oxidarea
amoniacului împreună cu :
- amestecul de NO şi aer de la degazarea acidului azotic
- aer suplimentar
sunt cumulate intr-o conducta comuna şi introduse într-un turbocompresor unde sunt
comprimate la o presiune de 3,5-3,8 ata. Pentru evitarea depunerilor de azotat de amoniu
pe paleţii rotorului se practica o suflare cu abur concomitent cu purjarea timp de 20-30
min. la doua ore de funcţionare. 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 95-98%. La ieşirea din oxidator temperatura gazelor de reacţie ajunge la
280-310 C.
În continuare, gazele nitroase sunt răcite până la o temperatura de 90-110C în
doua preîncălzitoare pentru gaze reziduale (care se încălzesc până la 270-280C).
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c. Absorbţia oxizilor de azot
Gazele nitroase sunt introduse intr-o coloana de absorbţie, prevăzută cu talere tip
sita pentru obţinerea acidului azotic diluat. Absorbţia gazelor nitroase se realizează în apa
demineralizata sau condens de la azotatul de amoniu. Pentru preluarea căldurii de reacţie,
coloana este prevăzută cu serpentina prin care circula apa din reţeaua de apa industrială.
Apa din serpentine este trimisă la răcitoarele spălătoare şi la sistemul de purificare aer.
Randamentul de absorbţie acida este de 98%, acidul azotic produs având o
concentraţie de 47-49%.
Gazele reziduale din coloana de absorbţie sunt preîncălzite la 270-280C pe seama
gazelor nitroase de la oxidarea amoniacului, după care intra într-o turbină de extensie (în
care are loc recuperarea energiei cinetice pe seama detentei) şi sunt dirijate spre coşul de
evacuare, de înălţime 105 m şi un diametru de 1,43 m. Conţinutul de oxizi de azot în
gazele reziduale este de aproximativ 0,22-0,23%, 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 rezervoarele
aferente instalaţiei de fabricaţie, în vederea trimiterii la instalaţia de azotat de amoniu sau
livrare câtre alţi utilizatori.
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 şi un rezervor nou
de 2 000 t. Rezervoarele sunt dotate cu indicatoare de nivel şi comunica intre ele prin
preaplinuri.
Rezervoarele sunt amplasate lângă instalaţia de acid azotic, intr-o cuva de beton
placata antiacid, cu posibilitatea de obturare în caz de avarie. Eventualele ape colectate
sunt evacuate în canalizarea de ape convenţional curate aparţinând S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. Săvineşti.
Rezervorul nou de acid azotic este un rezervor suprateran vertical din OLInox
w4541, cu capacitatea de 2000 t, cu înălţimea de 11m şi diametrul de 15m, pe suport de
beton, amplasat în cuvă de retenţie betonată, protejată anticoroziv, cu traseu de legătură
intre cuvele de la rezervoarele vechi. Sistem de măsurare a nivelului – cu riglă şi plutitor.
Schema de operaţii a procedeului este prezentat în Figura 5.
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Figura 5. Schemă de operaţii instalaţia de Acid azotic diluat
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 Materii prime şi auxiliare
 Amoniac: - puritate: min. 99,8 %;
 Aer atmosferic - filtrat pe filtre cu mare eficienţă
 Catalizator Pt-Rh: - compoziţie: Pt 93 - 95 %; Rh 5 - 7 %

 Utilităţi

 Apă demi (pentru alimentare cazane): pH 6,5 - 8,5; conductivitate 0,5 S /

cmp, duritate 0
 Apă răcire: presiune, suspensii lipsă
0
 Aer instrumental: presiune 5 - 7 ata, punct rouă -40 C
 Energie electrică: pentru antrenare motoare electrice c.a. 220 V sau 6 kV, 50
Hz

 Produse finite
 ACID AZOTIC tehnic
- concentraţie: min. 47 - 49%

 Evacuări către mediu
Emisii AER
Emisii dirijate
Gazele reziduale evacuate la coş (DUZA) sunt încărcate cu oxizi de azot, amoniac
şi acid azotic şi provin de la faza de
absorbţie şi compresie NOx. Coşul are o înălţime de 105 m şi diametrul la vârf de 1,4 m.
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.
Cuva rezervoarelor este protejată antiacid la interior cu gresie antiacidă şi
anticoroziv cu folii de butarom, iar la exterior există izolaţie hidrofugă.
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IV. INSTALAŢIA DE UREE GRANULATĂ
ŞI ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE


Date generale despre instalaţii

INSTALAŢIA DE UREE GRANULATĂ
- Capacitatea instalaţiei: 300 000 t uree/an asigurată prin 2 linii de fabricaţie
- Anul punerii în funcţiune: 1974.
Procedeul utilizat este licenţă Stamicarbon
- Circuitul tehnologic principal
- Circuite auxiliare
INSTALAŢIA UREAN 32 %
Capacitatea instalaţiei:
429 000 t urean/an
Anul punerii în funcţiune:
1983.
Scopul instalaţiei este de a produce un îngrăşământ lichid cu un conţinut de 32 %
azot.

 Amplasare instalaţii
Instalaţia uree granulată este amplasată în vecinătatea următoarelor obiecte:
- la V: instalaţia de uree I;
- la E: gardul platformei chimice
Instalaţia de îngrăşăminte lichide UREAN 32 este amplasată între instalaţia
azotat de amoniu/nitrocalcar – hala neutralizare – evaporare şi instalaţia uree cristalizată,
iar vasele de stocare şi pompele de încărcare au fost amplasate lângă instalaţia Acid
Azotic. Linia de CF pentru cisternele de UAN şi rampa de încărcare sunt amplasate lângă
Depozit produs finit uree cristalizată.
Această instalaţie se află amplasată în cadrul instalaţiei UREE II.

 Tehnologie
INSTALAŢIA DE UREE GRANULATĂ
Capacitatea de producţie este asigurată de două linii de fabricaţie:
- Circuitul tehnologic principal
- Circuite auxiliare
A. Circuitul tehnologic principal
A.1 Recepţia şi comprimarea dioxidului de carbon
A.2 Recepţia şi comprimarea amoniacului lichid
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A.3 Sinteza ureei
Sinteza ureei are loc la presiune ridicată cu formarea intermediară a
carbamatului de amoniu (NH4COONH2).
Reacţia globala care sta la baza ureei este :
CO2 + 2NH3 = CO(NH2)2 +H2O
Faza lichida rezultata în urma sintezei are un conţinut de 62,3 - 65% uree.
A.4 Preîncălzirea şi separarea produşilor de reacţie
Prin destinderea în 2 trepte a fazei lichide are loc descompunerea carbamatului
netransformat obţinându-se o soluţie de 70-73% uree :
NH4COONH2=CO2 + 2NH3
Faza gazoasa rezultata se trimite la coloana de spălare.
A.5 Concentrarea soluţiei de uree
Concentrarea soluţiei de uree se realizează în doua trepte :
- tr. 1 pana la o concentraţie de 96-97% uree ;
- tr. 2 pana la o concentraţie de 99,7% uree.
Faza gazoasa obţinută se trimite la condensare. Condensul obţinut este utilizat ca
apa de adaos în condensatoarele de carbamat.
A.6 Granularea topiturii de uree
Granularea se realizează prin pulverizarea topiturii de uree intr-un turn de
granulare şi răcirea granulelor de uree cu aer care circula în contracurent.
A.7 Depozitarea ureei în depozitul de uree vrac
A.8 Ambalarea ureei granulate
B. Circuite auxiliare
B.1 Condensarea şi absorbţia fazei gazoase
Procesul are loc intr-o coloana de spălare a fazei gazoase utilizând un amestec
de amoniac lichid şi apa amoniacala.
B.2 Condensarea gazelor amoniacale rezultate din coloana de spălare B.3 Recepţia
şi comprimarea carbamatului de înaltă presiune
Carbamatul de amoniu obţinut în blajul coloanei de spălare este comprimat şi
trimis în coloana de sinteza.
B.4 Absorbţia şi condensarea gazelor de carbamat
B.5 Recepţia şi compresia carbamatului de amoniu de joasă presiune
Soluţia de carbamat de joasa presiune este trimisă în blazul coloanei de spălare.
B.6 Desorbţia şi hidroliza gazelor din apa amoniacală - Instalaţia de hidrolizădesorbţie
Instalaţia de hidroliză-desorbţie face parte din procesul de modernizare a
instalaţiei de Uree granulată privind reducerea poluării generate de această instalaţie.
Instalaţia nouă cuprinde două unităţi distincte al căror scop este:
- tratarea recuperativă a unui debit de ape uzate evacuate din proces;
- reducerea concentraţiei poluantului amoniac din gazele tehnologice emise în
atmosferă.
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Procesul se realizează pe două coloane de desorbţie, pentru care debitul de
alimentare este reglat automat şi nivelul lichidului se menţine constant automat.
Coloanele de desorbţie I şi II sunt alcătuite dintr - o singură bucată: un taler coş
separă partea superioară a coloanei ce are 20 de talere, de partea inferioară care conţine
32 de taler
Apele urmează, în principal, următorul flux tehnologic: coloana de desorbţie,
hidrolizorul, (coloana de hidroliză) care va reduce conţinutul de uree în apa tratată sub 5
ppm, coloana de desorbţie II, unde conţinutul în amoniu al apei tratate este redus la
aprox. 5 ppm.
Fluxul gazos separat de coloanele de desorbţie va fi condensat obţinându-se o
soluţie diluată de carbamat de amoniu, care se recirculă în instalaţia de uree.
Apa reziduală ce provine din instalaţia de absorbţie - hidroliză se colectează în
rezervorul de apă amoniacală, acest vas este folosit ca volum tampon de depozitare apă
amoniacală, atunci când instalaţia de desorbţie - hidroliză este oprită.
Coloana de absorbţie la presiune atmosferică este o coloană cu două straturi de
umplutură pentru a optimiza absorbţia amoniacului.
Efluenţii gazoşi se vor trimite la partea inferioară a coloanei de absorbţie unde o
parte din amoniac se va absorbi de către apa amoniacală provenită de la coloana poz. C201.
Efluenţii gazoşi reziduali (inerte şi amoniac), vor merge la partea superioară a
coloanei de absorţie unde amoniacul va fi absorbit în apă reziduală Gazele cu conţinut de
inerte şi amoniac rezidual, din coloana de absorţie prin intermediul unui ejector se vor
introduce în rezervorul de apă amoniacală.
Apa amoniacală provenită de la partea inferioară a coloanei de absorbţie, va fi
colectată în rezervorul orizontal de apă amoniacală şi prin pompare va alimenta instalaţia
de hidroliză - desorbţie. Apa amoniacală va fi răcită şi apoi trimisă pentru absorbţie în
coloana poz. C-201, ce funcţionează la presiunea de 7 bar .
Schema de operaţii a procedeului este prezentat în Figura 6.
Schema-bloc a instalaţiei de hidroliz ă-desorbţie este prezentata în Figura 7.
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93

Proiect nr.:
MD
1005.014

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

INSTALAŢIA DE ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE
Soluţia de uree cu o concentraţie de 70- 72% dozată cu ajutorul pompelor şi
măsurată cu un debimetru este introdusa în reactorul de amestecare. În acelaşi timp din
alt vas se dozează soluţie de azotat de amoniu 92-93%.
Concomitent cu introducerea soluţiei de azotat şi uree în reactorul amestecător se
introduce şi soluţie de îngrăşământ lichid - UREAN 32. Din reactorul amestecător iese
îngrăşământ lichid( 32% azot) care este răcit intr-un schimbător de căldură multitabular,
după care este trecut intr-un vas unde are loc corecţia de pH cu acid azotic diluat 47% şi
adăugarea de inhibitor de coroziune.
Din acest vas îngrăşământul lichid poate fi trimis la rampa de încărcare cisterne
sau depozitat intr-un rezervor de 2000 m.c.( fosta locaţie a gazometrului de CO).
Rezervorul de depozitare Urean 32 este un vas cilindric vertical cu Dn = 15 m şi H
= 11 m, construit din otel inoxidabil W4541. Rezervorul este aşezat pe un suport de beton
protejat cu tabla de inox şi este prevăzut cu o cuva de retenţie betonata şi protejata
anticorosiv. Pentru a asigura o capacitate de retenţie mai mare, cuva este legata intr-un
traseu direct cu cuva de retenţie de la rezervoarele de acid azotic.
În Figura 8 este prezentată schema bloc a instalaţiei de fabricare UREAN 32:

Figura 8. Instalaţia de fabricare UREAN 32.
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 Materii prime şi auxiliare:
INSTALAŢIA DE UREE GRANULATĂ
 Amoniac lichid - caracteristici: conţinut NH3 - min. 99, % greutate; t = 5 - 20
°C. presiune 12...15 ata
 Dioxid de carbon gazos - caracteristici: CO2 min. 98 % vol, presiune, 1,050 ata;
temperatură, max. + 40 0C
 Ureoformaldehidă (tratare uree pentru evitarea aglomerabilităţii)
INSTALAŢIA DE ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE
 azotat de amoniu
 soluţia de uree cu o concentraţie de 70- 72%
acid azotic 47 %

 Utilităţi:
INSTALAŢIA DE UREE GRANULATĂ
 Abur
 Apă de răcire recirculată: tur max. 29 °C; retur max. 39 °C
 Energie electrică: înaltă tensiune 6 kV - 50 Hz trifazat
 Aer instrumental: 5,5 - 5,8 ata, punct de rouă -40°C, uscat, lipsi de ulei şi NH3
INSTALAŢIA DE ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE
Abur de 6 atm
 Apă de răcire recirculată: presiune de 3,5 -4 atm
Energie electrică:
- 380 V şi 50 Hz pentru alimentarea pompelor centrifuge a pompelor Fuller
- 220 V şi 50 Hz pentru iluminatul din buncărul de uree, pompe centrifuge,
vase de stocare şi rampa de încărcare a cisternelor.

 Produs finit:
UREE granulată - îngrăşământ agricol
- conţinut de azot:
min. 46,3 % greutate;
- umiditate:
max. 0,3 % greutate;
- biuret:
max. 0,9 % greutate;
- conţinut de fier:
max. 4 ppm
- conţinut formol
max. 0,35 %
ÎNGRĂŞĂMÂNT LICHID DE TIP UREAN 32%
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 Evacuări către mediu
Surse de ape chimic impure
- ape de la concentrare soluţie ape spălare platforme cu un debit de 13,5 m3/h având ca
impurificatori: NH4+,, uree.
Surse punctiforme de emisie
Instalaţia tehnologică Faza
tehnologică
Uree granulată
- granulare
- spălare scruber amoniac

Poluant emis
NH3
pulberi de uree
NH3

Surse difuze de emisie
Sursele de emisii difuze de amoniac sunt:
- tablou de comandă
- compresie cota 0 m
- compresie cota +4,5 m
- pompe amoniac
- pompe carbamat
- recirculare
- cuva dizolvare
- evaporare
- benzi transportoare (1,2,3)
- laborator chimic
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V. INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU
 Date generale despre instalaţii
Capacitatea instalaţiei:
Anul punerii în funcţiune:

230.000 t/an AN , 330.000 t/an CAN
1963

Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie GIAP, cu o capacitate maximă de
231000 t/an AN şi 330000 t/an CAN.
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 fiabilităţii 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 modernizării instalaţiei, o parte din utilaje au fost înlocuite, respectiv
utilajele de la faza de granulare răcitorul în pat fluidizat şi tamburul de pudrare, iar altele
au fost adaptate la noile condiţii de funcţionare.
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.

 Amplasare instalaţie
Instalaţia Azotat de amoniu / Nitrocalcar face parte din cadrul Secţiei II
Prelucrătoare, fiind amplasată între următoarele obiective:
- în partea de N - NE instalaţia Acid azotic;
- în partea de SE - instalaţia Uree cristalizată ;
- în partea de NV - depozitul de amoniac;
- în partea de SV - ambalare azotat de amoniu.
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 Tehnologie
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele:
Fazele tehnologiei de fabricatie pentru Azotat de amoniu (AN) şi Nitrocalcar
(CAN) aplicata în instalatie sunt :
● Neutralizarea acidului azotic cu amoniac
● Concentrarea solutiei de azotat de amoniu
● Granularea azotatului de amoniu/nitrocalcarului
● Uscarea granulelor
● Sortarea, sfarâmarea granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit
● Racirea produsului granulat
● Conditionarea produsului finit cu alei-amina
● Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu/nitrocalcarului
1. Neutralizarea acidului azotic cu amoniac
Obtinerea solutiei de azotat de amoniu are la baza reactia de neutralizare a acidului
azotic diluat de concentraţie 47-49% cu amoniac gazos, reactie ce decurge cu degajare de
caldura. Cantitatea de caldura degajata depinde de concentratia acidului azotic, cresterea
concentratiei acidului conducând la cresterea temperaturii de reactie în neutralizator cu
provocarea de pierderi mari de azot prin descompunerea acidului azotic în protoxid de
azot şi apa.
Neutralizarea acidului azotic cu amoniac se realizeaza în doua neutralizatoare
(ITN) la o presiune de 1,2 - 1,3 ata, temperatura de 119-121 ºC şi mediu slab acid.
Din reactia dintre acidul azotic şi amoniac rezulta o solutie de azotat de amoniu de
67-68% iar cantitatea de caldura degajata este utilizata pentru evaporarea apei din solutia
obtinuta. 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. Solutia de azotat de
amoniu, la iesirea din neutralizatoare, cu o temperatură de 110 – 120ºC şi o concentratie
de 67-68% este depozitată în vase de stocare de unde este trimisă la aparatele de
evaporare.
2. Concentrarea solutiei de azotat de amoniu
Concentrarea solutiei de azotat de amoniu se desfasoara în doua trepte, în
echipamentele fostelor trepte I şi III de evaporare.
a. Treapta I-a de evaporare
Solutia de azotat de amoniu cu concentratia de intrare 67-68% este preluata de
pompe centrifuge din rezervoarele de stocare şi trimisa în evaporatoare tip Kestner cu
functionare 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. Solutia intra în evaporatoare pe la partea inferioara şi urca în
film ascendent, pe baza vidului realizat având loc fierberea solutiei.
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La partea superioara, evaporatorul este prevazut cu un separator lichid – gaz, fază
lichida, respectiv solutia de azotat de amoniu 75-80%, fiind trecuta la un neutralizator
final pentru corectia pH-ului, ce realizeaza şi închiderea hidraulica a instalatiei. Solutia
este depozitată apoi într-un vas de stocare.
Faza gazoasa rezultata din evaporatoare este trecuta prin condensatoare de
suprafata, rezultând un condens acid ce se stocheaza într-un vas pentru transmitere în
faza de absorbtie oxizi de azot din instalatia de acid azotic. Cantitatea de condens format
este corelata cu necesarul de absorbtie din instalatia de Acid azotic, în situatia optima de
functionare a celor patru linii de fabricatie. Când se lucreaza 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 atmosfera.
b. Treapta III-a de evaporare
Pentru obtinerea topiturii de azotat de amoniu cu concentratia de 94,5-96,0%,
impusa de procesul de granulare, solutia de 75-80% este trecuta în evaporatoare cu
fascicul de tevi ce utilizeaza ca agent termic abur de 10-12 ata.
Emulsia vapori - lichid rezultata din evaporatoare este trecuta în separatoare din
care topitura de azotat de amoniu este evacuata pe la partea inferioara. Gazele sunt
supuse în continuare unor procese de separare, condensul fiind stocat în vasul de stocare
utilizat şi pentru treapta I-a de concentrare realizând închiderea hidraulica a sistemului.
Faza gazoasa este aspirata de pompele de vacuum şi esapata în atmosfera.
Topitura de azotat de amoniu cu temperatura de 150-155 ºC şi concentratia de
94,5-96,0% este preluata din vasul de stocare şi transmisă în faza de granulare printr-un
traseu cu manta de încălzire cu abur de 5,5 ata.
Nota :
Conducerea procesului tehnologic şi reglarea parametrilor de la faza III evaporare
este asistata de calculator.
3. Granularea azotatului de amoniu / nitrocalcarului
Noul sistem de granulare foloseste un granulator elicoidal cu recirculare a
produsului granulat. În faza de granulare au loc simultan mai multe procese:
- realizarea unui strat granulat, ca urmare a aglomerarii şi presarii;
- cristalizarea topiturii de azotat;
- evaporarea parţiala a apei din topitura.
Functie de aditivii care sunt introdusi în faza de granulare se obtine azotat de
amoniu de 33,5 % azot sau nitrocalcar cu 26-28% azot.
Pentru obtinerea nitrocalcarului, în granulator, topitura de azotat de amoniu se
aditiveaza prin intermediul unui sistem de dozaj, banda transportoare şi snec, cu :
- dolomita din buncarul 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 desprafuire.
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Pentru obtinerea azotatului de amoniu, în procesul de granulare se introduc şi
aditivi ca Al2(SO4)3٠14H2O şi Fe2(SO4)3٠7H2O pentru cresterea duritatii granulelor şi
formarea cristalelor.
Instalatia de granulare poate produce o cantitate maxima de CAN de 1000 t/zi sau
o cantitate maxima de AN de 700 t/zi.
Nota :
Parametrii tehnologici şi reglarea procesului de granulare este asistata de
calculator, având şi posibilitatea de urmarire şi reglare locală.
4. Uscarea granulelor
La iesirea din granulator granulele au o umiditate de cca. 1.4 -1.9% apă.
Granulele brute rezultate în granulator sunt trecute într-un uscator rotativ în care
sunt uscate de aerul cald ce circula în contracurent. În partea frontala a uscatorului are loc
omogenizarea granulelor fine cu cele grosiere şi reducerea umiditatii. În continuare în
zona cu raclete are loc uscarea şi racirea granulelor de la 114C la 90-95C. La iesirea din
tamburul de uscare granulele sunt preluate de o banda rulanta. Aerul pentru uscarea
granulelor provine de la racitorul 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
atmosfera dupa ce praful este retinut în bateriile de cicloane – 2 baterii a 5 cicloane.
Evacuarea se face prin cosul de evacuare.
5. Sortarea, sfarâmarea granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit
După uscare, produsul fierbinte este trecut printr-un sistem de sortare – sfarâmare,
din care se separa fractia optima de produs finit de fractiile grosiere, ce se supun unui
proces de sfarâmare şi de fracţia fina, ambele fiind reintroduse în granulator.
Produsul de granulatie 2 – 4 mm este transportat cu o banda într-un racitor de
granule. Fracţia grosiera este trecuta la concasare iar fractia subdimensionata este
introdusa direct în granulator în masa de topitura.
6. Racirea produsului granulat
Racirea produsului finit are loc într-un racitor în trei trepte, pe pat fluidizat.
Agentul de racire este aerul condiţionat. În treapta I-a produsul se raceste de la
cca. 90C la cca. 66C folosind aerul rezidual din treapta a II-a.
În treapta a II-a produsul este racit la cca. 50C cu aer din treapta a III-a.
În treapta a III-a produsul este racit pâna la cca. 40C cu aer de la instalatia de
conditionare a aerului atmosferic. În instalatia de conditionare aerul este filtrat, dupa care
este uscat şi racit intr-un schimbator de caldura cu amoniac lichid în circuit inchis), este
trecut printr-un separator de condens şi apoi este incalzit în baterii de incalzire cu abur.
Umiditatea aerului se reduce astfel de la 100% la 60% şi temperatura sa ajunge la
15C. Aerul intra în treapta a III-a a racitorului.
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Aerul din treapta I-a preia cea mai mare parte din praful care adera pe granulele de
produs şi este necesara curatarea placilor perforate ale fluidizorului, care se colmateaza în
timpul functionarii. Curatarea se face prin maturare şi suflare cu abur, dupa care placile
sunt uscate cu aer cald.
7. Conditionarea produsului finit cu ulei-amina
Transportul amestecului ulei - aminei de la furnizori se realizeaza cu cisterne auto
din care se descarca prin pompare sau creearea unei diferente de presiune intr-un rezervor
cilindric vertical pentru stocare cu dimensiunile H= 55 000 mm şi Ф = 2600 mm şi
capacitatea de 23,5 m3. Depozitul este amplasat în cadrul instalatiei de azotat de amoniu.
Din rezervorul de stocare, ulei-amina este trecuta intr-un rezervor cilindric vertical
intermediar pentru dozare cu dimensiunile H= 1548 mm, Ф = 1000 mm şi capacitate de
1m3.
Produsul din fluidizor se descarca pe benzile transportoare şi este trimis intr-un
tambur de conditionare a granulelor de azotat de amoniu, respectiv acoperirea acestora cu
o pelicula protectoare în scopul evitarii aglomerarilor.
Amina dizolvata intr-un ulei special este utilizata ca agent de antiaglomerare şi
antistatizare a granulelor de azotat de amoniu sau nitrocalcar. Ulei-amina prezinta o
vâscozitate mare cu scaderea temperaturii, motiv pentru care este necesara incalzirea
acesteia la cca. 70C printr-o serpentina cu abur pozitionata în rezervorul de stocare.
Din rezervorul de stocare, ulei-amina este preluata de un sistem de pompe
dozatoare şi introdusa intr-un tambur rotativ, unde este pulverizata sub forma de ceata pe
produs.
Schema de operaţii a procedeului este prezentat în Figura 9.
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AMONIAC

Condens impur spre
inst. acid azotic

Neutralizare

Concentrare soluţie
treapta I

30 %
stripare

Abur 9 ata

Concentrare soluţie
treapta III

ape de la
scăpări
pompe

Condens pur spre
inst. acid azotic
Dolomită

Aditivi pentru
AN

Canal conv. curată
canal 100B
DOZARE
Granulare

EMISII
GAZOASE

Uscare
Desprăfuire
Sortare grosiera
Concasare
Sortare fina

Măcinare

CONDIŢIONARE
AER

Răcire

Ulei - amine

Aer atmosferic

abur

Condiţionare
NH3
lichid
Ambalare

Stripare

AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR

Figura 9. Schemă de operaţii instalaţia Azotat de amoniu
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 Materii prime şi auxiliare

 Amoniac lichid cu conţinut în NH3 min. 99,8 %;
 Acid azotic concentraţie 47 - 49 %;
 dolomită
 aditivi : Al2(SO4)3٠14H2O şi Fe2(SO4)3٠7H2O

 Utilităţi:
- Abur tehnologic: 10-12 ata;
- Apă de răcire recirculată: 4-5 ata, 29°C;
- Energie electrică: 380 V, 220 V, 50 Hz.

 Produse finite:
Produsele obţinute în cadrul instalaţiei sunt:
• azotat de amoniu 33,5 % N;
• nitrocalcar cu max. 28 % N.

 Evacuări către mediu
Evacuări în mediu din cadrul instalaţiei de AN/CAN Emisii în APĂ
-condens acid de la fazele de neutralizare şi concentrare soluţie azotat de
amoniu (cea. 30% din condensul rezultat)
-ape de la scăpările pompelor de topitură
-ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, scurgeri din
echipamente şi conducte Apele evacuate sunt impurificate cu : ioni azotat şi
amoniu (NH4+; N03";)
Emisii în aer
Emisii punctiforme
Sursele de emisie gazoase apar în fazele de neutralizare, concentrarea soluţiei,
granulare - condiţionare, uscare şi răcire granule.
Gazele reziduale evacuate la coş sunt încărcate cu pulberi, cu conţinut de azotat de
amoniu, acid azotic şi amoniac.
Coşul are o înălţime de 34 +20 m şi diametrul la vârf de 1,6 m.
Emisii difuze
În instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar se pot produce emisii difuze de
pulberi cu conţinut de azotat de amoniu şi produşi de condiţionare provenite din
operaţiile de încărcare-descărcare mareriale pulverulente.
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VI. DEPOZIT AMBALARE - EXPEDIŢIE AZOTAT DE AMONIU
AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA AZOTATULUI DE AMONIU /
NITROCALCARULUI


Date generale
Spaţiile de depozitare azotat de amoniu sunt:
o Depozit de azotat de amoniu ambalat / nitrocalcar cu rampele de
încărcare/descărcare, capacitate 1 000 t;
o Platformă acoperită pentru depozitare azotat de amoniu, capacitate 400 t.

 Amplasare
Depozitul este amplasat în partea de sud de instalaţia de azotat de
amoniu/nitrocalcar. Depozitul este dotat cu rampă de încărcare/descărcare şi are în
imediata apropiere linii de cale ferată.
În exteriorul depozitului este amplasată o platformă acoperită pe care poate fi
depozitată adiţional o cantitate de azotat de amoniu de 400 t. Cele două spaţii destinate
depozitării azotatului de amoniu sunt despărţite de rampa CF.

 Tehnologie
Instalaţia este destinată ambalării, încărcării şi expedierii azotatului de amoniu şi a
nitrocalcarului la beneficiari interni sau externi în saci.
Transportul azotatului de amoniu către buncărul de depozitare
Azotatul de amoniu de la instalaţia de Azotat de amoniu este transportat cu benzi
transportoare la Instalaţia Ambalare şi aici, printr-un pantalon cu clapetă, acesta este
dirijat pe benzile care alimentează buncărul de depozitare.
Buncărul de depozitare azotat de amoniu din Instalaţia Ambalare au o capacitate
de 50 t, din care produsul se consumă continuu pentru a fi ambalat în saci.
Transportatoarele cu bandă sunt montate în estacade închise, pentru a feri azotatul
de umezeală şi variaţii mari de temperatură. Iluminatul estacadei se face natural ziua şi
artificial, cu becuri electrice cu vapori de mercur, pe timp de noapte.
Cântărirea azotatului de amoniu
Din buncărul de depozitare produsul cade la partea inferioară a acestora în
buncărele de detentă, ce alimentează cu produs cântarele dozatoare Livra. Acestea
primesc azotat prin gura de primire şi o dozează în cantităţi de 50 kg.
Însăcuirea azotatului de amoniu
Linia de ambalat are un tablou cu aparatură AMC lângă coşul de însăcuit, unde
maşinistul însăcuitor programează funcţionarea cântarului pe manual sau automat. Pe
acest tablou se află un contor unde se înregistrează numărul de saci ambalaţi.
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Maşinistul ambalator are obligaţia de a nota primul număr de pe contor şi în
timpul funcţionării să urmărească dacă acesta înregistrează corect.
După ce s-a notat primul număr de pe contor, s-a pregătit linia, s-au pus saci pe
masă şi s-a primit anunţul de începere a lucrului (însăcuirea este legată de funcţionarea
maşinii de sudat, maşinii de cusut şi de pregătirea vagonului pentru încărcat), maşinistul
ambalator pune sacul la gura ştuţului de golire, acţionând dispozitivul de prindere care
funcţionează electro-pneumatic şi declanşează printr-un contact clapeta de golire a
cântarului în sac. După aceea, sacul se desprinde automat din dispozitiv şi cade
perpendicular pe banda transportoare, care-l duce către maşina de sudat.
Căderea produsului între sacul de polietilenă şi cel de polipropilenă şi ambalarea
în saci murdari sau cu defecte de stanţare este strict interzisă. Când sacul se desprinde din
dispozitivul de prindere şi contorul trebuie să înregistreze.
Operatorul de la tabloul de comandă are obligaţia de a nota la începutul
schimbului, ultimul număr de pe fiecare contor de la liniile care merg şi din oră în oră să
ia contorizarea, să treacă în raportul de tură, calculând tonajul din oră în oră şi total.

 Evacuări către mediu
Din activităţile desfăşurate în unităţile de depozitare nu rezultă ape uzate, pulberi
sau deşeuri tehnologice.
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3.3. Descrierea substanţelor periculoase
3.3.1. Inventarul substanţelor periculoase
a) Identificarea substanţelor periculoase
Conform legislaţiei privind substanţele toxice şi periculoase:
















Hotărâre nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
Hotărâre nr.1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
substanţelor periculoase;
Hotărâre nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată prin H.G. nr. 79/2009;
Lege nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de
droguri, aprobată prin Legea nr. 186/2007 şi modificată de Legea nr. 187/2012;
Hotărâre nr. 63 din 24 ianuarie 2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică
de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor
efectuate asupra substanţelor chimice, modificată şi completată de H.G. nr. 266/2006
şi modificată de H.G. nr. 448/2007;
Lege nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor
chimice periculoase, modificată şi completată de Legea nr. 263/2005 şi modificată de
Legea nr. 254/2011;
Ordin nr. 253 din 3 aprilie 2006 al ministrului economiei şi comerţului pentru
aprobarea unor nomenclatoare de lucrări şi servicii pe care le prestează Agenţia
Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare;
Ordin nr. 2737 din 17 decembrie 2012 al ministrului economiei, comerţului şi
mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor
care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu
prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al
mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul
menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe
vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a
ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.

substanţele vehiculate în cadrul instalaţiilor GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. sunt în
marea lor majoritate substanţe şi/sau preparate chimice periculoase, care prezintă posibile
surse de risc prin declanşarea de accidente.
Hotărârea Guvernului României nr. 804/2007 modificată cu H.G. nr. 79/2009
privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase a fost elaborată în scopul prevenirii acestui tip de
accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei şi asupra
calităţii mediului.
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Prevederile acestui normativ se aplică activităţilor desfăşurate de GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. care implică vehicularea unor cantităţi mai mari decât cele specificate
în lista de substanţe periculoase din Anexa 1.
Principala materie primă pentru fabricaţiile din cadrul platformei este gazul metan.
Pe lângă gaz metan se utilizează şi alte materii prime şi auxiliare.
Toate materiile auxiliare folosite la obţinerea produselor finite sunt achiziţionate
de la furnizori autorizaţi şi există o evidenţă strictă a intrărilor şi stocurilor existente pe
platformă.
Produsele principale obţinute sunt: amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, uree şi
îngrăşăminte lichide (UREAN 32% N).
Parte din aceste produse sunt supuse reglementărilor H.G. nr. 804/2007 modificată
cu H.G. nr. 79/2009, fiind cuprinse în Anexa 1 a acestei hotărâri.
Titularul activităţii, pentru a minimiza sursele de risc ce pot apărea ca urmare a
utilizării substanţelor toxice şi periculoase şi a limita riscul în domeniul acceptabil, are
obligaţia:
- de a inventaria cantităţile de substanţe periculoase care se găsesc pe
amplasament şi instalaţiile în care sunt stocate, pentru a definitiva lista
substanţelor ce pot provoca un accident major;
- de a realiza documentaţiile impuse de H.G. nr. 804/2007, modificată cu H.G.
nr. 79/2009;
- de a lua măsurile ce se impun pentru înlăturarea pericolului de apariţie a unui
accident major;
- de a lua măsurile care se impun pentru limitarea efectelor unui accident major,
în cazul producerii acestuia.
Principalele substanţe periculoase vehiculate în instalaţiile GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A., reprezentând materii prime, auxiliare şi produse finite, care intră sub
incidenţa legislaţiei privind substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt prezentate
în Tabelul 5.
Fişele de securitate ale pincipalelor substanţe periculoase vehiculate pe platformă
sunt prezentate în Anexa 7 a prezentului volum.
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Tabelul 5
Nr. Denumirea comercială
Crt.
a substanţei
0

Denumire conform IUPAC,
Formula moleculară

Nr. CAS

2

3

Nr. EC
(Nr. EINECS /
Nr. NLP / Nr.
ELINCS)
4

1

Nr. Index
(cf. anexa nr.
2 la HG nr.
1408 / 2008)
5

1

Acid azotic

- Nitric acid, NHO3

7697-37-2

231-714-2

007-004-00-1

2

Amoniac

- Ammonia, anhydrous, NH3

7664-41-7

231-635-3

007-001-00-5

3

Azotat de amoniu

- Ammonium nitrate, NH4NO3

229-347-8

6484-52-2

-

4
5
6

Gaz metan
Hidrogen
Formaldehidă

- Methane, CH4
- hydrogen
- Formaldehyde

74-82-8
1333-74-0
50-00-0

200-812-7
215-605-7
200-001-8

601-001-00-4
001-001-00-9
605-001-00-5
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Tip substanţă /
Starea fizică a
substanţei
6
Anorganic /
lichid
Anorganic /
lichid
Anorganic /
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b) Cantitatea maximă de substanţe periculoase care sunt prezente în obiectiv sau
care ar putea fi prezente
Instalaţiile tehnologice şi depozitele de materii prime şi produse finite intră sub
incidenta prevederilor H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr.79/2009, la limita
inferioară şi superioară a cantităţilor relevante specifice.
Instalaţiile tehnologice prelucrează / utilizează / produc:
 substanţe periculoase nominalizate în Anexa nr. 1, la HG 804/2007,
modificată prin H.G. nr.79/2009:
 azotat de amoniu;
 hidrogen;
 gaz natural;
 substanţe chimice nenominalizate care aparţin categoriei de substanţe şi
preparate periculoase specificate în Anexa nr. 1 la HG 804/2007,
modificată prin H.G. nr.79/2009.
Cantităţile de substanţe utilizate în laboratoare sunt mai mici de 2% din cantităţile
relevante prevăzute în coloana 2, Anexa 1 la HG 804/2007, modificată prin H.G.
nr.79/2009.
Laboratoarele GA-PRO-CO CHEMICALS nu intră sub incidenţa prevederilor
H.G. 804/2007, modificată prin H.G. nr.79/2009 la limita inferioară şi superioară a
cantităţilor relevante specifice.
Cantităţile maxime de substanţe periculoase vehiculate pe amplasamentul GAPRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Tabelul 6.

Instalaţia

Denumire substanţa periculoasă

0

1
Amoniac
Gaz metan
Hidrogen
Metavanadat de potasiu

Tabelul 6
Cantitatea maximă de
substanţă periculoasă
prezentă la un moment
dat în tone
2
50
0,1
10
2

Amoniac
Acid azotic

2,5
3 742

Amoniac
Azotat de amoniu

2
38

Amoniac

Acid azotic

Azotat de amoniu
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Instalaţia

Denumire substanţa periculoasă

0

1
Acid azotic

Tabelul 6 continuare
Cantitatea maximă de
substanţă periculoasă
prezentă la un moment
dat în tone
2
6

Instalaţia Uree

Amoniac
Formaldehidă

22
0,5

Depozit amoniac
Depozitul de amoniac
vechi (instalaţia GIAP)
Depozit amoniac
TK251

Amoniac

530
15 000

Depozit azotat de amoniu
Depozit ambalare
Platformă depozitare

Azotat de amoniu

1 000
400

Clasele de pericol, de securitate şi de risc, conform H.G. nr. 1408 / 2008 pentru
substanţele, materiile prime, auxiliare şi utilităţile vehiculate în cadrul fabricaţiilor GAPRO-CO CHEMICALS S.A., precum şi pentru produsele şi subprodusele obţinute în
urma proceselor tehnologice, se prezintă în continuare, Tabelul 7.
Azotatul de amoniu nu este clasificat conform HG nr. 1408/2008.
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Tabelul 7
Nr. Index

Nr.
Crt.

Denumirea comerciala

1

2

(cf. anexa nr. 2
la HG nr. 1408
/ 2008)
3

1

Gaz metan

601-001-00-4

Clasificarea / etichetarea substanţei
(cf. H.G. nr. 1408 / 2008)
(clasa de pericol / clasa de
risc / clasa de securitate)

4

5

F+;R12

2

Amoniac

007-001-00-5

3

Acid azotic

007-004-00-1

4

Hidrogen

001-001-00-9

5

Formaldehidă
(conc.  90%)

605-001-00-5

6

Metavanadat de potasiu

R10,
T; R23,
C; R34,
N; R50
O;R8
C; R35
F + R12
Carc.Cat.3 T C
R23/24/25-34-40-43
Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 3; R63
T; R48/23
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R51-53

-

Etichetare

Clasificare/ limite
specifice

F+,
R:12
S: (2-): S9-S16- S33
T; N
R: 10-23-34-50
S:(1/2)9-16-2636/37/39-45-61
O; C
R: 8-35
S: (1/2) 23-26-36-45
F + R12
S: ( 2-) 9- 16- 33
T
S:
(1/2-)
2636/37/39-45-51
T; N
R: 20/22-37-48/2351/5363-68
S: (1/2-)36/37-38-4561

Efectele posibile asupra stării de sănătate a factorului uman şi a mediului, pentru
principalele substanţe prezente în procesele de fabricaţie, procesele de manipulare,
vehiculare şi transport, sunt prezentate în continuare.
GAZ METAN
1. Identificarea pericolelor de aprindere şi explozie
Punct de aprindere: -136,11 °C
Temperatura de autoaprindere: 5337 °C
Limite inferioare de explozie (% volume în aer la 760 mmHg şi 20 °C): 5
Limite superioare de explozie (% volume în aer la 760 mmHg şi 20 °C): 15
Pericol de aprindere sau explozie: Metanul este un gaz foarte inflamabil cu o rată de
explozie ridicată. Cea mai bună tehnică de luptă împotriva incendiilor este aceea de a lăsa să
ardă gazul care scapă din cilindrii aflaţi sub presiune. Nu stingeţi niciodată incendiile
datorate gazului fără a localiza mai întâi şi a elimina sursele.
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Incompatibilităţi chimice: Metanul poate reacţiona violent cu pentafluorura de brom,
clor, dioxid de clor, trifluorura de azot, oxigen lichid şi difluorura de oxigen.
Produse periculoase de descompunere: Descompunerea termică oxidativă a
metanului poate produce dioxidul de carbon şi monoxidul de carbon toxic.
Condiţii de evitat: Contactul cu căldura, sursele de aprindere şi substanţele chimice
incompatibile.
2. Informaţii toxicologice
Cancerogeneză: Nu este desemnat drept cancerigen.
Riscuri: Ca o simplă substanţă asfixiantă, metanul nu cauzează efecte fiziologice
importante, dar poate dezlocui cantitatea minimă de oxigen atmosferic necesară
supravieţuirii. Asfixierea poate avea loc în special în spaţii închise, slab ventilate,
nefrecventate de muncitori.
Căi primare de intrare: Inhalare.
Efecte acute: Simptomele iniţiale ale efectelor gazelor asfixiante sunt: respiraţie
sacadată şi o nevoie acută de aer, diminuarea capacităţii mentale, stare de agitaţie, panică şi
pierderea coordonării musculare. Continua lipsă de oxigen determină tulburări de judecată,
atenuarea simţurilor, oboseală rapidă, instabilitate emoţională, greaţă, vomă, extenuare,
pierderea cunoştinţei şi în final convulsie, vomă şi moarte.
AMONIAC
1. Caracteristici:
- Aspect: lichid volatil cu miros înţepător caracteristic
- Amoniac: min. 99,8 %
- Reziduu la evaporare: max. 0,2 %
2. Clasificare
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind substanţele periculoase, amoniacul
este considerat substanţă periculoasă, ca fiind gaz toxic, coroziv şi periculos pentru mediu.
Clasificare:
R 10 – inflamabil
T-toxic; R23 –toxic prin inhalare
C- coroziv; R34 – provoacă arsuri
N – periculos pentru mediu; R 50-foarte toxic pentru organismele acvatice
Etichetare
T; N
R; 10 - 23 - 34 -50
S; (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61
Limite de concentraţie
C ≥ 25%
; T,N; R 23—34-50
5%≤ C < 25 %; T; R 23-34
0,5%≤ C < 5 %; Xn; R20-36/37/38
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3. Identificarea pericolelor substanţei
Sănătatea umană
Amoniacul este toxic prin inhalare, coroziv pentru toate părţile organismului, iar
stropirile cu amoniac lichid pot provoca arsuri severe.
- în contact cu pielea; vaporii produc iritaţii, iar stropirea cu amoniac lichid
produce arsuri chimice severe (profunde);
- în contact cu ochii: stropirea cu amoniac lichid cauzează iritaţii grave ale ochilor,
putând produce orbirea;
- prin ingestie: fiind foarte coroziv, produce afecţiuni severe ale tractului gastrointestinal
- prin inhalare: amoniacul se face simţit între 5-25 ppm (părţi per milion); la o
concentraţie între 50-100ppm poate cauza iritaţii uşoare la expunere prelungită;
între 400-700 ppm produce imediat iritaţii ale ochilor, nasului şi gâtului, cu
simptome uşoare asupra tractului respirator superior, persistând chiar şi după
perioada de expunere; la concentraţii peste 1000 ppm duce la afecţiuni severe ale
ochilor şi tractului respirator superior, chiar şi la expuneri de scurtă durată; peste
2000 ppm (0,2%) expunerile pot deveni fatale (conduc la edem pulmonar).
Mediul înconjurător
Amoniacul este toxic pentru viaţa acvatică.
Pericol de aprindere sau explozie
- este inflamabil, dar se aprinde greu în aer liber; în spaţii închise poate forma
amestecuri inflamabile/explozive cu aerul (în concentraţii cuprinse în intervalul
16-27%);
- la încălzire, este pericol de explozie a tancurilor sau rezervoarelor;
- scăpările mari de amoniac lichid produc nori denşi, fiind pericol mortal.
4. Stabilitate şi reactivitate
Stabilitate
- în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este stabil.
- reacţionează violent cu acizii, cu agenţii oxidanţi, cu sărurile de brom, halogenuri
compuşi cu aur, argint, telur, mercur, etilenoxid, acid hipocloric, hipocloriţi,
metale (atacă cuprul,zincul, aluminiul şi aliajele lor); prin dizolvare în apă degajă
cantităţi mari de căldură.
Condiţii de evitat
- încălzirea containerelor;
- şocuri mecanice ale recipientelor;
- contactul cu sursele de căldură;
Materiale de evitat
- amoniacul reacţionează violent cu hipocloriţii, mercurul, halogenii, cu formare de
compuşi instabili care pot exploda;
- atacă cuprul, aluminiul,zincul, cadmiul şi aliajele lor;
- reacţionează cu oxizii de mercur şi argint cu formare de compuşi sensibili la
şocuri mecanice;
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- amoniacul gazos reacţionează violent cu oxizii de azot şi acizii tari.
Produşi de descompunere
- prin ardere rezultă oxizi de azot.
5. Informaţii toxicologice
Generale: Amoniacul este toxic prin inhalare şi coroziv pentru toate părţile corpului
Toxicologice
 Contact cu pielea:
- Vaporii în amestec sunt iritanţi pentru piele;
- Stropirile cu lichid sau pulverizările cu vapori pot cauza arsuri chimice şi
degerături
 Contact cu ochii;
- Concentraţiile mici de vapori conduc la iritaţii şi în cazul acesta se clătesc
ochii cu apă din abundenţă; concentraţiile ridicate (peste 100 ppm) duc la
afecţiuni severe, chiar până la orbire;
- Contactul cu amoniac lichid poate produce iritaţii grave, hemoragii,umflarea
pleoapelor, orbirea parţială sau totală, dacă nu se aplică imediat tratamentul
adecvat;
 Ingestie;
- Poate cauza imediat coroziune şi afecţiuni ale tractului gastro-intestinal
 Inhalare;
- Prin inhalare irită sever tractul respirator;
- Se detectează uşor, datorită mirosului înţepător, pătrunzător, pt. unii chiar la 5
ppm, pt. majoritatea persoanelor la 25 ppm; la 50-100ppm iritaţiile se simt de
majoritatea persoanelor;
- Funcţie de concentraţia vaporilor de amoniac, expunerea poate produce iritaţii
imediate ale ochilor, nasului, gâtului, dificultăţi de înghiţire; expunerea la
concentraţii ridicate, chiar şi pt. perioade scurte, poate cauza afecţiuni severe;
după expunere severă, se poate instala edem pulmonar, chiar după 48 ore, care
poate fi fatal;
- Este un gaz toxic;
- Concentraţia Letală medie (la expunere de 4 ore); 500 –2000 mg/mc aer;
- O expunere, chiar scurtă, la 5000 ppm (0,5%) produce moartea rapidă datorită
sufocării sau pătrunderii fluidului în plămâni.
 Efecte cronice
- Expunerea repetată la gaz, produce iritaţii ale ochilor, nasului şi tractului
respirator superior;
- Muncitorii expuşi deseori la emisii de amoniac, îşi dezvoltă o toleranţă la
efectele iritantă după câteva săptămâni;
- Expunerea zilnică la 97-122ppm produce iritaţii ale căilor respiratorii
superioare şi ale ochilor,
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- Nu se acumulează; este un component normal al corpului; se elimină prin
urină, ca săruri de amoniu sau uree.
 Alte informaţii
- Nu figurează în nici o evidenţă a produselor suspectate a fi cancerigene
- Amoniacul nu este mutagen la testele cu Ames Salmonella
6. Informaţii ecologice
Solubilitate: Amoniacul este foarte solubil în apă; ionul NH4+ se absoarbe în sol;
Ecotoxicitate:
- Amoniacul liber (neionizat) este toxic pentru viaţa acvatică, dar cu toate acestea
ionul amoniu care predomină în majoritatea apelor nu este toxic;
- În cazul în care apa este contaminată cu amoniac, sărurile de amoniu care se
formează nu prezintă pericol toxic.
- LD 50 (şobolan, oral) = 350 mg/kg (NH4OH)
- LC50 (şoarece, inhalare) = 4837 mg /kg (1 h)
ACID AZOTIC
1. Caracteristici:
- Tip: 55-59 % ( gravimetrice)
- Aspect: lichid slab gălbui,coroziv, cu miros caracteristic sufocant ( înţepător)
- Acid azotic: min. 55% ( gravimetrice)
- Oxizi de azot (exprimat în HNO2 ): max. 0,1 % (gravimetrice)
2. Clasificare
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind substanţele periculoase, acidul azotic
tehnic este considerat substanţă periculoasă, ca fiind corozivă şi oxidantă.
Clasificare:
C- coroziv; R35 – provoacă arsuri grave
O -Oxidant; R8 –contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu
Etichetare
O; C
R: 8 - 35
S: (1/2-)23-26-36/37/39-45
Limite de concentraţie
C ≥ 20%: C; R 35 – provoacă arsuri grave
5%≤ C < 20 %: C; R 34 - provoacă arsuri
C ≥ 70%: O; R 8- contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu
3. Identificarea pericolelor substanţei
Sănătatea umană
- în contact cu pielea: vaporii produc iritaţii, iar stropirea cu acid produce grave
arsuri chimice;
- în contact cu ochii stropirea cu acid poate cauza orbirea;
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- prin ingestie: fiind coroziv, produce afecţiuni severe ale tractului gastro- intestinal
- prin inhalare: irită tractul respirator; inhalarea repetată la concentraţii mici poate
provoca bronşite cronice, eroziuni dentare şi /sau pierderea apetitului; în
concentraţii mari afecţiunile sunt severe,ducând până la moarte.
Pericol de aprindere sau explozie
- acidul azotic, chiar în soluţii diluate, este un oxidant puternic, amplificând
efectele incendiului care implică substanţe combustibile, putând iniţia explozii şi
incendii;
- eliberează hidrogen la contactul cu metale, fiind pericol de explozie!
4. Stabilitate şi reactivitate
Stabilitate: acidul azotic se descompune încet la lumină, chiar la temperatură
obişnuită, cu formare de oxizi de azot, trecând de la incolor la culoare slab gălbuie, roşcată
până la brun, în funcţie de concentraţie şi de durata expunerii la lumină.
Condiţii de evitat:
- Încălzirea containerelor;
- şocuri mecanice ale recipientelor;
- contactul cu sursele de căldură;
Materiale de evitat:
- acidul azotic reacţionează violent în contact cu substanţele chimice care prezintă
pericol de incendiu sau degajare de noxe, gaze comprimate şi lichefiate ( tuburi
de oxigen sau bioxid de carbon), substanţe organice, substanţe explozive
(motorină, benzină, terebentină, maculatură, lemn, rumeguş, paie, bumbac, etc.);
prin descompunere se formează gaze care pot produce incendii sau chiar explozii;
- atacă metalele (cu excepţia metalelor nobile-aur, platină, iridiu, thoriu, tantal),
precum şi unele aliaje;
- cu unele metale foarte oxidabile, ca sodiul şi potasiul, reacţia este violentă şi
periculoasă, cu degajare de azot;
- atacă hârtia şi ţesăturile textile (bumbacul);
- reacţionează cu apa, producând vapori toxici şi corozivi; cu umiditatea din aer
degajă un fum alb;
- atacă un mare număr de nemetale; carbonul fin divizat este atacat violent,
produşii de combustie fiind bioxidul de carbon şi azotul, precum şi urme de oxid
de carbon, hidrogen şi amoniac.
- oxidează puternic substanţele reducătoare, uneori cu explozie (hidrogen sulfurat,
seleniat, telurat şi fosforat)
Produşi de descompunere: sub influenţa luminii şi a temperaturii, acidul azotic se
descompune lent, cu formare de oxizi de azot, care colorează soluţia în galben.
5. Informaţii toxicologice
Generale:
- acidul azotic este coroziv pentru piele, ochi, tractul digestiv şi respirator;
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- oxizii de azot sunt foarte periculoşi, producând afecţiuni severe ale sănătăţii, care
pot conduce chiar la moarte;
Toxicologice
 Contact cu pielea:
- Vaporii sunt iritanţi pentru piele; iritarea pielii depinde de concentraţia
acidului azotic; pot conduce la eczeme şi chiar arsuri;
- Stropirile cu lichid pot cauza arsuri chimice, puternic colorate în galben.
 Contact cu ochii;
- concentraţiile mici de vapori conduc la iritaţii; concentraţiile ridicate duc la
arsuri severe, ce reprezintă un pericol permanent pentru vedere;
 Ingestie:
- Poate cauza coroziune şi afecţiuni ale traiectului gastro-intestinal;
 Inhalare:
- Prin inhalare masivă a vaporilor de acid azotic şi a vaporilor nitroşi se produc
iritaţii ale traiectului respirator superior, care se manifestă cu tuse, senzaţie de
sufocare, lăcrimarea ochilor;
- La prelungirea perioadei de inhalare, tulburările respiratorii evoluează rapid,
devin severe, se instalează edem pulmonar, ceea ce poate conduce la moarte.
 Efecte cronice
- Inhalarea repetată la concentraţii mici poate provoca: tuse, bronşite cronice,
conjunctivite, dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, eroziuni dentare şi /sau
pierderea apetitului;
 Alte informaţii
- Nu figurează în nici o evidenţă a produselor suspectate a fi cancerigene.
6. Informaţii ecologice
Ecotoxicitate:
Concentraţia maximă admisibilă: 5 mg /mc aer
AZOTAT DE AMONIU
1. Identificarea pericolelor
Stabilitate: în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este
stabil.
Condiţii de evitat:
- apropierea de surse de căldură (calorifere, ţevi calde, cabluri electrice, etc.) sau
foc deschis (sudură,etc.)
- contaminarea cu materiale incompatibile (vezi pct.10.3)
- încălzire peste 170°C
- şocuri de presiune (pickamer, lovituri de baros, rumeguş,şocuri de explozie)
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Materiale de evitat: materiale combustibile (lemne, mături, rumeguş, vopsele, etc.)şi
lubrifianţi (motorină, benzină, uleiuri, vaselină, etc.), agenţi reducători, acizi, baze, sulfuri,
cloraţi, cloruri, cromaţi, nitraţi, permanganaţi, pulberi metalice (ex.. cupru, nichel, cobalt,
zinc şi aliajele acestora).
Reacţii periculoase/ produşi de descompunere:
- la încălziri puternice, azotatul de amoniu se topeşte (170°C) şi, continuând
încălzirea la peste 200°C poate conduce în orice moment la explozie, în special
dacă azotatul este contaminat cu substanţe menţionate la pct. 10.3.şi dacă azotatul
de amoniu se găseşte în spaţii închise (ţevi, containere, maşini cu pereţi metalici);
- în contact cu materiale alcaline (var, hidroxizi, etc.) poate degaja amoniac gazos
şi la temperatura ambiantă
2. Informaţii toxicologice
Generale: la încălzire poate genera gaze toxice (amoniac, oxizi de azot)
Toxicitate: LD50 (oral, şobolani): >2000 mg/kg
Poate produce metahemoglobinemia.
3. Informaţii ecologice
Solubilitate: produsul este foarte solubil în apă.
Persistenţă/degradabilitate: atât azotul amoniacal cât şi azotul nitric sunt primordiale
în nutriţia plantelor; ionul amoniu se poate oxida, în timp, până la ion azotat, putând
produce acidificarea solului.
Bioacumulare: îngrăşământul nu produce fenomene bioacumulabile.
Ecotoxicitate: are toxicitate redusă pentru viaţa acvatică; TLM 96 între 10-100ppm
4. Identificarea pericolelor
Sănătatea umană
Acest produs este nepericulos dacă este manipulat corect.
În acest sens, se va ţine seama de următoarele aspecte;

- contact cu pielea; poate produce iritaţii la contact prelungit.
- contact cu ochii: poate produce iritarea acestora la contact prelungit sau repetat
- ingestie: în cantităţi mici nu are efecte toxice, iar în cantităţi mari poate genera
deranjamente gastro-intestinale şi, în cazuri extreme (în mod special la copii)
- formarea metahemoglobinemiei, aşa zis-ul sindrom “blue baby” şi poate cauza
apariţia cianozei (sesizată prin albăstrirea buzelor)
- inhalare: concentraţii mari de praf conţinând acest produs pot cauza iritaţii ale
nasului şi ale căilor respiratorii având ca simptome dureri de gât şi tuse.
- efecte pe termen lung: nu se cunosc reacţii adverse
- produse de descompunere termică: inhalarea gazelor rezultate prin
descompunerea termică, conţinând oxizi de azot şi amoniac, poate provoca iritaţii
ale sistemului respirator.

118

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

Mediul înconjurător: azotatul de amoniu face parte din grupa de îngrăşăminte
azotoase şi deci împrăştierea densă poate avea un impact negativ asupra mediului
contaminând din pct. de vedere eutrofic suprafeţele închise de apă sau prin contaminare cu
azotat a terenurilor, a apelor curgătoare sau freatice.
Altele
În caz de incendiu şi încălzire la temperaturi mari
- Îngrăşământul nu este combustibil în sine, dar poate întreţine combustia chiar şi
în absenţa aerului.
- La cca 170°C se topeşte,descompunându-se relativ încet în amoniac şi acid
azotic;
- La peste 200°C descompunerea este rapidă şi dacă nu se iau măsuri imediate de
răcire prin stropire cu o cantitate maxim posibilă de apă (inundare efectivă),
reacţia de descompunere poate deveni o reacţie în lanţ, produşii de descompunere
(oxizii de azot) catalizând reacţia care se poate transforma în orice clipă în
explozie;
- Îngrăşământul poate să se aprindă şi să ardă la temperaturi mari (peste 400°C) cu
descompunere simultană în oxizi de azot, descompunere care se poate transforma
în explozie în anumite condiţii (contaminarea cu materiale incompatibile precum
combustibili (benzină, motorină), lubrifianţi (vaseline, uleiuri), pulberi metalice şi
alte materiale.
5. Produse de descompunere termică.
- contact cu pielea: spălaţi suprafeţele expuse cu apă rece,din abundenţă, iar dacă
este cazul se solicită asistenţă medicală
- inhalare: scoateţi persoana expusă din spaţiul contaminat cu gaze; persoana
afectată se ţine în repaus şi într-o zonă caldă chiar dacă nu prezintă simptome
evidente administraţi oxigen mai ales dacă persoana are buzele albăstrite;
respiraţia artificială trebuie aplicată doar în ultima instanţă; la expunere
prelungită, se recomandă menţinerea sub observaţie medicală cel puţin 48 ore,
spre a preveni apariţia unui eventual edem pulmonar.
FORMALDEHIDĂ
1. Identificarea pericolelor
Limita inferioară de explozie: 6%
Limita superioară de explozie: 36,5%
Riscuri majore pentru sănătate: iritarea şi necrozarea pielii şi mucoaselor; moartea
poate surveni în caz de ingerare a 30 ml soluţii formol 37%
Riscuri pentru materiale: produsul stabilizat cu metanol este inflamabil.
Efecte potenţiale asupra sănătăţii:
Inhalare:
Expunere pe termen scurt: iritare căi respiratorii, ameţeală, tuse şi stări alergice
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Expunere pe termen lung: intoxicaţii, tulburări nervoase, pierderea cunoştinţei,
pneumonii, şi edem pulmonar după câteva ore
Contactul cu pielea:
Expunere pe termen scurt: iritaţii şi dermatoze alergice, care se manifestă prin
înroşirea pielii Expunere pe termen lung: aceleaşi ca şi efectele raportate în expunerea
pe termen scurt, apariţia de umflături
Contactul cu ochii:
Expunere pe termen scurt: iritare, afectarea ochilor, lăcrimare
Expunere pe termen lung: lezarea mucoaselor oculare
Ingestie:
Expunere pe termen scurt: iritarea, inflamarea şi rănirea tubului digestiv, dureri
abdominale, ameţeală şi leşin
Expunere pe termen lung: provoacă chiar moartea accidentatului
Informaţii toxicologice
Efecte locale: Iritant pentru piele, mucoase şi ochi
Nivel de toxicitate acută: toxic: absorbţie dermică, otravă prin ingestie
toxic: inhalare
Organe afectate: aparatul digestiv şi respirator
Date suplimentare: Poate cauza efecte ireversibile, efect cancerigen (evidenţă
limitată), moartea.
OSHA şi NIOSH clasifică formaldehida drept un carcinogen. Prezintă efecte
teratogene şi care cauzează tumori reproduse experimental. Formaldehida în stare gazoasă
este suspectată de a fi un carcinogen pentru om.
Informaţii ecologice. Efectele produsului în mediul înconjurător, persistenţa şi
biodegradabilitatea, toxicitate.
Date privind ecotoxicitatea:
Este periculoasă pentru apa subterană, de suprafaţă sau sistemul de canalizare. Nu
trebuie să ajungă în apă fără a fi diluată sau neutralizată.
Toxicitate pentru peşti: 50 - 200 mg/L sunt periculoase pentru peştii tropicali
Toxicitate pentru nevertebrate: 383 ug/L 48 ore EC50 (imobilizare) Water flea
(Daphnia magna)
Toxicitate pentru alge: 1 - 2 mg/L împiedică creşterea bacteriilor, a algelor şi a altor
organisme
Date privind iritaţia: 2 mg / 24 ore piele - iepure, acută;
LD50 = 42 mg/ kg şoarece (oral)
LD50 = 270 mg/ kg iepure (dermic)
LD50 = 5628 mg/ kg şobolan (oral)
Formaldehida este uşor biodegradabilă în soluţii diluate, de microorganisme
specializate. Foarte toxic pentru om şi viaţa acvatică.
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3.3.2. Comportamentul fizic şi chimic în condiţii normale de utilizare şi în

condiţii previzibile de accident
Tabelul 8

1

Denumirea
substanţei
periculoase
2

1.

Gaz metan

Nr.
crt.

2.

3.

4.

Amoniac

Comportament în condiţii
Nr. CAS
3
74-82-8

7664-41-7

Acid azotic

7697-37-2

Azotat de amoniu

6484-52-2

normale
4
Produs stabil la temp.
ambianta; nu suferă
polimerizări
accidentale.

accident

5
Formeaza amestecuri explozive cu
aerul; se aprinde în contact cu
suprafetele încălzite şi în prezenta
oricaror surse de scantei.
Reacţionează violent cu acizii, cu
Produsul este stabil în agenţii oxidanţi, cu sărurile de
condiţii normale de brom, halogenuri şi
interhalogenuri, compuşi cu aur,
depozitare şi
argint, telur, mercur, etilenoxid,
manipulare
acid hipocloric, hipocloriţi, metale
Nu suferă
(atacă cuprul, zincul, aluminiul şi
polimerizări
aliajele lor). Prin dizolvare în apă
accidentale
degajă cantităţi mari de căldură.
Acidul azotic se
descompune în aer şi în contact cu
produse organice uşoare.
Acidul azotic se
Reacţionează exploziv în contact
descompune în aer şi
cu combustibilii, cu materiale uşor
în contact cu produse
oxidante ca: lemn, terebentină,
organice uşoare.
pulberi metalice, hidrogen sulfurat,
Reacţionează
carbid, cianuri, alcali; atacă hârtia,
exploziv în contact cu
ţesăturile textile şi majoritatea
combustibilii, cu
metalelor cu excepţia aluminiului,
materiale uşor
aurului, platinei, thoriului,
oxidante
tantalului. Atacă de asemenea
Nu suferă
unele forme de cauciuc, plastic şi
polimerizări
acoperiri; există cel puţin 150
accidentale.
elemente şi produse chimice
incompatibile cu acidul azotic;
reacţionează cu apa producând
căldură şi vapori corozivi şi toxici.
Azotatul de amoniu poate deveni
Este stabil la
temperatura camerei, explozibil în anumite condiţii.
în condiţii normale de Impulsul iniţial necesar
descompunerii explozive a
depozitare şi
azotatului poate fi transmis prin
manipulare.
încălzire, frecare, lovire, şoc.
Nu suferă
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Tabelul 8 continuare
Nr.
crt.
1

Denumirea
substanţei
periculoase
2

Comportament în condiţii
Nr. CAS

normale

3

4
polimerizări
accidentale

5.

Formaldehidă

50-00-0

6.

Hidrogen

1333-74-0

Formaldehida
polimerizează în
stare gazoasă sau
lichidă şi se oxidează
în aer, formând acid
formic. Stabil în
condiţii normale de
temperatură
(10-300 C)
La temperaturi sub 100 C formaldehida
polimerizează. Prin
încălzire produsul se
depolimerizează
Hidrogenul este
stabil la temperatura
camerei, în
containere închise, în
condiţii normale de
depozitare şi
manipulare.
Nu suferă
polimerizări
accidentale

122

accident
5
descărcări electrice sau prezenţa
unor substanţe organice precum
uleiuri, motorină, solvenţi, etc.
Reacţionează cu bazele şi cu agenţii
oxidanţi
De evitat căldura, flăcările,
scânteile şi alte surse de aprindere.
De evitat inhalarea produsului sau a
produselor de ardere. A nu se
amesteca în surse de apă sau
canalizare.
Produse de descompunere termică:
oxizi de carbon

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Proiect nr.:

Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE/
Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

MD
1005.014

Cap. 4. IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA RISCURILOR
ACCIDENTALE ŞI METODE DE PREVENIRE

4.1. Identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi ale obiectivului

care ar putea prezenta un pericol de accident major
Complexitatea instalaţiilor de pe S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. poate
conduce la un potenţial pericol major pentru factorii de mediu şi factorul uman.
Activităţile cu factor de risc accentuat impun, ca pe lângă măsurile curente de
exploatare în condiţii de siguranţă, să existe şi o evaluare a riscului şi a consecinţelor
posibile. În cadrul Raportului de securitate - volumele anexe, se vor analiza detaliat părţile
din cadrul obiectivului de la care ar putea fi provocat un accident major - se va realiza o
structurare a instalaţiilor pe obiective relevante pentru securitate (ORS) şi pe părţi de
instalaţie relevante pentru securitate (IRS).
Prin ORS se înţelege o unitate tehnică din cadrul unui obiectiv. Astfel, obiectivul
poate fi structurat în funcţie de aspectele relevante pentru securitate ale instalaţiilor.
Instalaţiile care prezintă o strânsă legătură între ele din punct de vedere tehnologic şi la care
nu se poate exclude acţiunea reciprocă, relevantă pentru securitatea tehnică, se tratează ca 1
ORS.
Astfel, în cadrul GA-PRO-CO CHEMICALS ca părţi relevante pentru securitate sunt
analizate următoarele ORS:
Tabelul 9
Nr.
Componenţa ORS
crt.
Instalaţia Acid azotic
1.
Instalaţia Azotat de amoniu /nitrocalcar
2.
Instalaţia Amoniac Salzgitter
3.
Instalaţia Uree granulată
4.
Instalaţia de îngrăşăminte lichide tip UREAN 32
Depozitele de amoniac lichid şi rampa de încărcare /descărcare
5.
Depozitul de azotat de amoniu ambalat – rampa de încărcare/descărcare
6.
Cantităţile de substanţe periculoase utilizate în laboratoare, staţii de tratare apă
industrială şi uzată, instalaţii de demineralizare, turnuri de răcire, centrala termică, etc., sunt
mai mici de 2% din cantităţile relevante prevăzute în H.G. nr. 804/2007 modificată prin
H.G. nr. 79/2009.
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Aceste obiective nu intră sub incidenta prevederilor H.G. nr. 804/2007 modificată
prin H.G. nr. 79/2009, la limita inferioară şi superioară a cantităţilor relevante specifice, de
aceea nu sunt cuprinse în Tabelul 1 ca obiective relevante pentru securitate.
Un ORS poate conţine mai multe părţi din instalaţie relevante pentru securitate (IRS).
Părţile instalaţiei relevante pentru securitate sunt:
- părţile instalaţiei cu conţinut special de substanţe;
- părţile instalaţiei cu funcţie specială de securitate tehnică.
Părţile instalaţiei relevante pentru securitate cu conţinut de substanţe toxice şi
periculoase sunt acele părţi de instalaţie în care este prezentă o substanţă într-o cantitate
relevantă.
Ca unitate de măsură a relevanţei pentru securitate au fost utilizate cantităţile de prag
pentru IRS menţionate în anexa 1 a H.G. nr. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009.
În situaţia instalaţiilor ORS relevante pentru securitate din cadrul S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. astfel de părţi de instalaţie cu conţinut special de substanţe sunt
considerate: rezervoare, evaporatoare, coloane, compresoare, conducte cu conţinut de
substanţe corespunzător.
Părţile instalaţiei relevante pentru securitate cu funcţie specială de securitate tehnică,
au importanţă deosebită pentru prevenirea şi limitarea accidentelor, ele fiind reprezentate
prin:
- dispozitive de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor;
- dispozitive de măsurare şi reglare cu funcţie de prevenire sau limitare a
accidentelor;
- părţi de instalaţie pentru evacuarea substanţelor periculoase (supape, duze, etc.);
- dispozitive de atenţionare, alarmare şi securitate cu funcţie de prevenire şi
limitare a accidentelor
IRS sunt cercetate pe fiecare instalaţie analizată în cadrul Raportului de securitate în
volumele de anexe.
Împărţirea este efectuată funcţie de riscul pe care îl provoacă, respectiv îl prezintă,
risc determinat atât de cantităţile de substanţe periculoase existente în instalaţie, cât şi de
caracteristicile substanţelor (stare de agregare, presiune de vaporizare, caracteristici
toxicologice şi ecotoxicologice, ş.a.).
4.1.1. Identificarea surselor de risc de accident major
Exploatarea eficientă a liniilor şi instalaţiilor tehnologice presupune funcţionarea
cvasicontinuă a acestora, prin diminuarea substanţială a ponderii opririlor cauzate de diferite
defectări, în circumstanţele protejării corespunzătoare a sănătăţii personalului angajat, ale
menţinerii integrităţii fizice a echipamentelor tehnologice şi ale conservării calităţii
mediului ambiant.
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O componentă esenţială a oricărei analize de risc o constituie identificarea tuturor
factorilor de risc implicaţi în punerea în operă a sistemelor tehnice/tehnologice. Aceştia se
identifică, în principal, cu factorii aflaţi la originea disfuncţiilor generatoare de accidente
tehnice şi sunt prezentaţi în Figura 10.
Descoperirea surselor de pericol şi a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea
măsurilor necesare evitării accidentelor se realizează prin analize sistematice de
identificare a pericolelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În volumele anexe pe obiectele relevante pentru securitate, s-a prezentat detaliat o
analiza de risc pentru care în cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG – metoda
sistematică cea mai cunoscută şi recunoscută în toată lumea.
Modul de lucru este brainstorming în echipă şi completarea rezultatelor într-un tabel.
Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru au fost următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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Figura 10 – Disfuncţiile generatoare de accidente tehnice şi factorii asociaţi acestora
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Realizarea sistemelor tehnice/tehnologice necesită asigurarea – pe parcursul tuturor
fazelor caracteristice (concepţie, realizare şi exploatare) – a unor niveluri ridicate de
fiabilitate şi de securitate tehnică.
Ţinând cont de etapele punerii în funcţiune a unui sistem tehnic/tehnologic –
concepţie, realizare – exploatare – identificarea şi sistematizarea factorilor de risc presupune
gruparea în următoarele categorii:
1. factori intrinseci, caracteristici sistemului tehnic / tehnologic considerat:

sunt asociaţi fazelor de concepţie şi realizare ale sistemului;

exprimă viciile cu care sistemul tehnic / tehnologic intră în exploatare la
beneficiar;
2. factori asociaţi condiţiilor de exploatare şi de amplasament:

sunt asociaţi tuturor acţiunilor distructive exercitate asupra sistemului tehnic /
tehnologic, pe durata exploatării acestuia;
3. factorul uman asociat condiţiilor de exploatare:

grupează toate erorile umane ce se manifestă în activităţile de exploatare
tehnologică, mentenanţă, de-a lungul duratei de funcţionare a sistemului
tehnic / tehnologic.
Factorii intrinseci de risc tehnic
Se conturează trei grupe mari de factori intrinseci. Organigrama principalilor factori
intrinseci de risc tehnic este redată în Figura 11.
Factorii intrinseci de risc tehnic, nu numai de natură materială, se identifică cu
cauzele posibile de producere ale avariilor majore, asociate însăşi sistemelor
tehnice/tehnologice.
Aceşti factori, de natură nu numai materială, acţionează în faza de exploatare,
concomitent şi corelat atât cu factorul uman, cât şi cu factorii asociaţi condiţiilor de
exploatare şi de amplasament. Un important factor de risc de natură mecano – tehnologică,
îl constituie îmbinările sudate. La acest nivel au loc modificări complexe de compoziţie
chimică şi de structură.
Alţi factori intrinseci sunt:
- incompatibilitatea materialelor sistemului tehnologic cu condiţiile de exploatare;
- dimensionare necorespunzătoare a componentelor structurale;
- tensiuni mecanice reziduale provenite din tehnologia de uzinare;
- stabilitate redusă a caracteristicilor mecanice şi elastice în domeniul
temperaturilor înalte;
- susceptibilitate la rupere / distrugere prin oboseală;
- susceptibilitate faţă de diferite procese de coroziune;
- rezistenţă mecanică redusă, ş.a.
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Figura 11. Organigrama principalilor factori intrinseci de risc tehnic
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Fiecare din factorii de risc intrinseci, nominalizaţi, se poate manifesta – respectiv
poate deveni, din factor de risc ipotetic, factor de risc potenţial – numai în contextul unor
circumstanţe favorabile, adică numai împreună cu factorul uman şi/sau cu factorii de risc
asociaţi corespunzători.
Factorii asociaţi
Factorii de risc tehnic asociaţi condiţiilor de exploatare şi de amplasare teritorială,
nu numai de natură materială, se identifică cu cauzele posibile de producere a avariilor
majore, corespunzătoare tuturor acţiunilor distructive exercitate asupra sistemului
tehnic/tehnologic, pe durata exploatării acestuia.
Factorii de risc tehnic asociaţi se manifestă numai în conjuncţie cu factorii
intrinseci şi/sau cu factorul uman.
Un exemplu de factor asociat este presiunea. Presiunea manometrică interioară
poate genera următoarele efecte:

curgerea tehnică a materialului care se constituie într-o limită de solicitare,
premergătoare iniţierii ruperii materialului;

spargerea peretelui componentei structurale, cu implicaţii deosebit de grave
în cazul mediilor de lucru compresibile, fierbinţi, inflamabile, explozive sau
letale;

pierderea etanşeităţii incintei tehnologice, cu impact negativ în situaţia
fluidelor inflamabile, explozive sau letale;

oboseala mecanică a materialului de bază care poate iniţia fie ruperea, fie
fisurarea şi, ulterior, fracturarea prin oboseală a materialului;

desprinderea/smulgerea componentelor aparaturii tehnologice;

şocurile barice care, conjugate cu existenţa unor factori intrinseci
defavorabili, pot iniţia fisurarea şi fracturarea materialului.
Presiunea manometrică exterioară poate conduce la pierderea stabilităţii mecanice
a componentelor structurale ale aparaturii tehnologice.
Regimul termic de solicitare poate consta în temperaturi ridicate sau joase.
Temperaturile ridicate pot genera următoarele efecte:
- dilatarea materialului;
- relaxare mecanică;
- oboseală termică, care poate iniţia ruperea, fisurarea şi ulterior fracturarea
materialului;
- şocuri termice;
- transformări fizice şi chimice la nivelul materialului, cu efecte asupra
rezistenţei mecanice, rezistenţei la coroziune, etc.
Temperaturile scăzute pot genera:
- susceptibilitate la fragilizarea la rece;
- fisurare;
- rupere material.
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Funcţionarea sub sarcină poate genera:
- relaxare mecanică;
- oboseală mecanică, termică, termomecanică;
- îmbătrânirea materialului, fisurarea materialului, etc.
Factorii climatici pot intensifica solicitările mecanice şi/sau termice aplicate
componentelor structurale (vântul, zăpada, îngheţul, ş.a) şi pot iniţia diferite acţiuni
distructive asupra materialului sau pot modifica caracteristicile mecanice de bază ale
materialului.
Factorul uman
Erorile uman în exploatare pot fi:
- erori în condiţiile exploatării tehnologice: manevre greşite, interpretarea
eronată a unor informaţii, comunicare defectuoasă
- erori în activitatea de mentenanţă: nerespectarea procedurilor de supraveghere
tehnică, monitorizare, întreţinere; omiterea unor operaţii din activitatea de
mentenanţă, care potenţează anumiţi factori de risc intrinseci sau asociaţi
Principalele tipuri de evenimente, în care sunt implicate substanţe periculoase,
pentru care se întocmesc planuri de urgenţă sunt:
- emisii de substanţe periculoase
- avarii
- accidente chimice majore
- incendii
- explozii
Emisiile de substanţe periculoase, toxice pot apare în situaţii de:
 purjare instalaţii le opriri accidentale
 defecţiuni la etanşare pompe, compresoare
Alături de emisiile punctiforme, un loc important în evaluarea riscului îl constituie
emisiile difuze ce apar în procesul de producţie sau manipulare, depozitare, datorită
neentaşeităţilor din instalaţii.
Principalii poluanţi în emisiile difuze în atmosferă în cadrul GA – PRO - CO
CHEMICAL
sunt NH3, NOx, pulberi.
Avariile / accidentele chimice ce pot apare la instalaţiile din cadrul GA-PRO-COCHEMICALS sunt:
 avarii / accidente tehnologice, cu efect de oprire accidentală a utilajelor /
instalaţiilor, datorate următoarelor cauze:
- lipsă materii prime
- oprire alimentare cu gaz metan
- cădere alimentare cu energie electrică, apă, etc
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 avarii mecanice
- neetanşeităţi, coroziune la utilaje (rezervoare, pompe, compresoare, etc),
conducte
- fisuri sau rupturi pe traseele de conducte
- defecţiuni aparatură AMC
- fisuri corp utilaje
Accidente majore
Emisiile toxice rezultate în urma producerii unui accident major reprezintă un
pericol pentru viaţa oamenilor, animalelor şi vegetaţiei, putând produce daune
ireversibile. Pericolul este generat de proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale
substanţelor, timpul de expunere, condiţiile meteo de dispersie.
În cadrul GA-PRO-CO-CHEMICALS, se consideră că prezintă pericol major
următoarele substanţe:
- amoniac, azotat de amoniu, acid azotic, oxizi de azot, substanţe cu acţiune
iritantă şi sufocantă.
Incendii
Riscul de incendiu pe platformă este relativ redus şi asociat celui de explozie.
Probabilitatea de producere este: probabile, dar nu frecvente.
Expolozii
Clasificarea zonelor cu pericol de explozie se face funcţie de posibilitatea apariţiei
unui amestec exploziv şi includ:
- zona 0 – zona în care amestecurile explozive de gaze sau vapori inflamabili
există continuu sau pentru perioade lungi de timp
- zona 1 - zona în care amestecurile explozive de gaze sau vapori inflamabili pot
să apară intermitent, în condiţii normale de funcţionare, respectiv 10 – 10.000
ore/ an
- zona 2 - zona în care amestecurile explozive pot să apară numai accidental şi
pentru perioade scurte de timp – 10 ore/ an
Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezintă în ordine:
- eliberările de substanţe toxice;
- avarii;
- accidente chimice;
- incendiile;
- exploziile.
Analiza asupra frecvenţei de apariţie a tipurilor de evenimente relevă:
 instalaţiile unde se pot produce cele mai grave evenimente sunt:
- instalaţia de amoniac Salzgitter;
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depozitul de amoniac lichid, depozitul TK251;
instalaţia de azotat de amoniu;
depozitul de azotat de amoniu

 cele mai frecvente tipuri de evenimente sunt:
- emisii de substanţe periculoase
- avarii
- accidente chimice majore
- incendii
- explozii
În acest context sunt luate masuri tehnologice specifice de evitare a producerii
unor astfel de urgente, de limitare a efectelor generate de producerea probabilă a unui
astfel de accident.
Accidentele majore identificate pentru fiecare instalaţie tehnologică, condiţiile de
producere a acestora şi măsurile de intervenţie necesare sunt prezentate în tabelul 10.
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Tabelul 10
Instalaţia

Amoniac
Salzgitter

Depozite
amoniac
lichid

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice
- întreruperea alimentării cu gaz metan
şi / sau cu utilităţi
- exploatare la parametrii diferiţi de cei
normali, optimi
Avarii mecanice
- neetanşeităţi la armături şi garnituri
compresor refrigerare
- neetanşeităţi presetupe şi armături la
pompe amoniac, pompe spălare gaz brut
la sinteză
- deteriorare armături la răcitoarele de
amoniac, schimbătoare de căldură, etc
Explozie, incendiu
- spart tub reformer primar
- fisurat colector gaz metan
- pierderi ulei la compresoare
Accident chimic
- fisuri la separatoare amoniac,
colectoare prin care circulă amoniac şi
soluţie Benfield
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri, cu
emisii mari de amoniac în aer

Măsuri de intervenţie
- oprirea utilajului sau a instalaţiei,
dacă este cazul
- remedierea defecţiunilor, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (izolare echipament,
golire,
spălare,
inertizare,
determinarea
concentraţiei
de
substanţe periculoase
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă, internă.
Se pun în aplicare prevederile
planului de protecţie şi intervenţie
în caz de accident chimic, planului
de urgenţă internă.

- oprire utilaje şi izolare echipament
- by-pasarea utilajelor la care a
apărut defecţiunea
Avarii tehnologice şi mecanice
remediere
defecţiuni,
cu
- întreruperea alimentării cu utilităţi
respectarea măsurilor tehnologice
- dereglare parametrii optimi de proces
de securitate (golire, spălare,
- neetanşeităţi la armături şi garnituri
inertizare,
determinarea
compresoare
- neetanşeităţi trasee, presetupe la pompe concentraţiei de amoniac în aer şi
apă)
amoniac
- inundare cu apă, diluare
- neetanşeităţi, fisuri la trasee
- respectarea prevederilor din
tehnologice, compresoare, etc
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută
Se pun în aplicare prevederile
Explozie, incendiu
planului de urgenţă internă.
- fisură corp tanc urmată de explozie şi
incendiu
Se pun în aplicare prevederile
Accident chimic
planului de urgenţă internă.
- creştere presiune în tanc urmată de
emisii de amoniac în aer
- fisurare compresor refrigerare
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Tabelul 10 continuare
Instalaţia

Scenariul accidentelor majore

Avarii mecanice
- defecţiuni etanşare pompă
- fisuri, coroziune traseu
Explozie, incendiu
Rampă
- fisură corp cisternă urmată de
încărcare/descărcare
explozie şi incendiu
amoniac
Accident chimic
- neetanşeităţi, defecţiuni
garnituri, flanşe, cisterne,
vagoane;
- creştere presiune în cisternă
urmată de emisii de amoniac în
aer

Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu
utilităţi
- exploatare la parametrii diferiţi
de cei normali, optimi
- neetanşeităţi, trasee, armături,
scăpări de amoniac la îmbinări
- neetanşeităţi, defecţiuni
mecanice la pompele de acid
Acid azotic

Accident chimic
- fisuri / rupere conductă amoniac
- spărturi mari la rezervoarele de
stocare
- funcţionare defectuoasă a
instalaţiei cu emisie mare de oxizi
de azot în aer la duză
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Măsuri de intervenţie
- oprire pompă, trecere pe pompa
de rezervă, remediere defecţiune
-izolare traseu, purjare amoniac,
spălare, suflare cu azot, înlocuire
tronson fisurat
-respectarea strictă a instrucţiunilor
de lucru cu amoniac.
- izolare cisternă
- scoaterea imediată din convoi a
cisternei cu defecţiuni, pentru
remediere
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.

- oprire instalaţie (utilaj) şi izolare
echipament
- izolare alimentare cu amoniac
lichid
- golirea şi darea în expansie a
amoniacului gazos
- diluare, neutralizare
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (golire, spălare,
determinarea concentraţiei de
substanţe periculoase)
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
depozitului pentru situaţia apărută
- oprire instalaţie şi izolare
echipament
remediere
defecţiuni,
cu
respectarea măsurilor tehnologice
de securitate (golire, spălare,
determinarea concentraţiei de
substanţe periculoase în aer şi apa
uzată evacuată din instalaţie)
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
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Instalaţia

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri
la colectoarele de acid azotic şi
amoniac
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri
la pompe soluţie azotat
- neetanşeităţi la sistemul de benzi
transportoare

Azotat de
amoniu

Accident chimic
- defectare aparatură AMC
- eroare umană, intervenţii
neautorizate
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Tabelul 10 continuare
Măsuri de intervenţie
- oprire alimentare cu acid azotic,
amoniac
- golire trasee
- remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor
tehnologice de securitate
- diluare, neutralizare, epurare
- respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a
instalaţiei pentru situaţia apărută
- oprire alimentare
- scurgere trasee
- suflare cu azot
- remediere defecţiune
- diluare, neutralizare, epurare

Explozie
- impurităţi organice în soluţia de
azotat de amoniu de concentraţie
minim 97%
- scântei produse la tăiere, sudură,
Se pun în aplicare prevederile
şlefuire în zona cu soluţie concentrată
planului de urgenţă internă.
de azotat
- supraîncălzirea sistemului de
distribuţie topitură azotat de la turnul
de granulare

Ambalare şi
depozitare
azotat de
amoniu

- oprire benzi
- remediere defecţiune (centrare,
vulcanizare)
- colectare azotat sau uree de pe
sol

Avarii mecanice
- descentrare, rupere benzi
transportoare

Incendiu urmat de explozie
- amestecarea unei părţi din azotat cu
Se pun în aplicare prevederile
o substanţă combustibilă, sau
planului de urgenţă internă.
detonarea cu o cantitate semnificativă
de explozibil
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Instalaţia

Scenariul accidentelor majore
Avarii tehnologice şi mecanice
- întreruperea alimentării cu utilităţi
- neetanşeităţi la pompe
- fisuri trasee amoniac

Uree

Accident chimic
- scăpări mari la vasul tampon de
amoniac
- defecţiuni coloană desorbţie,
scăpări mari la capac, flanşe, supape
de siguranţă
- disfuncţionalităţi la turnul de
granulare şi fluidizator

Proiect nr.:
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Tabelul 10 continuare
Măsuri de intervenţie
- oprire alimentare cu amoniac
- golire trasee, spălare, suflare cu
azot
-remediere defecţiuni, cu
respectarea măsurilor
tehnologice de securitate

Se pun în aplicare prevederile
din planul de urgenţă internă.

- oprire alimentare cu soluţie de
azotat şi uree;
Avarii tehnologice şi mecanice:
- golire trasee;
- întreruperea alimentării cu utilităţi;
- remediere defecţiuni, cu
- neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri
respectarea măsurilor
la conductele de azotat soluţie şi uree
tehnologice de securitate;
soluţie.
- diluare, neutralizare, epurare
- neetanşeităţi presetupe şi garnituri
ape;
la pompe soluţie azotat şi uree;
Instalaţia
- respectarea prevederilor din
Îngrăşăminte
Regulamentul de funcţionare a
lichide
instalaţiei pentru situaţia apărută.
UREAN 32
Explozie:
- impurităţi organice în soluţia de
azotat de amoniu de concentraţie
minim 94%; - scântei produse la
Se pun în aplicare prevederile
tăiere, sudură, şlefuire în zona cu
planului de urgenţă internă.
soluţie concentrată de azotat;
- supraîncălzirea sistemului de
transport soluţie azotat de amoniu.
În concluzie, în instalaţiile şi activităţile conexe care ar putea prezenta un pericol
de accident major, prezenţa substanţelor periculoase poate iniţia următoarele categorii de
riscuri:
a) Risc industrial, care poate fi generat de:
- avarii tehnologice;
- avarii mecanice.
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b) Risc de mediu, care poate fi generat de:
- depozitarea şi utilizarea substanţelor periculoase;
- evacuări necontrolate de poluanţi în ape, aer, sol şi ape subterane;
- stocarea şi depozitarea deşeurilor care prezintă risc;
- calamităţi naturale.
c) Risc produs de emisiile de poluanţi asupra stării de sănătate.
d) Risc produs de evacuările platformei asupra biodiversităţii.
Pe lângă evenimentele cu pondere importantă, caracteristice activităţii GA – PRO
- CO CHEMICAL, dezastrele pot conduce la risc major, respectiv inundaţiile şi seismele.

137

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Proiect nr.:
MD

Săvineşti

COMPARTIMENT PROCESE/ Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

1005.014

4.2. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea
producerii acestora
Accidente majore pot apărea atât în zona instalaţiilor în funcţiune, cât şi în zona
depozitelor în care sunt stocate substanţe toxice şi periculoase.
În urma analizei calitative a riscului au fost identificate, la nivelul fiecărui ORS, o
serie de scenarii accidentale, pentru care au fost estimate, pe baza atât a rezultatelor
analizei calitative, cât şi a datelor istorice privind accidente similare, probabilitatea
producerii şi consecinţele accidentelor. Dintre aceste scenarii, au fost selectate în vederea
analizei cantitative a riscului acelea care se caracterizează printr-un nivel de risc ce
impune adoptarea unor măsuri de reducere a probabilităţii şi consecinţelor (ALARP).
În tabelul de mai jos se prezintă scenariile posibile de accidente majore
identificate pentru fiecare instalaţie tehnologică relevantă pentru securitate,
probabilitatea, nivelul consecinţelor precum şi nivelul de risc al acestuia. Descrierea
detaliată a acestor posibile scenarii de accidente s-a făcut în volumele anexe ale
raportului de securitate dezvoltate pe obiecte relevante pentru securitate.
Tabelul 11
Nr.
Crt.

Scenariu

Substanţa
implicată

1.

Avarie la
gazometrul de
amoniac

Amoniac

2.

Explozie la un
reactor de
oxidare a
amoniacului

Amoniac

3.

Ruperea
traseului de
alimentare cu
amoniac gazos

Amoniac

4.

5.

Explozia a 10 t
azotat
la granulator
Explozie în
camera de
ardere a
reformerului
primar

Azotat de
amoniu

Metan

Tip
accident

Cauze
posibile
- Coroziune
- Eroziune
Accident
- Eroare AMC
chimic
- Accident
mecanic
Explozie
CVE - Eroare de
urmată operare
de
- Defecţiune
accident AMC
chimic
- Coroziune
- Eroziune
Accident - Cedare
chimic armătură
- Accident
mecanic

Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

4

8

2

4

8

2

4

8

Explozie - Eroare tehnica

2

4

8

- Eroare de
Explozie operare
CVE - Defecţiune
AMC

2

4

8
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Tabelul 11 continuare
Nr.
Crt.

Scenariu

Substanţa
implicată

Tip
accident

6.

Explozie în
hala
compresoarelor

Hidrogen

Explozie - Neetanşeităţi
CVE - Eroare umană

7.

Avarie la un
vas tampon de
amoniac lichid

Amoniac

Accident
chimic

8.

Neetanşeitate
la un traseu de
amoniac lichid

Amoniac

Accident
chimic

9.

Ruperea unei
armături pe
corpul
rezervorului
TK 251

Amoniac

Accident
chimic

10.

Ruperea unei
armături la
baza
rezervorului
TK 251

Amoniac

Accident
chimic

11.

Distrugerea
rezervorului
TK 251

Amoniac

Accident
chimic

12.

Avarie la un
rezervor
cilindric de
amoniac
T1 – T11

Amoniac

Accident
chimic

Azotat de
amoniu

Explozie

Explozia a 400
t azotat pe
13.
platforma de
depozitare

Cauze
posibile

- Coroziune
- Eroziune
- Cedarea unei
armături
- Accident
mecanic
- Uzură
- Coroziune
- Eroziune
- Accident
mecanic
- Coroziune
- Eroziune
- Cedarea unei
armături
- Accident
mecanic
- Coroziune
- Eroziune
- Cedarea unei
armături
- Accident
mecanic
- Coroziune
- Eroziune
- Accident
mecanic
- Atac armat
- Coroziune
- Eroziune
- Cedarea unei
armături
- Accident
mecanic
- Accident în
vecinătate
- Atac armat
- Cauză externă
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Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

2

5

10

2

5

10

2

4

8

1

6

6+

1

6

6+

1

6

6+

1

6

6+

1

6

6+
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Tabelul 11 continuare
Nr.
Crt.

Substanţa
implicată

Scenariu

Explozia a
14. 1000 t azotat în
depozit

Azotat de
amoniu

Explozie
generală a
. 1400 t azotat în
depozit

Azotat de
amoniu

15.

Tip
accident

Cauze
posibile
- Accident în
vecinătate
Explozie
- Atac armat
- Cauză externă
- Accident în
vecinătate
Explozie
- Atac armat
- Cauză externă

Probabilitate
(F)

Consecinţe
(I)

Nivel
risc

1

6

6+

1

6

6+

Pentru clasificarea pericolelor de accident major, s-a luat în considerare atât
probabilitatea producerii unui accident, cât şi efectele acestuia. Nivelul de risc este definit
astfel ca produsul dintre probabilitatea producerii unui eveniment şi efectele acestuia,
conform ecuaţiei:
Risc (R) = Probabilitate (F) x Consecinţe (I)
Cuantificarea nivelului de risc se realizează conform matricei prezentate în tabelul 12.
Tabelul 12
Matricea de risc pentru identificarea pericolelor de accident major (Maria, 2007)
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

6
5
4
3
2
1

12
10
8
6
4
2

18
15
12
9
6
3

24
20
16
12
8
4

30
25
20
15
10
5

36
30
24
18
12
6+

Interpretarea nivelului consecinţelor unui accident major asupra sănătăţii,
mediului, precum şi prin pierderile financiare rezultate, este prezentată în tabelul 12a.
Clasele de probabilitate luate în considerare sunt:
- F1 – aproape imposibil – este improbabil ca evenimentul să aibă loc atât la
nivelul instalaţiei analizate cât şi la nivelul instalaţiilor similare existente
(≤10-5/an).
- F2 – improbabil – este improbabil ca evenimentul să se producă la nivelul
instalaţiei analizate, este probabil ca acesta să se producă la instalaţii similare
existente o singură dată în timpul operării acestora (10-4 – 10-3/an)
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- F3 – rar – este probabil ca evenimentul să se producă la nivelul instalaţiei
existente o singură dată pe durata de viaţă a acesteia (~10-2/an)
- F4 – ocazional – este probabil ca evenimentul să se producă de câteva ori pe
durata de viaţă a instalaţiei (~10-1/an)
- F5 – des – este probabil ca evenimentul să se producă de mai multe ori pe
durata de viaţă a instalaţiei (anual)
- F6 – frecvent – evenimentul se poate produce de mai multe ori în timpul unui
an.
Tabelul 12a
Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Fără efect

Vătămări
uşoare

Mediu

Fără efect

Daune
uşoare,
remediere
rapidă

Pierderi
financiare
(mii €)

<5

5 - 10

Sănătate/
securitate

Mediu
I3
Vătămări
cu
spitalizare

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

Dizabilităţi
temporare

Dizabilităţi
permanente

Fatalităţi

Daune
importante,
remediere
posibilă

Daune
majore,
remediere
dificilă

Daune
severe,
remediere
practic
imposibilă

Daune
grave,
dezastru
ecologic

10 - 50

50 - 250

250 - 1000

> 1000

Nivelul de risc este evaluat conform matricei prezentate în tabelul 23, iar
clasificarea acestuia, în funcţie de nivelul probabilităţii şi al intensităţii consecinţelor,
este:

1÷6

RISC ACCEPTABIL

6+ ÷ 16

RISC ACCEPTABIL, CU NECESITATEA ADOPTĂRII DE MĂSURI
DESTINATE REDUCERII PROBABILITĂŢII ŞI A CONSECINŢELOR
(ALARP – AS LOW AS REASONABLY PRACTICABLE)

18 ÷ 36

RISC INACCEPTABIL. SE IMPUN INVESTIŢII MAJORE PENTRU
REDUCEREA RISCULUI. DACĂ ACESTEA NU SUNT FEZABILE, SE
IMPUNE ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII.
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Aprecierea consecinţelor evenimentului se realizează ţinând seama de toate cele
trei aspecte analizate: sănătatea personalului şi a rezidenţilor din zonele afectate, calitatea
mediului şi pierderile economice, şi a fost acordat câte un punctaj separat pentru fiecare
dintre cele trei criterii menţionate. Punctajul consecinţelor globale ale unui accident a fost
stabilit ca valoarea maximă a celor trei punctaje stabilite pentru fiecare criteriu.
De exemplu, pentru un accident cu explozie la un rezervor sferic de Aragaz, au
fost stabilite următoarele niveluri ale consecinţelor:
- consecinţe asupra sănătăţii şi securităţii: I5 (foarte mare)
- consecinţe asupra mediului: I2 (scăzut)
- consecinţe economice: I6 (catastrofal)
Prin urmare, nivelul global de risc al accidentului este dat de punctajul cel mai
mare, datorat pierderilor economice (distrugeri ale echipamentelor, pierderi de produs,
oprirea producţiei), şi anume I6 (catastrofal).
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4.3. Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor
majore identificate
Analiza consecinţelor are ca obiectiv obţinerea informaţiilor necesare
dimensionării zonelor de planificare, delimitării zonelor afectate şi planificării
răspunsului la urgenţă. Criteriile de zonare se stabilesc în funcţie de efectul asupra
populaţiei expuse, mediului şi infrastructurii, în funcţie de natura accidentului. În general,
pentru toate tipurile de accident posibile se definesc trei zone de planificare, după cum
urmează:
- zona I de planificare (de mortalitate ridicată) este definită ca fiind zona în
care se înregistrează decesul a cca. 50 % din populaţia expusă, sau structurile
grele suferă avarii majore, până la distrugere;
- zona a II-a de planificare (de leziuni ireversibile pentru explozii şi
incendii, respectiv zona de intoxicare pentru accidentele chimice) este
definită ca fiind zona în care, populaţia expusă suferă leziuni grave la nivel
somatic şi pulmonar, îmbolnăviri grave, arsuri de gradul I şi II. Clădirile
uşoare suferă avarii majore, devenind inutilizabile. Structurile grele pot suferi
avarii minore;
- zona a III-a de planificare (de atenţie) este definită ca distanţa până la care
efectele accidentului pot fi resimţite şi cauzează îmbolnăviri uşoare, de scurtă
durată, arsuri superficiale, uşor vindecabile, sau populaţia este expusă unor
mirosuri persistente şi neplăcute. În cazul accidentelor cu explozie, structurile
uşoare existente în zona de atenţie pot suferi avarii minore.
Criteriile de stabilire a zonelor de planificare (sau pragurile de referinţă), în funcţie
de tipul accidentelor, sunt prezentate in tabelul 13.
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Tabelul 13. – Valorile prag pentru definirea zonelor de planificare
ZONA DE
SCENARIUL
Accident
chimic
Incendiu

Explozie

ZONA DE

MODEL

MORTALITATE
RIDICATĂ

LEZIUNI
IREVERSIBILE /
DE INTOXICARE

ZONA DE

Dispersie Toxică

AEGL-3 *

AEGL-2 *

AEGL-1 *

Fire ball

1800 TDU **

1000 TDU **

290 TDU **

Pool fire

12,5 kW/mp

5 kW/mp

2 kW/mp

Jet fire

12,5 kW/mp

5 kW/mp

2 kW/mp

UVCE

20 kPa **

7 kPa **

2 kPa**

CVE

20 kPa **

7 kPa **

2 kPa**

BLEVE
(mecanic)

20 kPa **

7 kPa **

2 kPa**

Echiv. TNT

20 kPa **

7 kPa **

2 kPa**

ATENŢIE

Notă:
* Valorile AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) reprezintă valori limită de
expunere a populaţiei în situaţii de urgenţă, pentru timpi de expunere de 10 min., 30 min.,
60 min., 4 ore şi 8 ore, în funcţie de severitatea efectelor toxice, şi sunt aplicabile întregii
populaţii expuse, inclusiv sugari şi copii, şi sunt definite după cum urmează:
- AEGL-1 (limita zonei de atenţie) reprezintă concentraţia minimă a unei
substanţe în aer la care se consideră că populaţia expusă se confruntă cu
disconfort, iritaţii sau o serie de efecte asimptomatice. Efectele sunt tranzitorii
şi reversibile după încetarea expunerii. Această valoare limită este practic
independentă de durata expunerii.
- AEGL-2 (limita zonei de intoxicare) reprezintă concentraţia minimă a unei
substanţe în aer la care se consideră că populaţia expusă poate suferi efecte
ireversibile sau serioase, pe termen lung, asupra sănătăţii, sau este pusă în
imposibilitatea de a se autoproteja.
- AEGL-3 (limita zonei de mortalitate ridicată) reprezintă concentraţia
minimă a unei substanţe în aer la care subiecţii expuşi suferă efecte grave,
potenţial letale, sau chiar fatalităţi.
** În cazul exploziilor vor fi luate în considerare două criterii pentru stabilirea
zonelor de planificare:
- valoarea suprapresiunii frontului undei de şoc
- valoarea unităţii dozei termice TDU [(kW/mp)4/3·s], conform modelului de
incendiu fire ball
şi va fi luată în considerare zona de planificare mai mare.
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În tabelele 14 – 16 sunt prezentate efectele suprapresiunii undei de şoc şi ale
fluxului termic rezultate în urma exploziilor.
Tabelul 14. – Efecte distructive ale suprapresiunii undei de şoc (CPQRA)
Suprapresiune
psi
kPa
0,02
0.14
0,03
0,21
0,04
0,28
0,1
0,69
0,15
1,03
0,3
2,07
0,4
0,5 - 1,0
0,7
1,0
1–2

2,76
3,4 - 6,9
4,8
6,9
6,9 – 13,8

1,3

9,0

2
2–3
2,3
2,5
3

13,8
13,8 – 20,7
15,8
17,2
20,7

3–4

20,7 – 27,6

4
5

27,6
34,5

5-7
7
7–8

34,4 – 48,2
48,2
48,2 – 55,1

9
10

62,0
68.9

.........
300

................
2068

Pagube generate
Zgomot supărător (137 dB la frecvenţe mai joase de 10 - 15Hz)
Spargerea unor geamuri care deja erau sub o uşoara tensiune
Zgomot puternic, bang sonic, spargerea sticlei geamurilor
Spargerea geamurilor de dimensiune mică
Presiunea tipică de fărâmiţare a sticlei
“Distanţa sigură”, caracterizată de efecte minore cu o probabilitate de 0,95;
limită la care ajung schijele dacă acestea se formează, avarii uşoare la
învelitorile construcţiilor, 10% din geamuri se sparg
Limită la care au loc avarii uşoare ale structurilor
Ferestrele de orice dimensiune sunt spulberate
Avarii minore la structura caselor
Demolarea parţială a caselor care devin nelocuibile
Plăcile de azbociment se sfărâmă; sunt demontate plăcile de oţel sau
aluminiu şi apoi cad la sol; panourile din lemn (la casele obişnuite) sunt
smulse şi aruncate la pământ.
Armătura de oţel a clădirilor este uşor distorsionat
Prăbuşirea parţiala a zidurilor si acoperişurilor clădirilor
Pereţi din beton sau zgură se fărâmiţează
Limita inferioara a pagubelor notabile ale structurilor
Distrugerea a 50% din zidăria de cărămidă a structurilor
Echipamentele grele (1300 – 1500 kg) din instalaţiile industriale suferă
daune uşoare; armătura de oţel a clădirilor este contorsionată şi smulsă din
fundaţii
Panourile de oţel cu cadru sau fără cadru sunt demolate; fisuri în
rezervoarele de produse petroliere
Placările metalice exterioare ale clădirilor sunt rupte
Stâlpi de lemn sunt rupţi; presele hidraulice înalte (peste 18000 t) din hale
sunt uşor avariate
Distrugerea aproape completă a construcţiilor
Răsturnarea vagoanelor de tren încărcate
Panourile din zidărie de cărămidă, cu grosimea de la 8 – 12 ţoli, nearmate
sunt dărâmate
Vagoanele de marfă încărcate sunt distruse
Distrugerea totală probabilă a clădirilor; echipamentele grele (peste 3000 kg)
mutate din amplasament şi serios avariate; echipamentele foarte grele (peste
5000 kg) rezistă
Marginea craterului format
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Pe baza datelor prezentate în tabelul 14, pentru stabilirea zonelor de risc în funcţie
de efectul mecanic (unda de şoc) al exploziei au fost luate în considerare următoarele
valori prag:
- pentru zona de mortalitate ridicată: suprapresiune de 20 kPa. La această
valoare, subiecţii expuşi pot suferi leziuni somatice şi ale organelor interne (în
special inimă şi plămâni) severe, iar structurile grele, armate, precum şi
utilajele, suferă avarii majore
- pentru zona de leziuni ireversibile: suprapresiune 7 kPa. La această valoare,
structurile uşoare suferă avarii majore, casele devin nelocuibile. Subiecţii
expuşi pot suferi afecţiuni pulmonare iar fragmentele antrenate de suflul
exploziei pot provoca accidente soldate cu leziuni severe
- pentru zona de atenţie: suprapresiune 2 kPa. La această valoare este stabilită
„zona sigură”, la care nu mai este posibil efectul de şrapnel. Singurul accident
posibil constă în spargerea geamurilor ferestrelor.
Suflul exploziei poate fi resimţit ca un zgomot de joasă intensitate (bang sonic)
până la o suprapresiune a frontului undei de şoc de 0,14 kPa.
Pentru estimarea daunelor provocate de efectul termic al exploziei, pot fi luate în
considerare trei mărimi fizice:
- fluxul radiaţiei termice (sau fluxul termic), q*, ce reprezintă cantitatea de
energie degajată în unitatea de timp şi suprafaţă [kW/mp];
- doza termică, Q*, reprezentând cantitatea totală de energie degajată pe
unitatea de suprafaţă [kJ/mp]
- unitatea dozei termice (Thermal Dose Unit – TDU), ce constituie o expresie a
riscurilor generate de cantitatea de căldură degajată [(kW/mp)4/3·s].
Efectul termic al exploziilor prin descompunere sau combustie poate fi caracterizat
conform modelului fire ball. Datorită duratei mici şi a fluxurilor termice mari, mult mai
relevantă este doza termică (kJ/mp), sau unitatea de doză termică (Thermal Dose Unit –
TDU) [(kW/mp)4/3·s]. În prezenta lucrare a fost aleasă mărimea TDU, ce reprezintă o
expresie fidelă a riscurilor de fatalităţi datorate energiei termice degajate.
În Tabelul 15 sunt prezentate consecinţele expunerii subiecţilor umani la radiaţia
termică, în funcţie de valoarea TDU.
Tabelul 15. – Efectele radiaţiei termice asupra subiecţilor umani (O’Sullivan & Jagger)
TDU, (kW/mp)4/3·s
Vătămări
Medie
Interval
Durere
92
86 – 103
Arsuri de gradul III
105
80 – 130
Arsuri de gradul II
290
240 – 350
Arsuri de gradul I
1000
870 – 2600
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Probabilitatea de producere a fatalităţilor variază în funcţie de valoarea TDU,
dependenţă ce este prezentată în Tabelul 16.
Tabelul 16.
Variaţia probabilităţii fatalităţilor funcţie de valoarea TDU (O’Sullivan & Jagger)
TDU
Efecte observate
(kW/m2)4/3·s
290
Subiecţii expuşi nu se pot autoproteja.
1000
Probabilitatea fatalităţilor: 1 – 5%
1000
Probabilitatea fatalităţilor: 50% în cazul unei expuneri
unilaterale, intense, de scurtă durată (ex. la efecte tip fire ball)
2000
Probabilitatea fatalităţilor: 50%. Probabilitatea este de 100% în
cazul unei expuneri unilaterale, intense, de scurtă durată (ex. la
efecte tip fire ball)
3500
Probabilitatea fatalităţilor: 100%
Pe baza datelor prezentate în tabelele 15 şi 16, pentru stabilirea zonelor de risc în
funcţie de efectul termic (fire ball) al exploziei au fost luate în considerare următoarele
valori prag:
- pentru zona de mortalitate ridicată: TDU = 1800 (kW/mp)4/3 s. La această
valoare, subiecţii expuşi pot suferi arsuri severe, de gradul III, probabilitatea
fatalităţilor depăşeşte 90%
- pentru zona de leziuni ireversibile: TDU = 1000 (kW/mp)4/3 s. La această
valoare, probabilitatea fatalităţilor în cazul unei expuneri unilaterale, de scurtă
durată, poate provoca fatalităţi în proporţie de 50% sau arsuri de gradul I.
- pentru zona de atenţie: TDU = 290 (kW/mp)4/3 s. La această valoare,
subiecţii expuşi suferă arsuri de gradul II, este valoarea limită la care aceştia
nu se mai pot autoproteja.
Un efect secundar al accidentelor cu explozie datorată reacţiilor chimice exoterme
(combustie, descompunere) îl reprezintă iniţierea a noi incendii sau explozii în imediata
vecinătate. Modelul fire ball presupune o reacţie exotermă rapidă, violentă, care se
dezvoltă în timp scurt. În momentul accidentului se dezvoltă un disc de foc, care se înalţă
ulterior datorită diferenţei de densitate faţă de aer. Raza discului de foc iniţial, aşa numita
rază de incendiere (flash radius) Rf, are valoarea de 1,3 x RFB, unde RFB reprezintă raza
maximă a sferei de foc.
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Modelarea matematică a accidentelor
Modelarea exploziilor
Efectele destructive ale exploziilor se pot manifesta prin următoarele fenomene:
- suprapresiunea frontului undei de şoc, fenomen ce însoţeşte toate tipurile de
explozii
- efectul termic al exploziei, în cazul în care exploziile sunt cauzate de o reacţie
chimică exotermă. Acest fenomen nu se manifestă în cazul exploziilor de
natură pur mecanică, precum cele produse la recipiente ce conţin gaze
necombustibile (oxigen, azot, argon) lichefiate sau presurizate.
La nivelul unei platforme producătoare de îngrăşăminte pot surveni explozii ale
amestecurilor gazoase vapori-aer, conform modelelor:
- Unconfined Vapour Cloud Explosions (UVCE) se caracterizează prin
formarea de amestecuri explozive vapori – aer în spaţiu deschis; unda de şoc
se propagă fără a fi obstrucţionată de obstacole mari
- Vapour Cloud Explosion (VCE) se caracterizează prin formarea unui nor de
amestec exploziv, în incinte închise, semideschise sau în aer liber; unda de şoc
a exploziei poate fi obstrucţionată de obstacole mari. În modelarea acestui tip
de scenariu, obstacolele sunt neglijate.
De asemenea pot surveni explozii ale materialelor solide (azotat de amoniu), al
căror comportament este simulat conform echivalenţei cu TNT.
În cazul exploziilor de natură mecanică, cauzate de expansiunea unui lichid
menţinut sub presiune, la o temperatură superioară punctului normal de fierbere (BLEVE
– Boiling Liquid Expanding and Vapor Explosion), efectele accidentului depind de
natura şi proprietăţile substanţei implicate, după cum urmează:
- gaze lichefiate netoxice, neinflamabile (ex. azot lichefiat, amestec abur condens de înaltă presiune) – posibil explozie mecanică. În cazul În care
acestea sunt menţinute la temperaturi superioare (amestec abur – condens) sau
inferioare temperaturii ambiante, acestea pot provoca leziuni (arsuri, respectiv
degerături) personalului aflat în imediata vecinătate a locului accidentului,
chiar daca expansiunea nu are un caracter exploziv.
- gaze lichefiate toxice (ex. amoniac). În acest caz, efectele exploziei mecanice
ce s-ar putea produce sunt irelevante comparativ cu efectele toxice ale
substanţei eliberate.
- gaze lichefiate inflamabile (ex. GPL). În acest caz, se formează un nor de
vapori în imediata vecinătate, orice sursă de foc sau de scântei putând iniţia
combustia explozivă a amestecului gaz – aer. În cazul gazelor inflamabile,
explozia norului de vapori, ale cărei efecte sunt cuantificate atât ca efect
mecanic cât şi ca efect termic (sfera de foc) sunt mult mai relevante
comparativ cu explozia fizică posibil a se produce în urma destinderii.

148

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Săvineşti

COMPARTIMENT PROCESE/ Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
INSTALAŢII DE MEDIU

Proiect nr.:
MD
1005.014

Acronimul BLEVE a fost iniţial introdus de J.B. Smith, W.S. Marsh şi W.L. Walls,
când împreună cu Asociaţia Naţională de Protecţie Împotriva Incendiilor a SUA
(National Fire Protection Association - NFPA) au definit BLEVE ca un fenomen în urma
căruia are loc fragmentarea majorităţii recipientelor în mai multe părţi, având loc atunci
când lichidul din interiorul recipientului este la o temperatură mai mare decât punctul
normal de fierbere. Lichidele păstrate sub presiune au în mod uzual puncte de fierbere
sub temperatura ambiantă. Un lichid al cărui punct de fierbere este peste temperatura
ambientală, dar încălzit înaintea eliberării de către o sursă externă de căldură peste
punctul său de fierbere, poate de asemenea duce la apariţia BLEVE (CCPS, 1994).
Conform definiţiei enunţate mai sus, orice lichid menţinut sub presiune, la
temperaturi superioare punctului normal de fierbere, este un gaz lichefiat, care poate
iniţia un eveniment de tip BLEVE.
A. Suflul exploziei
Modelarea suflului exploziei se realizează prin metoda echivalenţei TNT. Aceasta
presupune conversia cantităţii de material exploziv în echivalent TNT, prin raportarea
entalpiei de reacţie a exploziei reale la entalpia reacţiei de explozie a TNT.
Metoda echivalenţei TNT presupune definirea unui parametru, z, distanţa
adimensională Sachs, definit conform ecuaţiei:
z  R/3 q
unde: q reprezintă cantitatea echivalentă în TNT de material exploziv (kg)
R – distanţa frontului undei de şoc faţă de locul producerii exploziei.

(1)

Pentru calculul suprapresiunii frontului undei de şoc au fost elaborate mai multe
modele matematice, în cele ce urmează sunt prezentate două dintre acestea.
O primă ecuaţie ce descrie suprapresiunea frontului unde de şoc (HG Nr.
536/2002, Anexa 3, p. 22) este:
Δpf = 0,84λ + 2,7λ2 + 7λ3

(2)

unde: Δpf reprezintă suprapresiunea frontului undei de şoc la distanţa R (kgf/cm2);
λ – parametru care se calculează conform ecuaţiei (kg1/3/m) :

  3 q / R = 1/z

(1’)

În calculele prezentate, suprapresiunea frontului undei de şoc se exprimă în kPa,
motiv pentru care ecuaţia (2) a fost modificată după cum urmează:
Δpf (kPa) = (0,84λ + 2,7λ2 + 7λ3)·98
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unde 98 reprezintă factorul de corecţie între unităţile de măsură utilizate pentru presiune
(1 kgf/cm2 = 98 kPa).
O altă ecuaţie are forma (CPQRA, Ed. I):
Δpf = a + b ln z + c/ln z + d(ln z)2 + e/(ln z)2 + f(ln z)3
+ g/(ln z)3 + h(ln z)4

(4)

Valorile coeficienţilor ecuaţiei (1) diferă de la autor la autor.
În Figura 12 este prezentată modelarea exploziei a 1000 kg echivalent TNT
conform ecuaţiilor (3) şi (4).
70
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Figura 12. – Modelarea exploziei a 1000 kg echiv. TNT conform ecuaţiilor (3) şi (4)
Conform rezultatelor prezentate în Figura 12, se constată că ecuaţia (4) conduce
la valori mai mari ale suprapresiunii comparativ cu ecuaţia (3), motiv pentru care, în
vederea modelării exploziilor, este preferată ecuaţia (4).
B. Efectul termic al exploziei
Efectul termic al exploziilor însoţite de reacţie exotermă se manifestă prin
formarea unei „sfere de foc”, ca urmare a aprinderii rapide a vaporilor sau gazelor aflate
în amestec exploziv cu aerul, sau în urma descompunerii exoterme. Un astfel de
eveniment poate fi descris prin modelul fire ball (sfera de foc).
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În cazul exploziilor în fază gazoasă sau al exploziilor materialelor solide,
diametrul maxim al sferei de foc se poate calcula cu relaţia empirică (CPQRA, 2000):
Dmax = 5,8·w1/3
unde Dmax reprezintă diametrul maxim al sferei de foc (m)
w – cantitatea de vapori explodaţi, echivalent TNT (kg)

(5)

Înălţimea sferei de foc Hf se calculează conform relaţiei empirice (CPQRA, 2000):
Hf = 4,35·w1/3

(5’)

Distanţa R de la centrul sferei de foc la o ţintă poate fi calculată conform relaţiei:
R = (Hf2 + L2)1/2

(6)

unde Hf reprezintă înălţimea sferei de foc
L – distanţa la sol faţă de centrul sferei
Fluxul termic q* (kJ/mp) se calculează cu relaţia simplificată:
q* =

Q 
R 2

(7)

unde Q reprezintă cantitatea de căldură degajată în explozie (kJ)
η – coeficientul fluxului termic, care se calculează conform relaţiei empirice
(CPQRA, 2000):
η = exp(a – b ln(w1/3))

(7’)

unde coeficienţii empirici a şi b variază de la autor la autor.
Durata sferei de foc τ (s) a fost calculată conform ecuaţiei empirice (CPQRA,
2000):
w1 / 3

 9,6557 10 4  0,385  w1 / 3

(8)

Valoarea TDU se calculează conform ecuaţiei:
TDU = q*4/3·τ

(9)
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În cazul exploziilor de natură mecanică, datorate destinderii unui gaz sub presiune
sau expansiunii unui lichid sub presiune, la temperatură superioară punctului normal de
fierbere, cantitatea maximă de energie ce se poate elibera sub forma unei unde de şoc este
dată de variaţia energiei libere a sistemului, care poate fi calculată conform relaţiei:
B. Calculul lucrului mecanic de expansiune în accidente BLEVE
Unda de şoc asociată unui eveniment BLEVE este estimată prin calculul lucrului
mecanic total efectuat de lichidul supraîncălzit în expansiunea sa, de la starea sa iniţială
(starea 1) la starea finală, şi anume presiune atmosferică şi temperatura normală de
fierbere (starea 2).
Presupunând o expansiune izentropică, lucrul mecanic total (W) efectuat de
lichidul supraîncălzit în timpul procesului de expansiune este:
W = -ΔU

(10)

unde ΔU este schimbul în energia internă a lichidului expandabil. Energia internă
specifică (u) la o anumită fază poate fi obţinută direct din tabele termodinamice sau poate
fi calculată dacă entalpia specifică (h), presiunea (p) şi volumul specific ( )ּטsunt
cunoscute (Geană, 2003):
u = h - pּט
(11)
Schimbarea în energie interna ΔU este estimă astfel (Roberts, 2000):
ΔU = mf,2 uf,2 + mg,2 ug,2 - mf,1 uf,1 - mg,1 ug,1

(12)

unde mf,i şi mg,i sunt cantităţile de lichid respectiv vapori în starea i, iar uf,i şi ug,i sunt
energiile interne specifice ale lichidului respectiv vaporilor în faza i.
Cantităţile de lichid si vapori la starea finală sunt estimate după cum urmează:
mf,2 = (1 - Xf) mf,1 + (1 - Xg) mg,1

(13)

mg,2 = Xf mf,1 + Xg mg,1

(14)

Xf 
Xg 

S f1  S f 2

(15)

Sg2  S f 2
S g1  S f 2

(16)

Sg2  S f 2

unde Xf este fracţia de lichid din starea iniţială care se transformă instantaneu în vapori,
Xg este fracţia de vapori din starea iniţială care nu condensează în timpul expansiunii, iar
Sfi şi Sgi sunt entropiile specifice pentru starea i.
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Dacă nu sunt disponibile datele de entropie Xf şi Xg pot fi exprimate presupunând
o expansiune izentalpică, conform ecuaţiilor:
Xf 

Xg 

hf1  hf 2

(17)

hg 2  h f 2

hg1  h f 2

(18)

hg 2  h f 2

în care hfi şi hgi reprezintă entalpiile specifice lichidului respectiv vaporilor iniţiali.
Pentru estimarea consecinţelor exploziei mecanice, caracteristicile undei de şoc au
fost de asemenea calculate conform metodologiei echivalenţei TNT (CPQRA, 2000).
Riscul unei explozii mecanice a lichidului aflat în fierbere variază uniform
crescător cu temperatura de stocare, după cum urmează (Roberts, 2000) [temperaturile T
sunt exprimate in K]:
- dacă temperatura iniţială a sistemului T1 este mai mică de 1,1 x T0f (punctul
normal de fierbere), nu există risc de explozie mecanică;
- dacă temperatura iniţială, T1 depăşeşte valoarea de 1,1 x T0f, dar este inferioară
temperaturii de supraîncălzire, Tsi, există posibilitatea producerii unei explozii
mecanice;
- dacă temperatura sistemului iniţial depăşeşte valoarea temperaturii de
supraîncălzire, în mod cert accidentul se va solda cu o explozie mecanică.
Temperatura de supraîncălzire este estimată, conform datelor de literatură, la o
valoare de 0,85 – 0,89 x Tc (temperatura critică a componentului implicat).
Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici
Pentru modelarea dispersiei emisiilor toxice se utilizează programul ALOHA 5.4.
recomandat de US-EPA. Programele de modelare a consecinţelor accidentelor chimice
iau în considerare condiţii atmosferice constante în timp şi spaţiu. Această prezumţie
reprezintă unul dintre cele mai defavorabile cazuri posibile, întrucât modificările vitezei
şi în special ale direcţiei vântului pot contribui, de cele mai multe ori, la o dispersie mai
bună a componentului eliberat. Astfel, cazul cel mai favorabil se înregistrează atunci
când direcţia vântului se schimbă cu 90°. În cazul în care însă direcţia vântului se
modifică cu 180°, dispersia va fi defavorizată, efectele accidentului chimic fiind mai
grave comparativ cu situaţia în care condiţiile atmosferice rămân constante. Din acest
motiv, modelarea consecinţelor unui accident chimic este limitată în timp şi spaţiu, după
cum urmează:
- calculele iau în considerare o durată maximă a emisiei toxice de o oră,
considerând că în acest interval de timp pot fi adoptate măsurile necesare
opririi emisiei
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- durata expunerii în zona adiacentă este de asemenea limitată la o oră,
considerându-se că în acest interval de timp se poate realiza evacuarea
populaţiei din zona afectată. De asemenea, în interval de o oră pot surveni
modificări ale condiţiilor meteorologice ce influenţează transportul substanţei
- distanţa maximă de calcul este de 10 km, considerând faptul că, pe această
distanţă, condiţiile meteorologice variază.
Limitele de timp (60 min.) şi spaţiu (10 km) sunt impuse deoarece, la depăşirea
acestora, este puţin probabilă menţinerea constantă a condiţiilor meteorologice, astfel
încât calculele de dispersie devin irelevante.
Pentru fiecare scenariu de accident chimic au fost luate în considerare trei posibile
condiţii meteorologice, după cum urmează:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate
50%, nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6
m/s, umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Rezultatele calculelor de simulare a accidentului chimic sunt reprezentate, pentru
fiecare scenariu, luând în considerare toate cele trei posibile condiţii meteorologice, sub
forma amprentei câmpurilor de concentraţie pentru cele trei valori prag AEGL, precum şi
sub forma variaţiei în timp a concentraţiei la diverse distanţe faţă de sursă, până la limita
zonei de atenţie sau până la distanţa maximă la care norul de poluant ajunge în mai puţin
de o oră. Din considerente de siguranţă, valorile AEGL au fost alese pentru durate de
expunere mai mari decât cele reale. Astfel, pentru accidentele chimice limitate în timp, la
care durata expunerii este de câteva minute, au fost alese valorile prag corespunzătoare
unei expuneri de 30 min. În cazul accidentelor chimice cu emisie de o oră şi expunere de
lungă durată, au fost luate în considerare valorile prag corespunzătoare unei expuneri de
4h.
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În tabelul 17 se prezintă scenariile posibile de accidente majore identificate pentru
fiecare instalaţie tehnologică relevantă pentru securitate. Descrierea detaliată a scenariilor
de accidente prezentate mai jos s-a făcut în volumele anexe pe obiecte relevante pentru
securitate.
Pentru fiecare scenariu de accident analizat care ar putea avea loc pe platforma
societăţi GA-PRO-CO CHEMICALS s-au identificat zonele posibil a fi afectate.
Tabelul 17
Nr
crt

Descrierea
evenimentului

0

1

1.
2.

3.
4.

Emisie toxică
la gazometrul
de amoniac
Explozie la un
element de
ardere

CM1
CM2
CM3
CM1
CM2
CM3

CM1
Avarie la un
traseu de
CM2
amoniac gazos CM3
Explozia a 10 t azotat
de amoniu la
granulator

Zona de
mortalitate
ridicată
m
2
3
4
1. Acid azotic
356
Accident
134
Amoniac
chimic

Substanţa
implicată

Natură
accident

2900
1000
1020

614
155
332

1650
403
741

700
216
284

2900
607
779

85

192

475

Accident
chimic

Explozie

6

370
450

268
59
124
2. Azotat de amoniu
221
Accident
Amoniac
77
chimic
103
Azotat de
amoniu

Zona de
atenţie
m

941

177

Amoniac

Zona de
leziuni
ireversibile
m
5

3. Amoniac
5.
6.

Explozia metanului în
vatra reformerului
Explozie în hala
compresoarelor

Metan

Explozie

68

150

367

Hidrogen

Explozie

115

250

620
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Tabelul 17 continuare
Zona de
mortalitate
ridicată
m
4

Zona de
leziuni
ireversibile
m
5

424

1200

3600

148
132
387
Accident
Amoniac
133
chimic
119
5. Depozit amoniac
1860
Accident
Amoniac
194
chimic
437
2455
Accident
Amoniac
442
chimic
346
4200
Accident
Amoniac
713
chimic
1160
1500
405
Accident
Amoniac
chimic
548

409
341
1100
304
260

1200
824
3600
863
661

9000
446
1030
> 10.000
1125
758
> 10.000
1500
2660
5000
1170

> 10.000
824
2000
> 10.000
2385
1370
> 10.000
2675
5050
> 10.000
3400

1400

3000

Nr
crt

Descrierea
evenimentului

Substanţa
implicată

0

1

2

Accident cu
ruperea unui
traseu de
amoniac lichid
Avarie la un
vas tampon de
amoniac

CM1

Ruperea unei
9. armături pe
corpul tancului
Ruperea unei
10. armături la
baza tancului

CM1
CM2
CM3
CM1
CM2
CM3
CM1
CM2
CM3
CM1
CM2

7.

8.

11.

Distrugerea
tancului

Accident
chimic la
12. depozitul vechi
de amoniac
lichid

CM2
CM3
CM1
CM2
CM3

CM3

Accident
chimic

Natură
accident
3
4. Uree
Amoniac

Zona de
atenţie
m
6

6. Depozit azotat de amoniu
Explozia a 400 t azotat pe
13. platforma de depozitare
Explozia a 1000 t azotat
14. în depozit
Explozia generalizată a
15. 1400 t azotat

Azotat de
amoniu
Azotat de
amoniu
Azotat de
amoniu

Explozie

300

655

1620

Explozie

425

890

2200

Explozie

500

1000

2500
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SCENARIU DE DEZASTRU. AFECTAREA VECINĂTILOR
EFECTUL DOMINO
În cadrul Raportului de securitate au fost analizate un număr de 15 scenarii, după
cum urmează:
- 6 scenarii de accident cu explozie, dintre care 2 scenarii de explozie gaze
extrem de inflamabile (metan, hidrogen) şi 4 scenarii de explozie cu
descompunerea azotatului de amoniu
- 9 scenarii de accident chimic, care implică amoniacul.
În urma analizei acestor scenarii au fost observate următoarele:
1. Scenariile de accident chimic implică eliberarea în mediu, pentru o perioadă
dată de timp, a unor cantităţi semnificative de amoniac.
Efectele unui accident chimic care implică amoniacul depind de o serie de factori,
cum ar fi:
- cantitatea existentă şi condiţiile de temperatură şi presiune din traseul sau
utilajul avariat
- cantitatea de produs evacuată în atmosferă, debitul de emisie şi durata acesteia
- condiţiile meteorologice.
Stabilirea zonelor de planificare a fost realizată în urma unui calcul de dispersie,
realizat cu ajutorul programului ALOHA 5.4.1 recomandat de US-EPA, luând în
considerare trei tipuri de condiţii meteorologice, şi anume:
- CM1 – timp de noapte, temperatură 15 °C, viteza vântului 2 m/s, umiditate
50%, nebulozitate 30%, inversie termică, stratificare atmosferică stabil (E)
- CM2 – timp de zi, condiţii de furtună, temperatură 25 °C, viteza vântului 6
m/s, umiditate 70%, nebulozitate 100%, stratificare atmosferică neutru (D)
- CM3 – condiţii de zi de primăvară, temperatură 20 °C, viteza vântului 2 m/s,
umiditate 30%, nebulozitate 0, stratificare atmosferică instabil (B).
Ca valori de referinţă au fost utilizate pragurile AEGL, pentru timpi de expunere
de 30 min., 60 min. sau 4 h, în funcţie de durata estimată a expunerii în cazul în care nu
se iau măsuri de limitare în timp a emisiei de substanţă, astfel:
Durata expunere
30 min
60 min
4h

AEGL-3
1600 ppm
1100 ppm
550 ppm

AEGL-2
220 ppm
220 ppm
110 ppm
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AEGL-1
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2. Scenariile de accident cu explozie se caracterizează prin degajarea în timp
foarte scurt, de ordinul secundelor, a unei cantităţi foarte mari de energie mecanică şi
termică, în urma unei reacţii chimice violente, de scurtă durată, de combustie sau
descompunere. Efectele unui accident cu explozie depind în primul rând de cantitatea de
material inflamabil implicată, dar şi de energia reacţiei chimice care însoţeşte explozia. În
cadrul lucrării au fost analizate un număr de 6 de scenarii de explozie.
Accidentele cu explozie produse la nivelul instalaţiilor produc distrugeri locale,
care pot conduce la avarii ale instalaţiilor din vecinătate, avarii ce se pot solda cu
evacuarea de substanţe periculoase în mediu, dar nu sunt susceptibile a iniţia un efect
domino generalizat, pe întreaga platformă. În urma descompunerii explozive a azotatului
de amoniu rezultă gaze de reacţie, care conţin N2, O2, N2O, H2O şi NO. Dintre reacţiile
care concură la explozie, ponderea majoritară o are cea cu formare de azot, astfel încât un
accident cu explozia azotatului de amoniu este puţin susceptibilă a genera efecte toxice ca
urmare a generării de oxizi de azot.
Evenimentele considerate accidente majore din punct de vedere a securităţii atât a
platformei industriale, cât şi a zonelor învecinate,cu posibil impact transfrontalier, sunt:
 explozia generalizată în depozitul de azotat de amoniu, respectiv 1400 t;
 distrugerea tancului de amoniac TK-251 (15000 t) şi deversarea întregii
cantităţi de amoniac în cuvă.
a. Explozia a 1400 t azotat de amoniu în depozit
Scenariul de explozie a prezentat următoarele riscuri:
- risc de distrugere a structurilor, datorat suflului exploziei, până la distanţa de
460 m;
- risc major de fatalităţi datorate fluxului termic pe o rază de 500 m.
Riscul datorat produşilor reacţiilor de explozie este nesemnificativ, în condiţiile în
care cantităţile de oxizi de azot formate sunt nesemnificative.
Din calcule reiese că scenariul descris mai sus produce avarii ale structurilor din
zonă pe o rază de cca. 460 m.
În această zonă intră practic întreaga platformă GA-PRO-CO, precum şi depozitul
de GPL al PANEBO S.R.L.
Explozia depozitului de azotat de amoniu vrac ar conduce la următoarele
consecinţe:
1. Distrugerea întregii platforme, care ar conduce la eliberarea de substanţe
periculoase, în special amoniac, în mediu.
2. Distrugerea depozitului de GPL al PANEBO, cu riscul iniţierii a noi accidente cu
incendiu şi explozie.
3. Explozia va conduce la moartea angajaţilor care deservesc instalaţiile şi căile de
comunicaţii de pe platformă.
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4. Avarierea instalaţiilor Amoniac şi Azotat de amoniu, cu riscul producerii a noi
accidente cu explozie, la scară locală.
5. Avarierea depozitelor de amoniac, cu riscul eliberării conţinutului acestora, ceea
ce ar putea produce pericol de intoxicare pe o scară foarte largă’, de cel puţin 10
km faţă de platformă.
Lanţul de evenimente descrise mai sus, duce la un număr mare de victime datorită
exploziei, distrugându-se întreaga platformă GA-PRO-CO.
Probabilitatea producerii unui eveniment este de nivel F1 (aproape imposibil), şi
poate deveni reală doar în cazul unui atac armat sau a unei erori umane grave. În istoricul
depozitelor de azotat de amoniu granulat, a fost consemnat un singur accident cu explozie
(Toulouse, 2001), care însă a implicat îngrăşământ granulat neconform, retras de pe piaţă,
cauzele accidentului rămânând necunoscute; totuşi a existat suspiciunea unui atentat
terorist sinucigaş executat de un subcontractor.
b. Distrugerea tancului de amoniac TK-251
Riscul produs în cazul evenimentului descris este major zonal, la o distanţă de
peste 10 km în condiţii meteorologice defavorabile dispersiei. În această situaţie, efectele
accidentului sunt:
- Poluare semnificativă a atmosferei cu amoniac atât în incinta societăţii cât şi în
zona de impact a acesteia, cuprinzând localităţile din vecinătate, respectiv
Turtureşti, Girov Neamţ, Boţeşti, Doina, Dochia, Izvoare, Vânători, Dumbrava
Roşie, Brăşăuţi, Poieni, Neguleşti, Piatra Şoimului, Luminiş, Mastacăn,
Şovoaia, Cintinici, Ruseni, Roznov, Zăneşti, Traian, Slobozia, Gura Văii,
Borleşti, precum şi jumatatea sud-estică a municipiului Piatra Neamţ;
- Risc de mortalitate pe o rază de 4,2 km (concentraţie de amoniac de peste 550
ppm = AEGL-3 (4h)) în jurul rezervorului. Această zonă include: întreaga
platformă GA-PRO-CO, totate celelalte societăţi de pe platforma industrială
Săvineşti, precum şi localităţile Săvineşti, Roznov (partea de nord-vest) şi
Dumbrava-Deal.
- Risc de intoxicare pe o distanţă de peste 10 km (concentraţie a amoniacului de
peste 110 ppm = AEGL-2 (4h)), ce poate afecta localităţile din vecinătate.
În timpul unui accident, de tipul celui descris, se poate înregistra orice direcţie de
vânt, în funcţie de fenomenele meteo din perioada respectivă. Astfel, că zona de risc
major se reprezintă ca o zonă circulară în jurul tancului de amoniac.
Distrugerea tancului de amoniac este un eveniment de probabilitate F1 (aproape
imposibil), poate deveni reală doar în cazul unui atac armat sau al unui accident cu
explozie în vecinătate. Din acest punct de vedere, cele mai susceptibile surse de risc ar fi
depozitul de azotat de amoniu saci, amplasat la o distanţă de cca. 250 m faţă de tanc, şi
depozitul de GPL al PANEBO S.R.L., amplasat la o distanţă de cca. 150 m faţă de tanc.
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4.4. Descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru
siguranţa instalaţiilor
Măsurile avute în vedere pentru reducerea probabilităţii de producere a unui
accident major pe platforma societăţii GA – PRO - CO CHEMICAL sunt:

întreţinerea / repararea / înlocuirea utilajelor dinamice şi statice, conductelor
prin revizie periodică – mentenanţă planificată (Grafic de revizie / Plan de
revizie) şi revizie de urgenţă, în situaţiile în care devine iminentă producerea
evenimentului;

întreţinerea / repararea rezervoarelor prin revizie periodică – mentenanţă
planificată (Grafic de revizie / Plan de revizie) şi revizie de urgenţă, în
situaţiile în care devine iminentă producerea evenimentului;

asigurarea măsurilor de minimizarea riscurilor de incendii şi explozii încă din
faza de proiect a instalaţiilor conform legislaţiei de securitate la incendii:
amplasare la distanţe minime corespunzătoare a instalaţiilor;
căi de evacuare în caz de incendiu;
sistem de ventilaţie;
tipul instalaţiilor electrice;
stabilirea şi semnalizarea zonelor cu pericol de explozie;
sisteme de alimentare alternative cu utilităţi, etc.;

dotarea instalaţiilor tehnologice cu:
echipamente de automatizare pentru controlul temperaturii, presiunii şi a
debitului;
supape de siguranţă pentru suprapresiune pe sistem;
detectoare de gaze cu semnalizare la tabloul de comandă;

asigurarea instruirii periodice a personalului în vederea respectării procedurilor
de mentenanţă la utilajele statice şi dinamice şi întreţinere şi reparaţii la
utilajele statice şi dinamice;

monitorizarea conţinutului de impurificători în apa evacuată şi verificarea /
asigurarea încadrării în limitele maxime admisibile conform Programului de
control privind calitatea mediului;

monitorizarea calităţii aerului în incintă şi în afara acesteia, prin măsurători de
emisii la sursele punctiforme din instalaţiile în funcţiune şi în diferite puncte
din vecinătatea platformei
Parametrii tehnici utilizati pentru controlul instalatiilor tehnologice sunt:
 Temperatura:
Instalaţiile de pe platforma societăţii GA – PRO - CO CHEMICAL funcţionează
în regim relativ ridicat de temperatură. Influenţa temperaturilor ridicate se manifestă mai
ales la echipamentele care funcţionează cu medii care au un coeficient de dilatare mare.
Se pot produc suprasarcini mari, cu creştere rapidă care acţionează ca şocuri.
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În domeniul temperaturilor scăzute, instalaţiile, echipamentele, utilajele, sunt
prevăzute cu colectoare pentru eliminarea umezelii, care poate produce înfundări, dopuri
de gheata extrem de periculoase deoarece duc la creşterea bruscă a presiunii, cu
consecinţe negative.
Măsurarea şi controlul temperaturilor se realizează prin senzori de temperatura
(termocuple şi termorezistente) şi regulatoare de temperatura.
 Presiune
Procesele tehnologice din instalaţii impun domenii largi de presiune, de la vid
înaintat, pana la presiuni ridicate.
Presiunile înalte şi foarte înalte pot produce accidente grave la cea mai mica
defecţiune a etanşărilor. Presiunile negative, prin fenomenul suctiunii, pot produce
amestecuri explozive.
Măsurarea şi controlul presiunilor se realizează prin senzori şi regulatoare de
presiune.
Exista senzori şi echipamente pentru detecţie de substanţe toxice şi inflamabile, în
vederea menţinerii eventualelor emisii, sub pragurile de toxicitate şi inflamabilitate.
 Volumul (nivele, debite)
Volumul echipamentelor, utilajului are un rol important în ceea ce priveşte
scăpările. Cu cât volumul este mai mare scăpările pe unitatea de timp sunt mai mari,
existând riscul ca intr-un timp mai scurt sa se ajungă la amestecuri explozive sau
periculoase peste limite.
Controlul şi măsurarea nivelului din vase (coloane, rezervoare, etc.) se face cu
ajutorul senzorilor şi regulatoarelor de nivel.
Pentru debitele de produse sunt prevăzute în instalaţii regulatoare de debit.
Exista senzori şi echipamente pentru detecţie de substanţe toxice şi inflamabile, în
vederea menţinerii eventualelor emisii, sub pragurile de toxicitate şi inflamabilitate.
 Încărcarea
Valoarea şi modul de aplicare a încărcării duc la evenimente nedorite. Sarcinile
ondulatorii, pulsatorii, sub forma de şocuri duc mai repede la oboseala materialelor de
confecţie a echipamentelor, utilajelor, etc., cauzând fisuri, crăpături, avarii grave.
Fenomenul de oboseala este cauzat de vibraţiile ce apar la echipamentele
dinamice, motiv pentru care atât vibraţiile cat şi alte sarcini alternative sunt limitate la
nişte valori maxime admisibile
Pentru toţi parametri tehnici de control, exista sisteme de prealarmare – avertizare
şi interblocare pentru exploatarea în conditii de siguranta a instalatiilor.
O atentie speciala este acordata echipamentelor de automatizare astfel:
 inspectii ale aparaturii primare, identificarea defectelor, depistarea
neetanseitatilor;
 verificarea etanseitatii robinetelor şi buclelor de reglare
 testarea functiilor de securitate tehnica.
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Toate aspectele tehnice de securitate - dispozitive de securitate şi siguranta,
rezistenta recipientelor, starea robinetelor, etansarile imbinarilor demontabile, etc.- sunt
controlate, inspectate, verificate conform unor proceduri bine stabilite.
Echipamentele şi utilajele sunt supuse inspectiilor de mai multe tipuri, astfel:
 inspectia necesara, imediat dupa oprirea instalatiei tehnologice;
 inspectiile necesare lucrarilor de mentenanta;
 inspectie la montarea/remontarea echipamentelor, utilajelor;
 inspectia inainte de repunerea în functiune.
Tipuri de utilaje supuse inspectiilor:
1. Compresoare şi pompe pentru care se verifica:
- alinierea tuturor elementelor;
- orizontalitatea generala şi partiala;
- perpendicularitatea intregului tren de elemente;
- punerea la pamant;
- legaturile la conducte, cu toate elementeloe acestora;
- existenta (nepermisa) a “piciorului moale”;
- aparatura de masura, reglare şi control, a compresorului;
- dispozitivele de monitorizare automate;
- sistemul de lubrifiere;
- filtrele;
- etansarile;
- scaparile;
- dispozitivele de oprire, de blocare;
- strangerile;
- reglajele;accesele;
- dispozitivele de siguranta;
- perametri de functionare;
- vibratiile.
2.Cuptoarele, la care se verifica:
- arzatoarele, (lungimea flacarii,temperatura ei);
- zidaria;
- suporturile;
- canalele de fum;
- izolatiile din vata minerala sau vata de sticla;
- constructia metalic a cuptorului, inclusiv scarile şi podetele;
- existenta accesului la tevile montate la inaltime (scari şi platforme);
- comportarea cuptorului la incarcarile termice, pana la cea nominala
corespunzatoare productiei nominale;
- parametri la intrarea şi iesirea fluidelor, inclusiv gazele arse;
- temperatura peretilor exteriori;
- aspectele hidraulice.
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3.Coloanele la care se are în vedere:
- coroziunea materialului de baza;
- rezistenta de rupere a mantalei, capacului şi fundului;
- masurarea grosimilor, mai ales în zonele supuse presiuni;
- orizontalitatea talerelor;
- suruburile de ancoraj;
- starea coroziuniide sub izolatia termica;
- starea acceselor (scari, podete, guri de vizitare, etc.)
4.Recipientele, inclusiv reactoarele, de inalta presiune prin verificarea:
- microfisurilor, fisurilor incepand cu exteriorul mantalei;
- grosimea straturilor, datorata operatiei de autofrecare;
- starea suprafetelor interioare, grauntirile şi duritatea (prin verificare
nedistructiva)
5.Schimbatoarele de caldură, se vor avea în vedere:
- masurarea parametrilor de intrare (temperatura, presiune, viteze, debite) ai
fluidelor de racire sau incalzire;
- calitatea fluidelor de racire (compozitie, substante corozive, etc);
- starea mantalei şi a tevilor
6.Conductele prin verificarea:
- rezistentei prin proba de presiune pneumatica;
- etansarile, dezaxari;
- trasee de conducte care pot vibra;
- starea suporturilor;
7.Rezervoare de depozitare la care se verifica:
- grosimile pentru: capac, corp, fund;
- starea armaturilor;
- starea supapei de respiratie;
- coroziunile, inclusiv cele de sub izolatie;
- echipamentele cerute de protectia civila;
- elementele de acces pentru verificari.
8. Sisteme/echipamente de prevenire la care se verifică:
- detectoare gaze;
- împământări;
- legături echipotenţiale;
- avertizoare;
9. Echipamente pentru răspuns la urgenţe şi limitare a consecinţelor la
care se verifică:
- reţele de hidranţi
- instalaţii fixe şi mobile de stingere, etc.
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CAP. 5. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI DE INTERVENŢIE
PENTRU LIMITAREA CONSECINŢELOR UNUI ACCIDENT
5.1. Descrierea echipamentului instalat pe obiectiv pentru limitarea
consecinţelor accidentelor majore
Riscul de incendiu / explozie al instalaţiilor societăţii, deşi este foarte mare,
acesta se situează în domeniul riscurilor acceptabile, deoarece încă din faza de
proiectare şi construcţie a instalaţiilor s-au luat măsuri de diminuarea a probabilităţii de
iniţiere a incendiului / exploziei, a nivelului de gravitate a consecinţelor.
Acestea s-au materializat prin măsuri de limitare, reducere a factorilor de risc,
măsuri de localizare şi lichidare a urmărilor incendiului / exploziei, precum şi de limitare
şi înlăturare a consecinţelor acestora.
Principalele măsuri de prevenire şi securitate la incendii prevăzute sunt:
- amplasarea la distanţele minime de siguranţă, conform normativelor;
- s-a stabilit gradul de rezistenţă la foc, precum şi compartimentele de incendiu, care
adăpostesc procese periculoase şi trebuie separate prin pereţi antifoc sau rezistenţi la
explozie pentru fiecare construcţie aferentă instalaţiilor;
- s-au stabilit pentru fiecare construcţie, căile de evacuare în caz de incendiu, precum
şi numărul de ieşiri de incendiu;
- în funcţie de categoria şi gradul de rezistenţă la foc s-au stabilit pentru fiecare
instalaţie, tipul instalaţiilor de ventilaţie şi sistemul de încălzire în funcţionare
normală şi în caz de avarie, tipul instalaţiilor electrice;
- montarea aparaturii pentru verificarea parametrilor proceselor tehnologice, precum
şi sisteme de punere în evidenţă a situaţiilor de abatere de la normalitate (semnalizări
optice, sonore cu sau fără interconectări de utilaje) şi care contribuie la aducerea cât
mai rapidă la situaţia de exploatare normală;
- stabilirea pentru zonele cu pericol de incendiu şi/sau explozie a modului de acces al
personalului, al transportului tehnologic şi al maşinilor şi utilajelor care să asigure o
intervenţie eficientă în cazul unui eventual incident.
În cadrul societăţii GA - PRO – CO CHEMICALS este constituit Servicul privat
pentru situaţii de urgenţă, care are în dotare personal specializat şi mijloace
corespunzătoare pentru intervenţii în caz de apariţie a unui incendiu.
Instalaţiile tehnologice sunt dotate din punct de vedere al securităţii la incendiu
conform legislaţiei în vigoare cu :
stingătoare cu spumă chimică , praf şi CO2 şi CO2
stingătoare carosabile cu spumă chimică şi praf
hidranţi interiori şi exteriori
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Pentru situaţii neprevăzute, societatea deţine următoarele dotări:
- mijloace de alarmare de protecţie civilă
- instalaţii de semnalizare şi avertizare incendii
- reţea de hidranţi şi gospodărie de apă de incendiu
- reţea inelară formată din 98 hidranţi subterani ( 650 mm ) şi 6 hidranţi
de tip rafinărie (100 mm) ;
- reţea ramificată S.I. +S.II. formată din 6 hidranţi de tip rafinărie (100
mm cu racord tip A)
- stingătoare, prize şi furtunuri pentru stigerea incendiilor, tunuri fixe
- instalaţii de stingere, aferente instalaţiilor, rampelor
- utilaje de transport, materiale necesare intervenţiei în situaţii de urgenţă
- mijloace de protecţie individuale
Pentru toate instalaţiile tehnologice, instalaţiile auxiliare, ateliere şi sectoare de
activitate prin regulamentul de funcţionare aferent sunt prevăzute măsuri de aparare
impotriva incendiilor şi dotări specifice suplimentare corespunzătoare activităţii
desfăşurate.
POLUARE
 APA, SOL, PANZA FREATICA:
În fiecare instalatie exista echipe de interventie instruite, echipamente şi materiale
pentru interventie în caz de poluari accidentale. Acestea sunt prevazute în Planurile de
interventie în caz de poluare accidentala, pentru fiecare instalatie.
Dotarile şi materialele necesare pentru sistarea poluarii:
- Pompă sumersibilă pentru evacuarea apelor uzate în caz de avarie;
- rezervoare de avrie pentru colectare evetualelor scăpări;
- cuve din beton placate antiacid;
- masti de gaze;
- costume antiacide;
- echipament de lucru antiex – tarnacoape, lopeti, dispozitiv manual de
colectare;
- materiale de neutralizare.
 AER
Dotari pentru limitarea poluarii aerului:
- sisteme de supape de sigurantă;
- sisteme de control al arderii la cuptoarele tehnologice;
- cosuri de dispersie a poluantilor în atmosferă;
- masti de gaze cu cartuse filtrante pentru amoniac, NOx
- aparate de respirat izolante;
- sisteme de desprăfuire a aerului
- sistem de avertizare acustica: 3 sirene electrice interfoane, sisteme locale de
alarmare la tablourile de comanda pentru zonele periculoase.
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SISTEM DE INTERVENTIE ÎN CAZ DE ACCIDENTE UMANE
În cadrul GA –PRO-CO CHEMICALS exista un dispensar medical care are în
atributii:
- asigurarea controlului periodic al personalului prin monitorizarea starii de
sanatate;
- asigurarea de asistenta medicală curativă de urgenta;
- urmarirea condiţiilor de munca şi expunerea profesionala la factorii de risc
specifici;
-

-

depistarea activa a bolilor profesionale;
efectuarea examenului medical la angajare şi efectuarea testelor de aptitudine la locul
de munca precum şi supravegherea adaptarii la munca a noilor angajati;
urmarirea starii gravidelor şi a femeilor care alapteaza în vederea protejarii impotriva
expunerii la factori de risc; în acest sens, indica, în cadrul Comisiei de evaluare a
riscului pentru femei gravide şi mame care alapteaza, schimbarea locului de munca
sau dupa caz, acordarea concediului de risc maternal;
elaborarea fiselor de aptitudine la factorii de risc specifici locului de munca;
urmarirea starii de igienă industrială şi epidemiologică la locurile de munca şi de
igienă alimentară în cazul cantinei;

Măsuri necesar a fi luate în cazul deteriorării stării de sănătate a angajaţilor
Starea de sănătate a unui angajat al societăţii GA – PRO - CO CHEMICAL sau a
altei persoane care se află la un moment dat pe amplasamentul obiectivului ( personal
transport, delegat, personal inspecţie internă sau externă, personal firme care execută
lucrări pe amplasament) poate fi deteriorată de către:
- accidente mecanice
- căderi de obiecte;
- alunecări;
-vătămare datorită unor părţi ale
instalaţiilor;
- accidente termice
- arsuri termice;
- accidente chimice
- arsuri chimice;
- inspirarea de vapori toxici;
În vederea limitării riscului de accident, toate persoanele aflate în incinta
obiectivului au obligaţia de a cunoaşte caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice ale
substanţelor chimice cu care intră în contact, precum şi eventuale restricţii legate de
modul de manipulare al acestora.
În cazul unui accident care sa aibă ca şi consecinţă deteriorarea stării de sănătate a
unei persoane se vor lua următoarele măsuri:
- se va îndepărta persoana de locul periculos (dacă este cazul);
- se va anunţa Serviciul de Ambulantă la numărul de telefon 112;
- se va acorda primul ajutor la faţă locului (în măsura în care acest
lucru este posibil şi necesar);
- la venirea personalului medical, acestuia i se va comunica
circumstanţele în care a avut loc accidentul precum şi
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caracteristicile substanţelor chimice care au fost implicate în accident
(dacă este cazul).
Planificarea răspunsului în caz de urgenţă
Sistemul informaţional al activităţilor la “răspuns în caz de urgenţă” este
structurat în trei diviziuni:

subsistemul de culegere, înregistrare şi stocare a informaţiilor;

sistemul de transmisie a informaţiilor pe nivele orizontale şi verticale, între
diferite puncte decizionale;

subsistemul de prelucrare şi valorificare a informaţiilor.
Principalele cerinţe, avute în vedere la stabilirea soluţiilor de informatizare, sunt:

folosirea eficientă a tehnicii de calcul existente;

folosirea la capacitate maximă a dotărilor existente în domeniul aparaturii de
măsură şi control;

utilizarea eficientă a aparaturii de analize fizico-chimce din dotarea
laboratoarelor platformei;

organizarea de cursuri pentru aprofundarea cunoaşterii domeniului protecţiei
mediului şi securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.
În structura sistemului informaţional s-au avut în vedere următoarele criterii:

răspuns în situaţii de urgenţă în incinta obiectivului pentru protecţia
factorului uman şi a factorilor de mediu;

răspuns în situaţii de urgenţă în afara obiectivului pentru protecţia factorului
uman şi a factorilor de mediu.
Planificarea în cadrul urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc
următoarelor scopuri:

luarea tuturor măsurilor posibile pentru reducerea probabilităţii de producere
a accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui eventual
efect de “domino”;

stabilirea criteriilor de alertă;

stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu
posibil a fi afectate de poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la
revenirea în starea de normalitate;

stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării
daunelor.
În fiecare scenariu de accident tehnic, sunt necesare elementele:

cauzele accidentului, cantitatea de poluant evacuat, starea fizică a
poluantului, durata şi rata evacuării, înălţimea sursei, viteza şi temperatura
poluantului emis;
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condiţiile meteorologice caracteristice zonei;
harta zonei şi toate informaţiile privind relieful, numărul şi structura pe
vârstă a locuitorilor, distanţa de la instalaţie la zonele de locuit;
modele şi metode de estimare a parametrilor de emisie ai sursei, a câmpului
de concentraţii ale poluantului în atmosferă şi a riscului pentru om şi mediu.

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea scăpărilor de
poluanţi în mediu - incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili
şi/sau explozivi, precizia şi rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice,
dezvoltarea sistemului expert, vor da un răspuns rapid în cazul acestor evenimente.
Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte
implementarea şi dezvoltarea lui, cuprinde direcţiile prezentate în figura 13 şi anume:
 evaluarea pericolelor;
 implementarea unui program de prevenire;
 implementarea unui program în caz de urgenţă.
În scopul conducerii acţiunii de intervenţie de urgenţă pentru limitarea şi
înlăturarea cu maximă eficienţă a urmărilor unor fenomene naturale sau accidentale,
asupra salariaţilor, bunurilor materiale şi mediului, societatea GA – PRO - CO
CHEMICAL următoarele planuri:






Planul de urgenţă internă;
Planul de urgenţă externă;
Planul de alarmare şi intervenţie în caz de - dezastre;
Planul de intervenţie în caz de incendiu;
Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale la folosinţele de
apă potenţial poluatoare
 Planul de evacuare al angajaţilor şi bunurilor materiale în situaţii de
urgenţă.

În momentul de faţă aceste planuri trebuie reactualizate conform cerinţelor
legislaţiei actuale.
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Figura 13. Programul managerial al siguranţei proceselor tehnologice (EPA)

-

EVALUAREA
PERICOLELOR

-

-

DIRECŢII ALE
PROGRAMULUI
MANAGERIAL DE
PREÎNTÂMPINARE
A RISCURILOR

IMPLEMENTAREA
UNUI PROGRAM DE
PREVENIRE

-

-

IMPLEMENTAREA
UNUI PROGRAM DE
ACŢIUNE ÎN CAZ DE
URGENŢĂ
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Alcătuirea scenariului pentru
cel mai grav caz;
Identificarea celor mai
probabile scenarii;
Analiza consecinţelor în
exteriorul zonei;
Descrierea desfăşurării
evoluţiei unui accident

Sistemul managerial;
Analiza pericolelor din proces;
Informaţii asupra pericolelor
procesului;
Proceduri standard de operare;
Instruire;
Întreţinere;
Inspecţii înainte de pornire;
Revizuirea sistemului de
siguranţă;
Investigare accidente.

Plan de acţiune în caz de
urgenţă;
Proceduri de folosire a
utilajelor în caz de urgenţă;
Documentaţie privind
tratamentul medical;
Instruire;
Coordonare cu Agenţiile
locale.
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5.2. Organizarea alertei şi a intervenţiei
Riscurile care au fost luate în consideraţie pentru clasificarea S.C. GA – PROCO CHEMICALS S.A. din punct de vedere al securităţii sunt:






emisii de substanţe periculoase;
avarii şi accidente tehnologice;
accidente chimice majore;
incendii;
explozii;

Înştiinţarea la nivelul societăţii se execută în scopul asigurării:
- condiţiilor optime pentru analiza situaţiei ;
- luării deciziei de avertizare a salariaţilor, instituţiilor publice locale şi operatorilor
economici din zonele ameninţate de iminenţa producerii sau de producerea
dezastrelor;
- luării măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor, protecţia salariaţilor şi a
bunurilor materiale;
- organizării şi desfăşurării acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi lichidarea
efectelor dezastrelor şi a acţiunilor desfăşurate de către elemente teroriste.
Ţinând cont de factorii de risc specifici platformei GA – PRO- CO
CHEMICALS şi de posibilitatea producerii unor urgente interne sau externe, pentru
protecţia salariaţilor şi a populaţiei din vecinătatea platformei, funcţionează sistemul de
înştiinţare - alarmare format din:
- 3 sirene electrice;
- interfoane;
- telefoane mobile;
- centrala telefonică a societăţii;
- receptor radio zefir
Pentru alarmarea personalului în cazul unei alarme locale se vor folosi dispozitive
de alarmare proprii fiecărei instalaţii în parte :
- telefon
- interfon
- fluiere cu abur sau gaze
- semnale luminoase
- vocea.
Fiecare secţie este obligată să ia măsuri de dotare a locurilor de munca cu mijloace
de alarmare cu comanda centralizata şi sa le intretina în mod corespunzător pe cele
existente pentru a putea fi folosite în orice moment.
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În planurile de alarmare ale secţiilor se va specifica în amănunţime modul de
alarmare pentru fiecare loc de munca.
Semnalul de dezastre generală se emite cu sirenele electrice montate la unele
instalaţii.
Semnalele de alarmă folosite pe timpul urgenţei sunt:
Semnalele de alarmare a populaţiei şi salariaţilor GA-PRO-CO CHEMICALS sunt:
alarmă aeriană, alarmă la dezastre prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.
 Semnalul “ALARMĂ AERIANĂ “ se compune din 15 impulsuri a 4 secunde
fiecare cu pauză de 4 secunde între ele.
 Semnalul “ALARMĂ LA DEZASTRE“ se compune din 5 impulsuri a 16 secunde
fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.
 Semnalul “PREALARMĂ AERIANĂ” se compune din 3 impulsuri a 32 secunde
fiecare cu pauză de 12 secunde între ele.
 Semnalul “ÎNCETAREA ALARMEI“ se compun dintr-un semnal continuu, de
aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute.
Semnalul sonor declanşat la nivelul societăţii induce următoarele activităţi:
 Se aplică masca pe figură ( cu cartuş filtrant) dacă personalul se află în zona
afectată operaţia se execută rapid;
 Personalul aflat în afara zonei afectate de norul toxic îşi pregăteşte masca
continuîndu-şi lucrul.
 Personalul surprins fara masca, se poate proteja pe o durata foarte scurta,
aplicând la nas o batista sau alt material textil imbibat cu apa ieşind din zona
toxica.
 Personalul surprins de alarma fara masca sau cu defecţiuni la aceasta, este
direct răspunzător. Maiştrii sau colegii pot interveni numai în l i m i t a asigurării
propriei securităţi.
Moduri de alarmare.
Funcţie de cantitatea de substanţa care se degaja în unitatea de timp de pe suprafaţa
zonei infectate sau direct din locul avariat, norul periculos poate acţiona astfel:
Local - ( L ) - numai pe teritoriul unei instalaţii sau secţii fara a depasi teritoriul secţiei.
General - (exterior - E ) - norul periculos afectează caile de acces evacuare şi circulaţie ,
instalaţiile alăturate, precum şi localităţile sau societăţile invecinate
În situaţia L - locala - dezastre este data de către grupul operativ de secţie cu
aprobarea dispecerului de producţie.
În situaţia E - dezastre se instituie de către şeful celulei de urgenta pe baza
informaţiilor primite daca norul periculos depăşeşte limitele instalaţiei în care s-a format.
Concomitent cu dezastre generala se comunică în sălile de comandă a tuturor instalaţiilor:
focarul chimic apărut (cu caracteristicile cunoscute).
situaţia meteorologica : direcţia vântului fiind obligatorie de transmis.
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La locurile de munca cu foc continuu personalul nu părăseşte secţia. executând
dispoziţiile date de şeful ierahic sau dispecer. La celelalte locuri de munca personalul se
evacuează, în linişte, spre locurile stabilite conform dispoziţiilor date de şeful
ierarhic sau dispecerul de producţie. Se va evita panica.
Personalul surprins de norul toxic se deplasează perpendicular pe direcţia
vântului (direcţia de deplasare a norului toxic).
Conducătorii mijloacelor de transport opresc motorul şi părăsesc vehicolul.
Pe toata durata alarmei, personalul va fi atent la comunicările ce vor fi făcute de dispecer.
Aceste comunicări se refera la locul avanei, zonele afectate de norul toxic, direcţia
vântului, locurile de adunare a personalului ce se evacuează şi alte dispoziţii privind
oprirea instalaţiilor, efectuarea intervenţiilor, salvarea victimelor.
Persoanele care observa foc, incendii, explozii sau victime omeneşti, vor
comunica situaţia la dispecer prin orice mijloc.
Pentru a se putea orienta, intregul personal are obligaţia sa cunoască denumirea
principalelor instalaţii, clădirilor şi punctele cardinale.

Schema fluxului informaţional în situaţii de urgenţă este prezentat în Anexa 8 a
prezentului volum.
Pentru realizarea înştiinţării se folosesc reţelele de telefonie fixă şi mobilă.
Notificarea situaţiilor de urgenţă
Dispeceratul, este punctul de primire a anunţurilor în situaţii de urgenţă şi
asigurare a legăturilor telefonice în cadrul societăţii S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS
S.A. .
Aici se găsesc “Planul de urgenţă internă, Planul de alarmare şi intervenţie în caz
de accident chimic şi dezastre” specifice S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
centrala de înştiinţare alarmare, “Schema fluxului informaţional”.
Dispecer: 0233-281495 şi 0751034039
Director general: 0233-281494
Şef Departament Managementul Securităţii: 0751034074
Fax: 0233 281260
Radioreceptor cu frecvenţă fixă: Zefir
În vederea optimizării timpului şi modalităţii de răspuns, este foarte important ca
informaţiile transmise prin mijloacele sus menţionate să fie relevante şi precise, după
următorul algoritm:
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Tabelul 18
Nume...........Prenume........
S.C. GA – PRO – CO CHEMICALS S.A.
- explozie
- incendiu
- scurgeri de gaz metan
- scurgeri de lichid inflamabil
- scurgeri de lichid toxic
- Zona..........
- Instalaţia........
- Echipamentul...........
- Răniţi / intoxicaţi / arşi / morţi.

Numere de telefon utile în caz de urgenţă sunt:





112
Dispecer: 0233-281495 şi 0751034039
Director general: 0233-281494
Şef Departament Managementul Securităţii: 0751034074

Adresele externe pentru alarmare
Lista instituţiilor publice ce vor fi înştiinţate în cazul producerii unei situaţii de
urgenţă, precum şi datele de contact ale acestora sunt prezentate în Anexa 9 a prezentului
volum.
Primirea notificării de urgenţă
În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, şeful de formaţie sau şeful de instalaţie
se va deplasa imediat la locul accidentului pentru a localiza şi clasifica urgenţa.
Notificarea situaţiei de urgenţă se înregistrează la Dispeceratul de Producţie care
informează conducera GA – PRO – CO CHEMICALS de situaţie.
Alarmarea în cazul producerii unui accident major
Declanşarea sistemului de alarmare în situaţii de urgenţă se face numai din
dispoziţia Directorului General/ înlocuitorului de drept al acestuia / dispecerului de
producţie, în următoarele situaţii:
- când există posibilitatea imediată a producerii unor fenomene naturale sau
accidente ce pot genera incidente grave, cu afectarea vieţii angajaţilor şi distrugeri mari
de bunuri materiale pentru societate
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- la producerea unor evenimente cu consecinţe grave, în care sunt afectaţi factorii
de mediu şi factorul uman atât din platformă, cât şi din vecinătatea ei
Declanşarea mijloacelor de alarmare în situaţii de urgenţă se execută cu scopul
avertizării personalului despre iminenta producere sau producerea unui eveniment ce
poate avea urmări grave, în vederea aplicării măsurilor ce se impun în astfel de situaţii.
Mesajul de inştiinţare cuprinde informaţii privind locul, momentul producerii şi
amploarea accidentului chimic, natura substanţei toxice industriale, viteza şi direcţia de
deplasare a norului toxic şi alte date utile asigurării protecţiei.
Înştiinţarea se realizează în trepte de siguranţă şi în funcţie de distanţa şi de
direcţia norului
chimic, utilizând sistemul de înştiinţare - alarmare cu semnalele de alarmă prezentate
mai sus.
Riveranii şi autorităţile locale vor fi avertizate telefonic asupra pericolului , iar
populaţia din imediata apropiere prin mass-media.
Instrucţiuni în cazul alarmei generale
În cazul alarmei generale toţi angajaţii trebuie să respecte următoarele măsuri de
siguranţă:
 să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-şi îndeplini rolul lor în
organizarea intervenţiei, lăsând liniile telefonice libere pentru comunicările pe
timpul urgenţei;
 să înceteze munca, să oprească echipamentele şi să le lase în condiţii de siguranţă.
Se vor închide, unde este cazul, apa, gazul şi aburul, după care vor executa
evacuarea în conformitate cu instrucţiunile primite de la comandamentul local sau
general;
 autovehiculele neimplicate în operaţiile de intervenţie trebuie să părăsească
imediat amplasamentul, să parcheze înafara acestuia şi să lase drumurile de acces
libere pentru intervenţie;
 este interzis accesul oricărei persoane şi autovehicul în perimetrul obiectivului
Reguli de siguranţă





se va respecta viteza maximă de circulaţie în interiorul sicietăţii
se va circula cu prudenţă, respectîndu-se toate indicatoarele rutiere;
se va urma numai ruta indicată la intrarea pe amplasament;
se va utiliza echipamentul de protecţie, conform instrucţiunilor primite de la
personalul de intervenţie;
 este interzis fumatul şi utilizarea flăcării deschise;
 nu se vor introduce camere video şi aparate foto în unitate, iar telefoanele mobile
vor fi închise;
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 evacuarea pe timpul alarmei se va face în mod ordonat, fără panică, pe traseele şi
direcţiile stabilite de personalul de intervenţie.
Declararea şi Introducerea Stării de Urgenţă
Autoritatea declararii starii de urgenţă în amplasamentul GA –PRO- CO
CHEMICALS, revine Directorului general sau inlocuitorului acestuia, consultind şi
ceilalti membrii cu functii de decizie ai Celulei pentru situatii de urgenţă.
Componenţa Celulei de urgenţă, din GA –PRO- CO CHEMICALS este
prezentată în Anexa 5 a prezentului volum.
Aceasta structura, pune în practică decizia de introducere a starii de urgenţă.
Autoritatea de a declara situaţia de urgenţă o are inspectorul de protecţie civilă,
numai cu aprobarea managerului urgenţei, după ce a definit elementele care necesită o
decizie în acest sens.
În cadrul S.C GA – PRO – CO CHEMICALS , managerul urgenţei este
Directorul general sau locţiitorul acestuia.
În schimbul II şi III precum şi în zilele legale de odihnă când în unitate nu se
găsesc membrii celulei de urgenţă atribuţiile acesteia sunt preluate de dispecerul de
producţie de la:
şeful tură: - I , II şi Uree;
maiştrii de tură din toate instalaţiile;
asiatentul medical şef tură compartimentul PSI – intervenţie;
Aceştia vor realiza toate sarcinile ce revin celulei de rgenţă până la sosirea în
unitate a membrilor de drept sau până la lichidarea focarului chimic după caz.
Se organizează grupe operative de intervenţie pentru coordonarea şi
realizareacactivităţilor de alarmare, evacuare, salvare, lichidare şi limitare a urmărilor
focarului chimic industrial precum şi de continuare a procesului tehnologic, sau repunere
în funcţiune a instalaţiilor.
Aceste grupuri operative de secţie sunt formate din:
- şef de secţie coordonator
şef grup operativ
- sef secţie tură
membru
- sefii de formaţii
membru
- dispecerii instalaţiilor
membrii
În schimburile II şi III precum şi în zilele de de odihnă şeful de secţie tură preia
sarcinile şefului de secţie coordonator.
Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
Acţiunile de intervenţie în cadrul scenariilor prezentate, urmare a situaţiilor de
urgenţă probabile, se aplică în toate cazurile de scenarii accidentale posibile.
Acţiunile planificate de intervenţie, pentru fiecare posibil accident major
identificat anterior, sunt prezentate în tabelul 19.
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Tabelul 19
Nr.
crt.
1

Accident major potenţial /
sursă de risc
2


1

Emisii de amoniac, oxizi de
azot, scurgeri de amoniac, acid
azotic în situaţie de avarie la
conducte, utilaje dinamice /
statice,
prin
care
se
vehiculează materii prime /
semifabricate, produse finite
aflate în stare lichidă sau
gazoasă.





2

Emisii de amoniac, scurgeri de
amoniac, acid azotic, în
situaţie
de
avarie
la
rezervoare în care sunt
depozitate
produsele
menţionate în stare lichidă.





3

Emisii de amoniac, scurgeri
de amoniac, acid azotic la
încărcarea / produselor la
rampele CF




4

Incendii
la
instalaţiile
tehnologice şi rezervoare de
amoniac, azotat de amoniu şi
implicit emisii de gaze de
ardere (CO, SO2, NOx,
pulberi) cu posibilitatea de
extindere a incendiului.





Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de
eveniment se produce
3
Intervenţia de urgenţă a echipelor de intervenţie din
cadrul instalaţiei / secţiei mecanice, conform
procedurilor de urgenţă stabilite în Plan de alarmare şi
întervenţie în caz de accident chimic - dezastre, Plan de
prevenire şi combatere a poluării accidentale a factorilor
de mediu apă, aer, sol şi Plan de urgenţă internă;
Se solicită asistenţă / intervenţia serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă din incinta societăţii (dacă este
cazul) conform Planului de prevenire şi combatere a
poluării accidentale a factorilor de mediu (dacă este
cazul).
Intervenţia de urgenţă a echipelor de intervenţie din
cadrul instalaţiei / secţiei mecanice, conform
procedurilor de urgenţă stabilite în, Plan de alarmare şi
întervenţie în caz de accident chimic - dezastre , Plan de
prevenire şi combatere a poluării accidentale a factorilor
de mediu apă, aer, sol şi Plan de urgenţă internă;
Se solicită asistenţă / intervenţia servicului privat pentru
situaţii de urgenţă din cadrul societăţii (dacă este cazul)
conform Planului de urgenţă internă (dacă este cazul),
precum şi a forţelor externe.
Intervenţia de urgenţă a echipelor de intervenţie din
cadrul instalaţiei / secţiei mecanice, conform
procedurilor de urgenţă stabilite în Plan de alarmare şi
întervenţie în caz de accident chimic - dezastre, Plan de
prevenire şi combatere a poluării accidentale a factorilor
de mediu apă, aer, sol şi Plan de urgenţă internă;
Se solicită asistenţa / serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă din incinta societăţii (dacă este cazul) şi a IJSU
conform Planului de urgenţă internă (dacă este cazul).
Intervenţia de urgenţă a echipelor de intervenţie din
cadrul instalaţiei, a serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă din incinta societăţii şi în situaţii majore
solicitarea intervenţiei IJSU, conform Schemei de
intervenţii în caz de avarii incendii, Plan de alarmare şi
intervenţie.
După stingerea incendiului, se asigură măsuri de
reducere a impactului asupra mediului conform
măsurilor stabilite de conducerea unităţii, Planului de
prevenire şi combatere a poluării accidentale a factorilor
de mediu apă, aer, sol şi Planul de urgenţă internă
Autorităţile de mediu şi autorităţile locale se anunţă
conform Planului de prevenire şi combatere a poluării
accidentale a factorilor de mediu apă, aer, sol.
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Tabelul 19 continuare
1

2

3


5

Explozii
la
instalaţiile
tehnologice şi rezervoare de
acid azotic, azotat de amoniu,
amoniac (implicit propagarea
undei de şoc, zgomot, gaze de
ardere CO, SO2, NOx, pulberi)





6

Accident
chimic
prin
deversarea
de
ape
convenţional curate ce pot
conţine poluanţi ce depăşesc
semnificativ VLA, în cazul
precipitaţiilor abundente

Intervenţia de urgenţă a echipelor de intervenţie din
cadrul instalaţiei, a seviciului pentru situaţii de urgenţă
din incinta societăţii şi în situaţii majore solicitarea
intervenţiei IJSU (după caz), conform Schemei de
intervenţii în caz de avarii, incendii, Plan de urgenţă
internă.
După stingerea incendiului, se asigură măsuri de
reducere a impactului asupra mediului conform
măsurilor stabilite de conducerea unităţii, Planului de
prevenire şi combatere a poluării accidentale a factorilor
de mediu apă, aer, sol şi Planul de urgenţă internă.
Autorităţile de mediu şi autorităţile locale se anunţă
conform Planului de prevenire şi combatere a poluării
accidentale a factorilor de mediu apă, aer, sol
La depăşirea concentraţiilor maxime admise se
acţionează conform Planului de prevenire şi combatere a
poluării accidentale a apei

Atribuţiile specifice Celulei de Urgenţă în perioada pre-dezastru (situaţie de
urgenţă):

-

-identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din
societate.
- organizează culegerea de informaţii din punctele cu risc ridicat spre analizare în
vederea micşorării acestor riscuri şi eliminării cauzelor generatoare de situaţii de urgenta
- analizează şi solicita conducerii şi comp. aprovizionare asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
-informează factorii decizionali :Comitetul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „PETRODAVA "al judeţului NEAMŢ , privind stările potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă apărute şi iminenţa ameninţării acestora;
informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
- coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în
situaţii de urgenţă şi dezastre;
- solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de
management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui
pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, protecţie
şi intervenţie prezentate în Planul de urgenta intern şi Planul anual de pregătire pentru
intervenţie,
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elaborează Planurile anuale de pregătire pentru intervenţie şi Planul de analiză şi
acoperire a riscurilor;
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Conducerea
societăţii în situaţii de urgenţă.
În timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):
- informează Conducerea societăţii şi comitetul local al corn. Savinesti,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA "al judeţului NEAMŢ privind
apariţia situaţiilor de urgenţe;
- analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia
probabilă a acesteia;
- declară starea de alertă la nivelul societăţii.
- pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile> interne de protecţie civila şi
intervenţie în situaţii de urgenţă , funcţie de situaţia concretă apăruta;
- evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în cadrul societăţii şi
a zonele invecinate, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora
şi urmăreşte îndeplinirea lor;
- dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă
sau alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi
luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie.
- dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
- dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;
- informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra activităţii
desfăşurate;
- stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale;
- asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate;
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea societăţii şi ISU
Neamţ sau comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă
În perioada post-dezastru celula de urgenţă:
- desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a
sectoarelor (zonelor) afectate;
- organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea
efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la factorii decizionali;
- analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de
prevenire-a evoluţiei şi limitare a efectelor ;
- asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele
situaţiei, acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în
continuare;
- stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale acordate
pe timpul situaţiei de urgenta;
- intocmeste şi analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare
pentru lucrările de refacere a instalaţiilor afectate;
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reactualizează planurile de urgenta interne şi de intervenţie în situaţii de
urgenţe;
În situaţii de urgenţă, Celula pentru situaţii de urgenţă va utiliza, în funcţie de
necesităţi, echipele de salvare constituite la nivelul fiecărei instalaţii, Serviciul Privat
pentru situaţii de urtgenţă, echipele de intervenţie tehnologică.
Conducerea activităţilor serviciului este asigurată de către şeful serviciului, şeful
echipei de intervenţie şi şefii de tură nominalizaţi în dispoziţia de constituire a
serviciului. Activitatea pentru personalul operativ este organizată pe ture de lucru. În
cadru serviciului activează şi un inspector, cadru specializat în domeniul Protecţiei
Civile. Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenta de categoria a IV a, constituit la nivelul
societăţii GA – PRO- CO CHEMICALS se incadrează cu un număr de 31 persoane.
Forţele de intervenţie mobilizate în diverse tipuri de evenimente sunt indicate în
tabelul 20:
Tabelul 20
Nr.
crt.
1

Structura
2

Scenariu
considerat
3

Echipele de
intervenţie
tehnologică

1

Subunitatea
de serviciu
protecţie

Substanţă
toxică

Serviciul
privat
pentru
situaţii de
urgenţă

Scăpări de
amoniac la
Depozitele
(tancurile)
de amoniac
lichefiat

Dispensar
medical
Echipele de
intervenţie
tehnologică

Substanţă
inflamabilă
/ explozivă

Serviciul
privat
pentru
situaţii de

Scăpări de
amoniac şi
emisii ulei
în Hală
Compresie

2

Activitatea de desfăşurat
4
- oprirea compresoarelor de
alimentare cu amoniac a
rezervoarelor;
- pornirea instalaţiei de
inundare cu apă (hidranţi) a
cuvei de retenţie;
- anunţarea dispecerului de
producţie, care va pune în
aplicare Schema de
înştiinţare şi alarmare;
- alertare Serviciu privat
pentru situaţii de urgenţă;
- echiparea personalului de
la acest loc de muncă cu
mijloacele de intervenţie;
- transvazarea amoniacului
lichid din rezervorul
avariat în celălalt;
- oprirea instalaţiei;
- oprirea fluxului de materii
prime;
- oprirea alimentării cu
energie electrică;
- anunţarea dispecerului de
producţie, care va pune în
aplicare Schema de
înştiinţare şi alarmare;
179

Resurse disponibile
5
- hidranţi interiori şi
exteriori
- stingătoare cu praf şi CO2;
- aparate izolante de mediu;
- costum protecţie
antichimică;
- măşti contra gazelor;
- încărcare maşina de
intervenţie cu praf 5 to
-Stingătoare cu praf şi C02 4 buc
-Maşina apa şi spuma tip
ATI RABA - lbuc
-Maşina azot şi praf tip
AspPN - lbuc
- hidranţi interiori şi
exteriori
- stingătoare cu praf şi CO2;
- aparate izolante de mediu;
- costum protecţie
antichimică;
- măşti contra gazelor;
- încărcare maşina de
intervenţie cu praf 5 to
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Tabelul 20 continuare
1

2
urgenţă

3
amoniac

Dispensar
medical

3

Echipele de Substanţă
intervenţie
periculoasă
tehnologică pentru
mediu
Serviciul
privat
Scăpări de
pentru
Acid azotic
situaţii de la
urgenţă
Rezervoare
acid azotic

4
- alertare Serviciu privat
pentru situaţii de urgenţă;
- echiparea personalului de
la acest loc de muncă cu
mijloacele de intervenţie;
- evacuarea personalului
- oprirea fluxului de
alimentare cu acid azotic a
rezervorului afectat;
- transvazarea acidului din
rezervorul
avariat
în
celălalte rezervoare;
- anunţarea dispecerului de
producţie, care va pune în
aplicare
Schema
de
înştiinţare şi alarmare;
- alertare Serviciu privat
pentru situaţii de urgenţă
pentru diluarea acidului;
- echiparea personalului de
la acest loc de muncă cu
mijloacele de intervenţie;
- neutralizarea soluţiei în
instalaţia de neutralizare a
apelor chimic impure

5
-Stingătoare cu praf şi C02 4 buc
-Maşina apa şi spuma tip
ATI RABA - lbuc
-Maşina azot şi praf tip
AspPN - lbuc
- hidranţi exteriori
- aparate izolante de mediu;
-costum protecţie
antichimică;
- măşti contra gazelor;
- încărcare maşina de
intervenţie cu praf 5 to
-Maşina apa şi spuma tip
ATI RABA - lbuc
-Maşina azot şi praf tip
AspPN - lbuc
- Substanţe neutralizare

În faza imediat următoare producerii unui eveniment chimic, se vor desfăşura
următoarele acţiuni:
- continuarea activităţilor de limitare şi înlăturare a avariei;
- salvarea răniţilor şi contaminaţilor, acordarea primului ajutor şi transportul acestora la
punctul de adunare a răniţilor;
- continuarea acţiunilor de evacuare a personalului din amplasament;
- cercetare – căutare în zona accidentului;
- neutralizarea amoniacului din cuva de retenţie a depozitului şi din zona de răspândire;
- limitarea şi localizarea unor avarii ce ar constitui surse de pericol complementar
(instalaţiile electrice, substanţe incendiare sau explozive, abur, etc);
În faza ulterioară (târzie) producerii unui eveniment chimic, se vor desfăşura
următoarele acţiuni:
- controlul şi supravegherea norului toxic;
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- acţiuni de cercetare şi căutare pentru limitarea zonelor de acţiune şi pentru stabilirea
pierderilor şi pagubelor de orice natură;
- continuarea evacuării populaţiei din zonele unde se impune acest lucru;
- acordarea primului ajutor şi transportul răniţilor şi intoxicaţilor la spital;
- introducerea restricţiilor de acces în zonă;
- paza, ordinea şi îndrumarea circulaţiei;
- neutralizarea amoniacului acumulat în unele instalaţii oprite deja;
- refacerea ecologică a zonelor afectate;
- remedierea instalaţiilor afectate;
- refacerea stocurilor de substanţe de intervenţie;
Activitatea de informare publică se va desfăşura prin Biroul relaţii cu presa ori de
câte ori este nevoie.
Căile de evacuare
Căile de evacuare din clădiri sunt indicate clar prin semne vizibile în vederea
minimizării timpului necesar abandonării locurilor periculoase.
Căile de evacuare pentru personal, de acces pentru autospeciale de intervenţie sunt
cele special amenajate pe teritoriul, societăţii. Ele au fost marcate astfel:
Alei verticale:
Aleea A - aleea care începe de la poarta nr. 1, trecând printre obiectivele laborator
chimic central, ATM, amoniac I, dispensar turnuri de răcire, demineralizare II.
Aleea B - trece printre obiectivele atelier electric, depozit amoniac I, instalaţiile
azotat de amoniu si acid azotic.
Aleea C - începe de la poarta de acces nr. 2 , cântar auto, ambalare azotat de
amoniu, depozit uree vrac.
Alei orizontale:
Aleea nr. 1 - imediat după porţile de acces în obiectiv, trece printre clădirile ATM,
laborator chimic central, pavilion, atelier mecanic, electrocare, atelier electric, depozite
materiale.
Aleea nr. 2 - trece printre ATM - CET, laborator chimic central, amoniac I atelier
mecanic depozit metalurgice depozit amoniac I.
Aleea nr. 3 - începe din aleea A din dreptul clădirii Protecţiei Muncii, staţia de
răcire ciclul 1-3, cazan abur, instalaţia acid azotic, însăcuire, depozit azotat de amoniu.
Aleea nr. 4 - trece printre clădirile staţiei pompe ciclul 1-3, demineralizare II şi
staţia de pompe apa 2, acid azotic, amoniac II, uree granulată.
În vederea realizării cât mai rapide a intervenţiilor, a asigurării evacuării
personalului şi a intoxicaţilor, a repartizării sarcinilor au fost stabilite următoarele puncte
de adunare:
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Puncte de adunare salvatori (răniţi - intoxicaţi).
În aceste puncte se vor afla maşinile de salvare precum şi personal sanitar.
Punctul nr. l - în faţa dispensarului.
Punctul nr. 2 - pe aleea nr. 2 lângă depozitul de materiale metalurgice.
Punctul nr. 3 - la intersecţia aleea nr. 3 cu aleea B (între acid azotic şi azotat de
amoniu).
Punctele de adunare
În aceste puncte se adună personalul din instalaţiile care se evacuează. În aceste
puncte conducătorul evacuării verifică dacă este tot personalul şi funcţie de situaţie
dispune folosirea măştilor de protecţie şi evacuarea pe căile de acces comunicate de către
dispecer (de regulă pe direcţia perpendiculară direcţiei de bătaie a vântului (a norului
periculos)).
Au fost stabilite următoarele puncte de evacuare:
1 - la intersecţia aleea A cu aleea nr. 4;
2 - la intersecţia aleea B cu aleea nr. 4;
3 - la intersecţia aleea B cu aleea nr. 3;
4 - pe platforma de la însăcuire uree;
5 - la intersecţia aleea A cu aleea nr. 2;
6 - la intersecţia aleea A cu aleea nr. 1;
7 - la intersecţia aleea B cu aleea nr. 1;
8 - pe platforma de la poarta nr. 2;
9 - pe platforma de la poarta nr. 3.
Căile de evacuare şi punctele de adunare sunt prezentate în Planul cu măsuri de
protecţie civilă planificate pe amplasament prezentat în anexa 4 din volumul anexe
planuri.
La pericolul de explozie, pentru limitarea pierderilor umane, tot personalul se
evacuează reţinându-se numai minimum de forţe pentru intervenţie în focar.
Personalul care nu se va prezenta la lucru după încetarea stării de alarmă
(exceptând accidentaţii) este considerat ca a părăsit locul de muncă fără încuviinţare şi va
fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.
La intrarea în unitate, personalului extern i se înmânează mască contra gazelor şi i
se face un scurt instructaj de folosire.
În caz de evacuare, informaţiile privind rutele de urmat, traseele, direcţia şi viteza
vântului sunt comunicate prin voce.
Evacuarea se execută diferenţiat pe tipuri de urgenţe:
 în cazul urgenţei A – nu se execută evacuarea, toţi angajaţii trebuie să ajungă
cât mai repede la locurile de muncă;
 în cazul urgenţei B – toţi angajaţii trebuie să ajungă cât mai repede la locurile
de muncă, dar evoluţia situaţiei poate să ducă la luarea unei decizii de
evacuare parţială;
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 în cazul urgenţei C – cea mai probabilă evacuare este cea totală, dar funcţie

de situaţie, poate fi şi parţială; toţi angajaţii trebuie să ajungă cât mai repede la
locurile de muncă.
Comunicaţiile - Legătura cu planul extern pentru situaţii de urgenţă
Comunicaţiile dintre GA – PRO – CO CHEMICALS şi autorităţile responsabile
cu planul extern pentru situaţii de urgenţă sunt realizate de Directorul General Anunţarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi autorităţilor
pentru situaţii de urgenţă de iminenţa producerii unor accidente tehnice se face în timpul
cel mai scurt posibil.
Tipuri de informaţii ce se comunică la notificarea prealabilă
Următoarele informaţii vor fi comunicate telefonic şi confirmate prin fax:
 temperatura aerului;
 direcţia vântului;
 tipul substanţei implicate;
 temperatura critică a produsului inflamabil;
 locaţia amplasării;
 mijloace materiale şi umane proprii de intervenţie;
 posibile zone afectate;
Monitorizarea factorilor de mediu
Monitorizarea factorilor de mediu se face prin Laboratorul de toxicologie şi
laboratoarele din instalaţiile de pe platforma societăţii şi prin informaţii de la institutul de
profil.
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5.3. Descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe
Resurse interne de intervenţie
GA – PRO – CO CHEMICALS dispune de serviciu privat pentru situaţii de urgenţă.

Conducerea activităţilor serviciului este asigurată de către şeful serviciului, şeful
echipei de intervenţie şi şefii de tură nominalizaţi în dispoziţia de constituire a
serviciului. Activitatea pentru personalul operativ este organizată pe ture de lucru. În
cadru serviciului activează şi un inspector, cadru specializat în domeniul Protecţiei
Civile.
În dotare S.P.S.U. (echipa de intervenţie), se află următoarele autospeciale:
1. Autospecială de intervenţie cu apă şi spumă ATI RABA
- l buc.
2. Autospecială de intervenţie cu apă şi spumă Mercedes
- l buc.
3. Autospecială cu praf şi azot P-5000
- l buc.
4. Autoscară mecanică
- l buc.
Pentru stingere incendiilor se foloseşte apa, azotul şi CO2 iar ca substanţe auxiliare:
- pentru intervenţie 1000 kg de spumogen lichid de tip: LIGHT WATTER şi 500 kg
spumogen cu coeficient mic de înfoiere.
Mijloace de alarmare
-

Situaţia mijloacelor de alarmare în situaţii de urgenţă este următoarea:
3 sirene electrice;
interfoane;
telefoane mobile;
centrala telefonică a societăţii;
receptor radio zefir
Resurse interne mobilizabile

Resursele interne mobilizabile sunt constituite din serviciul privat pentru situaţii
de urgenţă, la care se adaugă personalul societăţii, organizat pe echipe de intervenţie,
având atribuţii şi responsabilităţi bine precizate în Planul de urgenţă internă. Dotarea cu
aparatură de mijloace de protecţie şi intervenţie a forţelor din GA – PRO- CO
CHEMICALS este următoarea:
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Tabelul 21
N r.
Crt.

Secţia

Dotare

0

1

2

1.

PROTECŢIA
MUNCII

•
•

2.

INST. ACID
AZOTIC
INST. AZOTAT DE
AMONIU /
NITROCALCAR
DEPOZIT NH3 I

• Aparat izolant cu aer MEDI 16005 - 13 buc

5.
6.

DEPOZIT NH3 II

• Aparat izolant cu aer MEDI 16005 - 3 buc
•
Aparat de reanimare - 1 buc
•
Aparat izolant cu aer—9 buc

7.

PROTECŢIE CIVILA

8.
9.
10

POARTA 1
POARTA 2
Dotări pentru securitate la
incendiu

3.

4.

DISPENSAR
MEDICAL

Aparate izolante cu aer MEDI 16005-3 buc
Costume izolante -2buc

• Aparat izolant cu aer MEDI 16005 -3buc

•
•

Aparat izolant cu aer MEDI 16005 - 3 buc
Aparat de reanimare MEDI 42006 - 1 buc

•
Casca protecţie - 30 buc
•
Targa raniti -5 buc
•
Stingătoare-lbuc
•
Aparat Zefir
• Masca şi cartuş NH3-lbuc
• Masca de gaze - 1 buc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparat izolant cu aer MEDI 16005- 3 buc
Costume aluminizante -3 buc
Costume impermeabile -1 Obuc
Masti cu cartuş polivalent, fum-NH3
Rezerva de praf- 100 kg
încărcare maşina de intervenţie cu praf 5 to
Stingătoare cu praf şi C02 - 4 buc
Maşina apa şi spuma tip ATI RABA - lbuc
Maşina azot şi praf tip AspPN - lbuc
Accesorii PSI
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Minimizarea riscului de incendiu în instalaţiile societăţii este asigurat de
dotările şi mijloacele de intervenţii existente, stabilite în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

 Alimentarea cu apă în caz de incendiu - surse caracteristici
Pe platforma GA – PRO- CO CHEMICALS sursele de alimentare cu apă pentru
stins incendiu sunt prezentate în tabelul 22:
Tabelul 22
Caracteristici

Nr.
crt

Instalaţia
( sursa de apă)

Presiune

Diametru

Volum

Zona în care se
află

Obsevaţii

0

1

2

3

4

5

6

1

Apă potabilă

2 bar

150 mm

-

Reţea inelară

98
hidranţi
subterani
 65 mm
6 hidranţi tip
rafinărie
 100 mm
6 hidranţi tip
rafinărie
 100 mm

2

Apă industrială

3-3,5 bar

600 mm

-

Reţea inelară

3

Apă recirculată

3,5-4

800 mm

-

Reţea ramificată
S.I+ S.II.

4

Turnuri răcire
hiperbolice: 4
bucăţi

Bazine

5000
mc/bc.

Ciclul I –III

4
coloane
uscate Dn 100
cu racord tip A

5

Turnuri de răcire
HAMNON :
6bucăţi

Bazine

4000
mc/bc.

S.II

Cu posibilitate
de alimentare
directă

 Hidranţi
Hidranţii montaţi în anumite zone din incintă sunt hidranţi subterani şi supraterani.
Aceşti hidranţi sunt amplasaţi în jurul instalaţiilor, depozitelor, etc.
Planul alimentare cu apă potabilă şi de incendiu este prezentat în Volumul Anexe
– Planuri .
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Resurse externe de intervenţie
Numărul de telefon pentru situaţii de urgentă este 112 .
Răspunde de alarmare – Conducerea Societăţii ( Directorul General sau
înlocuitorul legal al acestuia ) sau dispecerul de serviciu .
La cererea operatorului de la Dispeceratul I.S.U., se vor comunica toate datele
solicitate şi anume:
- denumirea societăţii
- adresa societăţii :
- numele şi prenumele persoanei care anunţă incendiul;
- numărul telefonului de la care se face anunţul de incendiu , pentru a se putea
confirma;
- locul incendiului, natura lui, posibilităţile de propagare, pericolul care îl prezintă
incendiul pentru oameni şi bunuri materiale.
Forţele de intervenţie externe sunt:
-

I.S.U. „Petrodava" al judeţului Neamţ
Direcţia de Sănătate Publică Neamţ
Serviciul Judeţean de Ambulantă Neamţ
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ
Agenţia de Protecţie a Mediului
Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ
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5.4. Rezumatul elementelor descrise anterior necesare pentru elaborarea
planului de urgenţă internă
Planul de urgenţă internă se pune în aplicare imediat de către societate în
următoarele situaţii:
-

când survine un accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un
accident major.
Punerea în aplicare a Planului de urgenţă internă are drept scop:

-

prevenirea, limitarea şi controlul incidentelor astfel încât să se reducă la
minimum şi să se limiteze efectele asupra sănătăţii lucrătorilor, asupra
mediului şi bunurilor materiale;
aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a mediului
împotriva efectelor accidentelor majore;
comunicarea informaţiilor necesare către public şi către serviciile şi autorităţile
implicate din zona respectivă;
asigurarea refacerii ecologice şi zonei afectate în urma unui accident major.

Planul de Urgenta Internă identifică şi clasifică tipul accidentelor majore
posibile, în care sunt implicate substanţe periculoase, în cadrul activităţii desfăşurate în
cadrul depozitului. Acesta stabileşte posibilităţile de răspuns interne, în vederea
desfăşurării intervenţiei de urgenta pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra
salariaţilor, populaţiei, bunurilor materiale şi mediului.
Informaţiile despre obiectiv cuprind date referitoare la profilul de activitate,
substanţele periculoase depozitate, amplasarea surselor de pericol în cadrul obiectivului
şi date privind teritoriul din jurul obiectivului.
Identificarea şi clasificarea evenimentelor
Locurile posibile de avarie pot fi: depozitele de depozitare material exploziv,
magazia de capse detonante, bazinul de decantare a apelor .
Probabilitatea de producere a unui accident posibil o reprezintă în ordine:
exploziile,incendiile.
La nivelul GA –PRO –CO CHEMICALS au fost studiate 15 scenarii
accidentale posibile, ce implică substanţe periculoase precum: amoniac, azotat de
amoniu, acid azotic, gaz metan, hidrogen.
Clasificarea urgenţelor în funcţie de gravitate cuprinde:
 Urgenţa I (urgenta locală);
 Urgenţa II (urgenta pe amplasament);
 Urgenţa III (urgenta în afara amplasamentului).
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Clasificarea scenariilor accidentale
Clasificarea în funcţie de substanţele periculoase
Tabelul 23
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numărul total al
scenariilor

Tipologia substanţei
Toxice
Explozive
Inflamabile
Lichide foarte inflamabile
Extrem de inflamabile
Periculoase pentru mediu

14
7
7
15

Numărul scenariilor
care ies din
stabiliment
14
7
7
15

Clasificarea în funcţie de sursele de risc
Tabelul 24
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

2

Numărul scenariilor
care ies din
stabiliment
2

1

1

3
2
2
2
3

3
2
2
2
3

Numărul total
scenarii

Centrul de risc în stabiliment
Instalaţia de amoniac Salzgitter
Depozitul de amoniac II şi rampa de
încărcare /descărcare amoniac
Tancul de amoniac TK251
Instalaţia de azotat de amoniu
Instalaţia de acid azotic
Instalaţia uree
Depozitul de azotat de amoniu

Planul stabileşte modalitatea de notificare, informare şi alarmare în situaţii de
urgenţă. Dispeceratul este punctul de primire al anunţurilor în situaţii de urgenţă şi
asigurarea legăturilor în GA – PRO- CO CHEMICALS.
Coordonarea acţiunilor de prevenire, protecţie, intervenţie şi conducere sunt
realizate de câtre Celula pentru Situaţii de Urgenta, constituit la nivelul GA – PROCO CHEMICALS.
Sunt stabilite în plan modul de organizare şi conducere a acţiunilor de intervenţie
în următoarele situaţii:
- accident chimic
- incendii;
- explozii,
precum şi forţele şi mijloacele de intervenţie interne şi externe.
Planul stabileşte de asemenea modul de desfăşurare al evacuării, monitorizarea
factorilor de mediu, comunicarea cu mass-media şi informarea publica, încetarea stării de
urgenţă, exersarea planului.
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Structura Planului de urgenţă internă acoperă:
- Generalităţi
- Informaţii despre obiectiv
o descriere generala a activităţii, profil de activitate, producţie, scurt istoric;
o planul obiectivului;
o planul de alimentare cu energie;
o planul de alimentare cu apa;
o planul canalizării ape uzate (chimice şi meteorice);
o planul conductelor tehnologice;
o resurse umane;
o amplasarea surselor de pericol;
o substanţe periculoase şi procese
o fisele toxicologice ale substanţelor periculoase;
o informaţii privind teritoriul din jurul obiectivului.
- Identificarea şi clasificarea evenimentelor
o locuri posibile de avarie;
o cauze posibile de producere a avariei;
o tipul avariei posibile;
o perioada de recurenta a unui accident teoretic posibil;
o descrierea evenimentelor;
o definirea urgentei;
o scenarii accidente posibile;
o clasificarea scenariilor accidentale;
o definirea zonelor implicate;
o tipologia de urgenta.
- Clasificarea urgentelor
o clasificarea urgentelor în funcţie de gravitate;
o clasificarea urgentelor în acord cu perioada din zi de producere.
- Notificarea, informarea şi alarmarea
o notificarea situaţiilor de urgenţă;
o primirea notificării de urgenta;
o semnale de urgenta şi alarmare;
o instrucţiuni în cazul alarmei generale.
- Declararea şi introducerea stării de urgenţă
- Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
o definirea acţiunilor pe tipuri de scenarii;
o forţele de intervenţie;
o acţiuni pe termen lung
o evacuarea.
- Comunicaţiile
- Logistica
- Monitorizarea factorilor de mediu
- Încetarea stării de urgenţă
- Comunicarea cu mass-media şi informarea publică
- Exersarea planului
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Cap. 6. CONCLUZII
Implementare Directivei Seveso II are drept scop prevenirea accidentelor
majore, care implică substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor lor asupra
omului şi mediului.
Conform definiţiei din art. 3 al Directivei, „accident major” însemnă „fenomen
advers cum ar fi emisii majore, foc sau explozie, rezultând din evenimente necontrolate
din cursul funcţionării unui obiectiv acoperit de prezenţa Directivei şi care duce la pericol
sever asupra sănătăţii umane şi/sau mediului, imediat sau cu întârziere, în interiorul sau în
exteriorul obiectivului, implicând una sau mai multe substanţe periculoase”.
-

Scopul Raportului de securitate este să demonstreze că:
a intrat în vigoare o politică majoră de prevenire a accidentelor şi un sistem de
management al siguranţei;
sunt identificate pericolele de accidente majore şi sunt luate măsurile necesare de
prevenire a acestor accidente şi de limitare a consecinţelor lor pentru om şi mediu;
în proiectarea oricărei instalaţii a fost incorporată securitatea şi fiabilitatea
adecvată pentru construcţie, operare şi întreţinere;
au fost întocmite planurile de urgenţă internă, furnizând informaţii care să permită
elaborarea planului de urgenţă externă;
au fost furnizate informaţiile pentru deciziile de planificare a utilizării terenului.

Identificarea, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor sunt principii care stau la
temelia planificării şi organizării acţiunilor preventive. În acest proces, de identificare,
evaluare şi ierarhizare a riscurilor, întemeiat pe o profundă cunoaştere, trebuie să se ţină
seama de nivelul maxim de manifestare al acestora, simultaneitatea şi desfăşurarea lor în
lanţ, aspecte care determină ca planificarea să aibă în vedere atât fiecare risc în parte, cât
şi situaţiile de manifestare combinată sau intercondiţionată, în vederea asigurării unui
răspuns rapid de pregătire, protecţie şi reducere a efectelor.
Prevenirea are ca suport ansamblul principiilor, criteriilor de performanţă,
cerinţelor şi condiţiilor tehnice impuse şi reglementate pentru asigurarea unui nivel
cuantificat de securitate în desfăşurarea normală a vieţii sociale şi economice, precum şi
de pregătire pentru înlăturarea efectelor dezastrelor asupra vieţii, mediului şi bunurilor
materiale.
Obligaţia identificării riscurilor, stabilirii măsurilor preventive graduale, elaborării
cadrului normativ şi planurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, respectării
normelor şi aplicării măsurilor de prevenire, asigurării condiţiilor necesare de intervenţie
revine patronilor şi deţinătorilor de construcţii, terenuri şi amenajări, proiectanţilor,
antreprenorilor, contractorilor, operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei
publice locale şi centrale.
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Rezultatele auditului
Raportul de securitate elaborat pentru activităţile desfăşurate în cadrul platformei
GA-PRO-CO- CHEMICALS Săvineşti prezintă amplasamentul acestuia, activităţile şi
condiţiile de desfăşurare ale acestora.
În urma auditului asupra surselor de risc şi măsurilor avute în vedere pentru
reducerea riscurilor şi asupra sistemului de management şi organizării obiectivului în
vederea prevenirii accidentelor majore, a reieşit că societatea platformei GA-PRO-COCHEMICALS Săvineşti având drept profil de activitate producerea şi comercializarea
de îngrăşăminte chimice are o politică de prevenire a accidentelor majore adaptată
specificului său de activitate.
Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile industriale
prezente pe în cadrul platformei GA-PRO-CO CHEMICALS , presupune următoarele:
 măsuri pasive – concretizate în proceduri, documente scrise şi planuri;
 măsuri active – concretizate în dotări ale spaţiilor de depozitare pentru
prevenirea accidentelor majore, dotări, forţe şi mijloace pentru intervenţia în
caz de accident, pregătirea salariaţilor implicaţi prin testarea periodică a
planurilor întocmite prin exerciţii organizate în ipoteze diferite, pregătirea
populaţiei şi a autorităţilor privind responsabilităţile şi modul de acţiune în
fazele pre-dezastru, dezastru şi post-dezastru, etc.
I. Măsuri pasive
1. GA-PRO-CO - CHEMICALS a întocmit procedurile şi documentele scrise
necesare asigurării cadrului organizatoric corespunzător şi a condiţiilor concrete de
funcţionare a obiectivului, în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea
riscurilor asupra sănătăţii salariaţilor şi populaţiei din zonele de influenţă, calităţii
factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale în caz de evenimente în care sunt
implicate substanţe periculoase existente pe amplasamentul obiectivului aflat în
administrarea societăţii (surse de risc chimic, incendiu, explozii, poluări, etc.), în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
2. La nivelul angajaţilor societăţii sunt stabilite atribuţiile pentru reducerea riscului
de producere a accidentelor majore care revin fiecărui angajat şi acestea sunt incluse în
Fişa Postului.
3. Sunt elaborate regulamente de fabricaţie pentru fiecare sector de lucru, etc. şi
instrucţiuni de lucru pentru fiecare loc de muncă.
4. Având în curs de implementare şi certificare Sistemul Integrat Calitate Mediu sau elaborat Procedurile de sistem şi Procedurile operaţionale care reglementează
cadrul tehnic şi operaţional pentru elaborarea tuturor Instrucţiunilor de lucru în care se
precizează condiţiile de exploatare şi parametrii în cadrul cărora trebuie menţinute
procesele din fiecare instalaţie sau utilaj important.
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5. Toţi salariaţii / operatorii au la dispoziţie Fişele tehnice de securitate pentru
substanţele şi produsele cu care se lucrează.
6. Responsabilităţile tuturor celor implicaţi în managementul siguranţei sunt
cuprinse în proceduri scrise la care au acces toţi angajaţii companiei.
7. În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, ar avea loc un
accident major, personalul din fiecare instalaţie este instruit suplimentar, pregătit şi dotat
cu material corespunzător, în vederea unei acţiuni cât mai rapide şi mai eficiente pentru:

reducerea proporţiilor accidentului major;

înlăturarea rapidă a cauzelor accidentului major;

salvarea personalului afectat;

prevenirea populaţiei din vecinătate;

reducerea la minim a pagubelor materiale.
8. În scopul reducerii la minim a efectelor unor posibile accidente, societatea GA –
PRO- CO CHEMICALS are elaborate următoarele planuri:
 Planul de urgenţă internă;
 Planul de urgenţă externă;
 Planul de intervenţie în caz de incendiu;
 Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale la folosinţele de apă
potenţial poluatoare
 Planul de alarmare şi intervenţie în caz de accident chimic – dezastre.
 Planul de evacuare al angajaţilor şi bunurilor materiale în situaţii de
urgenţă.
Evaluarea măsurilor pasive a condus la următoarea concluzie generală:
Planurile de răspuns în caz de urgenţă, trebuie reactualizate conform
cerinţelor legislaţiei actuale.
Analiza măsurilor active s-a făcut după ce s-au identificat principalele tipuri de
evenimente care pot genera riscul industrial în cadrul platformei, precum şi locurile unde
este posibil ca acesta să se producă.
Stările de risc pot apărea în funcţie de:
- profilul de activitate;
- fiabilitatea echipamentelor;
- sistemele de automatizare;
- dotările existente;
- disciplina tehnologică.
Principalele tipuri de evenimente de iniţiere a riscului industrial sunt:
scăpări de gaze toxice;

producerea de fumuri toxice;

incendiile propriu-zise;


193

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
COMPARTIMENT PROCESE/
INSTALAŢII DE MEDIU









Proiect nr.:
MD

Săvineşti

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE

1005.014

explozia unui nor de vapori;
explozia vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere (sfera de foc);
explozia pulberilor;
alte tipuri de explozie (inclusiv în spaţiile limitate şi deteriorate);
cutremur;
atac terorist;
atac din aer (în timpul conflictelor armate);
căderi de corpuri cosmice.

Evenimentele cu pondere principală care pot conduce la apariţia riscului pentru
factorii de mediu şi factorul uman sunt:
- scăpări de gaze toxice;
- producerea de fumuri toxice;
- incendiu
- explozie;
- accident chimic în urma exploziei prin care se dezvoltă evacuări masive sub aspect
calitativ şi cantitativ de substanţe chimice.
Obiectivele relevante pentru securitate (ORS) din cadrul societăţii GA-PROCO CHEMICALS Săvineşti sunt:
Tabelul 25
Nr.
Componenţa ORS
crt.
Instalaţia Acid azotic
1.
Instalaţia Azotat de amoniu /nitrocalcar
2.
Instalaţia Amoniac Salzgitter
3.
Instalaţia Uree granulată
4.
Instalaţia de ingrăşăminte lichide tip UREAN 32
Depozitele de amoniac lichid şi rampa de încărcare /descărcare
5.
Depozitul de azotat de amoniu ambalat – rampa de incărcare/descărcare
6
Aceste obiective au fost prezentate succint în cadrul volumului principal şi
analizate detaliat în cadrul volumelor anexe.
Auditul pentru fiecare ors din punct de vedere a securităţii a acoperit următoarele:
 Descrierea activităţii desfăşurate;
 Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate;
 Factori de risc de accident major. Măsuri de securitate. Condiţii care pot
conduce la accidente;
 Identificare IRS. Descriere;
 Analiză sistematică de identificare a riscurilor;
 Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
 Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident;
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 Scenarii de accident pe ORS.;
 Măsuri pentru prevenire şi asigurare a securităţii şi siguranţei .
Concluziile specifice, rezultate în urma analizei fiecărui obiectiv în volumele
anexe pe ORS, evidenţiază dotările şi măsurile preventive existente pentru diminuarea
riscului producerii unor accidente majore, dotările şi măsurile pentru intervenţia în caz de
accident, consecinţele unui eventual accident major precum şi gradul de risc asociat
instalaţiei.
Evaluând nivelului de risc/pericol asupra obiectivelor relevante pentru securitate
(ORS) din cadrul platformei GA-PRO-CO CHEMICALS funcţie de:
- procesul tehnologic desfăşurat;
- sursele posibile de risc;
- consecinţele / efectele evenimentelor;
- cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţii de substanţele toxice
şi periculoase vehiculate
- dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
- dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident.
au rezultat următoarele grade de risc asociate instalaţiilor principale:
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Tabelul 26
Insignifiant Scăzut

Mediu

Mare

Foarte mare

Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar

Instalaţia
Amoniac
Salzgitter
Instalaţia
Acid azotic
F2

Instalaţia
Uree
granulată
Instalaţia de
îngrăşămint
e lichide tip
UREAN 32

Instalaţia
Azotat de
amoniu
/nitrocalcar

Improbabil

Depozitul de
azotat de
amoniu
ambalat –
rampa de
încărcare/desc
ărcare
Depozitele
de
amoniac
lichid şi
Aproape
rampa de imposibil
încărcare
/descărcar
e

F1

I1

I2

I3

I4

I5

I6

RISC ACCEPTABIL

RISC ACCEPTABIL, CU REDUCEREA PE CÂT POSIBIL A RISCURILOR (ALARP)

RISC INACCEPTABIL. SE IMPUN INVESTIŢII MAJORE PENTRU REDUCEREA
RISCULUI. DACĂ ACESTEA NU SUNT FEZABILE, SE IMPUNE ÎNCETAREA
ACTIVITĂŢII.
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Majoritatea instalaţiilor din cadrul GA-PRO-CO CHEMICALS au nivelul de
risc acceptabil rezultând pentru întreaga platformă un nivel de risc ACCEPTABIL CU
REDUCEREA PE CÂT POSIBIL A RISCURILOR, fundamentat pe probabilităţile mici
de apariţie a unui accident şi pe măsurile de reducere a acestora.
Ca măsuri de limitare a consecinţelor şi intervenţie în cazul producerii unui
eventual accident major, atât la nivelul instalaţiilor cât şi la nivelul platformei, se
acţionează astfel:

întreţinerea / repararea / înlocuirea utilajelor dinamice şi statice, conductelor
prin revizie periodică – mentenanţă planificată (Grafic de revizie / Plan de
revizie) şi revizie de urgenţă, în situaţiile în care devine iminentă producerea
evenimentului;

întreţinerea / repararea rezervoarelor prin revizie periodică – mentenanţă
planificată (Grafic de revizie / Plan de revizie) şi revizie de urgenţă, în
situaţiile în care devine iminentă producerea evenimentului;

asigurarea întreţinerii şi repararea sistemului de încărcare / descărcare produse
petroliere;

asigurarea măsurilor de minimizarea riscurilor de incendii şi explozii încă din
faza de proiect a instalaţiilor conform legislaţiei de apărare împotriva
incendiilor:
amplasare la distanţe minime corespunzătoare a instalaţiilor;
pereţi antifoc sau rezistenţi la explozie;
căi de evacuare în caz de incendiu;
sistem de ventilaţie;
tip sistem de încălzire;
tipul instalaţiilor electrice;
stabilirea / semnalizarea zonelor cu pericol de explozie;
sisteme de alimentare alternative cu utilităţi, etc.;

dotarea instalaţiilor tehnologice cu:
echipamente de automatizare pentru controlul temperaturii, presiunii şi a
debitului;
supape de siguranţă pentru suprapresiune pe sistem;
detectoare de gaze;

asigurarea instruirii periodice a personalului în vederea respectării
Procedurilor de lucru şi a Procedurilor de mentenanţă utilaje statice şi
dinamice, si întreţinere şi reparaţii utilaje statice şi dinamice;

monitorizarea conţinutului de impurificători la evacuări şi verificarea /
asigurarea încadrării în limitele maxime admisibile conform Programului de
monitorizare a mediului.

inspecţia următoarelor tipuri de utilaje:
compresoare şi pompe
cuptoare
coloane
recipientele, inclusiv reactoarele, de înaltă presiune
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schimbătoare de căldură
conducte
rezervoare de depozitare
sisteme/echipamente de prevenire (detectoare gaze; împământări; legături
echipotenţiale; avertizoare)
echipamente pentru răspuns la urgenţe şi limitare a consecinţelor (reţele de
hidranţi, instalaţii fixe şi mobile de stingere, etc.)
in cazul producerii unor situaţii neprevăzute GA-PRO-CO CHEMICALS
deţine următoarele dotări:
 autospeciale de intervenţie ale SPSU al GA-PRO-CO CHEMICALS
 mijloace de alarmare;
 instalaţii de semnalizare şi avertizare incendii;
 reţea de hidranţi şi gospodărie de apă de incendiu;
 stingătoare, prize şi furtunuri M.S.U., tunuri fixe;
 instalaţii de stingere, aferente instalaţiilor, rampelor;
 utilaje de transport, materiale necesare intervenţie în situaţii de urgenţă;
 mijloace de protecţie individuale.
-



Faţă de cele prezentate se consideră ca necesare dezvoltarea şi implementarea
următoarelor măsuri suplimentare:
- elaborarea şi /sau reactualizarea planurilor de prevenire şi intervenţii pentru
diversele situaţii ce pot apărea, corelarea acestora;
- adaptarea continuă a structurilor organizatorice pentru situaţii de urgenţă în
raport de activitatea desfăşurată;
- implementarea sistemului de management al securităţii.
ANALIZÂND MATRICEA DE RISC, RESPECTIV CONSECINŢELE CE
POT APĂREA ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT ŞI PROBABILITATEA
APARIŢIEI ACESTUIA, PRECUM ŞI MĂSURILE CE SUNT PREVĂZUTE ŞI
ÎNTREPRINSE
PENTRU
DIMINUAREA
ACESTORA,
SE
POATE
CONCLUZIONA CĂ RISCUL LA NIVELUL ÎNTREGII PLATFORME ESTE
ACCEPTABIL.
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S.C. GA- PRO- CO CHEMICALS S.A.
Str. Uzinei nr.2, Săvineşti, jud. Neamţ
J27/1478/24.10.2005; R-17728697
Tel/fax: 0233/281494; 0233/281260
Nr………../.........................

INFORMAŢII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI, PRIVIND
MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN
CAZ DE ACCIDENT MAJOR
conform Anexei nr.5 din HG 804 din 25 iulie 2007 “privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase “
1. Numele titularului activităţii şi adresa obiectivului
Titularul activităţii: S.C. GA – PRO- CO CHEMICALS S.A. Săvineşti
Adresa obiectivului: str.Uzinei nr 2, cod poştal 617410, Săvineşti, jud. Neamţ

2. Informaţii pentru identificarea, după funcţia deţinută, a persoanei care
furnizează informaţiile




Responsabil în domeniul Managementului Securităţii: ing. Berbece Laurenţa
Şef compartiment SPSU: tehn. Mihai Neculai
Lucrător desemnat în Sănătate şi securitate în muncă: ing. Juncu Ligia Elena

3. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor si a
dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804 din 25 iulie 2007
“privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase “
S.C. GA – PRO- CO CHEMICALS S.A. Săvineşti se supune reglementarilor de
implementare a Directivei Europene SEVESO II, transpusă in legislaţia românească prin
HG 804 din 25 iulie 2007 “privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanţe periculoase “,
datorita activităţilor desfăşurate pe
amplasament, a substanţelor periculoase gestionate, a cantităţilor şi caracteristicilor
acestora.
Obiectivul GA – PRO- CO CHEMICALS este clasificat cu risc major şi intră sub
incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG
804/2007, conform următoarelor documente:
 Notificarea nr.2543/12.03.2009 – întocmită conform HG 804/2007, art.7 şi Ordinului
MAPAM nr.1084/2003, Anexa 1.1, prin care se transmit informaţii referitoare la profilul
activităţilor desfăşurate, substanţe periculoase prezente pe amplasament, elementele –
inclusiv cele aflate în imediata apropiere a obiectivului, susceptibile de a provoca
accidente majore.

Documentul a fost înantat autorităţilor competente, APM Neamţ, GNM –CJNeamţ şi
ISU “ Petrodava” Neamţ.

 Plan de urgenţă internă – ( întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12) prezintă

măsuri cheie de siguranţă luate pe amplasament. care 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 .
 Raport de securitate - nr 5740/05.06.2008, întocmit conform HG 804/2007 –art. 10,
elaborat in 3 ex (ex nr 1 ISU Neamţ, ex nr 2 APM), cuprinde date referitoare la:
siguranta instalatiilor, proiecte de fabricatie, flux tehnologic, mod de organizare si
pregatirea personalului angajat, actiuni tehnice de interventie in cazul producerii unei
avarii in instalatii si masuri de limitare a efectelor unui accident, scenarii privind evolutia
norului toxic, contracte de colaborare cu alte unitati pentru gestionarea unei situatii de
urgenta

Documentul a fost înaintat autorităţilor competente, APM Neamţ. GNM-CJ Neamţ şi
ISU “ Petrodava” Neamţ care, în urma analizei sale, transmite prin Secretariatul de risc
al APM Neamţ, “ Rezultatul de evaluare a Raportului de securitate” nr.4413/11.09.2008.

4. Explicarea în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în
cadrul obiectivului
S.C. GA – PRO- CO CHEMICALS S.A. Săvineşti are ca principal obiect de activitate
producerea si comercializarea produselor azotoase ( azotat de amoniu, nitrocalcar, uree
şi Urean 32) şi a substanţelor anorganice de bază (acid azotic si amoniac)
Instalaţia de Amoniac Salzgitter produce amoniac lichid ca produs principal şi dioxid
de carbon ,hidrogen şi apă amoniacală 25%, ca produse secundare.Amoniacul este
folosit
ca materie primă
la fabricarea acidului azotic, azotatului de amoniu,
nitrocalcarului şi ureei granulate.
Instalaţia de Acid Azotic produce acid azotic cu o concentraţie cuprinsă între 47 –
49%, necesar obţinerii azotatului de amoniu, nitrocalcarului în instalaţia Azotat de
amoniu/ Nitrocalcar.
Azotatul de amoniu / nitrocalcarul, UREAN 32 şi ureea granulată sunt îngrăşăminte
chimice pe bază de azot ce se administrează solurilor pentru a completa lipsa azotului
din sol.
Azotatul de amoniu se foloseşte la fertilizarea culturilor păioase şi la praşila întăi a
culturilor prăşitoare, iar ureea granulată şi UREAN 32 se utilizează în sistemele de
fertilizare a culturilor agricole pe toate tipurile de sol.
Instalatiile de productie clasificate cu risc major :
1. Instalatia de sinteza a amoniacului ( licenta Salzgitter)
2. Rezervorul de stocare a amoniacului TK 251
3. Depozitul de amoniac pentru fabricaţie
4. Instalatia de azotat de amoniu
5. Depozitul de azotat de amoniu şi rampele de încărcare .

5. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în
Partea a II-a a anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generală de
pericol a substanţelor şi a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea
conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor
caracteristici periculoase - conform tabelului nr. 1 anexat
6. Informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv
efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.
Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului şi populaţiei (
accidente majore ), pot avea cauze şi forme diferite de manifestare.

În cadrul S.C.GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. aceste evenimente pot apărea la
instalaţiile aflate în funcţiune, având mai multe cauze:deficienţe de funcţionare a unor
echipamente datorită uzurii înaintate, avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor
tehnice, erori operaţionale, incendii sau explozii datorate nerespectării parametrilor din
fluxul tehnologic, etc.
Accidentele majore şi efectele lor potenţiale asupra mediului şi populaţiei se pot
clasifica astfel:
- emisii de substanţe periculoase, accidente chimice;
- explozii ;
- incendii.
Accidentul chimic se datorează evacuării unei cantităţi mari de substanţă chimică
într-un interval scurt de timp, cu consecinţe grave, chiar catastrofale, asupra mediului şi
oamenilor.
Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu
apară niciodată pe durata întregii vieţi a unei instalaţii tehnologice, dar nu este
neglijabilă.
Pericolul datorat emisiilor substanţelor periculoase depinde de proprietăţile fizico
– chimice şi toxicologice ale acestora, de timpul de expunere şi de condiţiile
meteorologice, determinante în dispersia acestora în atmosferă joasă.
Emisiile toxice pun în pericol viaţa oamenilor, animalelor şi vegetaţiei, putând
produce daune ireversibile.
Exploziile pot fi de mai multe tipuri:
- în fază densă, când un lichid sau un solid trece brusc în fază gazoasă.Creşterea
rapidă a volumului determină o undă de şoccare porneşte de la sursă cu o viteză mai
mare decât a sunetului, provocând suprapresiuni remarcabile, cu efecte asupra
instalaţiilor tehnologice, infrastructurilor apropiate, mediului şi populaţiei;
- exploziile norilor de vapori sunt cele care pot apărea la un nor mare de vapori
amestecat cu aer la limita inflamabilităţii;
- exploziile vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere ( gaze lichefiate sub presiune)
datorate contactului cu focul deschis şi în concentraţii aflate între limitele inferioare şi
superioare de inflamabilitate. În acest caz, creşterea bruscă a presiunii şi trecerea
lichidului în stare de vapori creează o undă de şoc iar aprinderea amestecului formează
o sferă de foc,
- exploziile unor pulberi care pot să apară în anumite condiţii de concentraţii şi foc
deschis.
Ezploziile produc daune materiale, pun în pericol viaţa omului şi afectează grav
mediul.
Consecinţele incendiilor pot fi grave şi deosebit de grave, atât asupra instalaţiilor
tehnice din zona afectată cât şi asupra personalului de exploatare, populaţiei din zonele
adiacente şi asupra mediului înconjurător.

7. Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va
fi avertizată şi informată în cazul în care se produce un accident major.
Prin activarea Celulei de urgenţă, se pune in aplicare, cu ajutorul personalului de
intervenţie, Planul de urgenţă internă şi Planul de urgenţă externă.
Există un Centru de comandă operaţional în caz de accident major, localizat la
Dispeceratul de producţie, unde sunt asigurate toate informaţiile necesare privind
personalul de contact din cadrul unităţii şi din afar
Dispecerul de producţie va lua următoarele măsuri:
- informează conducerea unităţii - membrii Celulei de urgenţă;
- stabileşte direcţia vântului, pentru a se putea determina zona afectată

- introduce semnalul de alarmare
- anunţă instalaţiile şi atelierele afectate de norul toxic
- solicită intervenţia de urgenţă a echipelor de salvatori şi echipa de cercetare
anunţă firma de pază să oprească accesul în unitate a persoanelor care nu au
atribuţii în gestionarea situaţiei, circulaţia auto şi pietonală în zona afectată
alarmează pompierii
alarmează societăţile care au spaţii închiriate să-şi evacueze personalul
anunţă telefonic situaţia creată, societăţilor din zonă
anunţă dispensarul medical să fie pregătită camera de reanimare şi mijlocul auto
utilizat pentru transport şi cere să fie informat dacă se înregistrează cazuri deosebite
anunţă sectoarele neimplicate, să evacueze personalul
Până la sosirea personalului de conducere, dispecerul de producţie va desfăşura şi
activităţile executate de membrii Celulei de Urgenţă, astfel:
- informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ despre
evenimentul produs, locul de producere, amploarea evenimentului, natura şi cantitatea
aproximativă de substanţă periculoas eliberată mediu înconjurător, în urma producerii
evenimentului , direcţia şi viteza vântului, precum şi alte detalii pe care le deţine la
momentul respectiv;
informează Prefectura Judeţului Neamţ şi Primăria comunei Săvineşti, iar la
nevoie solicită sprijin pentru intervenţie (pompieri, autosalvări, etc ) ;
- informează Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Neamţ, Sistemul
de Gospodărire a apelor Neamţ şi Agenţia de Protecţie a Mediului Neamţ;
- informează ITM Neamţ.
Semnalul de alarma la dezastre consta in 5 sunete continue, cu pauze de 10 secunde
intre ele si cu o durata totala de 2 minute
Încetarea stării de alarmă consta intr-un semnal acustic continuu, de aceeasi
intensitate, cu durata de 2 minute.
La receptionarea semnalului de alarma sau in cazul instiintarii si avertizarii
telefonice , fiecare localitate îşi pune în aplicare Planurile proprii pentru situatii de
urgenta

8. Informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le
întreprindă populaţia şi a comportamentului pe care trebuie să-l adopte în
cazul în care se produce un accident major
În cazul producerii unui accident major, Celula de Urgenta cu atribuţii in gestionarea
situaţiilor de urgenţă, împreună cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta al
judetului Neamţ, vor pune in aplicare Planul de Urgenta Externa elaborat de catre ISU
Neamţ in colaborare cu alte unitati de securitate ( Politie, Jandarmerie
care vor
introduce restricţii de circulaţie şi acces în zona afectată daca situatia o impune, va
realiza paza şi ordinea prin posturi de pază şi marcaje, va sprijini cu logistica din dotare
actiunile de limitare si inlaturare a efectelor produse de eveniment. Serviciul de
Ambulanta si Spitalul de Urgenta vor asigura activitati de transport si asistenta medicala
de specialitate. Garda de mediu , APM si Laboratorul Toxicologic al SC GA-PRO-CO
CHEMICALS vor efectua determinari ale nivelului de noxe pe directia de deplasare a
norului toxic )
Evacuarea lucrătorilor din zona afectată se va face conform planurilor proprii de
evacuare
Evacuarea populatiei din zona de planificare la urgenta se va face conform Planului
de Urgenta Externa si Planului de evacuare la dezastre, elaborate de Inspectoratul
Judetean pentru Situatii de Urgent .

8.1 Proceduri comportamentale
Accidentul chimic şi poluarea accidentală sunt evenimente imprevizibile! Ca
urmare există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin avarierea
sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în
mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanţe toxice care pot avea impact atât asupra
mediului cât şi asupra populaţiei.
Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se
realizează în mod unitar şi continuu şi se împarte în acţiuni: pre-dezastru, în timpul
dezastrului , post-dezastru.
Populaţia trebuie să cunoască:
- pericolul chimic ce s- a produs şi care este substanţa toxică implicată în
accidentul ce a avut loc;
- caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;
- zona de risc în care se află;
- măsurile de protecţie specifice;
- locul în care se asigură protecţia prin adăpostire saui izolare;
- locurile de dispunere şi traseeele de evacuare temporară.
Modul de acţiune în caz de accident major se referă la un ansamblu de măsuri care
se realizează în mod unitar şi se împarte în trei momente:
- pre-dezastru
- în timpul dezastrului
- post-dezastru

În faza de pre-dezasrtu:
. Informaţi-vă asupra sursei de risc,substanţele toxice industriale folosite, zonele de
pericol !
. Participaţi la exerciţiile iniţiate de ISU Neamţ, procuraţi-vă materiale cu reguli de
comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însuşiţi-vi-le!
. Procuraţi-vă materiale de etanşare!
. Asiguraţi-vă o rezervă de medicamente de urgenţă şi materiale de primă necesitate!
. Asiguraţi-vămijloace de protecţie individuală speciale ( mască contra gazelor, aparat
de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate!
. Pregătiţi-vă o rezervă permanentă de apă şi alimente!
. Procuraţi-vă un radioreceptor cu baterii !

În faza de dezasrtu:
. Urmaţi întocmai anunţurile făcute de ISU Neamţ prin intermediul mass-media sau
prin semnalele de alarmare !
. Anunţaţi-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic ( de preferinţă prin telefon ) !
. Adăpostiţi-va în locul stabilit şi etanşaţi toate întrările şi ieşirile pentru a evita
pătrunderea agentului toxic !
. Dacă adăpostirea se face în propria casă, etanşaţi toate uşile şi ferestrele şi
rămâneţi într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre !
. Opriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer condiţionat ! Etanşaţi deschiderile de
ventilare cu folie de plastic şi bandă adezivă !
. Ţineţi la îndemână mijloacele de protecţie şi folosiţi-le dacă este cazul !
. Asiguraţi-vă că aveţi acces la rezerva de apă şi alimente şi că nu sunt afectate de
accidentul chimic !
. Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi la anunţurile care se fac !
. Nu părăsiţi locul de adăpostire până nu se anunţă că acest lucru este posibil!

Dacă sunteţi surprins în afara locuinţei :
- Păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice, victimele din
rândul populaţiei civile au apărut ca urmare a panicii !
Acoperiţi-vă căile respiratorii cu o batistă şi îndreptaţi-vă spre cel mai apropiat adăpost !
Respectaţi restricţiile de circulaţie ţi acces !
Evitaţi deplasarea pe direcţia văntului, deplasaţi-vă perpendicular pe
direcţia lui !
Dacă vă găsiţi în maşină, în zonele afectate de norul toxic, nu intrţi în panică, fiţi
calmi şi conduceţi atent.Îchideţi toate geamurile la maşină,opriţi instalaţiile de aer
condiţionat şi acoperiţi-vă nasul şi gura cu un prosop sau o batistă umedă. Porniţi radioul şi
urmaţi instrucţiunile autorităţilor ! respectaţi interdicţiile de circulaţie !

În faza de post- dezastru
. Nu părăsiţi adăpostul sau locuinţa chiar dacă pericolul a trecut, riscaţi să
încurcaţi intervenţia forţelor specializate !
. Ascultaţi cu atenţie mesajele către populaţie transmise prin mass-media !
. Respectaţi restricţiile de circulaţie şi consum !
. Reveniţi la activităţile cotidiene, remediind eventualele pagube !
. Reţineţi învăţămintele trase din aceste situaţii şi pregătiţi-vă continuu pentru a
putea face faţă oricând unor astfel de evenimente !

8.2 Mijloace improvizate de protecţie pentru populaţie
Confecţionarea unor mijloace simple utilizate pentru ieşirea din
atmosfera contaminată
1. Filtru cu cărbune
Dintr-un bidon de plastic, căruia I s-au aplicat găuri mici la partea inferioară, cu
volumul de un litru (spre exemplu, cele folosite pentru sucurile din comerţ ), prin
introducerea de rondele de hârtie de filtru sau sugativă, rondele de pânză şi tifon,
precum şi mangal mărunţit, în straturi succesive,se poate realiza un filtru cu rezultate
foarte bune pentru protecţia respiraţiei.Pentru utilizare, respiraţia se face numai pe
gură, prin intermediul acestui dispozitiv improvizat.

2. Mască tip glugă
Gluga se confecţionează din pânză groasă, cu vizorul din folie de polietilenă cusut
peste golul practicat în pânză, în dreptul ochilor.
În dreptul nasului şi al gurii se face un buzunar, căruia, în partea I se aplică obucată
de sârmă sau o lamelă de tablă, cu care masca se va fixa pe nas după aplicarea pe
faţă.
Filtrul se realizează din 2 – 4 bucăţi de postav şi vată, cu grosimea de cca.2, cm, ce
se vor coase în cruce şi diagonală, peste care se toarnă o soluţie obţinută prin
dizolvarea a 50g sare de lămâie în 100ml apă, ce asigură protecţia împotriva
amoniacului. După umezire, filtrul se introduce în buzunarul practicat în mască.Sarea de
lămâie se poate înlocui cu zeama stoarsă de la 2 – 3 lămâi.

3. Mijloace improvizate pentru protecţia căilor respiratorii
un prosop înfăşurat pe lungime, în interiorul căruia se introduce vată, se
umezeşte şi se leagă la ceafă, peste gură ăi nas.
Feşe de tifon sau pânză suprapuse,între care se introduce vată sau tifon din
abundenţă, se umezesc, se aplică peste nas şi gură şi se leagă la ceafă.

4.Mijloace improvizate pentru protecţia pielii

- pelerine de ploaie sau de pescar, din material de fâş sau plastic, haine de piele sau
pânză ţesută foarte des, folii din polietilenă ( folosite la solarii ). Hainele se vor încheia
până sub gât, se vor lega (strânge ) cu sfoară sau elastic la manşete şi mâneci.
5. Mijloace improvizate pentru protecţia ochilor
- ochelari de protecţie sau de vedere ( în cazul celor care folosesc uzual ochelarii de
protecţie ), pe ramele cărora se aplică un brâu de vată.

6. Mijloace improvizate pentru protecţia capului
- eşarfe, căciuli, şepci, prosoape, peste care se pun folii sau pungi de plastic.
7. Mijloace improvizate pentru protecţia mâinilor
- mănuşi de cauciuc, menajere, de vopsit sau de piele
8. Mijloace improvizate pentru protecţia picioarelor
- cizme de cauciuc, cizme şold, cizmuliţe, galoşi, şoşoni, bocanci de schi sau de iarnă,
cizme şi ghete de piele sau de înlocuitori. Pentru încălţămintea care nu este din cauciuc,
se trag pungi de plastic sau se înfăşoară în folie de polietilenă.

ATENŢIE ! Aceste mijloace improvizate nu oferă protecţie, dacă staţi în
atmosfera contaminată mai mult de 3 – 7 minute.
Cele mai bune servicii de raspuns la urgente si cele mai extinse masuri de protectie
luate de cei in drept vor fi insuficiente daca nu sunt sustinute de fiecare cetatean in parte
prin a se pregati sa faca fata dezastrelor, indiferent de natura lor.

9. Confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri
interne adecvate, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă,
pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele
acestora
Prin masurile de interventie cuprinse in : Planul de Urgenţă Internă si Planul de
Urgenta Externa se confirmă faptul că SC GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. si
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Neamţ, iau măsurile interne si
externe adecvate pentru a acţiona unitar si organizat în cazul producerii unui accident
major.
S.C.GA –PRO -CO CHEMICALS S.A. îşi asumă toate obligaţiile referitoare la
întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni accidentele majore, de a
menţine legătura cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi
pentru a minimiza efectele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.
Pentru a face faţă oricăror efecte ale accidentului, S.C.GA –PRO -CO CHEMICALS
S.A. are instituite şi pregătite, structuri organizatorice care vor acţiona în virtutea
atribuţiilor şi vor interveni atât din punct de vedere tehnic pentru eliminarea cauzelor la
nivelul instalaţiilor de fabricaţie cât şi pentru salvarea personalului şi a posibilelor victime.

10. O referinţă la Planul de Urgenţă Externă elaborat pentru a aborda
oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă
îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea
serviciilor de urgenţă în momentul accidentului
Având în vedere necesitatea stabilirii unei concepţii unitare de intervenţie,atât
la nivelul SC GA-PRO-CO CHEMICALS S.A, ca titular de activitate potenţial
generatoare de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cât şi la
nivelul autorităţilor publice locale şi instituţiilor care au responsabilităţi de acţiune potrivit
legislsţiei în vigoare, s-a elaborat Planul de Urgenţă Externă, de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Acest document 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 SC 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.
În cazul în care evenimentul produs reprezintă un accident major ce implică apariţia
efectului DOMINO, datorită existenţei în afara amplasamentului a unor substanţe
periculoase, se respectă întocmai instrucţiunile transmise de către reprezentanţii
Inepectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu Planul de Urgenţă Externă
elaborat.
În situaţia în care sunteţi anunţaţi, prin mijloacele de alarmare menţionate mai
înainte, despre iminenţa sau producerea unui eveniment declanşator de accident major,
aveţi obligaţia să respectaţi măsurile de securitate, de a colabora şi coopera dacă este
cazul şi dacă sunteţi solicitaţi de serviciile de urgenţă, pe tot parcursul operaţiunilor.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare,
sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii
Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit
legii, pot fi obţinute de la dispeceratul de producţie din cadrul SC GA-PRO-CO

CHEMICALS S.A. Săvineşti , tel. 0233-281495
www.gaproco.ro .

şi

pe site-ul societăţii

Persoanele autorizate să ofere aceste informaţii sunt :
1. Director general – ing. Marin Terpeziceanu
2. Director tehnic - ing. Valentin Fetiţoiu

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marin Terpeziceanu
Întocmit
Şef serv. S.S.O.
Ing. Berbece Laurenţa

Tabel nr.1 Lista substanţelor periculoase şi a preparatelor implicate în procesele tehnologice de pe amplasament,
care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Nr.
Crt.

Denumirea substanţei

Fraze de
risc

Categorii de
pericol

Fraze de
securitate

Caracteristici periculoase

0

1

2

3

4

5
Poate deveni explozibil în anumite
condiţii.Impulsul iniţial Poate fi
transmis prin încălzire, frecare,
lovire,şoc,descărcări electrice sau
prezenţa unor subst. organice precum ulei,motorină,solvenţi,etc.
Extrem de inflamabil.
Formează amestecuri explozive cu
aerul, între anumite limite de
concentraţie.

1

Azotat de amoniu
min . 33,5 % N

R–9
R-44-risc
de
explozie

O-oxidant

2

Gaz metan tehnologic
şi de combustie

R – 12
extrem de
inflamabil

F+ - extrem
de inflamabil

3

Hidrogen
(gaz sinteza)

R – 12
extrem de
inflamabil

F+ - extrem
de inflamabil

S-16
S-17
Fumatul
interzis

S9;
S16;
S33

S9;
S16;
S33

Produse periculoase de
descompunere

6
Descompunerea termică
oxidativă poate produce
oxizi de azot şi gaze
toxice.

Descompunerea termică
oxidativă poate produce
dioxid de carbon şi
monoxid de carbon

Extrem de inflamabil.
Formează amestecuri explozive cu Emisii de gaze de ardere
aerul, între anumite limite de ( CO2, SO2. , pulberi )
concentraţie.

4

Amoniac(gazos+lichid)
99,8 %

R- 20inflamabil
R- 23toxic prin
inhalare
R – 50 –
foarte toxic
pentru
organismele acvatice

F – inflamabil
T- toxic
C- coroziv
N- periculos
pentru mediu

5
Acid azotic diluat
47 %

6

Oxizi de azot

R 36

C

S7/9;
S16;
S38;
S45;
S61

S2
S 23
S 26
S 36
S 45

Produsul
nu
este
combustibil.În
prezenţa
oxigenului
atmosferic, NO
se oxidează cu
uşurinţă la NO 2

Gaz relativ puţin inflamabil, poate
forma amestecuri explozive cu aerul. Emisii de gaze de ardere
Conntactul cu anumiţi produşi- ( CO2, SO2. NOX, pulberi )
calciu,halogeni,mercur- este o sursă
de incendiu şi explozie.
Efect puternic iritant, proporţional cu
concentraţia.

Reacţionează exploziv în contact cu
combustibilii, cu materiale uşor Emisii de oxizi de azot
oxidante.
Atacă
majoritatea
metalelor cu excepţia aluminiului,
aurului şi platinei. În contact cu
pielea, produce arsuri grave,

În afară de efectele iritante a ochilor şi
căilor respiratorii, decolorează ţesuturile
şi distrug fibrele sintetice.Concentraţiile
ridicate de oxizi de azot din zonele
locuite au provocat frecvente cazuri de
boli ale aparatului respirator.Oxizii sunt
iritanţi ai mucoaselor, în special ai
mucoasei căilor respiratorii, la nivelul
cărora pot provoca edem acut. Inhalat
pe durată mare, protoxidul de azot
provoacă dureri de cap, insomnie,
ulcerul nasului şi gurii, anorexie,
eroziune dentară, slăbiciune, bronşită
cronică,emfizem.

Expunerea
plantelor
la
concen-traţii de NO2 care
depăşesc
25
ppm,
o
perioadă de timp mai
îndelungată,
cau-zează
leziuni necrotice acute ale
frunzelor. Efectele expune-rii
vegetaţiei la concentraţii
scă-zute
de
NO2
pe
perioade îndelun-gate de
timp,sunt mai puţin evidente.

7

Monoxidul de carbon

8

Uleiuri de ungere
piese în mişcare

Risc
ridicat
de
explozie
când
este expus la
căldură
sau
flacără

R51/53
R50/52
R34;R22
R43;R38;

Director General
ing. Marin TERPEZICEANU

T-toxic
C- coroziv
Carcinogen
cat.3

S24
S61;S35
S2;S37

Inhalarea poate determina apariţia
asfixierilor chimice,dureri de cap,greaţă
şi
ameţeli,pierderea
cunoştinţei,convulsii,vomă
,infarct
miocardic şi moarte.Gradul de toxicitate
depinde ăn primul rând de concentraţia
gazului,timpul
de
expunere,
susceptibilitabilitatea individuală.
În condiţii normale şi daca este utilizat în
scopul pentru care este destinat,acest
produs nu prezintă risc de intoxicare.
În condiţii normale de utilizare nu
prezintă risc de aprindere sau explozie.

Efectele toxice afectează
sângele
sistemului
cardiovascular şi sistemului
neuro-cerebral.

În caz de incendiu se pot
forma oxizi de carbon,
oxizi de azot, oxizi de sulf
şi amestecuri de vapori
/aer inflamabile,

Şef serv. S.S.O.
ing. Berbece Laurenta
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COMPONENŢA S.P.S.U. - ECHIPA DE INTERVENŢIE
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Nr.

Numele si

Crt.

prenumele

Schimb

Functia
I

II

III

Libere
+CO

1

Mihai Neculai

Sef spsu

2

GIRBEA ION

-sef grupa

3

NEACSU CATALIN

-sef grupa

4

MUTU CRISTIN

-sef grupa

5

ARMENIA GEORGHE

-sef grupa

X

6

AZOITEI VASILE

-sef grupa

X

7

BUCUR PETRU

pompier

8

MANOLACHE PETRU

pompier

9

DASCALESCU
VASILE

pompier

10

MANOLACHE
CRISTIAN

pompier

X

11

CAPRARIU MIHAI

pompier

X

12

ALBET CONSTANTIN

pompier

13

MANOLACHE IONEL

şofer

14

STANICA ILIE

sofer

15

RACARIU
CONSTANTIN

sofer

16

PRICOPE NICOLAE

sofer

17

PINTILIE TRAIAN

sofer

X
X
X

X
X
X

x
x
x
x
x
x

Obs.

Nr.

Numele si

Crt.

prenumele

Schimb

Functia
I

II

III

Libere
+CO

Obs.

18

STAHIE DANIEL

sofer

x

19

LEAŢ CONSTANTIN

şofer

x

20

LUPU IOACHIM

şofer

x

21

LUCA GHEORGHE

şofer

22

ARCHIP SEBASTIAN

sofer

23

STAN LIVIU VASILE

şofer

24

PINTILIE MARIUS

sofer

maşină

asistenţă

25

STAICU MIHAI

sofer

maşină

asistenţă

26

MALINICI STEFAN

sofer

maşină

asistenţă

27

BUCUR GHEORGHE

sofer

maşină

asistenţă

28

GHEORGHIŢOI
LEONARD

şofer

maşină

asistenţă

29

TOMA CONSTANTIN

şofer

maşină

asistenţă

30

Dumitrache Rodica

telefonista

De zi

31

Andronachi Ion

Mec. auto

De zi

x
x
x
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COMPONENŢA CELULEI DE URGENŢĂ
A SOCIETĂŢII
GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16

Numele şi Prenumele
1
Voinea Oprea
Terpeziceanu Marin
Puscasu Neculai
Fetitoiu Valentin
Maier Mircea
Ploscaru Nicolae
Sandovici Camelia
Ciocoiu Dan
Cornel Micu
Serban Radu Matei
Brohanschi Ecaterina
Apetrei Constantin
Manea Rodica
Berbece Laurenta
Mihai Neculai
Apetrei Marius

Funcţia în cadrul
Societăţii
2
Director general
Director tehnic
Director ec.-comercial
Ing. sef
Şef -S-Amoniac
Şef- S-Uree
Şef At.-Automatizari
Şef –at. electroenergetic
Şef ADT
Şef sec. II
Şef -ITQ
Şef comp. aprov.
Medic dispensar
Sef Dep.Manag. securitatii
Şef SPSU
Sef at. ambalare

Telefon
C.U.
3
Preşedinte
Vicepreşedinte
Membrii

Membrii

4
0740115645
0751034073
0751034072
0751034068
0751034080
0751034005
0751034021
0751034006
0751034048
0751034049
0751034047
0749097537
0723664351
0751034074
0751034062
0751034067
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Plan de amplasare operatori economici şi centre vulnerabile din vecinătarea platformei
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01//2011

FISA DE SECURITATE ACID AZOTIC

UN2031
FISA DE SECURITATE
ACID AZOTIC
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI SI A SOCIETATII
1.1. Identificarea produsului sub GHS
Denumire: Acid azotic
Denumire comerciala: Acid azotic
1. 2. Alte mijloace de identificare
Nr. EC: 231-714-2
Nr. CAS: 7696-37-2

Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP: 007-004-00-1
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119487297-23-0011
1. 3. Utilizari relevante identificate ale substantei si utilizari contraindicate
 Utilizari ale muncitorilor in instalatii industriale
1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
2. Utilizarea acidului ca intermediar in sinteza altor substante
 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3. Utilizare profesionala a acidului: reactiv de laborator
4. Utilizare profesionala a acidului: produs de curatare
5. Utilizare profesionala a acidului: fertilizanti continand acid azotic, cu incorporare prin conducte
6. Utilizare profesionala a acidului: tratamentul suprafetei metalelor
7. Utilizare profesionala a acidului: controlul pH-ului
Se recomanda evitarea utilizarii substantei in procese ce presupun alaturarea ei cu alte substante chimice
- cele prevazute in sectiunea 10.5 (Substante incompatibile) – dar si citirea cu atentie a sectiunii 10.1 (Reactivitate).

1.4. Detalii privind producatorul
Nume: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Adresa: Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Contact: Telefon nr. 0233.280.544
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Fax nr. 0233.281.260

1.5. Numarul de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Nume: dispecerat S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Contact: Telefon nr. 0233.281.495
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei
Conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 GHS-CLP, acidul azotic este clasificat astfel:
 Coroziv pentru piele 1A – pictograma GHS 05; H314
 Lichid oxidant 3 – pictograma GHS 03; H 272
 Coroziv pentru metale 1; H290
 Coroziv pentru tractul respirator, EUH 071
Conform Directivei (CE) 67/548 DSD, acidul azotic este clasificat astfel:
 Pentru proprietati fizico-chimice: O

R8 – Oxidant

 Pentru efecte asupra sanatatii: C

R35 – Coroziv; cauzeaza arsuri severe.

2.2. Elemente pentru eticheta
 GHS –CLP

Cuvant de avertizare: pericol

GHS 05
Pictograme:

GHS 03

Fraze de risc
H 314 – Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni ochilor
H 272 – Poate intensifica focul (oxidant)
H 290 – Poate fi coroziv pentru metale.
Fraze de precautie – Preventie
P 234 - Mentineti numai in containerul original.
P210 – A se mentine la distanta de caldura/ scantei/ foc deschis/ suprafete fierbinti – A nu se fuma.
P 220 – A se tine/depozita la distanta de materiale combustibile.
P 221 – Luati orice masuri de precautie pentru a preveni amestecul cu materiale combustibile, agenti reducatori,
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alcali si metale.
P 260 – Nu inhalati praf/ fum/ gaz/ ceata/ vapori/ spray.
P 264 – Spalati din abundenta dupa manipulare.
P 280 – Utilizati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ protectie pentru ochi/ protectie pentru fata.

Fraze de precautie – Raspuns
P301+P330+P331 – DACA ESTE INGHITIT: clatiti gura. NU induceti voma.
P305+P351+P338 – DACA PATRUNDE IN OCHI: clatiti cu apa pentru cateva minute. Indepartati lentilele de
contact, daca sunt prezente si se poate face aceasta. Cotinuati clatirea.

P303+P361+P353 – DACA SE GASESTE PE PIELE (SAU PAR): indepartati imediat toata imbracamintea
contaminata.

P363 – Spalati echipamentul contaminat inainte de re-utilizare.
P304+P340 – DACA ESTE INHALAT: scoateti victima la aer proaspat si lasati-o sa se odihneasca in pozitie
confortabila pentru respirat.

P310 – Sunati imediat la un centru de toxicologie sau la un medic.
P390 – Absorbiti scurgerile pentru a preveni eventualele accidente.
Fraze de precautie – Depozitare
P404 – Depozitati intr-un container inchis.
P406 – Depozitati intr-un container rezistent la coroziune, cu o manta interioara rezistenta.
Fraze de precautie – Eliminare
P501 – Eliminati continutul/ containerul la……
Limitele specifice de concentratie
5 ≤ C < 20% Coroziv pentru piele 1B H314 ; H290
20 ≤ C < 65% Coroziv pentru piele 1A H314; H290; EUH071; Coroziv penru metale 1
C ≥ 65 % Lichid oxidant 3 H272; Coroziv pentru piele 1A H314; H290; EUH071; Coroziv penru metale 1
 DSD

Oxidant

Coroziv
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Fraze de risc
R8 – Oxidant; contactul cu materiale combustibile duce la incendii
R35 – Coroziv; cauzeaza arsuri severe
Fraze de securitate
S1/2 – Tineti in recipiente inchise, departe de accesul copiilor.
S23 – Nu inspirati gazul/ vapori/ spray (instructiuni specificate de producator)
S26 – In caz de contact cu ochii, spalati imediat cu multa apa si cautati ajutor medical.
S36 – Purtati echipament de protectie corespunzator.
S45 – In caz de accident sau daca nu va simtiti bine, cautati imediat ajutor medical (aratati eticheta acolo unde este
posibil)
Limite specifice de concentratie

5 % ≤ c < 20% → C ; R34
c ≥ 20 % → C ; R35
2.3. Alte pericole
Trebuie depozitat la temperaturi mai mici de 0 ºC pentru a evita descompunerea.

3. COMPOZITIE/ INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.1. Identitatea chimica a substantei
Nume: Acid azotic
3.2. Nume comune, sinonime ale substantei
Nume: Apa tare, hidrogen nitric
3.3. Nr. CAS, alti identificatori unici pentru substanta
Nr. CAS : 7696-37-2
Nr. EC: 231-714-2
Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP: 007-004-00-1
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119487297-23-0011

3.4. Impuritati si aditivi stabilizatori ce sunt ele insele clasificate si contribuie la clasificarea
substantelor
Component periculos HNO3. Un continut de aprox. 47 % HNO 3 si apa; aceleasi reguli de securitate se aplica
pentru concentratii de la 20 la < 70 %. Nu contine impuritati/ aditivi stabilizatori.
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4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor necesare
Modalitatea de acordare a primului ajutor este esentiala. Imediat indepartati imbracamintea contaminata.
Solicitati imediat asistenta medicala .
 Contactul cu pielea - Imbibati cu apa, indepartati imbracamintea contaminata si spalati zona afectata cu
multa apa. Consultati imediat medicul.
 Contactul cu ochii - Imediat spalati ochii cu solutie pentru ochi sau cu apa curata timp de 10 minute.
Continuati spalarea pina la sosirea medicului.Tineti ochii deschisi in timpul spalarii .
 Ingerarea - Nu provocati vomitarea. Daca persoana este constienta spalati gura cu apa si dati sa bea 2 - 3
pahare cu apa sau lapte. Solicitati imediat asistenta medicala si transportati pacientul la spital .
 Inhalarea - Mutati imediat persoana vatamata la aer curat.Tineti pacientul la caldura si odihna. Administrati
oxigen daca aveti persoana competenta disponibila. Efectuati respiratie artificiala daca e caz de stop respirator sau
inconstienta. Apelati la asistenta medicala .

4.2. Cele mai importante simptome/ efecte, acute/ intarziate
Acidul azotic in solutii concentrate este un lichid foarte caustic, ce coloreaza pielea in maron. Expunerea
la aerosoli/ vapori de HNO3 produce iritatia mucoaselor oculare si respiratorii: hiperemia conjunctivala, tuse, dureri in
torace, dispnee. La sfarsitul expunerii, simptomele dispar dar trebuie urmarita evolutia pentru a depista edemul
pulmonar dupa o faza de remisie tranzitorie. Urmatoarele zile sunt frecvente supra-infectiile lezunilor oculare si
respiratorii. Hipersecretia bronsica si descuamarea mucoaselor lezate pot fi responsabile de obstructia corpului si a
cailor respiratorii. De asemenea, leziunile respiratorii sunt posibile (bronsita, fibroza pulmonara, emfizem).

4.3. Indicatie privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Indicatie medicala suplimentara - Dupa expunere pacientul va fi mentinut sub supraveghere medicala
timp de 48 ore pentru evitarea aparitiei edemului pulmonar.

5. MASURI DE LUPTA IMPOTRIVA INCENDIILOR
5.1. Mijloace adecvate de stingere a incendiilor
In cazul unui incendiu in care este implicat acidul azotic, se vor folosi spre stingere apa pulverizata in
cantitate importanta, si CO2.Folositi jetul de apa pentru racirea containerelor si structurilor expuse. NU se vor folosi:
pulberi/ stingatoare chimice/ spume, abur sau nisip.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta chimica
Produsul nu este combustibil dar are proprietati oxidante si poate reactiona cu multe materiale
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combustibile producand incendii si eliberand gaze toxice (oxizi de azot). Poate exploda in contact cu un agent
puternic reducator. Reactioneaza cu majoritatea metalelor eliberand hidrogen care poate forma amestec exploziv cu
aerul. Se poate degaja fum toxic (oxizi de azot).

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Nu se va apropia de zona periculoasa fara aparat izolant si haine de protectie. Se inlatura sursele de
incendiu daca aceasta se poate face fara risc, in timpul mutarii recipientilor. Interventia se face de catre pompieri
civili si militari.

6. MASURI IN CAZ DE PIERDERI ACCIDENTALE
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va purta echipament de protectie corespunzator (costum rezistent la agenti chimici, manusi de protectie,
ochelari rezistenti la vapori si viziera pentru fata)
 Indepartarea surselor de aprindere potentiala si furnizarea unei suficiente ventilatii
 Indeplinirea procedurilor de urgenta precum necesitatea de a evacua zona in pericol sau consultarea unui
expert.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va evacua personalul din zona
 Se va purta echipament de protectie corespunzator, si anume:
-

Protectia mainilor: manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN
374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.

-

Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

-

Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme
de cauciuc (necesar).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
In cazul emisiilor accidentale de vapori de acid azotic, se reduc vaporii prin pulverizare fina de apa sau
ceata pentru a peveni contaminarea aerului. In cazul scurgerilor accidentale de acid azotic, se va preveni pe cat
posibil ajungerea acestora in reteaua de canalizare sau in sol. In caz contrar, se vor anunta autoritatile
corespunzatoare.
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6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Rezervoarele de acid azotic trebuie pastrate inchise ermetic, la distanta de surse de caldura sau materiale
incompatibile. Tancurile de depozitare trebuie montate pe platforme betonate, cu santuri de colectare a eventualelor
scurgeri, ce vor face legatura cu un tanc de rezerva in care sa fie depozitate aceste scurgeri. Pentru curatare, se vor
spala cu multa apa scurgerile, iar daca este necesar, scurgerile mari se vor retine cu nisip sau pamant. Nu se vor
folosi compusi organici, rumegus etc.
Recuperare – se vor stopa scurgerile, se va directiona produsul spre o zona inchisa/ container etichetat
corespunzator. Neutralizare – reziduurile se vor dilua cu apa, intervenind cu grija, iar ce nu poate fi recuperat va fi
neutralizat cu var stins, carbonat sau bicarbonat. Curatare/ decontaminare – spalati suprafetele murdare cu apa.
Neutralizati solul cu var stins, apoi spalati. Niciodati nu neutralizati produsul cat timp este inca intr-un recipient de
urgenta. Eliminare – se va face in concordanta cu regulamentele in vigoare.

6. 4. Trimiteri catre alte sectiuni
A se verifica informatiile inscrise in sectiunea 8 (Controlul expunerii/protectie personala) si in sectiunea 13
(Consideratii privind eliminarea).

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Este necesara purtarea echipamentului de protectie in momentul manipularii recipientilor cu acid azotic,
pentru a preveni: inhalarea substantei, contactul cu pielea, contactul cu ochii. Se va pastra departe de sursele de
aprindere. Nu se vor utiliza instrumente care pot cauza scantei si se vor lua masuri de precautie impotriva incarcarii
electrostatice. In zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si
se va indeparta echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei, echipamentul
urmand a fi igienizat inainte de o noua folosire. Asigurati ventilatie adecvata avind in vedere actiunea inselatoare a
fumului. Cand diluati, intotdeauna adaugati acid in apa si nu apa in acid.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Recipientul va fi pastrat inchis ermetic, intr-un loc racoros, bine aerisit, protejat fata de caldura si lumina
directa a soarelui. Pentru a se evita atmosfera exploziva, nu se va depozita in aceeasi incapere cu compusi organici,
cu care este foarte reactiv (a se vedea sectiunea 10.5). Containerele se vor proteja impotriva coroziunii si degradarii,
si este de preferat sa fie din otel inox 1,4541 (DIN 17440). Materiale nerecomdandate: aluminiu.
7.3. Utilizare finala specifica
 Utilizari ale muncitorilor in instalatii industriale
1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
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2. Utilizarea acidului ca intermediar in sinteza altor substante
 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3. Utilizare profesionala a acidului: reactiv de laborator
4. Utilizare profesionala a acidului: produs de curatare
5. Utilizare profesionala a acidului: fertilizanti continand acid azotic, cu incorporare prin conducte
6. Utilizare profesionala a acidului: tratamentul suprafetei metalelor
7. Utilizare profesionala a acidului: controlul pH-ului
Se recomanda evitarea utilizarii substantei in procese ce presupun alaturarea ei cu alte substante chimice –
cele prevazute in sectiunea 10.5 (Substante incompatibile) – dar si citirea cu atentie a sectiunii 10.1 (Reactivitate).

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECTIE PERSONALA
8.1. Parametri de control
Limitele concentratiilor de expunere pentru HNO3:

Substanta
Nr. CAS
Limita (termen)
Mg/m3

Acid azotic
7697-37-2
TWA (8 ore)
5

7697-37-2
STEL (15 min)
10

Nivele de expunere derivate fara efect – Muncitori
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: 5-20% concentratie – se produce iritatie; ≥ 20% concentratie-limita de
corozivitate
 DNEL efecte acute locale, inhalare: 2.6 mg/m3

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)
 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: 5-20% concentratie – se produce iritatie; ≥ 20% concentratie-limita
de corozivitate
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 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: 1.3 mg/m3

Nivele de expunere derivate fara efect – Populatie generala
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: 5-20% concentratie – se produce iritatie; ≥ 20% concentratie-limita de
corozivitate
 DNEL efecte acute locale, inhalare: 1.3 mg/m3

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)
 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: HNO3 nu este disponibil in mod sistemic in corp (distribuit ca nitrat)

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: 5-20% concentratie – se produce iritatie; ≥ 20% concentratie-limita de
corozivitate
 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: 0.65 mg/m3

8.2. Controlul expunerii
8.2.1. Control tehnic corespunzator
Se va utiliza un sistem de ventilatie locala pentru a preveni lipsa de oxigen si a mentine concentratia de
noxe si vapori toxici sub limita admisa in zona personalului. Se va utiliza nisa anti-ex rezistenta la coroziune cu
eliminarea fortata a gazelor.

8.2.2. Masuri individuale de protectie(echipament de protectie personala)
 Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Protectia pielii – pentru maini, manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza
cu EN 374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer. Materiale necorespunzatoare: cauciuc natural /
latex natural, cauciuc butadien-nitrilic/latex butadien-nitrilic, policlorura de vinil. Daca este posibila aparitia
stropirilor accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc(necesar).
 Protectie respiratorie - masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Riscuri termice – se vor purta manusi din materialele specificate mai sus pentru a preveni degeraturile datorate
expansiunii rapide a gazelor in cazul manipularii cilindrilor care contin gaze presurizate. Se vor purta sorturi groase si
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ghete groase sau imbracaminte pentru protectie chimica.

8.2.3. Controlul expunerii mediului
Masurile de management al riscurilor legate de mediu tintesc spre evitarea evacuarilor necontrolate ale
apelor cu continut ridicat de ioni nitrat in apa reziduala municipala sau apele de suprafata, in cazul in care asemenea
emisii sunt asteptate sa cauzeze schimbari semnificative ale pH-ului apelor. Controlul regulat al valorii pH-ului in
timpul introducerii in ape este necesar.
In general evacuarile trebuie indeplinite astfel incat schimbarile de pH in apele de suprafata de captare sa
fie minimizate. In general majoritatea organismelor acvatice pot tolera pH in limitele 6 - 9. Aceasta se reflecta si in
descrierea testelor standard OECD referitoare la organisme acvatice.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
 Stare fizica: lichid limpede de culoare slab galbena
 Miros: caracteristic sufocant, intepator
 Prag de miros : nu sunt informatii disponibile
 pH: < 1
 punct de topire/inghet la 1 atm: 232 K la 1013 hPa
 Punct initial de fierbere si interval de fierbere la 1 atm: 356 K la 1013 hPa
 Punct de explozie: nu este relevant
 Rata de evaporare: nu sunt informatii disponibile.
 Inflamabilitate: nu este inflamabil, nici combustibil
 Limita inferioara/ superioara de explozie: nu sunt informatii disponibile.
 Presiunea critica: nu sunt informatii disponibile.
 Presiunea de vapori: 6.1E+03 Pa la 293° K
 Densitatea de vapori: 1.5 g/cm3 la 25°C
 Densitatea relativa a vaporilor: 1.513 g/cm3 la 20°C
 Solubilitatea in apa: 5.0E+05 mg/L la 20 °C
 Coeficient de partitie: - 2,3 sb. Anhidra
 Temperatura de auto-aprindere: nu este relevant
 Temperatura de descompunere: nu sunt informatii disponibile.
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 Vascozitate: 1.77 mPa s la10°C
2.27 mPa s la 0°C
0.761 mPa s la 25°C
0.617 mPa s la 40°C

9. 2. Alte informatii
 Miscibilitatea: Nu exista date disponibile.
 Solubilitatea in grasimi: Nu exista date disponibile.
 Solubilitatea in solventi organici: Nu este relevant
 Conductivitate: Nu exista date disponibile.
 Potential redox: Nu exista date disponibile.
 Potentialul formarii de radicali: Nu exista date disponibile.
 Proprietati fotocatalitice: Nu exista date disponibile.

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1. Reactivitate
Toate metalele,cu exceptia metalelor nobile (Au, Pt, Ir, Ta, Tl) sunt atacate de HNO3. Cu unele metale
foarte oxidabile, (Na şi K), reactia este violenta si periculoasa cu degajare de azot. Azotatii obtinuti prin actiunea
acidului asupra alcaliilor, sunt oxidanti puternici care se descompun sub influenta caldurii. HNO3 chiar în solutii
diluate este un puternic oxidant, fiind foarte reactiv la contactul cu diversi compusi organici.,putand produce incendii
sau chiar explozii.

10.2. Stabilitate chimica
Substanta este stabila in conditii normale de temperatura si presiune. Se recomanda atentie la
manipularea recipientelor cu gaze sub presiune.

10.3. Posibilitatea aparitiei reactiilor periculoase
Nu exista riscul aparitiei reactiilor de polimerizare/de eliberare a unei excesive calduri sau presiuni, in
conditii normale.

10.4. Conditii de evitat
Trebuie evitata caldura, precum si sursele de caldura, existand pericolul de a se forma amestecuri de
gaze cu caracter exploziv.

10.5. Materiale incompatibile
 Materialele combustibile (lemne, paie), unele substante organice (reactii violente). Actiunea acidului asupra
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compusilor organici sta la baza fabricarii numerosilor explozivi (trotilul,dinamita).
 Acetonitril, alcooli, aniline (spontan inflamabil), amine amoniac, formaldehida, solventi organici, metale sub
forma de pulbere, apa oxigenata duc la formarea de gaze sau vapori inflamabili – risc de explozie.

10.6. Produse de descompunere periculoase
In urma descompunerii rezulta oxizi de azot, periculosi pentru sanatate.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1. Toxicitate acuta
Clasificare GHS acid azotic: H 314 – Coroziv pentru piele 1A (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si
leziuni ochilor) + EUH071 – Coroziv pentru tractul respirator.

Studii de suport: cf reg. REACH, teste toxicitate acuta nu au fost realizate, ele nefiind obligatorii daca
substanta este clasificata ca fiind coroziva pentru piele si ochi (col.2, Anexa VIII, sectiunea 8.5). LDLo oral uman :
430 mg/kg (calculat pe substanta pura) – IUCLID.

11. 2. Coroziunea pielii/ iritatie
Clasificare GHS acid azotic: H 314 – Coroziv pentru piele 1A (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si
leziuni ochilor)

Studii de suport: cf reg. REACH, teste toxicitate acuta nu au fost realizate, ele nefiind obligatorii daca
substanta este clasificata ca fiind coroziva pentru piele si ochi (col.2, Anexa VIII, sectiunea 8.5).

11.3. Leziuni serioase ale ochilor/ iritatie
Clasificare GHS acid azotic: H 314 – Coroziv pentru piele 1A (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si
leziuni ochilor)

Studii de suport: cf reg. REACH, teste toxicitate acuta nu au fost realizate, ele nefiind obligatorii daca
substanta este clasificata ca fiind coroziva pentru piele si ochi (col.2, Anexa VIII, sectiunea 8.5).

11. 4. Sensibilizare respiratorie/ a pielii
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.5. Mutagenicitatea celulelor embrionare/ Teratogenicitate
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11. 6. Carcinogenicitate
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
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Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.7. Toxicitate reproductiva
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: NOAEL: 1500 mg/kg corp/zi
11.8 . Expunere singulara la organ tinta STOT
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.9. Expunere repetata la organ tinta STOT
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.10. Riscuri de aspiratie
Clasificare GHS acid azotic: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.11. Informatii asupra cailor probabile de expunere
Caile probabile de expunere sunt: inhalare, ingerare, contact cu pielea, contact cu ochii.
 Inhalarea: Ceata si vaporii pot produce iritatii ale nasului, gatului, aparatului respirator, tuse si comprimarea
bronhiilor. Expuneri repetate si indelungate conduc la edem pulmonar care poate fi fatal. Expuneri repetate si
prelungite la ceata sau vaporii de acid azotic pot conduce la slabirea functionarii plamanilor, la decolorarea si
eroziunea dintilor.
 Ingerarea: ingerarea unei solutii de HNO3, chiar si in cantitati mici, produce durere, arsuri puternice ale gurii
si gatului si deteriorarea tractului gastro – intestinal.
 Contactul cu pielea: provoaca durere, arsuri puternice si pete galbene sau maronii. Expunerea prelungita
si repetata la solutii diluate poate provoca iritatii , roseata, uscarea si craparea pielii.
 Contactul cu ochii: Durere imediata, arsuri puternice, deteriorarea corneei care poate produce orbirea.

11.12. Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice si toxicologice
Acidul azotic este un lichid foarte caustic, ce coloreaza pielea in maron. Ingestia unei solutii concentrate de
HNO3 este urmata de dureri orale, retrosternale, abdominale si vomitare. Examenul orofaringian si fibroscopia esogastro-duodenala releva iritatii intense si ulceratii mai mult /mai putin severe ale tractului digestiv superior. Balanta
biologica arata prezenta unei acidoze metabolice si cresterea enzimelor tisulare datorita necrozei. Hiperleucocitoza
este frecventa (si constanta).
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11.13. Efecte imediate si intarziate; efecte cronice pentru expuneri de scurta, lunga durata
Expunerea la aerosoli/vapori HNO3 provoaca iritatia mucoaselor respiratorii si oculare: hiperemie
conjunctivala, tuse, dureri in torace, dispnee. La sfarsitul expunerii simptomele dispar dar evolutia trebuie urmarita
pentru a depista edemul pulmonar dupa o faza de remisie tranzitorie. Urmatoarele zile sunt frecvente supra-infectiile
leziunilor oculare si respiratorii. Datorita hipersecretiei bronsice si descuamarii mucoasei lezate, se poate produce
obstructia cailor respiratorii. Leziuni respiratorii sunt posibile (bronsita, fibroza pulmonara, emfizem). Complicatiile ce
pot apare in zilele urmatoare ingestiei unei solutii concentrate sunt: hemoragie digestiva, perforatie esofaringiana/gastrica, soc hemoragic, acidoza metabolica intensa si coagulopatie, stres respirator (edem faringeal,
distructia aparatului aero-digestiv, pneumopatie de inhalare, fistula eso-traheala).

11.14. Masuri numerice de toxicitate (estimari toxicitate acuta)
Expunerea oamenilor la:
 200 µg/m3 NO 2 – mirosul a fost perceput imediat dupa expunere (Feldman,1974)
 1300 – 3800 µg/m3 NO 2, 10 min – cresterea rezistentei la inspiratie si expiratie a fluxului respirator (Suzuki &
Ishikawa,1965)
 3000 – 3800 µg/m3 NO 2, 15 min – cresterea Raw (Nieding et al.1971)
 9400 µg/m3 NO2, 15 min – reducerea semnificativa a DLcod; PAO2e inainte, in timpul si dupa expunere
neschimbat, dar PaO2t redus in mod semnificativ. Nieding et al. (1973a)

11.15. Efecte interactive
Nu sunt relevante.

11. 16. Cazul in care date chimice specifice grupului nu sunt disponibile
Nu este relevant pentru acid azotic.
11.17. Alte informatii
Nu sunt disponibile

12. INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitate
Toxicitate acuta pesti – Studii suport:
 pH mediu letal (96 h) Lepomis macrochirus : 3 - 3.5
 pH mediu letal (96 h) Oncorhynchus mykiss : 3.7
 LC50 96h Salmo sp.: 5800 mg/l NO3 (gradatie Klimisch 2, apa proaspata)

Toxicitate termen lung pesti – Studii suport:
 NOEC 3 luni Amphiprion ocellaris (anemone fish): 97.8 mg/L NO3 (gradatie Klimisch 2,semi-static, sistem
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deschis)

Toxicitate acuta nevertebrate acvatice – Studii suport:
 EC50 (24 h) Daphnia magna: 8609 mg/L (gradatie Klimisch 2, apa proaspata, static)
 EC50 (24 h) Daphnia magna: 490 mg/L (gradatie Klimisch 2, apa proaspata)
 EC50 (48 h) Daphnia magna: 490 mg/L (gradatie Klimisch 2, apa proaspata)
 EC50 (72 h) Daphnia magna: 226 mg/L (gradatie Klimisch 2, apa proaspata)
 EC50 (96 h) Daphnia magna: 39 mg/L (gradatie Klimisch 2, apa proaspata)
Concentratii prezise fara efect in mediu:
 PNEC apa proaspata: pH - 6
 PNEC sediment: nu este necesara derivarea (disociaza in H+ si NO3-)
 PNEC sol: nu este necesara derivarea (HNO3 este absorbit de plante sau supus denitrificarii de catre
microorganisme, la N sau NOx)

12.2. Persistenta si degradabilitate
Acidul azotic nu este persistent in mediul in care se gaseste, indiferent de natura acestui mediu, deoarece
sufera diverse procese de degradare.
Atmosfera – acidul azotic este indepartat prin fotoliza, durata fiind de la zile la saptamani, redusa la zile in nivelul
superior al stratosferei. Ratele de oxidare sunt de 1-30%/h in zile insorite,1%/h sau mai putin iarna sau la altitudini
ridicate. Mediu acvatic – datorita inaltei solubilitati, acidul azotic va disocia in ioni H+ si NO3-, ionul H + formand
ulterior H3O+. Sol – in contact cu solul se infiltreaza, dizolvand materiale bazate pe carbonati si fiind preluat partial de
catre plante. Este rapid degradat prin nitrificare de catre bacterii si metabolizarea nitratului de catre plante.

12.3. Potential de bioacumulare
Nu exista nici un indiciu al vreunui potential de bioacumulare. Aceasta nu este relevanta intrucat este un
compus anorganic, miscibil cu apa, care nu se acumuleaza in tesuturile bogate in grasimi, la fel ca substantele
organice. Coeficientul de distributie: -2.3 n-Octanol / apa (log pO/W) sb. anhidra.

12.4. Mobilitatea in sol
In sol acidul azotic este absorbit pe materialele bogate in carbonati, pe care le dizolva, fiind preluat partial
de catre plante. Este rapid degradat prin nitrificare de catre bacterii si metabolizarea nitratului de catre plante.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Evaluarea PBT si vPvB nu este relevanta si nu este ceruta pentru substantele anorganice.

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile.

Pagina 15/32

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01//2011

FISA DE SECURITATE ACID AZOTIC
13. CONSIDERATII REFERITOARE LA ELIMINARE
13.1. Metode de eliminare
Substanta – diluati cu apa rece sub agitare, apoi neutralizati cu solutie de hidroxid de sodiu. Inainte de a
colecta in containere tip D (saruri in solutie) verificati pH-ul, care trebuie sa fie intre 6 – 8. Neutralizati apele pana la
pH 5.5 inainte de evacuare. Scurgerile sau deversarile accidentale care nu pot fi recuperate sau reciclate se vor
recupera ca deseuri periculoase.
Distrugerea ulterioara a deseurilor se va face conform reglementarilor legale in vigoare: HG 128/2002 –
Incinerarea desurilor, modificata si completata prin prin HG 268/2005. Nu se vor arunca cantitati nefolosite sau
reziduale. Recipientii sub presiune vor fi returnati producatorului.

Ambalaje contaminate - deseurile de ambalaje contaminate cu amoniac, care nu mai pot fi folosite, se
predau unei firme autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje contaminate cu substante chimice. Se va
respecta legislatia în vigoare, cu privire la eliminarea ambalajelor contaminate.
 Conform legislatiei în vigoare OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG 78/2000 privind
regimul deseurilor, Legea 265/2006- Legea protectiei mediului.
 Ordin MMSS nr.508/20 noiembrie 2002,modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 532/2004 si
Ordin MSF nr.933/25 noiembrie 2002, modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 1349/2004 privind
Aprobarea Normelor generale de protectia muncii.
 HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, Ordin MEC 128/2004 aprobarea
Listei de Standarde Române, care adoptă Standarde Europene Armonizate referitoare la ambalaje si deseuri, HG
856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1. Numar ONU: 2031 – acid azotic (altul decat rosu fumans, cu concentratie acid <65%)
14.2. Denumire corecta ONU pentru expeditie
ADR/GGVS, RID/GGVE: Acid azotic
IMDG: Acid azotic
ICAO/IATA: Acid azotic
14.3. Clasa de pericol pentru transport
ADR/GGVS, RID/GGVE: 8
IMDG: 8
ICAO/IATA: 8
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14.4. Grupa de ambalare
ADR/GGVS, RID/GGVE: II
IMDG: II
ICAO/IATA: II
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Poluant maritim conform IMDG: nu
14.6. Precautii speciale pentru utilizator
Conform reglementarilor în vigoare privind transportul substantelor chimice periculoase. Incarcaturile de pe
mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii si nu vor depasi capacitatea
maxima a acestora. Nu se transporta impreuna cu substante incompatibile (substante combustibile sau organice). La
transport se folosesc ambalaje închise etans care sa asigure integritatea produsului.

14.7. Transport in vrac conform Anexei II MARPOL 73/78 si codului IBC
Instructiuni ambalare/IBC
Instructiuni ambalare: P001, IBC 02

Recipiente mobile si containere vrac - Instructiuni: T8; Precautii speciale TP2
15. INFORMATII REGULATORII
 Regulamentul 1272/2008 GHS-CLP include aceasta substanta in Anexa I, fiind considerata ca substanta
periculoasa.
 Regulamentul 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substantele
ce diminueaza stratul de ozon nu include aceasta substanta
 Regulamentul 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul si
importul de substante chimice periculoase nu face referire la aceasta substanta

15.1. Reglementari legate de securitate, sanatate si mediu pentru produsul in cauza
 Legea 1408/2008 - Hotarare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
 H.G. Nr. 92/ 2003 - Norme metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice
periculoase
 HG 597/2007 – Modificarea si completarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea preparatelor chimice periculoase
 H.G. Nr. 804/ 2007 - Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase
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 Legea nr. 360/ 2003 - Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 Legea protectiei mediului 137/1995
 Legea apelor 107/1996
 Ord. Min.Apelor, Padurilor si Protectiei mediului nr. 462/1993 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei.
 Legea nr. 360/2003 - Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 HG 1425/2006 - Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
 A.D.R. ; R.I.D. ; I.M.D.G.
15.2. Evaluarea securitatii chimice
Pentru aceasta substanta s-a efectuat evaluarea securitatii chimice, inscrisa intr-un Raport de Securitate
Chimica.

16. ALTE INFORMATII
Aceasta Fisa cu Date de Securitate a fost elaborata conform Regulamentului 453/2010. Produsului i se
aplica legile si reglementarile in vigoare la data utilizarii acestuia. Cititi cu atentie etichetele si instructiunile care
insotesc produsul. S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. cere beneficiarilor acestui produs sa citeasca cu atentie fisa
tehnica, astfel incat sa cunoasca indicatiile de protectie. Pentru a asigura folosirea in conditii de siguranta a
produsului, utilizatorul trebuie:
- sa faca cunoscute datele din această fisa ca si orice alte informatii despre protectie angajatilor, agentilor si celor cu
care are contracte;
- sa furnizeze aceasta fisa fiecarui cumparator al produsului;
- sa ceara fiecarui cumparator sa-si instruiasca angajatii si clientii asupra riscurilor acestui produs.
Deoarece utilizarea acestor informatii si conditiile utilizarii produsului nu sunt sub controlul S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. este obligatia utilizatorului sa determine conditiile de utilizare fara risc a produsului.

IMDG
ADR
RID
ICAO
Nr. CAS
Nr. EINECS
aRaw
dDL
co
fPaO2
NOAEL
EUH

Cod maritim international al marfurilor periculoase.
Acord european referitor la transportul marfurilor periculoase pe sosea.
Regulament internaţional referitor la transportul marfurilor periculoase pe calea ferata.
Organizatia Civila Aviatica Internationala
Numar de identificare eliberat de Chemical Abstract Services.
Inventarul european al substantei chimice comercializate.
Rezistenta cailor respiratorii
Capacitatea de difuzie a plamanului pentru rezistenta la CO2 si volumul de gaz toracic
Presiunea arteriala partiala a oxigenului in artere
Nivel derivat fara efect advers observabil
Fraza europeana de risc
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Sector de utilizare
Tip de proces
Tip de produs
Categorie de emisie in mediu
Versiune:
01/2011
Data emiterii:
03.01.2011
Data revizuirii:
Informatii:
Aceasta versiune inlocuieste toate documentele anterioare
Creat/Revizuit de: Serv. SSO - Ing. Andrei Mara Andreea
SU
PROC
PC
ERC

ANEXA
SCENARII DE EXPUNERE
1. Scenariu de expunere (1)
Manufacturarea substantei inclusiv manipulare, depozitare si controlul calitatii
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata al
produsului

SU 8
PC 12
PROC 2, 15
ERC 1

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare

1. Manufacturarea substantelor (ERC1)

Tipuri de procese corespunzatoare

1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu
expunere ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Emisii ambientale in timpul manufacturarii ERC1
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul manufacturarii substantei,
incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum: concentratia
substantei in amestec, starea de agregare a
amestecului (solidl/ lichid; daca este solid – nivelul
de prafuire), design-ul ambalajului ce poate afecta

Lichid 47%
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expunerea
Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per sarcina/
tura); uneori aceasta informatie nu este necesara
pentru evaluarea expunerii muncitoril

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura) si
frecventa expunerii (evenimente singulare sau
repetate)

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.

Interior

Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor
Bune practici: inlocuirea, unde este corespunzator, a
proceselor manuale cu procese automatizate si/sau inchise.
Aceasta va conduce la evitarea aparitiei cetii iritante, a
pulverizarilor si stropirilor potentiale:


Utilizarea proceselor inchise sau acoperirea
containerelor deschise (ex. ecrane) (bune practici)



Transport de-a lungul conductelor, umplerea/ golirea
tevilor cu utilizarea sisteme automate (ex. pompe de
suctiune) (bune practici)

Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala
3. Utilizarea clestilor, parghiilor cu gheare apucatoare cu
utilizare manuala „pentru evitarea contactului direct sau
expunerii prin improscari” (bune practici)
4. Depozitarea se face in tancuri plate in partea de jos, si
prevazute cu acoperis, construite din otel carbon
inoxidabil. Un cos de emisie in atmosfera permite
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eliminarea gazului ce provine din miscarea lichidului si
din efectele termice. Se obisnuieste impamantarea
tancurilor (bune practici)
Materialul recomandat pentru tancuri si accesorii este otel
carbon inoxidabil (necesar).
Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice specifice

Instruire si supraveghere
Urmatorele masuri sunt necesare :
Muncitorii ce deservesc procesele/ zonele riscante trebuie sa
fie antrenati sa: a) evite sa lucreze fara protectie respiratorie
corespunzatoare. b) inteleaga proprietatile corozive si in
special efectele inhalarii respiratorii a acidului azotic c) sa
urmeze instructiunile de siguranta specificate de catre
angajator.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectia respiratorie: protectia respiratorie reprezinta o buna
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
protectiei pentru fata, protectie dermala corporala practica in cadrul muncilor obisnuite. Cei care se confrunta
cu emisii semnificative trebuie sa poarte echipament de
completa; ochelari, masca respiratorie.
protectie complet inclusiv protectie respiratorie. Pentru
expuneri de scurt timp sunt recomandate masti EN149 tip FF
P3, EN 14387 tip B sau Tip E model P3, EN 1827 clasa
FMP3. Pentru expuneri timp indelungat sunt recomandate
masti complete sau masti cu aparat ce furnizeaza aer
proaspat: EN 143, EN 14387, EN 12083 clasa P3 sau clasa
XP3, EN12941 clasa TH3, EN 12942 TM3, EN14593 sau
EN138.
A se evita contactul cu pielea si ochii si inhalarea vaporilor.
Evacuati personalul care nu este necesar.


Protectia manilor – manusi de protectie
impermeabile rezistente la agenti chimici ce se
conformeaza cu EN 374 (necesar). Material: PVC,
PTFE fluoro-elastomer.



Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex.
EN 166 sau masca de fata completa EN 402
(necesar).



Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se
va purta echipament corespunzator anti-acid si
cizme de cauciuc (necesar).

Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a

Pagina 21/32

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01//2011

FISA DE SECURITATE ACID AZOTIC
minimiza emisiile si expunerea rezultata in timpul procedurilor
de curatare si mentenanta
Masuri de reducere legate de apa reziduala

Apa reziduala provenita de la acidul azotic ar trebui reutilizata
sau neutralizata si descarcata in apa reziduala industriala

Masuri de reducere legate de aerul rezidual si
deseuri solide

Acidul azotic nu va produce deseuri solide si nici nu va fi
intalnit in compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori
scazute si degradarii sale in NOx

Masuri de management legate de deseuri
Tipul deseului

Deseu lichid si ambalaje contaminate.

Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele
regulatorii. Reziduurile precum si containerele folosite vor fi
evacuate conform cerintelor locale.

Fractia emisa in mediu in timpul tratamentului pH-ul apei reziduale descarcate de la locul productiei trebuie
reziduurilor
sa fie cuprins intre 6–9, conform normelor OECD.
3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea ambientala
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Productia de acid azotic poate conduce la emisii acvatice si
cresterea concentratiei nitratilor concomitent cu scaderea pHului mediului acvatic (acidiferea). Totusi, pH-ul efluentilor
industriali este masurat frecvent si poate fi neutralizat cu
usurinta

Statii de tratare ape reziduale

Nu este relevant. Acidul azotic disociaza in H+ si NO3- si va fi
neutralizat inainte sa ajunga in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, acidul azotic este intalnit
cu precadere in sol, migrand spre compartimentele de apa
subterane: aici, acidul azotic disociaza, afectand pH-ul
compartimentului receptor.

Sedimente

Nu este relevant. Nu va fi nici o absortbtie pe materii
particulate sau suprafete

Sol si apa subterana

Infiltrarea nu este relevanta, neutralizare partiala, dispersie,
diluare.

Compartimentul atmosferic

Acidul azotic este foarte solubil si va reactiona in NOx.
Emisiile de NOx in troposfera sunt mici comparate cu emisiile
din procesele de combustie.

Otravire secundara

Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru acidul
azotic.
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Expunerea muncitorilor
O abordare cantitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea de asemeni nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita
expunerea orala semificativa

Muncitori (inhalare)

Manufacturarea acidului azotic, expunere inhalativa
muncitori
PROC 2
0.001 mg/m3 RCR 0.0008
PROC 15

0.01 mg/m3

RCR 0.0077

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008
Anexa VI tabel 3.1, acidul azotic este coroziv deasupra
limitei de concentratie de 20%, de aceea masuri efective de
control sunt luate pentru a preveni expunerea dermala. La
manipularea substantelor corozive sunt necesare manusi si
echipament de protectie.Prin folosirea acestora expunerea
dermala zilnica, repetata este considerata neglijabila.

Muncitori (dermal)

4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest
scenariu de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

1. Scenariu de expunere (2)
Utilizare industriala pentru formularea preparatelor/articolelor, utilizare intermediara si finala in
instalatii industriale
Descriptori de utilizare legati de ciclul de
viata al produsului

SU 3/10
PC 12
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PROC 2, 15
ERC 2/ 6a
Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare
Tipuri de procese corespunzatoare

1. Formularea preparatelor (ERC2)
2. Utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte
substante (utilizare ca intermediar) (ERC6a)
1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu expunere
ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Formularea preparatelor (ERC2) si utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte substante (utilizare ca
intermediar) (ERC6a)
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru
formularea preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea
de agregare a amestecului (solid/ lichid;
daca este solid – nivelul de prafuire),
design-ul ambalajului ce poate afecta
expunerea

Lichid 47%

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per
tura) si frecventa expunerii (evenimente
singulare sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al
naturii activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii
sau tehnici de proces determinand emisii
initiale de substanta in mediul muncitorilor;

Interior
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volumul incaperii, efectuarea muncii in
interior/ exterior, conditii de proces legate
de temperatura si presiune.
Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa
previna emisiile si implicit expunerea
muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor
Bune practici: inlocuirea, unde este corespunzator, a proceselor
manuale cu procese automatizate si/sau inchise. Aceasta va
conduce la evitarea aparitiei cetii iritante, a pulverizarilor si stropirilor
potentiale:


Utilizarea proceselor inchise sau acoperirea containerelor
deschise (ex. ecrane) (bune practici)

Transport de-a lungul conductelor, umplerea / golirea tevilor cu
utilizarea sisteme automate (ex. pompe de suctiune) (bune practici)
Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala
3. Utilizarea clestilor, parghiilor cu gheare apucatoare cu utilizare
manuala „pentru evitarea contactului direct sau expunerii prin
improscari” (bune practici)
4. Depozitarea se face in tancuri plate in partea de jos, si prevazute
cu acoperis, construite din otel carbon inoxidabil. Un cos de emisie
in atmosfera permite eliminarea gazului ce provine din miscarea
lichidului si din efectele termice. Se obisnuieste impamantarea
tancurilor (bune practici)
Materialul recomandat pentru tancuri si accesorii este otel carbon
inoxidabil (necesar).

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri
necesare pentru sprijinirea unor procedee
tehnice specifice

Instruire si supraveghere
Urmatorele masuri sunt necesare :
Muncitorii ce deservesc procesele/ zonele riscante trebuie sa fie
antrenati sa: a) evite sa lucreze fara protectie respiratorie
corespunzatoare. b) inteleaga proprietatile corozive si in special
efectele inhalarii respiratorii a acidului azotic c) sa urmeze
instructiunile de siguranta specificate de catre angajator.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor, Protectia respiratorie: protectia respiratorie reprezinta o buna
practica in cadrul muncilor obisnuite. Cei care se confrunta cu emisii
protectiei pentru fata, protectie dermala
semnificative trebuie sa poarte echipament de protectie complet
corporala completa; ochelari, masca
inclusiv protectie respiratorie. Pentru expuneri de scurt timp sunt
respiratorie.
recomandate masti EN149 tip FF P3, EN 14387 tip B sau Tip E
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model P3, EN 1827 clasa FMP3. Pentru expuneri timp indelungat
sunt recomandate masti complete sau masti cu aparat ce furnizeaza
aer proaspat sunt recomandate: EN 143, EN 14387, EN 12083 clasa
P3 sau clasa XP3, EN12941 clasa TH3, EN 12942 TM3, EN14593
sau EN138.
A se evita contactul cu pielea si ochii si inhalarea vaporilor.
Evacuati personalul care nu este necesar.


Protectia manilor – manusi de protectie impermeabile
rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN 374
(necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.



Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166
sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta
echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc (necesar).
Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a minimiza
emisiile si expunerea rezultata in timpul procedurilor de curatare si
mentenanta

Masuri de reducere legate de apa reziduala

Apa reziduala provenita de la acidul azotic ar trebui reutilizata sau
neutralizata si descarcata in apa reziduala industriala

Masuri de reducere legate de aerul rezidual
si deseuri solide

Acidul azotic nu va produce deseuri solide si nici nu va fi intalnit in
compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori scazute si
degradarii sale in NOx

Masuri de management legate de deseuri
Tipul deseului

Deseu lichid. Materialul de ambalare.

Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele
regulatorii. Reziduurile precum si containerele folosite vor fi
evacuate conform cerintelor locale.

Fractia emisa in mediu
tratamentului reziduurilor

in

timpul pH-ul apei reziduale descarcate de la locul productiei trebuie sa fie
cuprins intre 6–9, conform normelor OECD.

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea ambientala
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Utilizarea acidului azotic poate conduce la emisii acvatice si
cresterea concentratiei nitratilor concomitent cu scaderea pH-ului
mediului acvatic (acidiferea). Totusi, pH-ul efluentilor industriali este

Pagina 26/32

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01//2011

FISA DE SECURITATE ACID AZOTIC
masurat frecvent si poate fi neutralizat cu usurinta
Statii de tratare ape reziduale

Nu este relevant. Acidul azotic disociaza in H+ si NO3- si va fi
neutralizat inainte sa ajunga in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, acidul azotic este intalnit cu
precadere in sol, migrand spre compartimentele de apa subterane:
aici, acidul azotic disociaza, afectand pH-ul compartimentului
receptor.

Sedimente

Nu este relevant. Nu va fi nici o absorbtie pe materii particulate sau
suprafete

Sol si apa subterana

Infiltrarea nu este relevanta, neutralizare partiala, dispersie, diluare.

Compartimentul atmosferic

Acidul azotic este foarte solubil si va reactiona in NOx. Emisiile de
NOx in troposfera sunt mici comparate cu emisiile din procesele de
combustie.

Otravire secundara

Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru acidul azotic.

Expunerea muncitorilor
O abordare cantitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea de asemeni nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita expunerea orala
semificativa

Muncitori (inhalare)
Muncitori (dermal)

PROC 2

0.001 mg/m3

RCR 0.0008

PROC 15

0.01 mg/m3

RCR 0.0077

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008 Anexa VI
tabel 3.1, acidul azotic este coroziv deasupra limitei de concentratie
de 20%, de aceea masuri efective de control sunt luate pentru a
preveni expunerea dermala. La manipularea substantelor corozive
sunt necesare manusi si echipament de protectie.Prin folosirea
acestora expunerea dermala zilnica, repetata este considerata
neglijabila.

4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest
scenariu de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
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Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

3. Scenariu de expunere (3)
Utilizare profesionala in formularea preparatelor si utilizare finala
Descriptori de utilizare legati de
ciclul de viata al produsului

SU 22
PC 12
PROC 5,8,9, 10,11,13,15,19
ERC 8b/ 8e

Scenarii ambientale si categorii
de emisie in mediu
corespunzatoare

1. Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme
deschise (ERC8b)
2. Utilizare exterioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme
deschise (ERC8e)
1. Amestecarea sau combinarea in procese tip sarja pentru formula preparatelor
si articolelor (contact in mai multe trepte si/sau contact semnificativ).Mediu
industrial (PROC 5)
2. Transferul substantei sau preparatului (incarcare/descarcare)din/in
vase/containere mari in instalatii fara destinatie specifica. Mediu industrial sau
neindustrial (PROC 8)
3. Transferul substantei sau preparatului in containere mici (linii destinate
pentru umplere, inclusiv cantarirea). Mediu industrial (PROC 9)
4. Aplicarea adezivilor si altor straturi de acoperire cu rulouri ori cu pensula
Mediu industrial sau neindustrial (PROC 10)
5. Pulverizari fine in exteriorul mediilor industriale si/sau aplicatii industriale
(PROC 11)
6. Tratamentul articolelor prin scufundare sau turnare . Medii industriale si
neindustriale (PROC 13)
7. Folosire ca reactiv de laborator (PROC 15)
8. Amestecare manuala cu contact apropiat si unde este disponibil numai
echipamentul individual de protectie. (PROC 19)

Tipuri de procese
corespunzatoare

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8b) si utilizare exterioara dispersiva a
substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8e).
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru
formularea preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
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Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate, care sunt
identice pentru toate categoriile de procese prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs,
precum: concentratia substantei
in amestec, starea de agregare a
amestecului (solidl/ lichid; daca
este solid – nivelul de prafuire),
design-ul ambalajului ce poate
afecta expunerea

Lichid 47%

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de
munca (per sarcina/ tura); uneori
aceasta informatie nu este
necesara pentru evaluarea
expunerii muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex.
ore per tura) si frecventa
expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex.
parti ale corpului expuse potential
ca rezultat al naturii activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date:
tehnologii sau tehnici de proces
determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor;
volumul incaperii, efectuarea
muncii in interior/ exterior

Interior

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau
masuri necesare pentru sprijinirea
unor procedee tehnice specifice

Instruire si supraveghere
Deoarece acidul azotic este coroziv, masurile de management al riscurilor
pentru sanatatea umana trebuie sa se concentreze pe preventia contactului
direct cu substanta.Din moment ce sisteme automate, inchise sunt mai putin
fezabile pentru implementare in situri profesionale, ar trebui adoptate masuri
legate de proiectarea produsului (ex. concentratie scazuta) precum si bune
practici ce previn contactul direct al ochilor/ pielii cu acid azotic si previn
formarea aerosolilor si stropilor, si echipament de protectie personala.
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Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea
manusilor, protectiei pentru fata,
protectie dermala corporala
completa; ochelari, masca
respiratorie.

Echipament
personal de
protectie

Concentratia
HNO3 in
produs >
20%

Concentratia
HNO3 in produs
intre 5% si 20%

Concentratia
HNO3 in
produs <
5%

Protectie
respiratorie: In caz
de aparitia prafului/
aerosolilor (ex.
spraying) – utilizarea
protectiei respiratorii
cu filtre aprobate

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Protectia mainilor:
In caz de potential
contact dermal utilizati manusi
impermeabile
rezistente la agenti
chimici

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Imbracaminte de
protectie: Daca
este posibila aparitia
stropirilor
accidentale se va
purta imbracaminte
de protectie

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Protectie oculara:
Daca este posibila
aparitia stropirilor
accidentale se vor
purta ochelari de
siguranta rezistenti
la substante chimice
si masca de fata

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a minimiza emisiile si
expunerea rezultata in timpul procedurilor de curatare si mentenanta.

Masuri de reducere legate de apa
reziduala

Reguli diferite se aplica utilizatorilor profesionali in privinta controlului
efluentilor. Este necesar ca fluxul emis in apa reziduala municipala sau apa de
suprafata sa nu modifice pH-ul.
Acidul azotic nu va produce deseuri solide nici nu va fi ajunge in
compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori scazute si degradarii in NOx.
Din aceasta cauza nu sunt necesare masuri specifice de management al
riscurilor pentru emisiile in aer.

Masuri de reducere legate de
aerul rezidual
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Pentru emisiile in sol datorita utilizarii ca fertilizant, pH-ul va fi neutralizat in
mod natural in mediu inainte de a atinge panza freatica.
Masuri de management legate de deseuri
Masuri de reducere legate de sol

Tipul deseului

Deseu lichid. Materialul de ambalare.

Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele regulatorii.
Reziduurile precum si containerele folosite vor fi evacuate conform cerintelor
locale.

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea ambientala
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Utilizarea acidului azotic poate conduce la emisii acvatice si cresterea
concentratiei nitratilor concomitent cu scaderea pH-ului mediului acvatic
(acidiferea). Totusi, pH-ul efluentilor industriali este masurat frecvent si poate fi
neutralizat cu usurinta

Statii de tratare ape reziduale

Nu este relevant. Acidul azotic disociaza in H+ si NO3- si va fi neutralizat inainte
sa ajunga in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, acidul azotic este intalnit cu precadere in sol,
migrand spre compartimentele de apa subterane: aici, acidul azotic disociaza,
afectand pH-ul compartimentului receptor.

Sedimente

Nu este relevant. Nu va fi nici o absorbtie pe materii particulate sau suprafete

Sol si apa subterana

Infiltrarea nu este relevanta, neutralizare partiala, dispersie, diluare.

Compartimentul atmosferic

Nu este relevant. Acidul azotic este foarte solubil si va reactiona in NOx. Emisiile
de NOx in troposfera sunt mici comparate cu emisiile din procesele de
combustie.

Otravire secundara

Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru acidul azotic.

Expunerea muncitorilor
O abordare cantitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea de asemeni nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita expunerea orala semificativa

Muncitori (inhalare)

Inhalare profesionala
DNEL = 1.3 mg/m3
PROC 5
PROC 8

RCR
0.1 mg/m3

0.08

0.05

mg/m3

0.04

PROC 9

0.05

mg/m3

0.04

PROC 10

0.05 mg/m3

0.04
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Muncitori (dermal)

PROC 13

0.05 mg/m3

0.04

PROC 14

0.1 mg/m3

0.08

PROC 15

0.01 mg/m3

0.01

PROC 19

0.05 mg/m3

0.04

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008 Anexa VI tabel 3.1,
acidul azotic este coroziv deasupra limitei de concentratie de 20%, de aceea
masuri efective de control sunt luate pentru a preveni expunerea dermala. La
manipularea substantelor corozive sunt necesare manusi si echipament de
protectie.Prin folosirea acestora expunerea dermala zilnica, repetata este
considerata neglijabila.

4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest
scenariu de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

Director General,

Responsabil REACH – CLP,

Ing. Terpeziceanu Marin

Ing. Andrei Mara Andreea
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UN1005
FISA DE SECURITATE AMONIAC

1. IDENTIFICARE
1.1. Identificarea produsului sub GHS
Denumire: Amoniac anhidru
Denumire comerciala: Amoniac
1. 2. Alte mijloace de identificare
Nr. EC: 231-635-3
Nr. CAS: 7664-41-7
Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP: 007-001-00-5
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119488876-14-0021
1. 3. Utilizari relevante identificate ale substantei si utilizari contraindicate
 Utilizari ale muncitorilor in instalatii industriale
1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
2. Utilizarea amoniacului ca intermediar in sinteza altor substante
 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3. Utilizare profesionala a amoniacului – reactiv de laborator

4. Utilizare profesionala a amoniacului – refrigerent in sisteme de racire
5. Utilizare profesionala a amoniacului – utilizare la tratarea apelor
6. Utilizare profesionala a amoniacului – fertilizant
Se recomanda evitarea utilizarii substantei in procese ce presupun alaturarea ei cu alte substante chimice cele prevazute in sectiunea 10.5 (Substante incompatibile) – dar si citirea cu atentie a sectiunii 10.1 (Reactivitate).

1.4. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Nume: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Adresa: Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Contact: Telefon nr. 0233.280.544
Fax nr. 0233.281.260
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1.5. Numarul de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Nume: dispecerat S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Contact: Telefon nr. 0233.281.495
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei
Conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 GHS-CLP,amoniacul este clasificat astfel:
 Gaz presurizat – pictograma GHS 04
 Coroziv pentru piele 1B – pictograma GHS 05
 Toxicitate acuta 3 – pictograma GHS 06
 Acvatic Acut 1 – pictograma GHS 09
 Gaz inflamabil 2
Conform Directivei (CE) 67/548 DSD, amoniacul este clasificat astfel:
 Pentru proprietati fizico-chimice:

R10 - Inflamabil

 Pentru efecte asupra sanatatii: T

R23 – Toxic prin inhalare.

C R34 – Coroziv; cauzeaza arsuri.
 Pentru mediu: N

R50 – Periculos pentru mediu; foarte toxic pentru organismele acvatice

2.2. Elemente pentru eticheta
Cuvant de avertizare: pericol
Pictograme:
 GHS-CLP

GHS 04

GHS 05

GHS 06

GHS 09

Fraze de risc
H 221 – Gaz inflamabil 2 ( Gaz inflamabil – nu se aplica pentru solutii)
H 280 – Gaz comprimat (Contine gaz sub presiune – poate exploda daca este incalzit – nu se aplica pentru solutii)
H 314 – Coroziv pentru piele 1B (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni ochilor)
H 331 – Toxicitate acuta 3 (Toxic daca este inhalat – nu se aplica pentru solutii)
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H 400 – Acvatic Acut 1 (Foarte toxic pentru viata acvatica)
Fraze de precautie – Preventie
P 210 – A se mentine la distanta de caldura/ scantei/ foc deschis/ suprafete fierbinti – A nu se fuma.
P 260 – Nu inhalati praf/ fum/ gaz/ ceata/ vapori/ spray.
P 264 – Spalati din abundenta dupa manipulare.
P 271 – Utilizati doar in exterior sau in zone bine ventilate.
P 273- Evitati eliberarea in mediu.
P 280 – Utilizati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ protectie pentru ochi/ protectie pentru fata.
Fraze de precautie – Raspuns
P301+P330+P331 – DACA ESTE INGHITIT: clatiti gura. NU induceti voma.
P303+P361+P353 – DACA SE GASESTE PE PIELE (SAU PAR): indepartati imediat toata imbracamintea
contaminata.

P304+P340 – DACA ESTE INHALAT: scoateti victima la aer proaspat si lasati-o sa se odihneasca in pozitie
confortabila pentru respirat.

P305+P351+P358 – DACA PATRUNDE IN OCHI: clatiti cu apa pentru cateva minute. Indepartati lentilele de
contact, daca sunt prezente si se poate face aceasta. Cotinuati clatirea.

P310 – Sunati imediat la un centru de toxicologie sau la un medic.
P321 – Tratament specific (vezi…eticheta).
P363 – Spalati echipamentul contaminat inainte de re-utilizare.
P377 – Incendiu provocat de scugeri de gaz: Nu incercati sa stingeti, decat daca scurgerile pot fi stopate in conditii
de siguranta.

P381 – Eliminati toate sursele de foc daca se poate face aceasta in conditii de siguranta.
P391 – Colectati scurgerile.
Fraze de precautie – Depozitare
P405 – Depozitati in locuri incuiate.
P403+P233 – Depozitati in locuri bine ventilate. Tineti containerul inchis ermetic.
P410 – Protejati de lumina solara.
Fraze de precautie – Eliminare
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P501 – Eliminati continutul/ containerul la……
Limitele specifice de concentratie pentru solutii apoase (apa amoniacala)
C ≥5% H 314 – Coroziv pentru piele 1B (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni ochilor)
C ≥5% H 335 - STOT SE 3
1≤ C <5% H 315 – Cauzeaza iritatii ale pielii 2
C ≥25% H 400 – Acvatic Acut 1 (Foarte toxic pentru viata acvatica)
 DSD

Toxic

Periculos pentru mediu

Fraze de risc
R10 – Inflamabil
R23 – Toxic prin inhalare
R34 – Cauzeaza arsuri
R50 – Foarte toxic pentru orgasnismele acvatice
Fraze de securitate
S16 – Tineti la departare de orice surse de aprindere. Nu fumati.
S26 – In caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta si cautati ajutor medical.
S36/37/39 – Purtati imbracaminte de protectie adecvata, manusi si protectie pentru ochi/fata.
S45 – In caz de accident sau daca nu va simtiti bine, cautati imediat ajutor medical (aratati eticheta acolo unde este
posibil)
S61 – Evitati deversarea in mediu. Cititi instructiunile speciale/ fisa cu date de securitate.
Limite specifice de concentratie

0,5% ≤ c < 5 % → Xn ; R20 – 36/37/39
5 ≤ c < 25 % → T ; R23 – 34
c > 25 % → T ; R23 – 34
2.3. Alte pericole
La concentratii cuprinse intre 15% (limita inferioara) si 28% (limita superioara) in aer, amoniacul
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explodeaza. In conditii de incalzire peste 454ºC, se elibereaza hidrogen. Temperatura de descompunere poate fi
diminuata prin contact cu anumite metale precum nichelul. La 690ºC sau in prezenta unei scantei, amoniacul se
descompune in hidrogen si azot, gaze ce formeaza un amestec inflamabil in aer.
Produsul nu este persistent, bioacumulativ sau toxic.

3. COMPOZITIE/ INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.1. Identitatea chimica a substantei
Nume: Amoniac anhidru
3.2. Nume comune, sinonime ale substantei
Nume: Amoniac.
3.3. Nr. CAS, alti identificatori unici pentru substanta
Nr. CAS: 7664-41-7
Nr. EC: 231-635-3
Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP: 007-001-00-5
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119488876-14-0021
3.4. Impuritati si aditivi stabilizatori ce sunt ele insele clasificate si contribuie la clasificarea
substantelor
Componenti:
 NH 3 minim 99%
 Reziduu la evaporare maxim 0.15%

4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor necesare
Modalitatea de acordare a primului ajutor este esentiala. Indepartati imediat imbracamintea contaminata si
solicitati asistenta medicala.
 Contactul cu pielea - Spalati imediat pielea cu multa apa timp de cel putin 5 minute. In acest timp se
scot si se indeparteaza hainele si incaltamintea. In caz de arsuri, hainele se indeparteaza cu multa apa calda.
Chemati medicul.
 Contactul cu ochii - Clatiti ochii cu multa apa cel putin 15 minute. Daca iritatia persista consultati medicul.
 Ingerarea - Nu provocati vomitarea. Beti apa sau lapte. Consultati medicul in caz de ingerare a unor
cantitati mai mari.
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 Inhalarea - Scoateti intoxicatul la aer curat. Daca nu respira nu faceti respiratie artificiala ci administrati
oxigen. Tineti intoxicatul la caldura si chemati medicul. Nota pentru medic: Intoxicatii trebuie tinuti sub observatie cel
putin 72 de ore pentru efectele care pot aparea cu intarziere.

4.2. Cele mai importante simptome/ efecte, acute/ intarziate
Efectele amoniacului si ale compusilor sai sunt de 2 tipuri. Primul este efectul amoniacului insusi. Al
doilea este efectul anionilor legati de ionul amoniu. La oameni, ca si la animale, atunci cand este inhalat, amoniacul
se transforma in apa amoniacala ce are efecte corozive majore. Principala cale de absorbtie este reprezentata de
caile respiratorii superioare. In corp, amoniacul este directionat spre ficat, unde este transformat in uree si apoi
excretat de rinichi,prin intermediul urinei.
Expunerea la concentratii ridicate de NH3 produce iritatii intense, leziuni caustice ale membranelor
mucoase oculare, respiratorii si ale pielii. O senzatie de arsura in ochi, nas si gat, ca si greutatea in a respira
acompaniata de lacrimare, tuse, cresterea ratei respiratorii sunt cateva din efectele iritante ale amoniacului. (Caplin,
1941). Cele mai severe efecte respiratorii includ edem laringeal si pulmonar si bronhopneumonie.
Semnele si simptomele sunt in general reversibile, dar a fost raportata si instalarea bronsitei cronice
(Close et al., 1980). Leziunile severe ale plamanilor, impreuna cu efectele cardiovasculare secundare, pot duce la
moarte.

4.3. Indicatie privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
necesare
Intoxicatii trebuie tinuti sub observatie cel putin 72 de ore pentru efectele care pot aparea cu intarziere.
Nu provocati vomitarea. Beti apa sau lapte.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1. Mijloace adecvate de stingere a incendiilor
In cazul unui incendiu in care este implicat amoniacul, se vor utiliza spre stingere spuma sau pulbere
uscata de CO2.. Se vor stropi cu apa recipientii sub presiune, de la distanta maxima posibila, pana cand temperatura
coboara avand grija sa nu se atinga flacarile. NU se va stropi cu apa amestecul lichid.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta chimica
La temperaturi mai mari de 690 ºC amoniacul se descompune in vapori de hidrogen si azot, ambele gaze
inflamabile. Formeaza impreuna cu aerul aburi reci cu efecte toxice si cauterizante. Formeaza amestecuri vapori-aer
explozive.
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5.3. Recomandari destinate pompierilor
Nu se va apropia de zona periculoasa fara aparat izolant si haine de protectie. Se inlatura sursele de
incendiu daca aceasta se poate face fara risc, in timpul mutarii recipientilor sub presiune. Interventia se face de catre
pompieri civili si militari.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va purta echipament de protectie corespunzator (costum rezistent la agenti chimici, manusi de protectie,
ochelari rezistenti la vapori si viziera pentru fata)
 Indepartarea surselor de aprindere potentiala si furnizarea unei suficiente ventilatii
 Indeplinirea procedurilor de urgenta precum necesitatea de a evacua zona in pericol sau consultarea unui
expert.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va evacua personalul din zona
 Se va purta echipament de protectie corespunzator, si anume:
-

Protectia mainilor: manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN
374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.

-

Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

-

Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme
de cauciuc (necesar).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
In cazul emisiilor accidentale de vapori de amoniac, se reduc vaporii prin pulverizare fina de apa sau
ceata pentru a peveni contaminarea aerului. Nu indreptati nici un jet puternic de apa spre portiunea in care se
produce degajarea. In cazul scurgerilor accidentale de amoniac lichefiat din tancurile de depozitare, se va preveni pe
cat posibil ajungerea acestora in reteaua de canalizare sau in sol. In caz contrar, se vor anunta autoritatile
corespunzatoare.
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6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Rezervoarele de amoniac gazos trebuie pastrate inchise ermetic, la distanta de surse de caldura sau
materiale incompatibile. Tancurile de depozitare a amoniacului lichefiat trebuie montate pe platforme betonate, cu
santuri de colectare a eventualelor scurgeri, ce vor face legatura cu un tanc de rezerva in care sa fie depozitate
aceste scurgeri. Pentru curatare, se vor precipita gazele degajate/aburii degajati cu jet de apa pulverizat. Daca este
necesar, se va neutraliza sistemul de canalizare. Se va aerisi zona si se vor curata echipamentele si/ sau podeaua
contaminate cu apa din abundenta.

6. 4. Trimiteri catre alte sectiuni
A se verifica informatiile inscrise in sectiunea 8 (Controlul expunerii/protectie personala) si in sectiunea
13 (Consideratii privind eliminarea).

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Este necesara purtarea echipamentului de protectie in momentul manipularii recipientilor cu amoniac
sub presiune, pentru a preveni: inhalarea substantei, contactul cu pielea, contactul cu ochii.
Produsul este inflamabil, iar zona cu potential exploziv, de aceea se va pastra departe de sursele de
aprindere. Nu se vor utiliza instrumente care pot cauza scantei si se vor lua masuri de precautie impotriva incarcarii
electrostatice. In cazul in care degajarea substantei nu poate fi prevenita, aceasta va fi aspirata in zona de iesire. In
zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mancatul si bautul. Se vor spala mainile dupa manipulare si se va indeparta
echipamentul de protectie contaminat inainte de intra in zonele de luare a mesei, echipamentul urmand a fi igienizat
inainte de o noua folosire.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Recipientul va fi pastrat inchis ermetic, intr-un loc racoros, bine aerisit, protejat fata de caldura si lumina
directa a soarelui. Pentru a se evita atmosfera exploziva, se va asigura ventilatia corespunzatoare, incat concentratia
de amoniac in aer sa nu ajunga niciodata la valori de 16 – 25% (limitele de concentratie de amoniac in aer ce produc
explozie). Materiale de ambalare: otel,

polietilena, PTFE

(politetrafluoroetilena),

PCTFE. Materiale

necorespunzatoare: cupru, aluminiu zinc si aliaje ale acestor metale.
Nu se va depozita alaturi de substante farmaceutice, de alimente si de hrana pentru animale inclusiv
aditivi; materiale infectioase, radioactive si explozive; materiale care se aprind in mod spontan; peroxizi organici;
agenti oxidanti din grupele 1-3 ale TRGS 515; substante inflamabile, foarte inflamabile si combustibili lichizi din clasa
3B, materiale solide inflamabile din clasele de depozitare 4.1 A si 4.1 B; substante toxice si foarte toxice.
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Nu trebuie depozitat alaturi de substante cu care este posibila producerea de reactii chimice
periculoase (a se vedea sectiunea 10).
7.3. Utilizare finala specifica
 Utilizari ale muncitorilor industriali
1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
2. Utilizarea amoniacului ca intermediar in sinteza altor substante
 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3.Utilizare profesionala a amoniacului – reactiv de laborator

4. Utilizare profesionala a amoniacului – refrigerent in sisteme de racire
5. Utilizare profesionala a amoniacului – utilizare la tratarea apelor
6. Utilizare profesionala a amoniacului – fertilizant
Se recomanda evitarea utilizarii substantei in procese ce presupun alaturarea ei cu alte substante chimice –
cele prevazute in sectiunea 10.5 (Substante incompatibile) – dar si citirea cu atentie a sectiunii 10.1 (Reactivitate).

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECTIE PERSONALA
8.1. Parametri de control
Conform Directivei 2000/39/CE, limitele concentratiilor de expunere pentru NH3:

Substanta
Nr. CAS
Limita (termen)
Ppm
Mg/m3

Amoniac

Amoniac

7664-41-7
TWA (8 ore)
20
14

7664-41-7
STEL (15 min)
50
36

Nivele de expunere derivate fara efect – Muncitori
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: 68 mg/kgc/zi
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: 47.6 mg/m3

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: nu este cuantificat
 DNEL efecte acute locale, inhalare: 36 mg/m3

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: 68 mg/kgc/zi
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 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: 47.6 mg/m3

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: nu este cuantificat
 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: 14 mg/m3

Nivele de expunere derivate fara efect – Populatie generala
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: 68 mg/kgc/zi
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: 23.8 mg/m3
 DNEL efecte acute sistemice, oral: 6.8 mg/kg/zi

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: nu este cuantificat
 DNEL efecte acute locale, inhalare: 7.2 mg/m3

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: 68 mg/kgc/zi
 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: 23.8 mg/m3
 DNEL efecte termen lung sistemice, oral: 6.8 mg/kg/zi

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: nu este cuantificat
 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: 2.8 mg/m3

8.2. Controlul expunerii
8.2.1. Control tehnic corespunzator
Se va utiliza un sistem de ventilatie locala pentru a preveni lipsa de oxigen si a mentine concentratia de
noxe si vapori toxici sub limita admisa in zona personalului.
Se va utiliza nisa anti-ex rezistenta la coroziune cu eliminarea fortata a gazelor.

8.2.2. Masuri individuale de protectie(echipament de protectie personala)
 Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Protectia pielii – pentru maini, manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza
cu EN 374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer. Materiale necorespunzatoare: cauciuc natural/latex
natural, cauciuc butadien-nitrilic/latex butadien-nitrilic, policlorura de vinil. Daca este posibila aparitia stropirilor
accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc(necesar).
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 Protectie respiratorie - masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Riscuri termice – se vor purta manusi din materialele specificate mai sus pentru a preveni degeraturile datorate
expansiunii rapide a gazelor in cazul manipularii cilindrilor care contin gaze presurizate. Se vor purta sorturi
groase si ghete groase sau imbracaminte pentru protectie chimica.

8.2.3. Controlul expunerii mediului
Masurile de management al riscurilor legate de mediu tintesc spre evitarea evacuarilor necontrolate ale
apelor cu continut ridicat de ioni amoniu in apa reziduala municipala sau apele de suprafata, in cazul in care
asemenea emisii sunt asteptate sa cauzeze schimbari semnificative ale pH-ului apelor. Controlul regulat al valorii pHului in timpul introducerii in ape este necesar.
In general evacuarile trebuie indeplinite astfel incat schimbarile de pH in apele de suprafata de captare
sa fie minimizate. In general majoritatea organismelor acvatice pot tolera pH in limitele 6 - 9. Aceasta se reflecta si in
descrierea testelor standard OECD referitoare la organisme acvatice.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
 Stare fizica: Gaz incolor la temperatura si presiune normala
 Miros: intepator, iritant
 Prag de miros: 0,6 – 53 ppm
 pH: 11,6 (in solutie apoasa: la 17 g/l la 20°C)
 punct de topire/inghet la 1 atm: 196 K la 1013 hPa
 Punct initial de fierbere si interval de fierbere la 1 atm: 240 K at 1013 hPa
 Punct de aprindere: 924 K at 1013 hPa
 Punct de explozie: exista limite de explozie definite in procente
 Rata de evaporare: nu sunt informatii disponibile.
 Inflamabilitate: inflamabil
 Limite inferioare/ superioare de explozie: 16% limita inferioara, 25% limita superioara
 Presiunea critica: 113,000 hPa
 Presiunea de vapori: 8611 hPa la 20 °C
 Densitatea de vapori: 0,771 g/l (la 0°C)
 Densitatea relativa a vaporilor (aer = 1): 0.596
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 Solubilitatea in apa: 517 g/l (la 20°C)
 Solubilitatea in apa: 407 g/l (la 30°C)
 Coeficient de partitie: 0.23 la 20 °C n-Octanol / apa (log pO/W)
 Temperatura de auto-aprindere: 630°C
 Temperatura de descompunere: 690ºC
 Vascozitate la -50ºC: 0,317 centipoises
 Proprietati oxidante: nu este oxidant

9. 2. Alte informatii
 Miscibilitatea: Nu exista date disponibile.
 Solubilitatea in grasimi: Nu exista date disponibile.
 Solubilitatea in solventi organici: Se dizolva bine (la 20°C in etanol, acetona, cloroform)
 Conductivitate: Nu exista date disponibile.
 Potential redox: Nu exista date disponibile.
 Potentialul formarii de radicali: Nu exista date disponibile.
 Proprietati fotocatalitice: Nu exista date disponibile.

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1. Reactivitate
La anumite concentratii specificate la punctul 9, amoniacul poate exploda. Este de asemenea incompatibil
cu urmatoarele substante: aur, argint, mercur, agenti oxidanti, halogeni, compusi halogenati, acizi, cupru, aliaje
cupru – zinc, clorati, zinc.

10.2. Stabilitate chimica
Substanta este stabila in conditii normale de temperatura si presiune. Se recomanda atentie la
manipularea recipientelor cu gaze sub presiune.

10.3. Posibilitatea aparitiei reactiilor periculoase
Nu exista riscul aparitiei reactiilor de polimerizare/de eliberare a unei excesive calduri sau presiuni, in
conditii normale.

10.4. Conditii de evitat
Trebuie evitata caldura, precum si sursele de caldura, existand pericolul de a se forma amestecuri de gaze
cu caracter exploziv.
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10.5. Materiale incompatibile
 Reactie exotermica violenta, dezvoltare de caldura cu: acetaldehida; acroleina; bariu; halogeni de bor;
brom; pentafluorura de brom; bromura de hidrogen; clorotrifluorid; compusi ai clorului; clorura de hidrogen;
dimetilsulfat; protoxid de azot; etenoxid -> descompunere; fluorura; fluorura de hidrogen; acid hipocloros;
clorat de potasiu; bioxid de carbon; metan-tiol; clorura de nitril; fosgen; difosfina; catalizatori de platinare;
propinilclorura; acizi; bioxid de sulf; sulfura de hidrogen; oxizi de azot; tetrametilamoniumamida ->
descompunere; tiocarbonilazidtiocianat.
 Risc de inflamabilitate, respectiv de dezvoltare de gaze inflamabile sau de vapori inflamabili cu: bor;
pentabor; acid azotic; monosilan.
 Dezvoltarea de gaze periculoase sau vapori periculosi cu: metan (caldura) -> acid cianhidric
 Risc de explozie cu: triodid de azot; perclorat de magneziu /gaz; hipoclorura de sodiu (uscata); acid picric > sare exploziva; mercur (cu apa); hipoiodura de mercur; oxigen; sulf -> nitrit de sulf; argint -> compus
exploziv; clorura de argint (depozitare);nitrat de argint (depozitare); oxid de argint(depozitare); triclorura de
azot -> descompunere; clorura de sulfinil; halogenuri de teluriu; peroxizi de hidrogen.
 Substanta formeaza un amestec exploziv cu aerul. De asemenea, cu amestecul hidrocarburi / aer.
 Reactie exotermica violenta, dezvoltare de caldura, risc de explozie cu: calciu; cloro-dinitrobenzen;
halogeni; agenti oxidanti.
 Reactie exotermica violenta, dezvoltare de caldura, risc de inflamabilitate, respectiv de

dezvoltare de gaze inflamabile sau de vapori inflamabili cu: clorosilan (rar); trioxid de crom; clorura
de cromil; oxizi de fosfor.
 Risc de inflamabilitate, respectiv de dezvoltare de gaze inflamabile sau de vapori inflamabili,

risc de explozie cu: clor.
 Dezvoltarea de gaze periculoase sau vapori periculosi, reactie exotermica violenta, dezvoltare

de caldura cu: monoxid de carbon (caldura) -> acid cianhidric.
Cuprul si aliajele sale nu sunt materiale adecvate.

10.6. Produse de descompunere periculoase
La 690 ºC sau in prezenta unei scantei, amoniacul se descompune in azot si hidrogen, ce formeaza un
amestec inflamabil in aer.
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11. INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1. Toxicitate acuta
Clasificare GHS amoniac: H 331 – Toxicitate acuta 3 (Toxic daca este inhalat – nu se aplica pentru
solutii).

Studii de suport:
 LC50 60 min sobolani masculi & femele: 11590 mg/m³ aer NH3 anhidru (gradare Klimisch 2).
 LC50 1h soarece mascul: 4230 ppm, NH3 anhidru (gradare Klimisch 2).
 LC50 1h sobolan: 7939 mg/m3 aer, NH 3 anhidru (gradare Klimisch 2).

11. 2. Coroziunea pielii/ iritatie
Clasificare GHS amoniac: H 314 – Coroziv pentru piele 1B (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni
ochilor)

Studii de suport:
 Solutie apa amoniacala 12% a fost coroziva pentru pielea iepurelui, NH4OH (gradatie Klimisch 2).
 Semne vizibile in patologia pielii aparute la sobolani la concentratii de 20-30 mg/l si mai mari, NH3 anhidru
(gradatie Klimisch 2).

11.3. Leziuni serioase ale ochilor/ iritatie
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11. 4. Sensibilizare respiratorie/ a pielii
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.5. Mutagenicitatea celulelor embrionare/ Teratogenicitate
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport:
 Embrionii crescuti in atmosfera de amoniac au prezentat incidenta crescuta de exencefalie si scaderea
locurilor de nidare la cresterea concentratiei, NH3 anhidru (gradatie Klimisch 2).
 NOEL toxicitate de dezvoltare la porci: > 35 ppm(gradatie Klimisch 2).
 Nici un NOEL identificat, acetat de amoniu (gradatie Klimisch 3).
 Greutati fetale reduse la 0.17 mol/l, clorura de amoniu (gradatie Klimisch 2).
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 NOAEL toxicitate de dezvoltare iepure: 100 mg/ kg corp/ zi, perclorat de amoniu.

11. 6. Carcinogenicitate
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.7. Toxicitate reproductiva
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport:
 NOAEL 2 generatii sobolani masculi/ femele: 30 mg/kg corp/zi, perclorat de amoniu.

11.8 . Expunere singulara la organ tinta STOT
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.9. Expunere repetata la organ tinta STOT
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.10. Riscuri de aspiratie
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.11. Informatii asupra cailor probabile de expunere
Caile probabile de expunere sunt: inhalare, contact cu pielea, contact cu ochii.
 Ingerarea: Este putin probabila, produsul este gazos la temperatura si presiune normala. Daca totusi are
loc ingerarea, se produc arsuri chimice ale gurii, gatului, esofagului si stomacului.
 Inhalarea: Expunerea la concentratii care depasesc cu putin limita admisa poate irita ochii, nasul si
gatul. Concentratii mai mari pot provoca dificultati de respiratie, dureri in piept, bronhospasm, colorarea salivei, edem
pulmonar ( lichid in plamani ).
 Contactul cu pielea: Lichidul poate provoca roseata moderata pana la severa, inflamatii si ulceratii ale
pielii, in functie de gradul si durata contactului. La concentratii mari, gazul poate provoca arsuri chimice. Contactul
indelungat cu pielea sau pe o suprafata mare a pielii poate avea ca rezultat absorbtia unor cantitati potential
daunatoare de substanta.
 Contactul cu ochii: Lichidul poate produce dureri, inrosiri si inflamatii ale conjunctivei, rani ale irisului,
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opacifierea corneii, glaucom si cataracta. Gazul poate provoca dureri si lacrimare excesiva, iar la concentratii mari,
iritatia acuta a corneii.

11.12. Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice si toxicologice
Produsul este coroziv sub forma de lichid si gaz sub presiune. Este un daunator daca este inhalat.
Provoaca arsuri ale ochilor, pielii si cailor respiratorii. Poate dauna rinichilor si aparatului respirator.
Expunerea la concentratii ridicate de amoniac poate produce iritatii intense, leziuni caustice ale
membranelor mucoase oculare, ale tractului respirator, pielii. La supravietuitori leziunile oculare permanente sunt
frecvente. Administrarea orala a NH4OH este responsabila pentru leziunile caustice ale tubului digestiv (ulcerari,
hemoragie, perforatii). Leziunile oculare sunt foarte severe, ulceratiile fiind acompaniate aproape intotdeauna de
iritis, si uneori de glaucom.

11.13. Efecte imediate si intarziate; efecte cronice pentru expuneri de scurta, lunga durata
O senzatie de arsura in ochi, nas si gat, ca si greutatea in a respira acompaniata de lacrimare, tuse,
cresterea ratei respiratorii sunt cateva din efectele iritante imediate ale amoniacului. (Caplin, 1941). Cele mai severe
efecte respiratorii include edem laringeal si pulmonar si bronhopneumonie.
Semnele si simptomele sunt in general reversibile, dar a fost raportata si instalarea bronsitei cronice
(Close et al., 1980). Leziunile severe ale plamanilor, impreuna cu efectele cardiovasculare secundare, pot duce la
moarte. Ingestia unei solutii concentrate de NH3 (pH > 11.5) este acompaniata de dureri orale, retrosternale si
epigastrice. Vomitarea este frecventa, insotita de sange. Complicatiile ce pot apare in zilele urmatoare ingestiei sunt:
hemoragii digestive, perforari gastrice si ale esofagului, edem al laringelui, distrugerea tubului digestiv si respirator,
fistula eso-traheala.

11.14. Masuri numerice de toxicitate (estimari toxicitate acuta)
Expunerea oamenilor la:
 280 mg/m3 (400 ppm) – a produs iritarea imediata a gatului
 1200 mg/m3 (1700 ppm) – a produs tuse
 1700 mg/m3 (2400 ppm) – a pus in pericol viata oamenilor
 3500 - 7000 mg/m3 (500 - 10 000 ppm) – a condus la o rata ridicata de mortalitate(Patty, 1963; Helmers et
al., 1971).

11.15. Efecte interactive
Nu sunt relevante.

11. 16. Cazul in care date chimice specifice grupului nu sunt disponibile
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Nu este relevant pentru amoniac.
11.17. Alte informatii
Nu sunt disponibile.

12. INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitate
Toxicitate acuta pesti – Studii suport:
 LC50 96h Pimephales promelas: 0.75 - 3.4 mg/l, NH4Cl (gradatie Klimisch 2).
 LC50 96h O. Mykiss: 0.163 – 0.500 mg NH 3 neionizat /l (gradatie Klimisch 2).
 LC50 96h S. Clarki: 0.296 – 0.327 mg NH3 neionizat/l, NH4Cl (gradatie Klimisch 2).
 LC50 48 h Cyprinius carpi: 1.60 - 1.96 mg NH3 neionizat/l, (gradatie Klimisch 2).
 LC50 96h L. Cyanellus: 1.06 mg/l NH3 la pH 7.2, anhidru (gradatie Klimisch 2).
 LC50 96h O. Gorbuscha: 0.068 mg/l, NH3 anhidru (gradatie Klimisch 2).

Toxicitate termen lung pesti – Studii suport:
 NOEC 31 zile L. Punctatus: >48 µg/L, NH3 anhidru (gradatie Klimisch 2).
 NOEC 61 zile O. gorbuscha: 1.2 mg/L NH3 neionizat, (NH4)2SO4 (gradatie Klimisch 2).
 LOEC 33 zile O. Mykiss: ≥ 0.05 mg/L NH 3 neionizat, NH4Cl (gradatie Klimisch 2).
 LOEC 73 zile O. Mykiss: 0.022 mg NH3/l, NH4Cl (gradatie Klimisch 2).

Toxicitate acuta nevertebrate acvatice – Studii suport :
 LC50 48h D. Magna: 101 mg/l NH3 neionizat, NH3 anhidru(gradatie Klimisch 2).
 LC50 24h H. Trivolis: 801 mg/l, (NH4)2SO 4 (gradatie Klimisch 2).
 LC50 10 zile L. Variegatus: 0.455 mg NH3 neionizat/l, pH 6.3 (gradatie Klimisch 2).
 LC50 10 zile C. Tentans: 0.72 mg NH3 neionizat/l, pH 6.52, NH4Cl (gradatie Klimisch 2).

Toxicitate termen lung nevertebrate acvatice – Studii suport :
 LC50 96h D. Magna: 4.07 mg NH3 neionizat/l, NH3 anhidru (gradatie Klimisch 2).

Toxicitate alge acvatice si cianobacterii – Studii suport :
 EC50 24h C. Vulgaris: 2700 mg/l, (NH4)2SO 4 (gradatie Klimisch 2).
Concentratii prezise fara efect in mediu:
 PNEC apa proaspata: 0.0011 mg/l
 PNEC apa marina: 0.0011 mg/l
 PNEC apa emisii intermitente: 0.089 mg/l
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 PNEC sediment: nu se acumuleaza NH3 in sedimente – nu este necesara derivarea PNEC pentru
protejarea organismelor benthice
 PNEC sol – nu este necesara derivarea

12.2. Persistenta si degradabilitate
Amoniacul nu este persistent in mediul in care se gaseste, indiferent de natura acestui mediu, deoarece
sufera diverse procese de degradare.
Atmosfera – amoniacul este indepartat prin fotoliza, reactionand cu radicali OH- produsi pe cale fotolitica in
troposfera. Constanta ratei de degradare: 1.5(±0.4)x10-13 cm³ molecule la 25ºC.
Mediu acvatic – amoniacul este transformat de catre bacterii specifice in nitrati, prin procesul de nitrificare. In prima
etapa, Nitrosomonas oxideaza amoniacul la nitriti NO2-; in a doua etapa, Nitrobacter oxideaza nitritii la nitrati NO3-.
Sol – amoniacul este transformat de catre bacterii, actinomicete si fungi in NH4+ prin procesul de amonificare/
mineralizare. Amoniul este apoi convertit rapid in nitrati, ce vor fi preluati si utilizati de catre plante sau returnati in
atmosfera, in urma denitrificarii (reductia metabolica a nitratilor in N sau N2O.

12.3. Potential de bioacumulare
Bioacumularea amoniacului in biota nu este considerata de importanta in mediu; acesta nu se acumuleaza
in tesuturile bogate in lipide la fel ca substantele organice, chiar daca nivelele de amoniac in sangele animalelor
expuse pot creste in urma expunerii. Toate speciile animale au dezvoltat mecanisme fiziologice efective de
detoxifiere sau excretie. Coeficientul de distributie: 0.23 n-Octanol / apa (log pO/W)

12.4. Mobilitatea in sol
Nivelele de amoniac in sol sunt influentate de mineralizare, absorbtia de catre plante, imobilizarea
microbiana si fixarea in mineralele de argila. Amoniacul este adsorbit cu putere in sol, in particule de sedimente si
coloizi in apa, aceasta adsorbtie rezultand in concentratii ridicate de amoniac in sedimentele oxidate. In conditii
anoxice, capacitatea adsorbtiva este mai redusa, rezultand in eliberarea amoniacului in coloana de apa sau in stratul
de sediment oxidat superior.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Evaluarea PBT si vPvB nu este relevanta si nu este ceruta pentru substantele anorganice.

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1. Metode de eliminare
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Substanta – nu se vor arunca cantitati nefolosite sau reziduale. Recipientii sub presiune vor fi returnati
producatorului.
Ambalaje contaminate - deseurile de ambalaje contaminate cu amoniac, care nu mai pot fi folosite, se
predau unei firme autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje contaminate cu substante chimice. Se va
respecta legislatia în vigoare, cu privire la eliminarea ambalajelor contaminate.
 Conform legislatiei în vigoare OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG 78/2000 privind
regimul deseurilor, Legea 265/2006- Legea protectiei mediului.
 Ordin MMSS nr.508/20 noiembrie 2002,modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 532/2004 si
Ordin MSF nr.933/25 noiembrie 2002, modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 1349/2004 privind
Aprobarea Normelor generale de protectia muncii.
 HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, Ordin MEC 128/2004 aprobarea
Listei de Standarde Române, care adoptă Standarde Europene Armonizate referitoare la ambalaje si deseuri, HG
856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1. Numar ONU: 1005
14.2. Denumire corecta ONU pentru expeditie
ADR/GGVS, RID/GGVE: Amoniac, deshidratat
IMDG: Amoniac, deshidratat
ICAO/IATA: Amoniac, deshidratat
14.3. Clasa de pericol pentru transport
ADR/GGVS, RID/GGVE: 2
IMDG: 2.3
ICAO/IATA: 2.3
14.4. Grupa de ambalare
IMDG: -EmS: F-C, S-U
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Poluant maritim conform IMDG: nu
14.6. Precautii speciale pentru utilizator
Incarcaturile de pe mijloacele de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii si
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nu vor depasi capacitatea maxima a acestora. Nu se transporta impreuna cu substante incompatibile, precum: aur,
argint, mercur, agenti oxidanti, halogeni, compusi halogenati, acizi, cupru, aliaje cupru – zinc, clorati, zinc.La
manipularea recipientilor sub presiune folositi manusi de protectie, ochelari rezistenti la vapori si viziera de protectie.

14.7. Transport in vrac conform Anexei II MARPOL 73/78 si codului IBC
Instructiuni ambalare/IBC - Instructiuni ambalare: P200
Recipiente mobile si containere vrac - Instructiuni: T50
15. INFORMATII REGULATORII
 Regulamentul 1272/2008 GHS-CLP include aceasta substanta in Anexa I, fiind considerata ca substanta
periculoasa.
 Regulamentul 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substantele
ce diminueaza stratul de ozon nu include aceasta substanta
 Regulamentul 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul si
importul de substante chimice periculoase nu face referire la aceasta substanta

15.1. Reglementari legate de securitate, sanatate si mediu pentru produsul in cauza
 Legea 1408/2008 - Hotarare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
 H.G. Nr. 92/2003 - Norme metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor
chimice periculoase
 HG 597/2007 – Modificarea si completarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea preparatelor chimice periculoase
 H.G. Nr. 804/2007 - Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt
implicate substante periculoase
 Legea nr. 360/2003 - Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 Legea protectiei mediului 137/1995
 Legea apelor 107/1996
 Ord. Min.Apelor, Padurilor si Protectiei mediului nr. 462/1993 - Conditii tehnice privind protectia
atmosferei.
 HG 1425/2006 - Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
 A.D.R. ; R.I.D. ; I.M.D.G.
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15.2. Evaluarea securitatii chimice
Pentru aceasta substanta s-a efectuat evaluarea securitatii chimice, inscrisa intr-un Raport de Securitate
Chimica.

16. ALTE INFORMATII
Aceasta Fisa cu Date de Securitate a fost elaborata conform Regulamentului 453/2010. Produsului i se
aplica legile si reglementarile in vigoare la data utilizarii acestuia. Cititi cu atentie etichetele si instructiunile care
insotesc produsul. S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. cere beneficiarilor acestui produs sa citeasca cu atentie fisa
tehnica, astfel incat sa cunoasca indicatiile de protectie. Pentru a asigura folosirea in conditii de siguranta a
produsului, utilizatorul trebuie:
- sa faca cunoscute datele din această fisa ca si orice alte informatii despre protectie angajatilor, agentilor si celor cu
care are contracte;
- sa furnizeze aceasta fisa fiecarui cumparator al produsului;
- sa ceara fiecarui cumparator sa-si instruiasca angajatii si clientii asupra riscurilor acestui produs.
Deoarece utilizarea acestor informatii si conditiile utilizarii produsului nu sunt sub controlul S.C. GA-PROCO CHEMICALS S.A. este obligatia utilizatorului sa determine conditiile de utilizare fara risc a produsului.
Alte conditii de risc la transport, depozitare si utilizare: corosiv ca lichid si gaz sub presiune; periculos daca
este inhalat; nu mirositi gazul; nu va stropiti cu lichid sau vapori in ochi, pe piele sau pe haine.
Trebuie prevazute dusuri de salvare si dusuri oculare disponibile in imediata apropiere. Utilizati trasee si
echipamente adecvate pentru a rezista la presiune. Depozitati si utilizati in conditiile unei ventilatii continue ; folositi
numai intr-un sistem inchis.
Poate forma amestecuri explozive cu aerul! Pastrati departe de caldura , scantei si flacara deschisa. Utilizati
numai cu substante si echipamente compatibile. Folositi numai scule anti – scanteie si echipament anti – EX. Legati
la pamant tot echipamentul. Pastrati departe de agentii oxidanti si alte substante inflamabile.
Preveniti inversarea fluxului !Inversarea fluxului in recipientul sub presiune poate provoca distrugerea acestuia.
Folositi un ventil de verificare sau un alt dispozitiv de protectie la fiecare traseu care porneste de la recipientul sub
presiune.
Nu interveniti niciodata la un sistem sub presiune ! Daca exista o scapare de gaz, inchideti imediat ventilul
recipientului sub presiune. Goliti recipientul sub presiune intr-un mod nepericulos pentru personal si mediu, apoi
remediati neetanseitatea.
Cand returnati recipientul sub presiune la furnizor, fiti sigur ca ventilul este inchis si apoi fixati capacelul de pe
iesirea ventilului.
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Nu puneti niciodata un recipient sub presiune cu gaz comprimat intr-un loc unde ar putea deveni parte a
unui circuit electric ! Sisteme de evaluare a riscurilor; Ventile standard pentru conexiuni; Folositi conexiunile
potrivite, nu utilizati adaptoare.
Informatiile din aceasta Fisa de Securitate Extinsa (FDSe) sunt oferite cu buna credinta si convingere in
corectitudinea lor, bazate pe experienta noastra cu privire la acest produs. Aceasta nu implica nici o responsabilitate
legala sau alta forma de raspundere a societatii S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A pentru consecintele utilizarii
sau neglijarii acestor informatii, indiferent de circumstante.

IMDG
ADR
RID
ICAO
Nr. CAS
Nr. EINECS

Cod maritim international al marfurilor periculoase.
Acord european referitor la transportul marfurilor periculoase pe sosea.
Regulament internaţional referitor la transportul marfurilor periculoase pe calea ferata.
Organizatia Civila Aviatica Internationala
Numar de identificare eliberat de Chemical Abstract Services.
Inventarul european al substantei chimice comercializate.
SU
Sector de utilizare
PROC
Tip de proces
PC
Tip de produs
ERC
Categorie de emisie in mediu
Versiune:
01/2011
Data emiterii:
03.01.2011
Data revizuirii:
Informatii:
Aceasta versiune inlocuieste toate documentele anterioare
Creat/Revizuit de: Serv. SSO - Ing. Andrei Mara Andreea
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ANEXA
SCENARII DE EXPUNERE
1. Scenariu de expunere (1)
Manufacturarea substantei inclusiv manipulare, depozitare si controlul calitatii
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

SU 8
PC 12
PROC 2
ERC 1

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare

1. Manufacturarea substantelor (ERC1)

Tipuri de procese corespunzatoare

1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu
expunere ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Emisii ambientale in timpul manufacturarii ERC1
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta toate subpunctele apartinand nr.12 (Informatii
ecologice) ale FDS.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul manufacturarii substantei, incluzand
manipulare, depozitare si controlul calitatii
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea de
agregare a amestecului (solidl/ lichid; daca
este solid – nivelul de prafuire), design-ul
ambalajului ce poate afecta expunerea

Gazos 99%

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
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Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
Interior
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.
Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor
Bune practici: inlocuirea, unde este corespunzator, a proceselor
manuale cu procese automatizate si/sau inchise. Aceasta va
conduce la evitarea aparitiei cetii iritante, a pulverizarilor si stropirilor
potentiale:


Utilizarea proceselor inchise sau acoperirea containerelor
deschise (ex. ecrane) (bune practici)



Transport de-a lungul conductelor, umplerea/ golirea tevilor cu
utilizarea sisteme automate (ex. pompe de suctiune) (bune
practici)

Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala
3. Utilizarea clestilor, parghiilor cu gheare apucatoare cu utilizare
manuala „pentru evitarea contactului direct sau expunerii prin
improscari” (bune practici)
4. Depozitarea se face in tancuri plate in partea de jos, si
prevazute cu acoperis, construite din otel carbon inoxidabil. Un
cos de emisie in atmosfera permite eliminarea gazului ce
provine din miscarea lichidului si din efectele termice. Se
obisnuieste impamantarea tancurilor (bune practici)
Materialul recomandat pentru tancuri si accesorii este otel
carbon inoxidabil (necesar).

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
specifice

Instruire si supraveghere
Urmatorele masuri sunt necesare :
Muncitorii ce deservesc procesele/ zonele riscante trebuie sa fie
antrenati sa: a) evite sa lucreze fara protectie respiratorie
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corespunzatoare. b) inteleaga proprietatile corozive si in special
efectele inhalarii respiratorii a acidului azotic c) sa urmeze
instructiunile de siguranta specificate de catre angajator.
Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectia respiratorie: protectia respiratorie reprezinta o buna practica
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
in cadrul muncilor obisnuite. Cei care se confrunta cu emisii
protectiei pentru fata, protectie dermala
semnificative trebuie sa poarte echipament de protectie complet
corporala completa; ochelari, masca
inclusiv protectie respiratorie. Pentru expuneri de scurt timp sunt
respiratorie.
recomandate masti EN149 tip FF P3, EN 14387 tip B sau Tip E
model P3, EN 1827 clasa FMP3. Pentru expuneri timp indelungat
sunt recomandate masti complete sau masti cu aparat ce furnizeaza
aer proaspat sunt recomandate: EN 143, EN 14387, EN 12083 clasa
P3 sau clasa XP3, EN12941 clasa TH3, EN 12942 TM3, EN14593
sau EN138.
A se evita contactul cu pielea si ochii si inhalarea vaporilor.
Evacuati personalul care nu este necesar.


Protectia manilor – manusi de protectie impermeabile
rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN 374
(necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.



Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166
sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta
echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc (necesar).
Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a minimiza
emisiile si expunerea rezultata in timpul procedurilor de curatare si
mentenanta

Masuri de reducere legate de apa reziduala

Apa reziduala provenita de la amoniac ar trebui reutilizata sau
neutralizata si descarcata in apa reziduala industriala

Masuri de reducere legate de aerul rezidual si
deseuri solide

Amoniacul nu va produce deseuri solide si nici nu va fi intalnit in
compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori si reactiilor sale cu
radicalii OH-.

Masuri de management legate de deseuri
Tipul deseului

Deseu lichid (apa amoniacala) si ambalaje contaminate.

Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele
regulatorii. Reziduurile precum si containerele folosite vor fi evacuate
conform cerintelor locale.
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Fractia emisa in mediu in timpul tratamentului pH-ul apei reziduale descarcate de la locul productiei trebuie sa fie
reziduurilor
cuprins intre 6–9, conform normelor OECD.
3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea ambientala
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Productia de amoniac poate conduce la emisii acvatice de apa
amoniacala concomitent cu modificarea pH-ului mediului acvatic.
Totusi, pH-ul efluentilor industriali este masurat frecvent si poate fi
neutralizat cu usurinta

Statii de tratare ape reziduale

In apa, amoniacul hidrolizeaza formand apa amoniacala, ce trebuie
neutralizata in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, amoniacul este intalnit cu
precadere in sol, migrand spre compartimentele de apa subterane:
aici, amoniacul disociaza, afectand pH-ul compartimentului receptor.

Sedimente

Amoniacul este adsorbit cu putere in sol, in particule de sedimente si
coloizi in apa, aceasta adsorbtie rezultand in concentratii ridicate de
amoniac in sedimentele oxidate.

Sol si apa subterana

Nivelele de amoniac in sol sunt influentate de mineralizare, absorbtia
de catre plante, imobilizarea microbiana si fixarea in mineralele de
argila.
Amoniacul este indepartat prin fotoliza, reactionand cu radicali OHprodusi pe cale fotolitica in troposfera.
Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru amoniac.

Compartimentul atmosferic
Otravire secundara
Expunerea muncitorilor

O abordare cantitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita expunerea orala
semificativa

Muncitori (inhalare)

Manufacturarea amoniacului, expunere inhalativa muncitori

Muncitori (dermal)

PROC 2

0.069 mg/m3

PROC 15

0.69 mg/m3

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008 Anexa VI
tabel 3.1, amoniacul este coroziv deasupra limitei de concentratie de
5%, de aceea masuri efective de control sunt luate pentru a preveni
expunerea dermala. La manipularea substantelor corozive sunt
necesare manusi si echipament de protectie.Prin folosirea acestora
expunerea dermala zilnica, repetata este considerata neglijabila.
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4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

1. Scenariu de expunere (2)
Utilizare industriala pentru formularea preparatelor/articolelor, utilizare intermediara si finala in
instalatii industriale
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare
Tipuri de procese corespunzatoare

SU 3/10
PC 12
PROC 2
ERC 2/ 6a
1. Formularea preparatelor (ERC2)
2. Utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte
substante (utilizare ca intermediar) (ERC6a)
1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu expunere
ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Formularea preparatelor (ERC2) si utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte substante (utilizare ca
intermediar) (ERC6a)
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta toate subpunctele apartinand nr.12 (Informatii
ecologice) ale FDS.
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2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru formularea
preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum: concentratia
substantei in amestec, starea de agregare a
amestecului (solidl/ lichid; daca este solid –
nivelul de prafuire), design-ul ambalajului ce
poate afecta expunerea

Gazos 99%

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.

Interior

Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor
Bune practici: inlocuirea, unde este corespunzator, a proceselor
manuale cu procese automatizate si/sau inchise. Aceasta va conduce
la evitarea aparitiei cetii iritante, a pulverizarilor si stropirilor
potentiale:


Utilizarea proceselor inchise sau acoperirea

containerelor deschise (ex. ecrane) (bune practici)
Transport de-a lungul conductelor, umplerea / golirea tevilor cu
utilizarea sisteme automate (ex. pompe de suctiune) (bune practici)
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Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala
3. Utilizarea clestilor, parghiilor cu gheare apucatoare cu utilizare
manuala „pentru evitarea contactului direct sau expunerii prin
improscari” (bune practici)
4. Depozitarea se face in tancuri plate in partea de jos, si prevazute
cu acoperis, construite din otel carbon inoxidabil. Un cos de emisie in
atmosfera permite eliminarea gazului ce provine din miscarea
lichidului si din efectele termice. Se obisnuieste impamantarea
tancurilor (bune practici)
Materialul recomandat pentru tancuri si accesorii este otel carbon
inoxidabil (necesar).

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
specifice

Instruire si supraveghere
Urmatorele masuri sunt necesare :
Muncitorii ce deservesc procesele/ zonele riscante trebuie sa fie
antrenati sa: a) evite sa lucreze fara protectie respiratorie
corespunzatoare. b) inteleaga proprietatile corozive si in special
efectele inhalarii respiratorii a acidului azotic c) sa urmeze
instructiunile de siguranta specificate de catre angajator.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectia respiratorie: protectia respiratorie reprezinta o buna practica
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
in cadrul muncilor obisnuite. Cei care se confrunta cu emisii
protectiei pentru fata, protectie dermala
semnificative trebuie sa poarte echipament de protectie complet
corporala completa; ochelari, masca
inclusiv protectie respiratorie. Pentru expuneri de scurt timp sunt
respiratorie.
recomandate masti EN149 tip FF P3, EN 14387 tip B sau Tip E model
P3, EN 1827 clasa FMP3. Pentru expuneri timp indelungat sunt
recomandate masti complete sau masti cu aparat ce furnizeaza aer
proaspat sunt recomandate: EN 143, EN 14387, EN 12083 clasa P3
sau clasa XP3, EN12941 clasa TH3, EN 12942 TM3, EN14593 sau
EN138.
A se evita contactul cu pielea si ochii si inhalarea vaporilor.
Evacuati personalul care nu este necesar.


Protectia manilor – manusi de protectie impermeabile
rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN 374
(necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.



Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166
sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

Pagina 29/36

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A.

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01/2011

FISA DE SECURITATE AMONIAC
Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta
echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc (necesar).
Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a minimiza
emisiile si expunerea rezultata in timpul procedurilor de curatare si
mentenanta

Masuri de reducere legate de apa reziduala

Apa reziduala provenita de la amoniac ar trebui reutilizata sau
neutralizata si descarcata in apa reziduala industriala

Masuri de reducere legate de aerul rezidual si
deseuri solide

Amoniacul nu va produce deseuri solide si nici nu va fi intalnit in
compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori si reactiilor sale cu
radicalii OH-.

Masuri de management legate de deseuri
Tipul deseului

Deseu lichid (apa amoniacala). Materialul de ambalare.

Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele
regulatorii. Reziduurile precum si containerele folosite vor fi evacuate
conform cerintelor locale.

Fractia emisa in mediu in timpul tratamentului pH-ul apei reziduale descarcate de la locul productiei trebuie sa fie
reziduurilor
cuprins intre 6–9, conform normelor OECD.
3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea mediului
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Productia de amoniac poate conduce la emisii acvatice de apa
amoniacala concomitent cu modificarea pH-ului mediului acvatic.
Totusi, pH-ul efluentilor industriali este masurat frecvent si poate fi
neutralizat cu usurinta

Statii de tratare ape reziduale

In apa, amoniacul hidrolizeaza formand apa amoniacala, ce trebuie
neutralizata in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, amoniacul este intalnit cu
precadere in sol, migrand spre compartimentele de apa subterane:
aici, amoniacul disociaza, afectand pH-ul compartimentului receptor.

Sedimente

Amoniacul este adsorbit cu putere in sol, in particule de sedimente si
coloizi in apa, aceasta adsorbtie rezultand in concentratii ridicate de
amoniac in sedimentele oxidate.

Sol si apa subterana

Nivelele de amoniac in sol sunt influentate de mineralizare, absorbtia
de catre plante, imobilizarea microbiana si fixarea in mineralele de
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Compartimentul atmosferic
Otravire secundara
Emisii ambientale

argila.
Amoniacul este indepartat prin fotoliza, reactionand cu radicali OHprodusi pe cale fotolitica in troposfera.
Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru amoniac.
Productia de amoniac poate conduce la emisii acvatice de apa
amoniacala concomitent cu modificarea pH-ului mediului acvatic.
Totusi, pH-ul efluentilor industriali este masurat frecvent si poate fi
neutralizat cu usurinta

Expunerea muncitorilor
O abordare cantitativa a fost realizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea de asemeni nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita expunerea orala
semificativa

Muncitori (inhalare)

Utilizare intermediara amoniac, expunere inhalativa muncitori:

Muncitori (dermal)

PROC 2

0.069 mg/m3

PROC 15

0.69 mg/m3

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008 Anexa VI
tabel 3.1, amoniacul este coroziv deasupra limitei de concentratie de
5%, de aceea masuri efective de control sunt luate pentru a preveni
expunerea dermala. La manipularea substantelor corozive sunt
necesare manusi si echipament de protectie.Prin folosirea acestora
expunerea dermala zilnica, repetata este considerata neglijabila.

4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala
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1. Scenariu de expunere (3)
Utilizare profesionala in formularea preparatelor si utilizare finala
Descriptori de utilizare legati de ciclul de
viata al produsului

SU 22
PC 12
PROC 2
ERC 8b/ 8e

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare

1. Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in
sisteme deschise (ERC8b)
2. Utilizare exterioara dispersiva a substantelor reactive in
sisteme deschise (ERC8e)
1. Amestecarea sau combinarea in procese tip sarja pentru formula
preparatelor si articolelor (contact in mai multe trepte si/sau contact
semnificativ). Mediu industrial (PROC 5)
2. Transferul substantei sau preparatului(incarcare/descarcare)din/in
vase/containere mari in instalatii fara destinatie specifica. Mediu
industrial sau neindustrial (PROC 8)
3. Transferul substantei sau preparatului in containere mici (linii
destinate pentru umplere, inclusiv cantarirea). Mediu industrial (PROC
9)
4. Pulverizari fine in exteriorul mediilor industriale si/sau aplicatii
industriale (PROC 11)
5. Tratamentul articolelor prin scufundare sau turnare . Medii
industriale si neindustriale (PROC 13)
6. Folosire ca reactiv de laborator (PROC 15)

Tipuri de procese corespunzatoare

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8b) si utilizare exterioara dispersiva a
substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8e).
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta toate subpunctele apartinand nr.12 (Informatii
ecologice) ale FDS.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru formularea
preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate, care sunt
identice pentru toate categoriile de procese prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea
de agregare a amestecului (solidl/ lichid;
daca este solid – nivelul de prafuire),
design-ul ambalajului ce poate afecta

Gazos 99%
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expunerea
Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per
tura) si frecventa expunerii (evenimente
singulare sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al
naturii activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii
sau tehnici de proces determinand emisii
initiale de substanta in mediul muncitorilor;
volumul incaperii, efectuarea muncii in
interior/ exterior, conditii de proces legate de
temperatura si presiune.

Interior

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare Instruire si supraveghere
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
Deoarece amoniacul este coroziv, masurile de management al riscurilor
specifice
pentru sanatatea umana trebuie sa se concentreze pe preventia
contactului direct cu substanta. Din moment ce sisteme automate,
inchise sunt mai putin fezabile pentru implementare in situri
profesionale, ar trebui adoptate masuri legate de proiectarea produsului
(ex. concentratie scazuta) precum si bune practici ce previn contactul
direct al ochilor/ pielii cu amoniacul si previn formarea aerosolilor si
stropilor, si echipament de protectie personala.
Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
protectiei pentru fata, protectie dermala
corporala completa; ochelari, masca
respiratorie.

Echipament
personal de
protectie
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Protectie
respiratorie: In caz
de aparitia prafului/
aerosolilor (ex.
spraying) – utilizarea
protectiei respiratorii
cu filtre aprobate

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Protectia mainilor:
In caz de potential
contact dermal utilizati manusi
impermeabile
rezistente la agenti
chimici

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Imbracaminte de
protectie: Daca
este posibila aparitia
stropirilor
accidentale se va
purta imbracaminte
de protectie

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Protectie oculara:
Daca este posibila
aparitia stropirilor
accidentale se vor
purta ochelari de
siguranta rezistenti
la substante chimice
si masca de fata

Obligatoriu

Recomandat

Buna practica

Masuri de management al riscurilor legate de mediu
Masuri organizationale

Tehnologii procedurale sau de control necesare pentru a minimiza
emisiile si expunerea rezultata in timpul procedurilor de curatare si
mentenanta

Masuri de reducere legate de apa reziduala

Apa reziduala provenita de la amoniac ar trebui reutilizata sau
neutralizata si descarcata in apa reziduala industriala

Masuri de reducere legate de aerul rezidual
si deseuri solide

Amoniacul nu va produce deseuri solide si nici nu va fi intalnit in
compartimentul aerian, datorita presiunii de vapori si reactiilor sale cu
radicalii OH-.

Masuri de management legate de deseuri
Tipul deseului

Deseu lichid (apa amoniacala). Materialul de ambalare.
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Tehnici de evacuare

Lichidul neutralizat poate fi evacuat conform cu normativele regulatorii.
Reziduurile precum si containerele folosite vor fi evacuate conform
cerintelor locale.

3. Informatii privitoare la expunere
Informatii privind expunerea mediului
Pentru a vedea evaluarea ambientala a expunerii se vor consulta de asemeni toate subpunctele apartinand nr.12
(Informatii ecologice) ale FDS.
Emisii ambientale

Productia de amoniac poate conduce la emisii acvatice de apa
amoniacala concomitent cu modificarea pH-ului mediului acvatic.
Totusi, pH-ul efluentilor industriali este masurat frecvent si poate fi
neutralizat cu usurinta

Statii de tratare ape reziduale

In apa, amoniacul hidrolizeaza formand apa amoniacala, ce trebuie
neutralizata in statia de tratare.

Compartiment acvatic pelagic

Datorita solubilitatii ridicate in apa, amoniacul este intalnit cu precadere
in sol, migrand spre compartimentele de apa subterane: aici, amoniacul
disociaza, afectand pH-ul compartimentului receptor.

Sedimente

Amoniacul este adsorbit cu putere in sol, in particule de sedimente si
coloizi in apa, aceasta adsorbtie rezultand in concentratii ridicate de
amoniac in sedimentele oxidate.

Sol si apa subterana

Nivelele de amoniac in sol sunt influentate de mineralizare, absorbtia
de catre plante, imobilizarea microbiana si fixarea in mineralele de
argila.
Amoniacul este indepartat prin fotoliza, reactionand cu radicali OHprodusi pe cale fotolitica in troposfera.
Bioacumularea in organisme nu este relevanta pentru amoniac.

Compartimentul atmosferic
Otravire secundara
Informatii privind expunerea muncitorilor

O abordare cantitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Se vor vedea nivelele DNEL prevazute la punctul 8.
Muncitori (oral)

Datorita bunelor practici de igiena nu este intalnita expunerea orala
semificativa

Muncitori (inhalare)

Utilizare intermediara amoniac, expunere inhalativa muncitori:
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Muncitori (dermal)

Precum este raportat in regulamentul CLP nr.1272/2008 Anexa VI tabel
3.1, amoniacul este coroziv deasupra limitei de concentratie de 5%, de
aceea masuri efective de control sunt luate pentru a preveni expunerea
dermala. La manipularea substantelor corozive sunt necesare manusi
si echipament de protectie.Prin folosirea acestora expunerea dermala
zilnica, repetata este considerata neglijabila.

4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

Director general,

Responsabil REACH – CLP,

Ing. Terpeziceanu Marin

Ing. Andrei Mara Andreea
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FISA DE SECURITATE AZOTAT DE AMONIU

1. IDENTIFICARE
1.1. Identificarea produsului sub GHS
Denumire: EC Ingrasamant, Azotat de amoniu
Denumire comerciala: Azotat de amoniu
1. 2. Alte mijloace de identificare
Nr. EC: 299-347-8
Nr CAS: 6484-52-2
Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP: nu este inclus
Nr. Inregistrare REACH: NW917012-20
Nr. RTECS: BR9050000
1. 3. Utilizari relevante identificate ale substantei si utilizari contraindicate
 Utilizari ale muncitorilor in instalatii industriale
1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
2. Utilizarea azotatului ca intermediar in sinteza altor substante
 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – fertilizare pe camp deschis

4. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – fertilizare in sol
5. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – amestecare exterioara
6. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – amestecare interioara
 Utilizari ale consumatorilor
7. Utilizare finala consumatori – fertilizare in camp deschis

8. Utilizare finala consumatori: utilizare in spatii inchise a fertilizantilor
1.4. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Nume: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Adresa: Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
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Contact: Telefon nr. 0233.280.544
Fax nr. 0233.281.260

1.5. Numarul de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Nume: dispecerat S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Contact: Telefon nr. 0233.281.495
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei
Conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 GHS-CLP, azotatul de amoniu este clasificat astfel:
 Iritant pentru ochi, cat 2
 Oxidant, cat 3
Conform Directivei (CE) 67/548 DSD, azotatul de amoniu nu este clasificat.

2.2. Elemente pentru eticheta
Cuvant de avertizare: atentie

Pictograme: GHS 03

GHS 07

Fraze de risc
H 272 – Poate intensifica focul; oxidant
H 319 – Cauzeaza iritatii serioase pentru ochi.
Fraze de precautie – Preventie
P 210 – A se mentine la distanta de caldura/ scantei/ foc deschis/ suprafete fierbinti A nu se fuma.
P 220 – A se tine/depozita la distanta de materiale combustibile.
P 370 + P 378 – In caz de incendiu: Utilizati....pentru stingere.
P 264 – Spalati din abundenta dupa manipulare.
P 280 – Utilizati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ protectie pentru ochi/ protectie pentru fata.
Fraze de precautie – Raspuns
P305+P351+P358 – DACA PATRUNDE IN OCHI: clatiti cu apa pentru cateva minute. Indepartati lentilele de contact,
daca sunt prezente si se poate face aceasta. Continuati clatirea.
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2.3. Alte riscuri ce nu rezulta in clasificare
La temperaturi ridicate se descompune in amoniac si oxizi de N, produse ce prezinta riscuri pentru sanatate.

3. COMPOZITIE/ INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.1. Identitatea chimica a substantei
Nume: Nitrat de amoniu
3.2. Nume comune, sinonime ale substantei
Nume: Nitrat de amoniu, sarea de amoniu a acidului azotic
3.3. Nr. CAS, alti identificatori unici pentru substanta
Nr CAS: 6484-52-2
Nr. EC: 299-347-8
Nr index Tabel 3.1 Anexa VI Regulament GHS-CLP:
Nr. Inregistrare REACH: NW917012-20
Nr. RTECS: BR9050000
3.4. Impuritati si aditivi stabilizatori ce sunt ele insele clasificate si contribuie la clasificarea
substantelor
Componenti:
 Min. 90 % azotat de amoniu
 Max. 10 % aditivi si / sau materiale inerte
 Max. 0,2% materiale combustibile
 Max. 0,02% cloruri
 Max. 10 ppm cupru

4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor necesare


Contactul cu pielea - Spalati zona afectata cu apa si sapun



Contactul cu ochii - Clatiti ochii cu multa apa cel putin 10 minute. Daca iritatia persista consultati
medicul.



Ingerarea - Nu provocati vomitarea. Beti apa sau lapte. Consultati medicul in caz de ingerare a unor
cantitati mai mari.



Inhalarea - Indepartati-va de sursa de praf. Consultati medicul daca apar semne de boala.
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In caz de contact cu produsele de descompunere rezultate in urma unui incendiu, se va proceda astfel:
 Contactul cu pielea - Spalati abundent cu apa rece zona afectata de topitura. Consultati medicul.
 Inhalarea - Indepartati-va de sursa de fum. Odihniti-va la caldura, chiar in absenta unor simptome evidente.
Administrati-va oxigen, indeosebi daca pielea din jurul gurii capata o tenta albastra. Respiratia artificiala se va
aplica numai daca apar sincope respiratorii.

4.2. Cele mai importante simptome/ efecte, acute/ intarziate
Acest produs nu este periculos daca este manipulat corect. Totusi, se va tine seama de cateva aspecte.
La contactul prelungit cu pielea poate produce iritatii. In cazul ochilor, la contact prelungit sau repetat poate produce
iritarea acestora. Ingerarea, in cantitati mici nu are efecte toxice. In cantitati mari poate genera deranjamente
gastrointestinale, iar in cazuri extreme (in special la copii), formarea metahemoglobinemiei (sindromul „blue baby”),
cauzand aparitia cianozei, observata prin albastrirea buzelor. Concentratii mari de praf continand acest produs pot
cauza iritatii ale gatului si ale cailor respiratorii, cauzand dureri de gat si tuse.

4.3. Indicatie privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
necesare
Respiratia artificiala se va aplica numai daca apar sincope respiratorii. Dupa inhalare, persoana va fi
supravegheata medical cel putin 48 de ore, intrucat poate apare edem pulmonar tardiv.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1. Mijloace adecvate de stingere a incendiilor
In caz de implicare a ingrasamantului in incendiu, se va inunda depozitul cu apa. Se va anihila sursa de
incalzire. Vor fi chemati pompierii. Se va feri de flacari si se va evita inhalarea fumului toxic purtand un aparat mobil
de respirat in zona afectata de fum. Nu se vor folosi stingatoare chimice/spume, si nu se va incerca domolirea focului
cu abur. Se vor deschide usile si ferestrele depozitului pentru a asigura o ventilatie maxima.
Se va impiedica orice contaminare a ingrasamantului cu uleiuri sau alte materiale combustibile. Nu se va
lasa ingrasamantul topit sa ajunga in canalizare, iar daca apa continand ingrasamant a ajuns in canalizare sau in
cursurile de apa, anuntati mediat autoritatile locale.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta chimica
Ingrasamantul in sine nu este combustibil, dar poate intretine combustia chiar si in absenta aerului. La
cca 170ºC se topeste, descompunandu-se relativ lent in amoniac si acid azotic. La peste 200 ºC descompunerea este
rapida si daca nu se iau masuri imediate de racire prin stropire cu o cantitate maxim posibila de apa (inundare
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efectiva), reactia de descompunere poate deveni o reactie in lant, produsii de descompunere (oxizii de azot)
catalizand reactia care se poate transforma in orice clipa in explozie.
Ingrasamantul poate sa se apinda si sa arda la temperaturi mari (peste 400ºC) cu descompunere
simultana in oxizi de azot, descompunere care se poate transforma in explozie in anumite conditii – contaminarea cu
materiale incompatibile precum cele prevazute in sectiunea 10.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Nu se va apropia de zona periculoasa fara aparat izolant si haine de protectie. Se inlatura sursele de
incendiu daca aceasta se poate face fara risc, in timpul mutarii recipientilor. Interventia se face de catre pompieri
civili si militari.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va purta echipament de protectie corespunzator (costum rezistent la agenti chimici, manusi de protectie,
ochelari rezistenti la vapori si viziera pentru fata)
 Indepartarea surselor de aprindere potentiala si furnizarea unei suficiente ventilatii
 Indeplinirea procedurilor de urgenta precum necesitatea de a evacua zona in pericol sau consultarea unui
expert.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
In caz de scurgeri accidentale si emisii ale substantei, se vor lua urmatoarele masuri:
 Se va evacua personalul din zona
 Se va purta echipament de protectie corespunzator, si anume:
-

Protectia mainilor: manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza cu EN
374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer.

-

Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).

-

Daca este posibila aparitia stropirilor accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme
de cauciuc (necesar).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
In cazul scaparilor accidentale de azotat de amoniu, se va preveni pe cat posibil ajungerea acestuia in
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reteaua de canalizare sau in sol. In caz contrar, se vor anunta autoritatile corespunzatoare.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Orice cantitate de ingrasamant imprastiata accidental va fi imediat curatata prin maturare si depozitata in
recipienti etichetati. Nu amestecati produsul cu rumegus sau alte substante organice combustibile. In functie de
marimea si natura contaminarii, acest produs poate fi utilizat ca ingrasamant sau poate fi predat unei firme
autorizate pentru distrugerea deseurilor. Aveti grija sa evitati contaminarea cursurilor de apa si a canalizarilor, si
aduceti la cunostinta autoritatilor competente orice contaminare accidentala a cursurilor de apa.

6. 4. Trimiteri catre alte sectiuni
A se verifica informatiile inscrise in sectiunea 8 (Controlul expunerii/protectie personala) si in sectiunea
13 (Consideratii privind eliminarea).

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Se va evita expunerea inutila in atmosfera, penru a preveni aglomerarea (prin absorbtia umiditatii) si
generarea excesiva de praf. Se va evita contaminarea cu substante combustibile (motorina, lubrifianti etc.) si
materiale incompatibile (a se vedea sectiunea 10.5). Se va folosi un sistem de ventilatie adecvat iat la manipularea
pe termen mai lung se vor utiliza manusi si ochelari de protectie.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Amplasati produsul departe de surse de caldura sau foc. Feriti produsul de materiale combustibile si de
substantele mentionate.La ferme, asigurati-va ca ingrasamantul nu este depozitat langa fan, paie, grane, motorina.
Pastrati curatenia in zona de depozitare. Nu permiteti fumatul sau folosirea focului deschis in zona de depozitare.
Respectati dimensiunea stivei (conform reglementarilor de stivuire) si alocati cel putin 1 m distanta in jurul stivelor de
produs ambalat ; inaltimea maxima a stivelor sa nu depaseasca 10 saci, de 50 kg. in cazuri exceptionale pastrati
distanta de 1,5 m., de la grinda acoperisului pentru ventilatie.
Toate incaperile folosite pentru depozitare trebuie sa fie uscate si bine ventilate.Depozitati produsul in
conditii care sa evite deteriorarea acestuia datorita ciclurilor termice ( mari variatii de temperatura). Produsul nu
trebuie depozitat in bataia directa a luminii soarelui, pentru a evita deteriorarea prin cicluri termice.
7.3. Utilizare finala specifica


Utilizari ale muncitorilor in instalatii industriale

1. Manufacturarea substantei, incluzand manipulare, depozitare si controlul calitatii
2. Utilizarea azotatului ca intermediar in sinteza altor substante
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 Utilizari ale muncitorilor profesionali
3. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – fertilizare pe camp deschis

4. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – fertilizare in sol
5. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – amestecare exterioara
6. Utilizare profesionala a fertilizantilor continand azotat de amoniu – amestecare interioara
 Utilizari ale consumatorilor
7. Utilizare finala consumatori – fertilizare in camp deschis

8. Utilizare finala consumatori: utilizare in spatii inchise a fertilizantilor
8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECTIE PERSONALA
8.1. Parametri de control
Nu exista limite oficiale specifice. Valorile recomandate prin ACGIH (1995-1996) pentru particule inhalabile:
TLV/TWA: 10mg/m3.

Nivele de expunere derivate fara efect – Muncitori
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: DNEL termen lung suficient pentru a asigura protectia si in acest caz
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: DNEL termen lung suficient pentru a asigura protectia si in acest caz

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie
 DNEL efecte acute locale, inhalare: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: 21.3 mg/kgc/zi
 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: 37.6 mg/m3

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie
 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie
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Nivele de expunere derivate fara efect – Populatie generala
Efecte acute sistemice
 DNEL efecte acute sistemice, dermal: DNEL termen lung suficient pentru a asigura protectia si in acest caz
 DNEL efecte acute sistemice, inhalare: DNEL termen lung suficient pentru a asigura protectia si in acest caz
 DNEL efecte acute sistemice, oral: DNEL termen lung suficient pentru a asigura protectia si in acest caz

Efecte acute locale
 DNEL efecte acute locale, dermal: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie
 DNEL efecte acute locale, inhalare: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie

Efecte termen lung sistemice
 DNEL efecte termen lung sistemice, dermal: 12.8 mg/kgc/zi
 DNEL efecte termen lung sistemice, inhalare: 11.1 mg/m3
 DNEL efecte termen lung sistemice, oral: 12.8 mg/kg/zi

Efecte termen lung locale
 DNEL efecte termen lung locale, dermal: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie
 DNEL efecte termen lung locale, inhalare: nu au fost inregistrate efecte locale dupa expunerea dermala si
inhalatorie

8.2. Controlul expunerii
8.2.1. Control tehnic corespunzator
Utilizati un sistem de ventilatie locala pentru a preveni lipsa de oxigen si a mentine concentratia de noxe si
vapori toxici sub limita admisa în zona personalului. Asigurati dusuri si posibilitati de spalare a ochilor in orice loc
unde contactul cu pielea sau ochii se poate produce.

8.2.2. Masuri individuale de protectie(echipament de protectie personala)
 Protectia ochilor – ochelari de protectie chimica ex. EN 166 sau masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Protectia pielii – pentru maini, manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce se conformeaza
cu EN 374 (necesar). Material: PVC, PTFE fluoro-elastomer. Materiale necorespunzatoare: cauciuc natural/latex
natural, cauciuc butadien-nitrilic/latex butadien-nitrilic, policlorura de vinil. Daca este posibila aparitia stropirilor
accidentale, se va purta echipament corespunzator anti-acid si cizme de cauciuc (necesar).
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 Protectie respiratorie - masca de fata completa EN 402 (necesar).
 Riscuri termice – se vor purta sorturi groase si ghete groase sau imbracaminte pentru protectie chimica.

8.2.3. Controlul expunerii mediului
Masurile de management al riscurilor legate de mediu tintesc spre evitarea evacuarilor necontrolate ale
apelor cu continut ridicat de ioni amoniu in apa reziduala municipala sau apele de suprafata, in cazul in care
asemenea emisii sunt asteptate sa cauzeze schimbari semnificative ale pH-ului apelor. Controlul regulat al valorii pHului in timpul introducerii in ape este necesar.
In general evacuarile trebuie indeplinite astfel incat schimbarile de pH in apele de suprafata de captare sa
fie minimizate. In general majoritatea organismelor acvatice pot tolera pH in limitele 6 - 9. Aceasta se reflecta si in
descrierea testelor standard OECD referitoare la organisme acvatice.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
 Stare fizica: granule de de culoare galben-caramizie
 Miros: inodor
 Prag de miros: : 0,6 – 53 ppm (vapori de amoniac)
 pH: > 4,5 (solutie apoasa 100g/l)
 Punct de topire/inghet la 1 atm: 160 -170°C in functie de umiditate
 Punct initial de fierbere si interval de fierbere la 1 atm: > 210°C (se descompune)
 Punct de explozie:
Nu este exploziv in conditii normale conform cu Regulamentul (CE) 2003/2003 Anexa
III. Determinarile s-au efectuat in laboratoare autorizate din UE.
Ingrasamantul are o rezistenta ridicata la explozie, daca este manipulat , transportat
si depozitat corespunzator.
Aceasta resistenta scade in prezenta contaminantilor si / sau la temperaturi ridicate .
Incalzirea in spatii inchise poate conduce la o reactie violenta sau la explozie,
indeosebi daca produsul este contaminat cu substantele mentionate.
 Rata de evaporare: nu sunt informatii disponibile.
 Inflamabilitate: nu este combustibil, dar datorita proprietatilor oxidante poate cauza aprinderea altor
combustibili.
 Limite inferioare/ superioare de explozie: nu sunt informatii disponibile.
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 Presiunea critica: nu sunt informatii disponibile.
 Presiunea de vapori: 1013 kPa (135º)
 Densitatea de vapori:
Mai mare de 830 kg / m3.
 Densitatea relativa a vaporilor (aer = 1): nu sunt informatii disponibile.
Densitatea in vrac

 Solubilitatea in apa: 118 g/100 ml (0°C); 150 g/100 ml (20°C); 297 g/100 ml (40°C); 410 g/100 ml (60°C);
576 g/100 ml (80°C); 1024 g/100 ml (100°C).
 Solubilitatea in grasimi: Nu exista date disponibile.
 Solubilitatea in solventi organici: Nu exista date disponibile.
 Coeficient de partitie n-octanol-apa logP(o/w): -3,5
 Temperatura de auto-aprindere: nu este aplicabil.
 Temperatura de descompunere: > 210°C
 Vascozitate: nu exista date disponibile.
 Proprietati oxidante: este oxidant

9. 2. Alte informatii
 Miscibilitatea: Nu exista date disponibile
 Solubilitatea in grasimi: Nu exista date disponibile
 Solubilitatea in solventi organici: Nu exista date disponibile
 Conductivitate: Nu exista date disponibile
 Potential redox: Nu exista date disponibile
 Potentialul formarii de radicali: Nu exista date disponibile
 Proprietati fotocatalitice: Nu exista date disponibile

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1. Reactivitate
Azotatul de amoniu este incompatibil cu urmatoarele substante:
 Materiale combustibile - lemne, mături, rumegus, vopsele, etc.
 Lubrifianti - motorină, benzină, uleiuri, vaselină, etc.
 Agenti reducători, acizi, baze, sulfuri, clorati, cloruri, cromati, nitrati, permanganati, pulberi etalice ex. cupru,
nichel, cobalt, zinc si aliajele acestora.
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10.2. Stabilitate chimica
Produsul este stabil in conditii normale de depozitare, manipulare, transport si folosire.

10.3. Posibilitatea aparitiei reactiilor periculoase
Nu exista riscul aparitiei reactiilor de polimerizare/de eliberare a unei excesive calduri sau presiuni, in
conditii normale.
10.4. Conditii de evitat
 Apropierea de surse de caldura (calorifere, tevi calde, cabluri electrice, etc) sau foc deschis (sudura);
 Contaminarea cu materiale incompatibile (vezi pct.10.5).
 Incalzire peste 170°C;
 Socuri de presiune (pickamer, lovituri de baros, rumegus, socuri de explozie).
 Sudarea sau lucrul la cald asupra echipmentelor sau instalatiilor care pot contine ingrasamant, inainte de
spalarea abundenta a acestora pentru indepartarea totala a ingrasamantului.

10.5. Materiale incompatibile
Materiale combustible, agenti de reducere, acizi, baze, sulf, clorati, cloruri, cromati, nitriti, permanganati,
pulberi metalice si substante continand metale precum cupru, nichel, cobalt, zinc si aliajele lor.

10.6. Produse de descompunere periculoase
Cand este incalzit puternic, produsul se topeste si se descompune eliberand gaze toxice; incalzirea
ingrasamantului in spatii inchise poate conduce la o reactie violenta sau la explozie, indeosebi daca este contaminat
cu unele substante mentionate. In contact cu materiale alcaline cum ar fi varul, poate elibera amoniac gazos.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1. Toxicitate acuta
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport:
 LD50 sobolan (Wistar) mascul/ femela: 2950 mg/kg bw (gradatie Klimisch 2 – acut oral)
 LD50 sobolan (mascul/femela): > 5000 mg/kg (gradatie Klimisch 1– acut dermal)

11. 2. Coroziunea pielii/ iritatie
Clasificare GHS azotat de amoniu: H 319 – Cauzeaza iritatii serioase pentru ochi.
Studii de suport:
 Iritatie oculara – scor cornee 0.3 (animal nr.1, medie 1,2,3 zile, reversibil complet in 2 zile- gradatie
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Klimisch 2)
11.3. Leziuni serioase ale ochilor/ iritatie
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.4. Sensibilizare respiratorie/ a pielii
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.5. Mutagenicitatea celulelor embrionare/ Teratogenicitate
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport:
 Rezultat negativ test Ames (mutatie a genelor bacteriene) – gradatie Klimisch 1.
11. 6. Carcinogenicitate
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.

Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.7. Toxicitate reproductiva
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport:
 NOAEL >= 150 mg/kg/zi (sobolan mascul/femela, oral – gradatie Klimisch 1)

11.8 . Expunere singulara la organ tinta STOT
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.9. Expunere repetata la organ tinta STOT
Clasificare GHS azotat de amoniu: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
11.10. Riscuri de aspiratie
Clasificare GHS amoniac: nu este clasificat.
Studii de suport: nu sunt date disponibile.
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11.11. Informatii asupra cailor probabile de expunere
Caile probabile de expunere sunt: inhalare, ingerare, contact cu pielea, contact cu ochii.
 Contactul cu pielea - Contactul prelungit poate cauza unele iritatii.
 Contactul cu ochii - Contactul poate cauza iritatii.
 Ingerarea - In cantitati mici este improbabil sa apara efecte toxice.In cantitati mari poate conduce la
tulburari gastro-intestinale, iar in cazuri speciale (la copii foarte mici) la cianoze (indicate prin aparitia
nuantei albastre in jurul gurii) sau sindromul “fata albastra”.
 Inhalare - Concentratii mari de praf in aer pot cauza iritatii ale nasului si ale cailor respiratorii superioare,
manifestate prin simptome cum ar fi dureri de gat si tuse.

11.12. Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice si toxicologice
In medii apoase precum corpul, azotatul de amoniu este disociat in ionul de amoniu NH4+ si ionul nitrat
NO 3-. Nitratul este redus la nitrit prin intermediul enzimei nitrat reductaza, enzima ce se gaseste in plante, anumite
specii bacteriene si tesuturi gastrice ale mamiferelor. Dupa ingestie, nitratii sunt redusi la nitriti de catre bacteriile din
intestinul uman. Totusi, in cazul copiilor, ce prezinta acloridie gastrica fiziologica (lipsa HCl din stomac), reductia se
petrece in stomac si duoden de la care nitritii sunt direct absorbiti in sistemul sangvin. Mai mult, methemoglobinreductaza (NADH-citocrom b5 reductaza) la copii inca nu a atins potentialul maxim de activitate. Dupa ingestie, nitritii
transforma oxihemoglobina in methemogolobina si astfel interfera cu transportul oxigenului in sange.
Depinzand de specia animala, ionul de amoniu va fi eliminat direct in mediu sau va fi convertit in uree, mai
putin toxica, ce poate fi folosita mai eficient.

11.13. Efecte imediate si intarziate; efecte cronice pentru expuneri de scurta, lunga durata
Datorita compozitiei sale ingloband amoniac si acid azotic, ambele toxice pentru organismul uman, in
cantitati mari poate conduce la tulburari gastro-intestinale, iar in cazuri speciale (la copii foarte mici) la cianoze
(indicate prin aparitia nuantei albastre in jurul gurii) sau sindromul “fata albastra”.In cantitati mici este improbabil sa
apara efecte toxice. Concentratiile de praf in aer pot provoca iritatii ale nasului si ale cailor respiratorii superioare,
manifestate prin simptome cum ar fi dureri de gat si tuse.

11.14. Masuri numerice de toxicitate (estimari toxicitate acuta)
Expunerea animalelor in cadrul dietei la:
 3360 mg/kg azotat de amoniu a produs moartea a 7 animale din 10.
 2830 mg/kg azotat de amoniu a produs moartea a 4 animale din 10.
 2380 mg/kg azotat de amoniu a produs moartea a 3 animale din 10

Pagina 13/28

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01/2011

FISA DE SECURITATE AZOTAT DE AMONIU
 2000 mg/kg azotat de amoniu a produs moartea unui animal din 10.
Principalele semne clinice au fost prostratia, letargia, si ritm respirator profund si rapid.
Pe baza unui studiu OECD 402, toxicitatea acuta dermala la sobolani cu azotat de amoniu prezinta
LD50 >5000 mg/kg greutate corporala.

11.15. Efecte interactive
Nu sunt relevante.

11. 16. Cazul in care date chimice specifice grupului nu sunt disponibile
Nu este relevant pentru azotat de amoniu.
11.17. Alte informatii
Nu sunt disponibile.

12. INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitate
Toxicitate acuta pesti – Studii suport:
 LC50 48h Cyprinus Carpio: 447 mg/l, NH 4NO3 (gradatie Klimisch 2).
 LC50 96h Chinook salmon, rainbow trout, bluegill: 420 — 1360 mg NO3/l (gradatie Klimisch 4)

Toxicitate acuta nevertebrate acvatice – Studii suport:
 EC50 24h Daphnia magna: 490 mg/l, NH 4NO3 (gradatie Klimisch 2).
 EC50 48h Daphnia magna: 490 mg/l, NH 4NO3 (gradatie Klimisch 2).
 EC50 72h Daphnia magna: 226 mg/l, NH 4NO3 (gradatie Klimisch 2).
 EC50 96h Daphnia magna: 39 mg/l, NH4NO3 (gradatie Klimisch 2).

Toxicitate termen lung nevertebrate acvatice – Studii suport:
 EC50 7 zile Bullia digitalis (prosobranch gastropod): 555 mg/l, NH4NO3 (gradatie Klimisch 4)

Toxicitate alge acvatice si cianobacterii – Studii suport :
 EC50 10 zile alge: > 1700 mg/l, NH4NO3 (gradatie Klimisch 2)
Concentratii prezise fara efect in mediu:
 PNEC apa proaspata: 0.45 mg/l
 PNEC apa marina: 0.045mg/l
 PNEC apa emisii intermitente: 4.5 mg/l
 PNEC sediment: nu este necesara derivarea

Pagina 14/28

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

Str.Uzinei nr. 2 SAVINESTI – Neamt, Romania
Tel.0233/280544;Fax.0233/281260
E-mail: office@ gaproco.ro

S.C. GA – PRO - CO CHEMICALS S.A

FS 01/2011

FISA DE SECURITATE AZOTAT DE AMONIU
 PNEC sol – nu este necesara derivarea

12.2. Persistenta si degradabilitate
Atat azotul amoniacal, cat si azotul nitric, sunt primordiale în nutritia plantelor; ionul amoniu se poate
oxida, in timp, pana la ionul azotat, putand produce acidificarea solului. Ionul nitrat urmeaza ciclul natural nitrificare/
denitrificare pentru a elibera azotul.

12.3. Potential de bioacumulare
Azotatul de amoniu nu manifesta vreun fenomen de bioacumulare, el fiind imediat degradat de catre
plante si microorganismele din sol.

12.4. Mobilitatea in sol
Produsul este foarte solubil în apa infiltrata in sol. Ionul NO3 este absorbit de către sol.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Evaluarea PBT si vPvB nu este relevanta si nu este ceruta pentru substantele anorganice.

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1. Metode de eliminare
Substanta - In cazul in care exista deseuri, in functie de gradul de contaminare, se va folosi produsul
la ferme sau se va orienta spre o firma specializata si autorizata pentru colectarea deseurilor chimice.

Ambalaje contaminate - deseurile de ambalaje contaminate cu azotat de amoniu, care nu mai pot fi
folosite, se predau unei firme autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje contaminate cu substante chimice.
Se va respecta legislatia în vigoare, cu privire la eliminarea ambalajelor contaminate.
 Conform legislatiei în vigoare OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG 78/2000 privind
regimul deseurilor, Legea 265/2006- Legea protectiei mediului.
 Ordin MMSS nr.508/20 noiembrie 2002,modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 532/2004 si
Ordin MSF nr.933/25 noiembrie 2002, modificat de HG 355/2007 si reglementat de Ordin 1349/2004 privind
Aprobarea Normelor generale de protectia muncii.
 HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, Ordin MEC128/2004 aprobarea
Listei de Standarde Române, care adoptă Standarde Europene Armonizate referitoare la ambalaje si
deseuri, HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor.
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14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1. Numar ONU: 2067
14.2. Denumire corecta ONU pentru expeditie
ADR/GGVS, RID/GGVE: Azotat de amoniu
IMDG: Azotat de amoniu
ICAO/IATA: Interzis
14.3. Clasa de pericol pentru transport
ADR/GGVS, RID/GGVE: 5.1
IMDG: 5.1
ICAO/IATA: Interzis
14.4. Grupa de ambalare
ADR/GGVS, RID/GGVE: III
IMDG: III
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Poluant maritim conform IMDG: nu
14.6. Precautii speciale pentru utilizator
Incarcaturile de pe mijloacele de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii
si nu vor depasi capacitatea maxima a acestora. Nu se transporta impreuna cu substante incompatibile, precum:
Materiale combustible, agenti de reducere, acizi, baze, sulf, clorati, cloruri, cromati, nitriti, permanganati, pulberi
metalice si substante continand metale precum cupru, nichel, cobalt, zinc si aliajele lor.

14.7. Transport in vrac conform Anexei II MARPOL 73/78 si codului IBC
Instructiuni ambalare/IBC
Instructiuni ambalare: P002, IBC 08, LP02.
Precautii speciale ambalare: B3

Recipiente mobile si containere vrac – Instructiuni T1, BK1, BK2
Precautii speciale TP33

15. INFORMATII REGULATORII
 Regulamentul 1272/2008 GHS-CLP include aceasta substanta in Anexa I, considerata ca substanta
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periculoasa.
 Regulamentul 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substantele
ce diminueaza stratul de ozon nu include aceasta substanta
 Regulamentul 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul si
importul de substante chimice periculoase nu face referire la aceasta substanta

15.1. Reglementari legate de siguranta, sanatate si ambient pentru produsul in cauza
 Legea 1408/2008 - Hotarare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase
 H.G. Nr. 92 / 2003 – Norme metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice
periculoase;
 Ordinul Min. Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/1993;
 Ordin 195/2005 – privind protectia mediului;
 Legea apelor 107/1996;
 Legea 310/2004 – pentru modificarea si comlpetarea Legii 107/1996;
 Legea 112/2006 – pentru modificarea si completarea la Legea Apelor 107/1996;
 Ordin 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
 STAS Nr.4890/1/1987 – Ingrasaminte chimice-„Azotat de amoniu granulat”
 H.G. Nr. 95/2003 - Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase;
 Legea nr. 360/2003 – Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 H.G. 1218/2006 – Stabilirea cerintelor minime de SSM pentru asiguraraea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
 A.D.R.; R.I.D.; I.M.D.G.

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Pentru aceasta substanta s-a efectuat evaluarea securitatii chimice, inscrisa intr-un Raport de Securitate
Chimica.

16. ALTE INFORMATII
FUMATUL INTERZIS !
Cand se manipuleaza aceasta substanta, se va avea in vedere evitarea contactului cu : materiale
combustible, agenti de reducere, acizi, baze, sulf, clorati, cloruri, cromati, nitriti, permanganati, pulberi metalice si
substante continand metale precum cupru, nichel, cobalt, zinc si aliajele lor.
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Se vor purta manusi corespunzatoare la manipulare.
Aceasta Fisa cu Date de Securitate a fost elaborata conform Regulamentului 453/2010. Produsului i se
aplica legile si reglementarile in vigoare la data utilizarii acestuia. Cititi cu atentie etichetele si instructiunile care
insotesc produsul. S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. cere beneficiarilor acestui produs sa citeasca cu atentie fisa
tehnica, astfel incat sa cunoasca indicatiile de protectie. Pentru a asigura folosirea in conditii de siguranta a
produsului, utilizatorul trebuie:
- sa faca cunoscute datele din această fisa ca si orice alte informatii despre protectie angajatilor, agentilor si celor cu
care are contracte;
- sa furnizeze aceasta fisa fiecarui cumparator al produsului;
- sa ceara fiecarui cumparator sa-si instruiasca angajatii si clientii asupra riscurilor acestui produs.
Deoarece utilizarea acestor informatii si conditiile utilizarii produsului nu sunt sub controlul S.C. GA-PRO-CO
CHEMICALS S.A. este obligatia utilizatorului sa determine conditiile de utilizare fara risc a produsului.

IMDG
ADR
RID
ICAO
Nr. CAS
Nr. EINECS

Cod maritim international al marfurilor periculoase.
Acord european referitor la transportul marfurilor periculoase pe sosea.
Regulament internaţional referitor la transportul marfurilor periculoase pe calea ferata.
Organizatia Civila Aviatica Internationala
Numar de identificare eliberat de Chemical Abstract Services.
Inventarul european al substantei chimice comercializate.
SU
Sector de utilizare
PROC
Tip de proces
PC
Tip de produs
ERC
Categorie de emisie in mediu
Versiune:
01/2011
Data emiterii:
03.01.2011
Data revizuirii:
Informatii:
Aceasta versiune inlocuieste toate documentele anterioare
Creat/Revizuit de: Serv. SSO - Ing. Andrei Mara Andreea
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ANEXA
SCENARII DE EXPUNERE
1. Scenariu de expunere (1)
Manufacturarea substantei inclusiv manipulare, depozitare si controlul calitatii
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

SU 8
PC 12
PROC 2
ERC 1

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare

1. Manufacturarea substantelor (ERC1)

Tipuri de procese corespunzatoare

1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu
expunere ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Emisii ambientale in timpul manufacturarii ERC1
Nu a fost realizata o evaluare a expunerii ambientale deoarece se considera ca substanta nu este periculoasa pentru
mediu.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul manufacturarii substantei, incluzand
manipulare, depozitare si controlul calitatii
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea de
agregare a amestecului (solidl/ lichid; daca
este solid – nivelul de prafuire), design-ul
ambalajului ce poate afecta expunerea

Solid, usoara prafuire

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi
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Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
Interior
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.
Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor

Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie ex. ventilatie
generala.

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
specifice

Instruire si supraveghere

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
protectiei pentru fata, protectie dermala
corporala completa; ochelari, masca
respiratorie.

1. Ochelari de protectie chimica ex. EN 166
2. Manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce
se conformeaza cu EN 374

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea mediului
O evaluare ambientala nu a fost realizata doarece substanta nu indeplineste criteriile de clasificare ca fiind periculoasa
pentru mediu
Expunerea muncitorilor
O abordare calitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Efectul toxicologic principal este iritatia oculara (locala), pentru care nu poate fi derivat DNEL deoarece nu este
disponibila o relatie doza-raspuns; deoarece efecte sistemice minime au fost inregistrate doar la anumite nivele ridicate
la care oamenii nu sunt in mod normal expusi (vezi DNELs), o estimare cantitativa nu a fost considerata necesara.
4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
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Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

1. Scenariu de expunere (2)
Utilizare industriala pentru formularea preparatelor/articolelor, utilizare intermediara si finala in
instalatii industriale
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare
Tipuri de procese corespunzatoare

SU 3/10
PC 12
PROC 2
ERC 2/ 6a
1. Formularea preparatelor (ERC2)
2. Utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte
substante (utilizare ca intermediar) (ERC6a)
1. Manufacturare in cadrul proceselor inchise, continue, cu
expunere ocazionala, controlata (PROC2)
2. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Formularea preparatelor (ERC2) si utilizari industriale rezultand in manufacturarea unei alte substante (utilizare ca
intermediar) (ERC6a)
Nu a fost realizata o evaluare a expunerii ambientale deoarece se considera ca substanta nu este periculoasa pentru
mediu.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru formularea
preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate.
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Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea de
agregare a amestecului (solidl/ lichid; daca
este solid – nivelul de prafuire), design-ul
ambalajului ce poate afecta expunerea

Solid, usoara prafuire

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
Interior
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.
Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor

Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie ex. ventilatie
generala.

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
specifice

Instruire si supraveghere

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor,

1. Ochelari de protectie chimica ex. EN 166
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protectiei pentru fata, protectie dermala
corporala completa; ochelari, masca
respiratorie.

2. Manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce
se conformeaza cu EN 374

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea mediului
O evaluare ambientala nu a fost realizata doarece substanta nu indeplineste criteriile de clasificare ca fiind periculoasa
pentru mediu
Expunerea muncitorilor
O abordare calitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Efectul toxicologic principal este iritatia oculara (locala), pentru care nu poate fi derivat DNEL deoarece nu este
disponibila o relatie doza-raspuns; deoarece efecte sistemice minime au fost inregistrate doar la anumite nivele ridicate
la care oamenii nu sunt in mod normal expusi (vezi DNELs), o estimare cantitativa nu a fost considerata necesara.
4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

1. Scenariu de expunere (3)
Utilizare profesionala in formularea preparatelor si utilizare finala
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

Scenarii ambientale si categorii de emisie in

SU 22
PC 12
PROC 2
ERC 8b/ 8e
1. Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in
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mediu corespunzatoare

Tipuri de procese corespunzatoare

sisteme deschise (ERC8b)
2. Utilizare exterioara dispersiva a substantelor reactive in
sisteme deschise (ERC8e)
1.Transferul substantei sau preparatului (incarcare/descarcare)din/in
vase/containere mari in instalatii fara destinatie specifica.Mediu
industrial sau neindustrial (PROC8)
2.Transferul substantei sau preparatului in containere mici (linii
destinate pentru umplere, inclusiv cantarirea) (PROC9)
3. Pulverizari fine in exteriorul mediilor industriale si/sau aplicatii
industriale (PROC11)
4. Utilizare ca reactiv de laborator (PROC15)
5. Amestecare manuala cu contact apropiat si unde este disponibil
numai echipamentul individual de protectie (PROC19)

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8b) si utilizare exterioara dispersiva a
substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8e).
Nu a fost realizata o evaluare a expunerii ambientale deoarece se considera ca substanta nu este periculoasa pentru
mediu.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru formularea
preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate, care sunt
identice pentru toate categoriile de procese prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea de
agregare a amestecului (solidl/ lichid; daca
este solid – nivelul de prafuire), design-ul
ambalajului ce poate afecta expunerea

Solid, usoara prafuire

Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii

Nu este aplicabil.
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activitatii
Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
Interior
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.
Conditii tehnice si masuri la nivel de proces (sursa) pentru a preveni emisiile
Proiectarea proceselor astfel incat sa previna
emisiile si implicit expunerea muncitorilor

Continuitate si automatizare a proceselor

Conditii tehnice si masuri pentru a preveni dispersia de la sursa spre muncitori
Masuri tehnice de inginerie ex. ventilatie
generala.

1. Incluziune si continuitate
2. Bune standarde de ventilatie generala

Masuri organizationale pentru a preveni/ limita emisiile, dispersia si expunerea
Masuri organizationale sau masuri necesare
pentru sprijinirea unor procedee tehnice
specifice

Instruire si supraveghere

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
protectiei pentru fata, protectie dermala
corporala completa; ochelari, masca
respiratorie.

1. Ochelari de protectie chimica ex. EN 166
2. Manusi de protectie impermeabile rezistente la agenti chimici ce
se conformeaza cu EN 374

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea mediului
O evaluare ambientala nu a fost realizata doarece substanta nu indeplineste criteriile de clasificare ca fiind periculoasa
pentru mediu
Expunerea muncitorilor
O abordare calitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru muncitori.
Efectul toxicologic principal este iritatia oculara (locala), pentru care nu poate fi derivat DNEL deoarece nu este
disponibila o relatie doza-raspuns; deoarece efecte sistemice minime au fost inregistrate doar la anumite nivele ridicate
la care oamenii nu sunt in mod normal expusi (vezi DNELs), o estimare cantitativa nu a fost considerata necesara.
4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori.
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
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Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

1. Scenariu de expunere (4)
Utilizarea fertilizantilor de catre consumatori (clienti)
Descriptori de utilizare legati de ciclul de viata
al produsului

SU 21
PC 12
ERC 2/ 6a

Scenarii ambientale si categorii de emisie in
mediu corespunzatoare

1. Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in
sisteme deschise (ERC8b)
2. Utilizare exterioara dispersiva a substantelor reactive in
sisteme deschise (ERC8e)
1. Fertilizanti (PC12)

Tipuri de produse corespunzatoare

2.1. Scenariu complementar 1 - Expunerea ambientala
Utilizare interioara dispersiva a substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8b) si utilizare exterioara dispersiva a
substantelor reactive in sisteme deschise (ERC8e).
Nu a fost realizata o evaluare a expunerii ambientale deoarece se considera ca substanta nu este periculoasa pentru
mediu.
2.2. Scenariu complementar 2 - Expunerea muncitorilor in cadrul utilizarii industriale pentru formularea
preparatelor/ articolelor, utilizari intermediare si finale in instalatii industriale
Se vor lua in considerare Conditiile Operationale si Masurile de Management al Riscurilor prezentate, care sunt
identice pentru toate categoriile de procese prezentate.
Caracteristicile produsului
Conditii legate de produs, precum:
concentratia substantei in amestec, starea de
agregare a amestecului (solidl/ lichid; daca

Solid, usoara prafuire
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este solid – nivelul de prafuire), design-ul
ambalajului ce poate afecta expunerea
Cantitati utilizate
Cantitati utilizate la locul de munca (per
sarcina/ tura); uneori aceasta informatie nu
este necesara pentru evaluarea expunerii
muncitorilor

Nu este aplicabil.

Frecventa si durata utilizarii/ expunerii
Durata per sarcina/ activitate (ex. ore per tura)
si frecventa expunerii (evenimente singulare
sau repetate

Mai mult de 4 h/ zi

Factori umani ce nu sunt influentati de managementul riscurilor
Conditii particulare de utilizare ex. parti ale
corpului expuse potential ca rezultat al naturii
activitatii

Nu este aplicabil.

Alte conditii operationale ce afecteaza expunerea muncitorilor
Alte conditii operationale date: tehnologii sau
Interior
tehnici de proces determinand emisii initiale de
substanta in mediul muncitorilor; volumul
incaperii, efectuarea muncii in interior/ exterior,
conditii de proces legate de temperatura si
presiune.
Conditii si masuri legate de informare si sfaturi comportamentale pentru consumatori
Sfaturi legate de siguranta vor fi comunicate
consumatorilor pentru a controla expunerea
ex. instructiuni tehnice, sfaturi
comportamentale

Se recomanda evitarea stropirilor si evitarea contactului prelungit cu
ingrasamantul.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea sanatatii
Protectie personala ex. purtarea manusilor,
protectiei pentru fata, protectie dermala
corporala completa; ochelari, masca
respiratorie.

1. c ≥ 10% azotat de amoniu - necesari ochelari de protectie chimica
ex. EN 166
2. c ≤ 10% azotat de amoniu – nu sunt necesare masuri de protectie
personala
3. Instructiuni adresate consumatorilor via eticheta produsului

3. Informatii privitoare la expunere
Expunerea mediului
O evaluare ambientala nu a fost realizata doarece substanta nu indeplineste criteriile de clasificare ca fiind periculoasa
pentru mediu
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Expunerea consumatorilor
O abordare calitativa a fost utilizata pentru a concluziona utilizarea sigura pentru consumatori.
Efectul toxicologic principal este iritatia oculara (locala), pentru care nu poate fi derivat DNEL deoarece nu este
disponibila o relatie doza-raspuns; deoarece efecte sistemice minime au fost inregistrate doar la anumite nivele ridicate
la care oamenii nu sunt in mod normal expusi (vezi DNELs), o estimare cantitativa nu a fost considerata necesara.
4. Ghid pentru Utilizatorul din aval pentru a vedea daca se incadreaza in limitele stabilite de acest scenariu
de expunere
Nu sunt necesare alte masuri aditionale de management al riscurilor, in afara de cele mentionate mai sus, pentru a
garanta utilizarea sigura de catre muncitori/ consumatori a fertilizantilor:
1. c ≥ 10% azotat de amoniu - necesari ochelari de protectie chimica ex. EN 166
2. c ≤ 10% azotat de amoniu – nu sunt necesare masuri de protectie personala
5. Sfaturi aditionale de bune practici, pe langa Raportul de Securitate Chimica REACH
Minimizarea nr muncitori expusi
Segregarea proceselor emitente
Extractie efectiva a contaminantilor
Minimizarea etapelor manuale
Evitarea contactului cu uneltele si obiectele contaminate
Curatare regulara a echipamentului si zonei de lucru
Management/supervizare pentru a verifica utilizarea corecta a MRR –urilor si urmarea intocmai a CO.
Informarea personalului asupra bunelor practici de lucru
Standard ridicat de igiena personala

Director general,

Responsabil REACH – CLP,

Ing. Terpeziceanu Marin

Ing. Andrei Mara Andreea
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LISTĂ INSTITUŢII CE TREBUIE ANUNŢATE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

Instituţia

Telefon

Primăria Săvineşti

0233 281 573

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
”PETRODAVA” Neamţ

0233 216 815

Autoritatea pentru Sănătate Publică Neamţ

0233 234 441

0233 212 109

0233 213 874
Poliţie Piatra Neamţ
Poliţie Săvineşti
Urgenţe Spital

112
0233 281 250
112

Garda de Mediu Neamţ

0233 218 954

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

0233 219 695

Hidroelectrica

0233 207 111

Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ

0233 217 490
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Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în
cadrul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
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Cap.1. INTRODUCERE
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii
o Depozitul ambalat de azotat de amoniu / nitrocalcar cu rampele de
încărcare/descărcare;
o Platformă acoperită pentru depozitare azotat de amoniu.
Depozitare azotat de amoniu
În conformitate cu Acordul european privind transportul rutier internaţional al
materialelor periculoase (ADR) azotatul de amoniu îngrăşământul este clasificat UN
nr.2067 clasa 5 divizia 5.1.
Depozitarea se face numai în saci pe maxim 10 (zece) rânduri sau în cazuri
excepţionale stivele putând ajunge la maxim 1,5 m de plafon; depozitare pe paleţi maxim 3
m cu paleţi cu tot. Depozitarea produsului se face în magazii închise, curate şi uscate.
Marfa va fi ferită de bătaia directă a razelor solare. Mijloacele de transport trebuie să fie
curate, uscate, cu acoperiş impermeabil, fără obiecte ascuţite care ar putea tăia sau spinteca
sacii. În timpul transportului se vor respecta prevederile Regulamentului Internaţional
privind transportul mărfurilor pe calea ferată (RID), precum şi prevederile Acordului
Internaţional al Transportului Rutier al materialelor periculoase (ADR).
Ambalajele omologate în conformitate cu Legea nr. 145/2008 trebuie respectate
cerinţele specificate, respectiv să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice
pierdere de conţinut prin ambalare, transport şi manipulare. Uzual produsul se ambalează
în saci de 50 kg dar poate fi ambalat şi în saci de 500 kg sau 1 000 kg. Sacii sunt de
polietilenă sau dubli (polietilenă + polipropilenă). Sacii de polietilenă se închid prin
sudură, pliere sau coasere împreună cu sacii de polipropilenă, iar sacii de polipropilenă
prin coasere.
Eticheta va respecta cerinţele Legii nr. 145/2008, respectiv va cuprinde următoarele
indicii vizibile care nu pot fi şterse: denumire produs, nume şi adresa completă a
producătorului sau distribuitorului, cantitate.
Depozitare nitrocalcar
În timpul manipulării nitrocalcarului trebuie avute în vedere următoarele
considerente:
- evitarea generării excesive de praf;
- evitarea contaminării cu substanţe combustibile (motorina, lubrifianţi) şi
materiale incompatibile;
- utilizarea unui sistem de ventilaţie adecvat.
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Regulile care trebuie respectate la depozitarea nitrocalcarului sunt:
- produsul se va depozita departe de sursele de căldură şi foc;
- nu se va depozita împreună cu materialele combustibile sau materiale
incompatibile;
- se va depozita în spaţii răcoroase, uscate şi bine ventilate;
- se vor asigura măsuri de protecţie în zona de depozitare;
- nu se va depozita împreună cu materiale combustibile şi pesticide;
- se vor asigura standarde ridicate de curăţenie în spatiile de depozitare;
- fumatul şi focul deschis sunt interzise în spaţiile de depozitare;
- limitaţi stocurile la cifrele stabilite în prescripţiile tehnice ale produsului şi
păstraţi cel puţin 1 m distanţă între stivele cu saci de produs;
- produsul va fi ferit de razele de soare.
Capacitatea depozitului pentru saci ambalaţi cu azotat de amoniu/nitrocalcar este de
1000 t, iar cea a platformei de depozitare este de 400 t.
Depozitul este amplasat în partea de sud de instalaţia de azotat de
amoniu/nitrocalcar. Depozitul este dotat cu rampă de încărcare/descărcare şi are în
imediata apropiere linii de cale ferată.
În exteriorul depozitului este amplasată o platformă acoperită pe care poate fi
depozitată adiţional o cantitate de azotat de amoniu de 400 t. Cele două spaţii destinate
depozitării azotatului de amoniu sunt despărţite de rampa CF. Fertilizantul este ambalat în
saci de 50 kg, dispuşi în stivă sau pe paleţi.
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Cap. 2. PREZENTAREA DEPOZITULUI DE
AZOTAT DE AMONIU/NITROCALCAR

2.1. Descrierea procesului tehnologic
Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt depozitate în:
o Depozitul de produse ambalate;
o Platformă acoperită de depozitare.
Modul de depozitare al produselor în depozit este:
o 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 1 t se depun direct pe pardoseală;
o Platforma de azotat de amoniu ambalat în saci de 50 kg.
Depozitul este dotat cu rampă de încărcare/descărcare şi are în imediata apropiere
linie de cale ferată.
Platforma de depozitare este acoperită şi este destinată depozitării adiţionale a
azotatului de amoniu. Aceasta se află lângă depozitul de azotat de amoniu, cele două fiind
despărţite de rampa CF.
Construcţia depozitului 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 din beton armat, cu pereţi din cărămidă
până la 4,5 m, cu acoperiş din elemente prefabricate acoperite cu carton asfaltat pentru
protejarea depozitului de pătrunderea apei, cu lungimea de 73 m, lăţimea 17,5 m, înălţimea
de 12 m. Depozitul este prevăzut cu ferestre de sticlă ce pot asigura şi o ventilaţie naturală.
Depozitul este prevăzut cu ventilator care încălzeşte şi recirculă aerul, pentru a
asigura o ventilaţie şi un microclimat optim depozitării în bune condiţii de securitate a
azotatului de amoniu.
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Depozitul de produse ambalate / Rampa de încărcare/descărcare azotat de
amoniu şi nitrocalcar
Instalaţia este destinată ambalării, încărcării şi expedierii azotatului de amoniu şi a
nitrocalcarului la beneficiari interni sau externi în saci.
Transportul azotatului de amoniu către buncărul de depozitare
Azotatul de amoniu de la instalaţia de Azotat de amoniu este transportat cu benzi
transportoare la Instalaţia Ambalare şi aici, printr-un pantalon cu clapetă, acesta este dirijat
pe benzile care alimentează buncărul de depozitare.
Buncărul de depozitare azotat de amoniu din Instalaţia Ambalare au o capacitate de
50 t, din care produsul se consumă continuu pentru a fi ambalat în saci.
Transportatoarele cu bandă sunt montate în estacade închise, pentru a feri azotatul
de umezeală şi variaţii mari de temperatură.
Iluminatul estacadei se face natural ziua şi artificial, cu becuri electrice cu vapori de
mercur, pe timp de noapte.
Cântărirea azotatului de amoniu
Din buncărul de depozitare produsul cade la partea inferioară a acestora în
buncărele de detentă, ce alimentează cu produs cântarele dozatoare Livra.
Acestea primesc azotat prin gura de primire şi o dozează în cantităţi de 50 kg.
Însăcuirea azotatului de amoniu
Linia de ambalat are un tablou cu aparatură AMC lângă coşul de însăcuit, unde
maşinistul însăcuitor programează funcţionarea cântarului pe manual sau automat. Pe acest
tablou se află un contor unde se înregistrează numărul de saci ambalaţi.
Maşinistul ambalator are obligaţia de a nota primul număr de pe contor şi în timpul
funcţionării să urmărească dacă acesta înregistrează corect.
După ce s-a notat primul număr de pe contor, s-a pregătit linia, s-au pus saci pe
masă şi s-a primit anunţul de începere a lucrului (însăcuirea este legată de funcţionarea
maşinii de sudat, maşinii de cusut şi de pregătirea vagonului pentru încărcat), maşinistul
ambalator pune sacul la gura ştuţului de golire, acţionând dispozitivul de prindere care
funcţionează electro-pneumatic şi declanşează printr-un contact clapeta de golire a
cântarului în sac. După aceea, sacul se desprinde automat din dispozitiv şi cade
perpendicular pe banda transportoare, care-l duce către maşina de sudat.
Atenţie! Interzis căderea produsului între sacul de polietilenă şi cel de polipropilenă
şi a se ambala în saci murdari sau cu defecte de stanţare.
Când sacul se desprinde din dispozitivul de prindere şi contorul trebuie să
înregistreze.
Operatorul de la tabloul de comandă are obligaţia de a nota la începutul schimbului,
ultimul număr de pe fiecare contor de la liniile care merg şi din oră în oră să ia
contorizarea, să treacă în raportul de tură, calculând tonajul din oră în oră şi total.
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Sudarea sacilor
Maşinistului de la maşina de sudat îi revine sarcina să sudeze sacii din polietilenă
încărcaţi cu produs, scoţând în prealabil aerul din aceştia, prin împingerea sacului la gură
şi alipirea foliilor de polietilenă.
Maşinistul ajută sacul pregătit să treacă prin perechile de curele şi cu ajutorul
rolelor de ghidare şi a celor de presare să se realizeze lipirea în bune condiţii. Temperatura
de lipire este primită de la rezistenţe electrice.
Lipirea se face pe toată lăţimea sacului perfect orizontală şi la aceiaşi înălţime faţă
de marginea gurii sacului.
Coaserea sacilor de azotat şi dirijarea lor către topogane
Sacii plini, cu greutatea de 50 kg, sunt duşi în poziţie verticală către maşina de
cusut, de benzile transportatoare cu covor de cauciuc. Sacul este ajutat de maşinistul
cusător să treacă prin maşină. Acesta este preluat de un transportor şi de talpa maşinii ce
declanşează tija de care este fixat acul şi graifărul, care ajută la coasere.
La ieşirea sacului din maşină, cu ajutorul unui cuţit fixat pe aceasta, se taie aţa,
sacul continuându-şi drumul în poziţie verticală până la maşinistul de la care întors. Acesta
culcă sacul pe bandă, ca să poată fi preluat de banda din depozitul de saci plini şi dirijat
către topogan.
Topogane
Topoganele sunt transportoare elicoidale, formate din segmente de tablă de inox,
sudate între ele în formă de spirală şi susţinute de un stâlp metalic. De jur împrejur au
balustrade de protecţie. Sacii plini sunt împinşi în jos datorită forţei gravitaţionale.
Încărcarea sacilor plini cu azotat Expediţia
Pentru transportul (livrarea) către exterior se folosesc două modalităţi:
- cu vagoane pe cale ferată;
- cu autocamioane pe drumuri de acces.
Atât pentru un caz, cât şi pentru celălalt, încărcarea se face mecanizat, cu ajutorul
maşinilor de învagonat.
Sacii plini cu azotat din topogane ajung pe benzile transportatoare ale maşinilor de
învagonat, prin intermediul săgeţilor maşinii care au posibilitatea de a oscila în interiorul
vagoanelor.
În interiorul vagoanelor sacii sunt aşezaţi conform schiţelor pentru tipul de vagon
respectiv.
Manevrarea vagoanelor
Vagoanele sunt aduse până în dreptul maşinilor de învagonat şi scoase de aici cu
ajutorul amecanismelor de tractat vagoane.
Punerea în funcţiune şi manevrarea instalaţiei de tractat se face numai cu personal
instruit în acest scop.
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Depozitarea şi distribuirea sacilor goi
Pentru asigurarea ritmică cu saci, la ambalarea produsului finit, este necesară
magazia de saci goi, ca un tampon în aprovizionarea liniilor cu saci. Sacii sunt aduşi de la
depozitul principal, după ce au fost ştanţaţi conform cerinţelor.
Este interzisă depozitarea azotatului în aer liber. Depozitarea se face în spaţii
special amenajate, asigurându-se intervenţia în caz de incendiu.
La aşezarea sacilor în depozit se vor respecta următoarele măsuri:
a) – între sacii stivuiţi şi zidurile depozitului să fie o distanţă minimă de 0,9 m;
b) – înălţimea maximă a stivelor să nu depăşească 10 rânduri, în cazuri
excepţionale putând ajunge până la maxim 1,5 m de la plafon pentru a asigura circulaţia
gazelor la un eventual incendiu;
– între stive să se păstreze distanţa de minim 1 m pentru aerisire şi asigurarea
circulaţiei (se admit stive de 250 t cu conţinut de 34,5% N);
– paleţii de lemn utilizaţi în depozit vor fi ingnifugaţi;
– materialul impurificat nu se va ambala, depozita şi transporta împreună cu
materialul curat;
– materialul impurificat se va stoca separat;
– autocamioanele sau vagoanele cu care se transportă azotatul de amoniu vor fi
controlate cu atenţie şi la nevoie vor fi spălate şi uscate înainte de încărcare;
– temperatura ridicată, praf de azotat pulverizat şi un lubrifiant fin dispersat pot
forma condiţiile formării unui amestec exploziv
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2.2. Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate
Substanţa periculoasă prezentă în Depozitul de azotat de amoniu/nitrocalcar/ Rampa
de încărcare/descărcare este azotatul de amoniu.
Principalele caracteristici fizico-chimice, toxicologice şi ecologice ale acesteia sunt
prezentate în continuare.
Tabelul 1
Nr
crt

Instalaţia

Substanţa
periculoasă

Cantitate
max.

Indicaţii despre
pericole speciale

1

Depozit azotat de amoniu
Platformă depozitare

Azotat de amoniu

1 400 t

oxidant

AZOTAT DE AMONIU
1. Identificarea pericolelor
Stabilitate: în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este
stabil.
Condiţii de evitat:
- apropierea de surse de căldură (calorifere, ţevi calde, cabluri electrice, etc.) sau
foc deschis (sudură,etc.)
- contaminarea cu materiale incompatibile
- încălzire peste 170°C
- şocuri de presiune (pickamer, lovituri de baros, rumeguş, şocuri de explozie)
Materiale de evitat: materiale combustibile (lemne, mături, rumeguş, vopsele, etc.)
şi lubrifianţi (motorină, benzină, uleiuri, vaselină, etc.), agenţi reducători, acizi, baze,
sulfuri, cloraţi, cloruri, cromaţi, nitraţi, permanganaţi, pulberi metalice (ex.. cupru, nichel,
cobalt, zinc şi aliajele acestora).
Reacţii periculoase/ produşi de descompunere:
- la încălziri puternice, azotatul de amoniu se topeşte (170°C) şi, continuând
încălzirea la peste 200°C poate conduce în orice moment la explozie, în special
dacă azotatul este contaminat cu materiale combustibile şi dacă azotatul de
amoniu se găseşte în spaţii închise (ţevi, containere, maşini cu pereţi metalici);
- în contact cu materiale alcaline (var, hidroxizi, etc.) poate degaja amoniac gazos
şi la temperatura ambiantă
2. Informaţii toxicologice
Generale: la încălzire poate genera gaze toxice (amoniac, oxizi de azot)
Toxicitate: LD50 (oral, şobolani): >2000 mg/kg
Poate produce metahemoglobinemia.
3. Informaţii ecologice
Solubilitate: produsul este foarte solubil în apă.
Persistenţă/degradabilitate: atât azotul amoniacal cât şi azotul nitric sunt
primordiale în nutriţia plantelor; ionul amoniu se poate oxida, în timp, până la ion azotat,
putând produce acidificarea solului.
Bioacumulare: îngrăşământul nu produce fenomene bioacumulabile.
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Ecotoxicitate: are toxicitate redusă pentru viaţa acvatică; TLM 96 între 10-100ppm
4. Identificarea pericolelor
Sănătatea umană
Acest produs este nepericulos dacă este manipulat corect.
În acest sens, se va ţine seama de următoarele aspecte;
- contact cu pielea; poate produce iritaţii la contact prelungit.
- contact cu ochii: poate produce iritarea acestora la contact prelungit sau repetat
- ingestie: în cantităţi mici nu are efecte toxice, iar în cantităţi mari poate genera
deranjamente gastro-intestinale şi, în cazuri extreme (în mod special la copii)
formarea metahemoglobinemiei, aşa zis-ul sindrom “blue baby” şi poate cauza
apariţia cianozei (sesizată prin albăstrirea buzelor)
- inhalare: concentraţii mari de praf conţinând acest produs pot cauza iritaţii ale
nasului şi ale căilor respiratorii având ca simptome dureri de gât şi tuse.
- efecte pe termen lung: nu se cunosc reacţii adverse
- produse de descompunere termică: inhalarea gazelor rezultate prin
descompunerea termică, conţinând oxizi de azot şi amoniac, poate provoca
iritaţii ale sistemului respirator.
Mediul înconjurător: azotatul de amoniu face parte din grupa de îngrăşăminte
azotoase şi deci împrăştierea densă poate avea un impact negativ asupra mediului
contaminând din pct. de vedere eutrofic suprafeţele închise de apă sau prin contaminare cu
azotat a terenurilor, a apelor curgătoare sau freatice.
Altele
În caz de incendiu şi încălzire la temperaturi mari
- Îngrăşământul nu este combustibil în sine, dar poate întreţine combustia chiar şi
în absenţa aerului.
- La cca. 170°C se topeşte,descompunându-se relativ încet în amoniac şi acid
azotic;
- La peste 200°C descompunerea este rapidă şi dacă nu se iau măsuri imediate de
răcire prin stropire cu o cantitate maxim posibilă de apă (inundare efectivă),
reacţia de descompunere poate deveni o reacţie în lanţ, produşii de
descompunere (oxizii de azot) catalizând reacţia care se poate transforma în
orice clipă în explozie;
- Îngrăşământul poate să se aprindă şi să ardă la temperaturi mari (peste 400°C)
cu descompunere simultană în oxizi de azot, descompunere care se poate
transforma în explozie în anumite condiţii (contaminarea cu materiale
incompatibile precum combustibili (benzină, motorină), lubrifianţi (vaseline,
uleiuri), pulberi metalice şi alte materiale.
5. Produse de descompunere termică.
- contact cu pielea: spălaţi suprafeţele expuse cu apă rece,din abundenţă, iar dacă
este cazul se solicită asistenţă medicală
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- inhalare: scoateţi persoana expusă din spaţiul contaminat cu gaze; persoana
afectată se ţine în repaus şi într-o zonă caldă chiar dacă nu prezintă simptome
evidente administraţi oxigen mai ales dacă persoana are buzele albăstrite;
respiraţia artificială trebuie aplicată doar în ultima instanţă; la expunere
prelungită, se recomandă menţinerea sub observaţie medicală cel puţin 48 ore,
spre a preveni apariţia unui eventual edem pulmonar.
6. Transport
Transportul azotatului de amoniu îngrăşământ se supune legislaţiei în vigoare,
corespunzătoare substanţelor periculoase; se vor respecta prevederile Regulamentului
privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) precum şi
prevederile Acordului Internaţional al Transportului Rutier al Materialelor periculoase
(ADR)şi Transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG).
Mijloacele de transport trebuie să fie curate, uscate, cu acoperiş impermeabil, fără
obiecte ascuţite, care ar putea tăia sau spinteca sacii.
Ambalajele omologate, în conformitate cu Legea nr. 451/2001, trebuie să respecte
cerinţele specificate în art.14 a., respectiv să fie proiectate şi realizate astfel încât să
împiedice orice pierdere de conţinut prin ambalare, transport şi manipulare.
Uzual, produsul se ambalează în saci de 50 kg, dar poate fi ambalat şi în saci de
500 kg sau 1.000 kg. sau se transportă în vrac, în vagoane CFR; sacii sunt de polietilenă
sau saci dubli (polietilenă şi polipropilenă). Sacii de polietilenă se închid prin sudură,
pliere sau coasere împreună cu sacii de polipropilenă, iar sacii de polipropilenă prin
coasere.
Etichetarea va respecta cerinţele reglementărilor în vigoare corespunzătoare clasei
de substanţă periculoasă stabilite pentru azotat de amoniu îngrăşământ.
Personalul care transportă azotat de amoniu îngrăşământ trebuie să fie instruit
privitor la pericolele pe care le prezintă marfa şi examinat periodic, în acest sens, de către
întreprinderea aparţinătoare.
Pe autovehiculele care transportă azotat de amoniu îngrăşământ se afişează 2
panouri de semnalizare (în faţă şi pe spate) de culoare portocalie, reflectorizantă, pe care
trebuie să apară numerele de identificare ale pericolului şi ale substanţei periculoase, de
dimensiunile specificate în legislaţia în vigoare, inscripţionate astfel încât, în cazul unui
incendiu, să rămână lizibile timp de min. 15 min, conform schiţei de mai jos.

50
2067
Toate transporturile vor fi însoţite obligatoriu de documentele de transport specifice
produselor transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Respectând condiţiile precizate privind manipularea, transportul şi depozitarea,
garantăm calitatea produsului timp de 2 ani.
Azotatul de amoniu nu este încadrat ca şi substanţă periculoasă în Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 (CLP) sau în H.G. nr. 1408/2008 însă este clasificat în Anexa 1 din
H.G. nr. 804/2007 modificată prin H.G. nr. 79/2009.
Comportarea azotatului de amoniu în condiţii normale sau de avarie este prezentată
în Tabelul 2.
Tabelul 2
Comportament fizico-chimic în condiţii
Denumirea
Nr.
Nr. CAS
substanţei
normale de
crt.
previzibile de accident
periculoase
utilizare
La încălzire puternică, peste
170°C si peste 200°C, azotatul de
amoniu poate conduce în
orice moment la explozie, în
special dacă este contaminat cu
materiale combustibile,
Produsul este
lubrifianţi, agenţi reducători,
stabil în condiţii
acizi, baze, sulfuri, cloraţi,
normale de
cromaţi, nitraţi, pulberi metalice,
1. Azotat de amoniu 6484-52-2
depozitare,
permanganaţi şi dacă azotatul de
manipulare şi
amoniu se găseste în spaţii închise
utilizare.
(ţevi, containere, maşini cu pereţi
metalici);
În contact cu materiale alcaline
(var, hidroxizi, etc.) poate degaja
amoniac gazos şi la temperatura
ambiantă.
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2.3. Factori de risc de accident major
Tehnici de identificare a riscului
Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:
- verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub
aspectul inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi
proprietăţilor toxicologice;
- verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie, mai
ales la opriri, porniri şi în caz de avarie;
- examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde
caracteristicile periculoase ale substanţelor, funcţionare defectuoasă, influenţa
factorilor meteorologici, utilizarea produselor, ciclul de viaţă al produsului.
“Lista de examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum şi
la determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora.
- anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la construcţia
şi montajul instalaţiei, la punere în funcţiune şi exploatarea, întreţinerea
echipamentelor tehnologice urmărindu-se: verificarea materialelor şi
echipamentelor; teste nedistructive; controlul coroziunii; procedee de operare
tehnologică.
Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului sau sănătăţii
oamenilor la instalaţii în funcţiune poate avea următoarele cauze:
- avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor;
- apariţia unor neetanşeităţi la îmbinările dintre utilaje şi conducte, la îmbinările
de pe traseele magistrale de reţele sau neetanşeităţi în sistemele de canalizare, de
aducţiune şi evacuare, etc.;
- erori operaţionale în cadrul fluxului tehnologic, care au ca sursă erori umane sau
defecţiuni ale echipamentelor de măsură, reglare şi control al parametrilor
fluxului tehnologic;
- incendii şi/sau explozii, datorate nerespectării parametrilor din fluxul tehnologic,
urmare a unora dintre erorile operaţionale menţionate mai sus, sau a unor cauze
externe diverse (dezastre naturale, conflicte armate, sabotaj etc.);
- deficienţe în cunoaşterea şi aplicarea temeinică a regulamentelor de fabricaţie, a
regulamentelor şi instrucţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a
normelor de securitatea muncii;
- deficienţe în instruirea personalului privind utilizarea, manipularea şi
depozitarea în cunoştinţă de cauză a substanţelor toxice şi periculoase;
- deficienţe în colectarea, manipularea şi depozitarea deşeurilor, conform
normelor legale în vigoare.
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Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică, fiind posibil să nu
apară pe întreaga durată de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.
Consecinţele accidentului chimic sunt deosebit de grave, atât asupra personalului de
exploatare cât şi asupra populaţiei din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediului
înconjurător şi bunurilor materiale.
Pentru o instalaţie tehnologică este impetuos necesară identificarea elementelor
potenţial periculoase de producere a unui accident chimic. Cauzele posibile ale unor astfel
de evenimente pot fi diverse, ca de exemplu:
- neetanşeităţi la echipamente, conducte, armături;
- lipsa utilităţilor, avaria conductelor de însoţire etc. ;
- erori umane şi operaţionale;
- cutremur, vânt puternic;
- lovitura aeriană, atac terorist;
- incendiu, explozii.
Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Depozitul de
produse ambalate azotat de amoniu sunt următoarele:
1. Risc de explozie
Riscul de explozie poate apare în următoarele situaţii:
- amestecarea azotatului de amoniu cu substanţe organice, precum ulei mineral, la
temperaturi înalte;
- greşeli la întreţinere.
În timpul reparaţiilor, la operaţia de sudură pot apare scântei. La temperaturile
ridicate ce pot fi atinse, se poate produce descompunerea azotatului de amoniu.
Înainte de reparaţii se curăţă azotatul de amoniu din echipament sau din vecinătatea
acestuia. Lucrările se pot executa numai după obţinerea Permisului de lucru scris, cu
respectarea clauzelor necesare.
Pentru a preveni producerea unui accident, la ambalarea azotatului de amoniu
trebuie să se menţină o curăţenie perfectă, instalaţia să fie păstrată fără scurgeri de ulei de
ungere. În caz de scurgeri de ulei, acesta va fi înlăturat imediat prin ştergere.
2. Risc de incendiu
Riscul de incendiu poate fi generat de:
- Frecări de părţi de susţinere benzi blocate:
o necurăţarea produsului de sub benzi sau ungerea insuficientă a motoarelor
de la benzi poate duce la blocarea acestora şi frecări;
- Suprasarcini, intervenţii neautorizate la tabloul electric:
o suprasarcini, intervenţii neautorizate la tabloul electric;
- Scurgeri de ulei de la motoare şi reductoare:
o neetanşeităţile la motoare şi reductoare conduc la scurgeri de ulei.
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Pentru a preveni producerea unui accident, la ambalarea azotatului de amoniu
trebuie să se menţină o curăţenie perfectă, instalaţia să fie păstrată fără depuneri de produs
sub benzi şi fără scurgeri de ulei de la motoarele echipamentelor dinamice.
Intervenţiile în instalaţie ale persoanelor neautorizate sunt interzise.
3. Risc de poluare a mediului (a solului şi apei subterane)
Cauze: Descentrarea, ruperea benzilor de pe estacadă şi din interiorul depozitului de
ambalare.
În timpul transportului pot apare descentralizări la benzile de transport, ruperea
covorului de cauciuc. Aceste accidente se datorează fie îmbătrânirii cauciucului, fie
întreţinerii necorespunzătoare a benzilor şi au ca efect pierderi de azotat pe sol, cu efect de
poluare a acestui factor de mediu şi posibil a apei subterane, în condiţiile atingerii unei
valori depăşite de amoniu faţă de cerinţele normale pentru aceşti factori de mediu.
Măsuri de prevenire şi limitare a accidentelor majore
În funcţionare, instalaţia este supravegheată de operatorii de la locurile de muncă
respective, iar în perioada opririlor, este asigurată paza.
În cazul unui incendiu / explozie se intervine conform instrucţiunilor din
regulamentul de fabricaţie, folosind mijloacele de protecţie individuală din dotare, inclusiv
trusa de prim ajutor.
În cazul unor defecţiuni ce duc la poluarea cu azotat de amoniu a solului, se va
proceda la curăţarea urgentă a solului cu mijloace adecvate.
Poluarea / incendiu cu uleiuri minerale: Se opreşte utilajul la care s-a produs
evenimentul conform instrucţiunilor de lucru, se intervine cu mijloacele din dotare
(materiale adsorbante, stingătoare, apă) se remediază cauza, se elimină efectele.
Incendii şi /sau explozii la tablouri electrice locale: Se scot de sub tensiune de către
personalul autorizat, se opreşte utilajul deservit, se intervine cu mijloacele specifice de
stingere, se iau măsuri de prevenire a extinderii in restul instalaţiei, se elimină cauza şi
efectele.
Accidente chimice, incendiu, explozie: Se opreşte instalaţia / utilajul conform
instrucţiunilor de lucru, se intervine cu mijloacele specifice de stingere, se iau măsuri de
prevenire a extinderii în restul instalaţiei, se elimină cauza şi efectele.
Măsuri organizatorice
Pentru exploatarea instalaţiei se foloseşte numai personal calificat, instruit de şeful
de instalaţie şi şefii de schimb.
Periodic se verifică de către conducerea secţiei cunoştinţele operatorilor chimişti,
compresoriştilor, legate de o funcţionare în condiţii normale şi excepţionale, de avarie, a
instalaţiei.
Toate zonele instalaţiei sunt verificate de cel puţin 2 ori / schimb de personalul de
deservire, defecţiunile constatate, neetanşeităţile observate fiind aduse la cunoştinţa şefului
de depozit, care stabileşte modul de remediere a acestora.
Orice scurgere de ulei se elimină cu materialele adsorbante din dotare.
14

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Depozit azotat de amoniu /
Rampe de încărcare/descărcare azotat de amoniu

Proiect nr.:
MD
1005.014.6

În cazul apariţiei unei pierderi de ulei la reductoarele benzilor transportoare, acestea
se îndepărtează prin ştergere şi colectarea materialelor adsorbate; se depistează cauza şi se
îndepărtează. Dacă nu există această posibilitate, se opreşte utilajul dinamic pentru
remediere.
În cazul apariţiei unui incendiu, şeful de formaţie coordonează toate acţiunile de
minimizare şi stingere a incendiului: izolarea zonelor adiacente pentru prevenirea
extinderii, oprirea utilajului unde s-a produs incendiul, intervenţia propriu-zisă.
În cazul tablourilor electrice locale, a motoarelor electrice se vor scoate de sub
tensiune de către electricianul de serviciu şi se intervine pentru stingere cu stingătoarele cu
praf şi CO2.
Toate intervenţiile se rezolvă cu forţe proprii, cu respectarea instrucţiunilor
specifice locului de muncă, a instrucţiunilor SSM şi MSU, Protecţia mediului sub comanda
şefului echipei de intervenţie.
Trebuie avut în vedere ca uleiul de ungere de la reductoare să nu intre în contact cu
azotat de amoniu ambalat pentru a nu se produce amestec exploziv.
În cazul apariţiei unui explozii, şeful de formaţie coordonează toate acţiunile de
minimizare şi stingere a incendiului rezultat: izolarea zonelor adiacente pentru prevenirea
extinderii, oprirea utilajului unde s-a produs explozia, intervenţia propriu-zisă.
În situaţia în care posibilităţile personalului sunt depăşite, se cooperează cu alte
forţe. Se înştiinţează SPSU şi ceilalţi factori de decizie conform schemei de înştiinţare.
Se iau măsuri de limitare a efectelor şi se acţionează concertat pentru stingerea,
eliminarea consecinţelor şi repunerea în funcţiune.
Execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt efectuate de personal specializat din cadrul
MEA - secţiile mecanic, electric, automatizare - sub supravegherea specialiştilor chimişti
din instalaţie.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 3.
Instalaţia

Depozit /
platformă
azotat de
amoniu/
nitrocalcar

Scenariul accidentelor majore
Avarii mecanice:
- descentrare, rupere benzi
transportoare.
Incendiu urmat de explozie:
- amestecarea unei părţi din azotat cu
o substanţă combustibilă, sau
detonarea cu o cantitate semnificativă
de explozibil.
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Tabelul 3
Măsuri de intervenţie
- oprire benzi;
- remediere defecţiune
(centrare, vulcanizare);
- colectare azotat sau
nitrocalcar de pe sol.
Se pun în aplicare prevederile
planului de urgenţă internă.
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2.4. Oprirea instalaţiei în situaţii accidentale
Oprirea de avarie instalaţia de depozitare şi ambalare azotat de
amoniu/nitrocalcar
Oprirea accidentală, de scurtă durată a unei linii, poate fi datorată:
- avarierii unei benzi transportoare, rupere cauciuc sau motor defect;
- defectare cântar;
- defectare maşină de sudat saci, maşină de cusut.
În situaţia apariţiei unei defecţiuni la echipamente, se opreşte fluxul tehnologic pe
linia respectivă, se curăţă echipamentele liniei de azotatul de amoniu şi, după ce au fost
respectate cerinţele din instrucţiunile de lucru pentru intervenţia în condiţii de securitate, se
trece la remedierea defecţiunii echipamentului ce a determinat oprirea liniei de ambalare.
Oprirea de avarie se acţionează la apariţia unui pericol, la alunecare bandă,
descentrare bandă. La fiecare oprire de urgentă se anunţă şeful de formaţie pentru luarea
măsurilor de remediere şi repornire.
Oprirea de avarie instalaţia de încărcare azotat de amoniu/nitrocalcar
Singurul utilaj care se opreşte prin avarie este instalaţia de tractat vagoane, în cazul
suprasarcinii (agăţare cablu, încălecare cablu pe tambur, sare cablul de pe rolele de
ghidare).
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2.5. Identificare IRS. Descriere
Părţile instalaţiei relevante pentru securitate sunt:
Echipamentele care sunt relevante pentru securitate sunt:
- buncăre de 50 t capacitate, pentru primire azotat din secţie
- transportoare cu bandă
- maşină de sudat saci azotat
Aceste echipamente sunt echipate cu motoare electrice cu protecţie mecanică
corespunzătoare pentru funcţionare echipamente electrice.
Pentru a proteja echipamentele electrice contra depunerii prafului de azotat din
instalaţie, periodic se îndepărtează praful depus pe aceste echipamente.
 părţile instalaţiei cu funcţie specială de securitate tehnică
Depozitele de ambalare, depozitare, expediţie azotat de amoniu şi nitrocalcar este
prevăzut cu dispozitive de automatizare de tip electro-pneumatic / electronic.
Gradul de protecţie mecanică al echipamentelor electrice / electronice este similar
celor de la echipamentele electrice.
Instalaţia de ambalare este prevăzută cu butoane de comandă locală, menite să
uşureze operaţiile de întreţinere şi reparaţii la utilaje, înainte de pornirea automată.
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2.6. Analiză sistematică de identificare a riscurilor
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol şi
a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:
- Checklist;
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG - metoda sistematică cea mai
cunoscută şi recunoscută în toată lumea. Modul de lucru este brainstorming în echipă şi
completarea rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică.
Etapele de lucru sunt următoarele:
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului;
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente;
- Aplicarea cuvintelor decisive;
- Identificarea cauzelor;
- Estimarea efectelor;
- Stabilirea acţiunilor.
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ANALIZĂ DE RISCURI ALE PROCESELOR
Nr. 6 - Depozit azotat de amoniu - 2013 Rev. 1. Depozitare azotat de amoniu
Metoda: HAZOP
Localizare: Europa, România, Săvineşti
Obiectiv: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Fabricare: Depozitare azotat de amoniu
Proces: Depozitare, însăcuire, încărcare /descărcare azotat de amoniu
Realizat de către: S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
Data: 10.05.2013

Definiţia şi obiectul sistemului de analizat
Depozitarea în depozitul de saci se face prin stivuirea pe paleti, saci 3 x 5 = 15 saci,
cantitatea ce poate fi depozitată in conditii bune si conform normelor fiind de circa 5000 t.
Platformă acoperită pentru depozitare azotat de amoniu cu capacitate de depozitare de
400 t.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic şi parametri de
control.
Lista elementelor de analizat
Utilaje conducătoare ale procesului sunt:
1. Benzile transportoare care transportă azotatul de amoniu din secţia producătoare la
instalaţia ambalare - depozitare azotat de amoniu
2. Cântar
3. Buncăr
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NOD: 1
ELEMENT: Benzi transportoare
Transport azotat de amoniu din secţia producătoare la instalaţia de ambalare - depozitare
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA

CAUZA

CONSECINŢE

PROTECŢII

1 Frecare
Da

- descentrare bandă

- încălzire bandă
- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]

- oprire bandă

2. Motor
Ars

- defecţiune motor

- încălzire bandă
- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [2] [2] [1]
RisC: [6] [6] [4]

- oprire bandă

20

ACŢIUNI
- se opreşte banda
- se remediază defecţiunea
- se intervine cu mijloacele din
dotare pentru prevenirea unui
accident
- se opreşte banda
- se remediază defecţiunea
- se intervine cu mijloacele din
dotare pentru prevenirea unui
accident
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NOD: 2
ELEMENT: Cântar
Cântărire azotat de amoniu la ambalare
DESENE ŞI DOCUMENTE
- Regulament de fabricaţie
MEMBRII ECHIPEI: Florina Vigheci, Georgiana Anghelache, Giani Apostol
DEVIAŢIA
3 Flux ieşire
Mai mare

CAUZA
- defecţiune cantar

CONSECINŢE
- pierderi de producţie
- pericol de incendiu / explozie
Frecv: [1]
Ctgr: [1] [2] [3]
Svrt: [1] [1] [1]
RisC: [4] [4] [4]
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PROTECŢII
- oprire linie

ACŢIUNI
- se remediază defecţiunea
- se intervine cu mijloacele din
dotare pentru prevenirea unui
accident
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:
- Frecarea părţii de susţinere blocate, ducând la defecţiunea motorului
electric – reductor;
- Încălzire bandă transportoare;
- Pericol de incendiu, intoxicare şi poluare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data
prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef secţie
Serviciul SSM

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori
apar modificări

3
4
6
7
8
9

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare la benzile transportoare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Verificarea anuală a stării de sănătate a
personalului din sectorul ambalare
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă
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2.7. Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore
Automatizarea instalaţiei de depozitare azotat de amoniu presupune:
- supravegherea parametrilor tehnologici de la tabloul de comandă, prin
aparate cu indicare, înregistrare, contorizare
- avertizarea apariţiei unei anomalii sau dereglări în procesul tehnologic prin
sistemul de semnalizare acustică şi optică
- asigurarea securităţii prin sistemul de blocare care duce la opriri ale
instalaţiei
Funcţionarea transportoarelor este semnalizată prin lămpi pe tabloul sinoptic şi
se urmăresc permanent de operatorul din tabloul de comandă.
Declanşarea unui releu sau arderea unei siguranţe, a unui motor determină
pâlpâirea lămpii de semnalizare corespunzătoare pe tabloul sinoptic, iar în caz de
funcţionare automată blocajele electrice acţionează înainte de defect.
La oprire normală a instalaţiei de ambalare de la pupitrul din tabloul de
comandă, se apasă butonul oprit.

23

Client: S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.
Săvineşti
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAŢII DE MEDIU

Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
ORS:
Depozit azotat de amoniu /
Rampe de încărcare/descărcare azotat de amoniu

Proiect nr.:
MD
1005.014.6

2.8. Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident
Incidente care pot da naştere la avarii – instalaţia de depozitare şi
ambalare azotat de amoniu/ nitrocalcar
1. La sistemele de transport produs finit:
- alunecare bandă - se elimină prin gipsuirea tamburilor de antrenare
descentrare bandă – se anunţă electromecanicul, care va centra banda.
- deversare material datorită descentrării sau alunecării bandă.
Se opreşte sistemul de transport, se adună deversarea, se centrează sau se
gipsuieşte banda, după care se reporneşte conform procedurii de pornire.
2. La cântare dozatoare:
- greutatea necorespunzătoare a sacilor – cântar dereglat sau nivel mic în
buncărul de stocare
- goliri duble
- împrăştiere de material, după golire
- blocarea cântarelor din cauza bulgărilor
3. La maşini de sudat saci:
- lipitura încreţită
- lipitura “tăiată”, supraîncălzită
- lipitura insuficient sudată.
4. La maşini de cusut saci:
- nu porneşte maşina la introducerea sacului
- ruperea repetată a aţei de cusut
Toate defecţiunile şi dereglările vor fi remediate de către electromecanicul de
tură, conform Instrucţiunilor de specialitate.
Incidente care pot da naştere la avarii – instalaţia de încărcare azotat de
amoniu, nitrocalcar
1. La maşinile de încărcat:
- Alunecare bandă – se elimină prin gipsuirea tamburilor de antrenare.
- Descentrare banda – se anunţă electromecanicul, care va centra banda.
- Alunecare roţi la translaţie – se curăţă calea de rulare.
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2. La instalaţia de tractat vagoane:
- Aluneca şufa pe tamburii de întoarcere - sarcina prea mare - se dezleagă din
vagoane.
- Contragreutate ridicată - şufa încălecată, căzută şufa de pe tamburii de
întoarcere, agăţat lanţul. În toate cazurile se anunţă electromecanicul de serviciu pentru
remediere.
Incidente care pot da naştere la avarii
1. La transportoarele cu bandă - apar următoarele deranjamente:
- descentrare bandă
- alunecare bandă
În ambele cazuri se opreşte sistemul, se trece în regim manual şi se anunţă
electromecanicul pentru remediere
- blocare role - în timpul funcţionarii se deblochează prin ciocănire uşoară.
Dacă nu se deblochează, se opreşte sistemul şi se anunţă electromecanicul de
serviciu pentru remediere.
2. La instalaţiile de ambalare - parametrii de funcţionare sunt urmăriţi şi
remediaţi de electromecanicul de serviciu, conform Instrucţiunilor de specialitate
Dotări pentru intervenţie în caz de incendiu – Depozit azotat de amoniu
ambalat în saci
Mijloace de primă intervenţie
 hidranţi;
 stingător cu praf şi CO2;
 stingător cu spumă chimică
Măsuri prevăzute contra propagării incendiilor
Instalaţia este prevăzută şi dotată cu mijloace specifice de stingere a incendiilor.
Ca măsuri contra propagării incendiilor în instalaţie se enumeră următoarele:
 oprirea şi repararea, precum şi reviziile tehnice se execută în baza planurilor
de reparaţii;
 efectuarea permanentă a curăţeniei în platforma instalaţiei;
 pregătirea profesională a personalului operator, prind cunoaşterea
atribuţiilor de prevenirea şi stingerea unui incendiu, modul de acţionare în
cazul unui incendiu la locul său de muncă sau altul învecinat, sarcinile ce-i
revin în cadrul echipei de intervenţie în cazul unui incendiu;
 cunoaşterea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotare de către
întreg personalul operator, modul lor de folosire;
 existenţa în stare de funcţionare a instalaţiei de hidranţi;
 supravegherea permanentă a utilajelor care nu sunt cuprinse de incendiu;
 eliminarea tuturor neetanşeităţilor de la echipamentele din instalaţie.
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Depozitarea azotatului de amoniu
Depozitarea se face în spaţii special amenajate în aşa fel asigurându-se
intervenţia în caz de incendiu. Este interzisă depozitarea azotatului în aer liber.
La depozitarea sacilor se vor respecta următoarele măsuri:
– produsul impurificat nu se va depozita împreună cu materialul curat, ci se
va stoca separat;
– temperatura ridicată, praful de azotat pulverizat şi un lubrifiant fin
dispersat pot constitui condiţii pentru formarea unui amestec exploziv şi
vor fi evitate








În caz de incendiu se procedează astfel:
se izolează zona incendiată de restul instalaţiei;
se anunţă serviciul privat pentru situaţii de urgenţă şi dispeceratul de producţie;
se evacuează personalul din instalaţie, pentru a rămâne numai cel care face
parte din echipele de stingere;
se scoate sub tensiune instalaţia electrică şi se intervine cu apă din abundenţă;
în clădirile închise, (depozite, hale) se deschid uşile, ferestrele pentru ventilaţie;
la un incendiu cu azotat de amoniu se va folosi pentru stins apă din abundenţă;
deoarece în procesul de ardere al azotatului de amoniu rezultă gaze toxice,
personalul de incendiu va acţiona cu masca de gaze cu cartuş filtrant pentru
oxizi de azot şi cu mască de aducţiune de aer proaspăt sau aparat izolant
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Cap. 3. SCENARII DE ACCIDENT PE ORS
Depozitul de azotat de amoniu, împreună cu rampele aferente, este amplasat în
partea de est a platformei GA-PRO-CO CHEMICALS şi dispune de două spaţii de
depozitare a azotatului ambalat:
- hala de depozitare, cu o capacitate de 1000 tone;
- platforma de depozitare, cu o capacitate de 400 tone.
Atât cele două spaţii destinate depozitării azotatului de amoniu (AN), cât şi
rampele auto şi CF pot constitui surse majore de risc de accident. În prezentul studiu
au fost luate în considerare o serie de accidente ce ar putea surveni la nivelul
depozitului de azotat de amoniu şi al rampelor aferente, prezentate în Tabelul 4 .
Pentru toate scenariile s-a luat în considerare un factor de eficienţă a exploziei de 0,4,
maxim posibil pentru accidente ce implică azotatul de amoniu îngrăşământ.
Tabelul 4. Accidente ce ar putea surveni în depozitul de azotat de amoniu
Nr.
Crt.

Scenariu

Substanţa
implicată

Tip
accident

1.

Explozie pe
platforma
de
depozitare

Azotat de
amoniu

Explozie

2.

Explozia
încărcăturii
unui vagon
CF

Azotat de
amoniu

Explozie

3.

Explozia
încărcăturii
unui
autocamion

Azotat de
amoniu

Explozie

4.

Explozie în
depozitul
de azotat

Azotat de
amoniu

Explozie

5.

Explozie
generală în
depozit

Azotat de
amoniu

Explozie

Cauze
posibile
- Accident în
vecinătate
- Atac armat
-Cauză externă
- Accident în
vecinătate
- Eroare de
manevrare
- Atac armat
-Cauză externă
- Accident în
vecinătate
- Accident auto
- Atac armat
-Cauză externă
- Accident în
vecinătate
- Atac armat
-Cauză externă
- Accident în
vecinătate
- Atac armat
-Cauză externă
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(F)

Consc.
(I)

Nivel
risc

1

6

6+

2

3

6

2

3

6

1

6

6+

1

6

6+
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Încadrarea accidentelor în matricea de risc este prezentată în Tabelul 5.
Tabelul 5 . Clasificarea scenariilor în funcţie de nivelul de risc
Consecinţe
Probabilitate
F6
F5
F4
F3
F2
F1

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

2, 3
1, 4, 5

În urma rezultatelor analizei preliminare a riscului, în această lucrare au fost
alese pentru analiza cantitativă scenariile de accident care implică o atenţie deosebită
în vederea reducerii riscurilor, şi anume:
- scenariul nr. 1 – explozie a 400 t azotat de amoniu pe platforma de stocare
- scenariul nr. 4 – explozie a 1000 t azotat de amoniu în depozit,
reprezentând capacitatea maximă a acestuia
- scenariul nr. 5 – explozia întregii cantităţi de azotat de amoniu (1400 t)
existente în depozit.
Accidentele cu explozia azotatului de amoniu la rampa CF sau la rampa auto au
efecte locale, dar pot iniţia noi accidente, care pot să conducă la explozia azotatului de
amoniu din depozit şi / sau de pe platformă.
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3.1. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIE A 400 t AZOTAT DE
AMONIU PE PLATFORMA EXTERIOARĂ
A. Premisele accidentului
În cazul unui accident cu explozie la platforma de depozitare, se consideră o
cantitate maximă de azotat de amoniu de 400 t. Un astfel de accident poate fi iniţiat de
o cauză externă, după cum urmează:
- accident cu explozie la un vagon încărcat cu azotat de amoniu la rampa CF;
- accident cu explozia încărcăturii unui autocamion la rampa auto;
- un incendiu necontrolat în vecinătatea platformei de stocare;
- atac armat sau atac terorist.
B. Simularea accidentului
Pentru modelarea consecinţelor accidentului, au fost luate în considerare
următoarele date de intrare:
- cantitatea de azotat existentă: 400 t
- energia reacţiei de explozie: 350 kcal/kg
- eficienţa exploziei: 40%
- energia exploziei: 50000 kg echiv. TNT.
Distribuţia în spaţiu a caracteristicilor frontului undei de şoc, exprimate prin
suprapresiune şi impuls, sunt prezentate în Tabelul 6 şi Figurile 1, 2.

Nr.
crt.

Distanţa
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100
200
300
400
500
600
655
700
800
900
1000

Tabelul 6. Caracteristicile suflului exploziei
Distanţa adimensională
Suprapresiunea
Impuls
Sachs – z
kPa
psi
Pa s
m/kg TNT1/3
2,7144
143,09
20,7529
101,33
5,4288
37,42
5,4271
55,30
8,1433
19,80
2,8715
38,51
10,8577
13,26
1,9232
29,42
13,5721
9,89
1,4341
23,69
16,2865
7,83
1,1352
19,73
17,7794
7,00
1,0156
18,05
19,0009
6,44
0,9337
16,85
21,7153
5,44
0,7889
14,68
24,4298
4,69
0,6800
12,98
27,1442
4,10
0,5948
11,62
29
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17
18
19
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1100
1200
1300
1400
1500
1600
1620
1700
1800
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Distanţa adimensională
Sachs – z
m/kg TNT1/3
29,8586
32,5730
35,2874
38,0018
40,7163
43,4307
43,9736
46,1451
48,8595
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Tabelul 6 continuare
Suprapresiunea
Impuls
kPa

psi

Pa s

3,63
3,23
2,89
2,58
2,31
2,05
2,00
1,80
1,55

0,5259
0,4684
0,4189
0,3749
0,3347
0,2970
0,2897
0,2608
0,2254

10,53
9,62
8,87
8,24
7,70
7,24
7,16
6,84
6,50

În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, corespunzătoare unei valori a suprapresiunii
undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă o arie circulară cu raza de 300 m faţă de
platformă. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, până la
distrugere, iar la nivelul utilajelor apar fisuri care conduc la scurgerea
conţinutului.
- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului
undei de şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 300 şi
655 m faţă de platformă. În această zonă, structurile grele suferă avarii
majore, iar structurile uşoare sunt demolate complet.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale suprapresiunii frontului undei
de şoc Δpf = 7 ÷ 2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 655 şi 1620 m
faţă de platformă. În această zonă, structurile grele suferă avarii minore, iar
structurile uşoare sunt demolate parţial, devenind inutilizabile.
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Figura 1. Variaţia suprapresiunii exploziei funcţie de distanţă
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Figura 2. Variaţia impulsului funcţie de distanţă
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Daunele provocate de un accident cu explozie se datorează nu numai efectului
mecanic, caracterizat prin unda de şoc, ci şi datorită efectului termic, corespunzător
modelului sferei de foc. În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale
sferei de foc sunt următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
213,7 m
- înălţime sferă de foc:
160,3 m
- durată sferă de foc:
15,8 s
- raza zonei de incendiere
139 m.
Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii
de apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de
centrul geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 7, respectiv în Figurile 3
şi 4.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Distanţa
la sol
m
50
100
150
200
250
275
300
350
360
400
450
500
550
600
605
650
700

Tabelul 7. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Distanta faţă
Flux termic
TDU
Probabilitate
de receptor
4/3
kW/mp
(kW/mp) s
fatalitate
m
167,87
123,304
9685,80
100,00%
188,90
97,386
7071,28
100,00%
219,50
72,121
4737,87
99,99%
256,28
52,905
3134,49
99,75%
296,95
39,406
2116,35
96,43%
318,29
34,301
1758,90
90,82%
340,12
30,039
1473,69
80,96%
384,94
23,450
1059,34
51,25%
394,06
22,378
995,25
44,89%
430,91
18,714
784,15
23,01%
477,68
15,229
595,73
7,46%
525,05
12,605
462,97
1,84%
572,87
10,588
366,95
0,37%
621,03
9,010
295,88
0,06%
625,86
8,871
289,83
0,05%
669,46
7,753
242,19
0,01%
718,11
6,738
200,87
0,00%

În urma analizei distribuţiei în spaţiu a unităţii dozei termice (TDU), au fost
definite următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară
faţă de proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim
1800 (kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 275 m faţă de
platformă.
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- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 –
1000 (kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 275 şi 360 m faţă
de platformă.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie inelară cuprinsă între 360 şi 605 m faţă de
platformă.
10000
9000

TDU

8000

1000

1800
290

TDU

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

100

200

300
400
Distanta (m)

500

600

700

Figura 3. Variaţia unităţii dozei termice (TDU) funcţie de distanţa la sol
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Figura 4. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
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Din datele prezentate în Tabelul 7 rezultă că un accident cu explozia a 400 t
AN produce în mod sigur victime până la 275 m faţă de locul exploziei. Ca urmare a
efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie pe o
distanţă egală cu 1,3 ori raza sferei de foc, şi anume 139 m.
În Tabelul 8 sunt prezentate criteriile de stabilire a zonelor de planificare.
Tabelul 8. Stabilirea zonelor de planificare
Fenomenul
implicat
Unda de şoc
Efectul termic
(fire ball)

Zona de
mortalitate
ridicată
Δpf = 20 kPa
300 m
TDU = 1800
275 m

Zona de leziuni
ireversibile

Zona de atenţie

Δpf = 7 kPa
655 m
TDU = 1000
360 m

Δpf = 2 kPa
1620 m
TDU = 290
605 m

Conform datelor prezentate în Tabelul 8 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează în primul rând suprapresiunii frontului unde de şoc.
În consecinţă, în cazul exploziei a 400 t AN, conform datelor prezentate în
Tabelul 8 au fost definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale ale suprapresiunii
frontului undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă un cerc cu o rază de 300 m
faţă de locul exploziei
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf cuprinse între 7 şi 20 kPa, acoperă o suprafaţă inelară
cuprinsă între 300 şi 655 m faţă de locul exploziei
- zona de atenţie, definită prin valori ale suprapresiunii frontului undei de
şoc Δpf cuprinse între 2 şi 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
655 şi 1620 m faţă de locul exploziei.
Explozia a 400 t AN conduce la distrugerea depozitului, a rampelor şi a
obiectelor învecinate, până la o distanţă de 300 m faţă de epicentrul exploziei, ca
urmare a suprapresiunii frontului undei de şoc. Datorită efectului termic al exploziei,
pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie pe o rază de 139 m.
C. Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino
Un accident cu explozia a 400 t azotat de amoniu, la nivelul platformei de
depozitare, poate provoca distrugeri pe o rază de 300 m.
În Tabelul 9 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac ca urmare a unei explozii la un element de ardere.
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Tabelul 9
Scenariu

Accident cu
explozia a
400 t AN pe
platforma
exterioară

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 300 m)

Din interiorul
GA-PRO-CO:
- toată platforma mai
puţin: pavilion
administrativ,
depozit reactivi,
gospodărie păcură,
laborator.

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 655 m)
Din interiorul
GA-PRO-CO:
- pavilion
adminstrativ
- depozit reactivi
- laborator
- gospodărie păcură
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- SE platformei
chimice Săvineşti,
- PANEBO
- CARBOGAZ.

Zona de atenţie
(raza 1620 m)

În exteriorul
GA-PRO-CO:
- loc. Dumbrava Deal,
- loc. Săvineşti,
- platforma chimică
Săvineşti,
- Kober SRL –
Dumbrava Roşie.

D. Nivelul de risc al accidentului
De-a lungul istoriei fabricării îngrăşămintelor chimice, exploziile la nivelul
depozitelor de azotat de amoniu s-au produs fie ca urmare a necunoaşterii
proprietăţilor acestui produs (până în anii ’50 se practica dezagregarea maselor de
azotat de amoniu cristalizat prin detonare cu explozivi industriali), fie datorită unor
evenimente externe. Ultimul accident de acest tip, produs la fabrica de îngrăşăminte
AZF de lângă Toulouse, a implicat o cantitate de 300 – 400 t azotat de amoniu,
necorespunzător din punct de vedere calitativ în vederea livrării, cauzele
evenimentului fiind necunoscute (se presupune că explozia ar fi fost iniţiată de o altă
explozie, de mici proporţii, în imediata vecinătate). Evenimente similare, care să fi
implicat depozite de azotat de amoniu de calitate îngrăşământ, nu au fost consemnate.
Întrucât de-a lungul istoriei s-au consemnat explozii ale azotatului de amoniu
cristalizat sau tehnic, probabilitatea estimată a producerii unui astfel de eveniment
este de nivel F1 (aproape imposibil).
Având în vedere amplasarea platformei destinate depozitării azotatului de
amoniu, nivelul estimat al consecinţelor este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I5 (foarte mare). Personalul GA-PROCO ar fi expus la fatalităţi. Populaţia rezidentă la distanţe de 300 – 655 m ar
putea fi expusă riscurilor de leziuni grave
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- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică azotat
de amoniu rezultă cantităţi mici de oxizi de azot, care ar putea provoca o
poluare uşoară, pe termen scurt, efectele asupra mediului nefiind
semnificative.
- daune materiale: I6 (catastrofal). Daunele provocate de un accident cu
explozia a 400 tone azotat de amoniu, sunt estimate la ordinul milioanelor
de €.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal).
Astfel, riscul reprezentat de explozia a 400 t azotat pe platforma exterioară se
situează la un nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate
reducerii probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.2. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIA A 1000 T AZOTAT
DE AMONIU ÎN DEPOZIT

A. Premisele accidentului
În prezentul scenariu sunt analizate consecinţele unui accident cu explozia
azotatului de amoniu în depozitul încărcat la capacitatea maximă, şi anume
1000 t. Un astfel de accident este posibil în următoarele circumstanţe:
- iniţierea unui incendiu necontrolat în interiorul depozitului;
- accident cu explozie în vecinătatea depozitului (la rampe sau la platforma
de depozitare);
- o eroare umană, care să conducă la impurificarea produsului cu reducători;
- atac armat sau atac terorist.
Izbucnirea unui incendiu necontrolat în depozit este un eveniment puţin
probabil, în condiţiile în care nu sunt stocate materiale inflamabile, iar depozitul este
prevăzut cu instalaţii de stingere a incendiilor.
B. Simularea accidentului
Pentru modelarea consecinţelor accidentului, au fost luate în considerare
următoarele date de intrare:
- cantitatea de azotat existentă: 1000 t
- energia reacţiei de explozie: 350 kcal/kg
- eficienţa exploziei: 40%
- energia exploziei: 125000 kg echiv. TNT.
Distribuţia în spaţiu a caracteristicilor frontului undei de şoc, exprimate prin
suprapresiune şi impuls, sunt prezentate în Tabelul 10 şi Figurile 5, 6.
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Nr.
crt.

Distanţa
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

200
400
600
800
890
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
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Tabelul 10. Caracteristicile suflului exploziei
Distanţa adimensională
Suprapresiunea
Impuls
Sachs – z
kPa
psi
Pa s
m/kg TNT1/3
4.00
64.91
9.4139
72.10
8.00
20.32
2.9468
39.13
12.00
11.61
1.6838
26.72
16.00
8.01
1.1611
20.09
17.80
6.99
1.0141
18.02
20.00
6.03
0.8752
15.99
24.00
4.79
0.6954
13.22
28.00
3.94
0.5716
11.25
32.00
3.31
0.4798
9.80
36.00
2.81
0.4068
8.69
40.00
2.38
0.3450
7.83
44.00
1.99
0.2893
7.15
48.00
1.63
0.2366
6.60
52.00
1.27
0.1847
6.16
56.00
0.91
0.1322
5.79
60.00
0.54
0.0780
5.48

70
∆p, kPa

Suprapresiunea (kPa)

60

20 kPa
7 kPa

50

2 kPa
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Figura 5. Variaţia suprapresiunii exploziei funcţie de distanţă
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Figura 6. Variaţia impulsului funcţie de distanţă
În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, corespunzătoare unei valori a suprapresiunii
undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă o arie circulară cu raza de 400 m faţă de
depozit. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, până la
distrugere, iar la nivelul utilajelor şi rezervoarelor apar fisuri care conduc la
scurgerea conţinutului.
- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului
undei de şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 400 şi
890 m faţă de depozit. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore,
iar structurile uşoare sunt demolate complet.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale suprapresiunii frontului undei
de şoc Δpf = 7 ÷ 2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 890 şi 2200 m
faţă de depozit. În această zonă, structurile grele suferă avarii minore, iar
structurile uşoare sunt demolate parţial, devenind inutilizabile.
Daunele provocate de un accident cu explozie se datorează nu numai efectului
mecanic, caracterizat prin unda de şoc, ci şi datorită efectului termic, corespunzător
modelului sferei de foc. În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale
sferei de foc sunt următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
290,0 m
- înălţime sferă de foc:
217,5 m
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18,4 s
189 m.

Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii
de apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de
centrul geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 11, respectiv în Figurile 7
şi 8.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Distanţa
la sol
m
50
100
150
200
250
300
350
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
920
950
1000

Tabelul 11. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Distanta faţă
Flux termic
TDU
Probabilitate
de receptor
kW/mp
(kW/mp)4/3s
fatalitate
m
223,17
141,416
13545,58
100,00%
239,39
122,908
11235,01
100,00%
264,21
100,899
8636,09
100,00%
295,48
80,675
6408,88
100,00%
331,37
64,144
4720,70
99,99%
370,55
51,297
3504,20
99,90%
412,08
41,479
2639,80
99,11%
455,31
33,976
2023,14
95,43%
477,42
30,901
1782,81
91,37%
499,81
28,195
1577,75
85,34%
545,26
23,691
1250,94
67,62%
591,44
20,135
1007,10
46,10%
638,21
17,293
822,14
26,85%
685,42
14,992
679,65
13,46%
733,01
13,109
568,26
5,90%
780,90
11,550
480,01
2,30%
829,04
10,248
409,24
0,81%
877,39
9,150
351,83
0,02%
925,91
8,216
304,79
0,01%
945,36
7,881
288,35
0,01%
974,58
7,416
265,87
0,00%
1023,38
6,725
233,39
0,00%
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Figura 7. Variaţia unităţii dozei termice (TDU) funcţie de distanţa la sol
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Figura 8. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
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În urma analizei distribuţiei în spaţiu a unităţii dozei termice (TDU), au fost
definite următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară
faţă de proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim
1800 (kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 425 m faţă de
depozit.
- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 –
1000 (kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 425 şi 550 m faţă
de depozit.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie inelară cuprinsă între 550 şi 920 m faţă de
depozit.
Din datele prezentate în Tabelul 11 rezultă că un accident cu explozia a 1000 t
azotat de amoniu produce în mod sigur victime pe o distanţă de cca. 425 m. Ca urmare
a efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie pe
o distanţă egală cu 1,3 ori raza sferei de foc, până la 189 m.
În Tabelul 12 sunt prezentate criteriile de stabilire a zonelor de planificare.
Tabelul 12. Stabilirea zonelor de planificare
Fenomenul
implicat
Unda de şoc
Efectul termic
(fire ball)

Zona de
mortalitate
ridicată
Δpf = 20 kPa
400 m
TDU = 1800
425 m

Zona de leziuni
ireversibile

Zona de atenţie

Δpf = 7 kPa
890 m
TDU = 1000
550 m

Δpf = 2 kPa
2200 m
TDU = 290
920 m

Conform datelor prezentate în Tabelul 12 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează atât suprapresiunii frontului unde de şoc, cât şi efectului termic
al exploziei.
În consecinţă, în cazul exploziei a 1000 t AN, conform Tabelul 12 pot fi
definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale unităţii dozei
termice TDU ≥ 1800 (kW/mp)4/3s, acoperă un cerc cu o rază de 425 m faţă
de locul exploziei
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf ≥ 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între 425 şi
890 m faţă de locul exploziei
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zona de atenţie, definită prin valori ale suprapresiunii frontului undei de
şoc Δpf cuprinse între 2 şi 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
890 şi 2200 m faţă de locul exploziei.

O explozie în depozitul de azotat de amoniu, care implică o cantitate de 1000 t
de îngrăşământ, conduce la distrugerea acestuia şi a obiectelor învecinate, până la o
distanţă de 400 m faţă de epicentrul exploziei, ca urmare a suprapresiunii frontului
undei de şoc. Datorită efectului termic, riscul de mortalitate este prezent pe o rază de
425 m faţă de locul exploziei. Datorită efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi
accidente cu incendiu sau explozie pe o rază de 189 m.
C. Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino
Un accident cu explozia a 1 000 t azotat de amoniu, reprezentând cantitatea
maxim posibilă a exista în depozit, poate provoca distrugeri pe o rază de până la 425
m.
În Tabelul 13 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac ca urmare a unei explozii la un element de ardere.
Tabelul 13
Scenariu

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 425 m)
Din interiorul
GA-PRO-CO:
- toată platforma,

Accident cu
explozia a
În exteriorul
1000 t AN în
GA-PRO-CO:
depozit
- PANEBO,
- CARBOGAZ.

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 890 m)
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- SE platformei
chimice Săvineşti,
- N loc. Săvineşti.

Zona de atenţie
(raza 2200 m)
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- V loc. Brăşăuţi,
- S loc. Dumbrava
Roşie,
- loc. Dumbrava Deal,
- platforma chimică
Săvineşti,
- , Kober SRL –
Dumbrava Roşie.

D. Nivelul de risc al accidentului
Un accident care să conducă la explozia întregii încărcături a depozitului, şi
anume 1000 t azotat de amoniu este un eveniment improbabil, date fiind măsurile de
siguranţă existente la nivelul depozitului. Prin urmare, probabilitatea estimată a
producerii unui accident cu explozia încărcăturii depozitului este de nivel F1
(aproape imposibil).
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Având în vedere faptul că explozia a 1000 t poate produce distrugeri masive şi
fatalităţi pe o arie largă, până la o distanţă de 425 m, nivelul estimat al consecinţelor
accidentului este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I6 (catastrofal). Un astfel de accident
poate produce fatalităţi pe distanţe mari, punând în pericol întreg personalul
existent pe platformă.
- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică azotat
de amoniu rezultă cantităţi mici de oxizi de azot, care ar putea provoca o
poluare uşoară, pe termen scurt, efectele asupra mediului nefiind
semnificative.
- daune materiale: I6 (catastrofal). Daunele provocate de un accident cu
explozia a 1000 tone azotat de amoniu sunt de ordinul milioanelor de €,
conducând practic la distrugerea tuturor instalaţiilor existente pe platforma
GA-PRO-CO.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal).
Astfel, riscul reprezentat de explozia a 1000 t azotat în depozit se situează la un
nivel acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP).
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3.3. SCENARIU DE ACCIDENT CU EXPLOZIA A 1400 t
AZOTAT DE AMONIU
A. Premisele accidentului
Un accident cu explozia întregii cantităţi de azotat de amoniu existente pe
amplasament, atât în depozit cât şi pe platforma de depozitare, ar putea fi iniţiat în
următoarele circumstanţe:
- accident cu explozie la un vagon cu azotat de amoniu în rampa CF;
- accident cu explozie la un camion cu azotat de amoniu în rampa auto;
- o explozie de mari proporţii la un obiect învecinat
- atac armat simultan asupra depozitului şi platformei.
B. Simularea accidentului
Pentru modelarea consecinţelor accidentului, au fost luate în considerare
următoarele date de intrare:
- cantitatea de azotat existentă: 1400 t
- energia reacţiei de explozie: 350 kcal/kg
- eficienţa exploziei: 40%
- energia exploziei: 175000 kg echiv. TNT.
Distribuţia în spaţiu a caracteristicilor frontului undei de şoc, exprimate prin
suprapresiune şi impuls, sunt prezentate în Tabelul 14 şi Figurile 9, 10.

Nr.
crt.

Distanţa
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

200
400
460
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Tabelul 14. Caracteristicile suflului exploziei
Distanţa adimensională
Suprapresiunea
Impuls
Sachs – z
kPa
psi
Pa s
m/kg TNT1/3
3,5756
80,75
11,7114
79,47
7,1512
24,02
3,4840
43,32
8,2239
19,52
2,8307
38,16
10,7268
13,48
1,9548
29,77
14,3025
9,24
1,3403
22,49
17,8781
6,95
1,0085
17,94
21,4537
5,52
0,8011
14,86
25,0293
4,55
0,6594
12,65
28,6049
3,83
0,5561
11,01
32,1805
3,28
0,4762
9,74
35,7561
2,83
0,4109
8,75
39,3318
2,45
0,3548
7,96
42,9074
2,10
0,3041
7,32
45
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Distanţa adimensională
Sachs – z
m/kg TNT1/3
44,6952
46,4830
50,0586
53,6342

1005.014.6

Tabelul 14 continuare
Suprapresiunea
Impuls
kPa

psi

Pa s

1,93
1,77
1,45
1,13

0,2800
0,2564
0,2099
0,1634

7,05
6,80
6,36
6,00

90
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Figura 9. Variaţia suprapresiunii exploziei funcţie de distanţă
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Figura 10. Variaţia impulsului funcţie de distanţă
În urma analizei caracteristicilor mecanice ale undei de şoc, au fost definite
următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, corespunzătoare unei valori a suprapresiunii
undei de şoc Δpf ≥ 20 kPa, acoperă o arie circulară cu raza de 460 m faţă de
locul exploziei. În această zonă, structurile grele suferă avarii majore, până la
distrugere, iar la nivelul utilajelor şi rezervoarelor apar fisuri care conduc la
scurgerea conţinutului.
- Zona de leziuni ireversibile, definită pentru suprapresiuni ale frontului
undei de şoc Δpf = 20 ÷ 7 kPa, acoperă a arie inelară cuprinsă între 460 şi
1000 m faţă de locul exploziei. În această zonă, structurile grele suferă avarii
majore, iar structurile uşoare sunt demolate complet.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale suprapresiunii frontului undei
de şoc Δpf = 7 ÷ 2 kPa, acoperă o arie inelară cuprinsă între 1000 şi 2500 m
faţă de locul exploziei. În această zonă, structurile grele suferă avarii minore,
iar structurile uşoare sunt demolate parţial, devenind inutilizabile.
Daunele provocate de un accident cu explozie se datorează nu numai efectului
mecanic, caracterizat prin unda de şoc, ci şi datorită efectului termic, corespunzător
modelului sferei de foc. În cazul scenariului analizat, principalele caracteristici ale
sferei de foc sunt următoarele:
- diametru maxim sferă de foc:
324,4 m
- înălţime sferă de foc:
243,3 m
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19,45 s
211 m.

Rezultatele calculelor privind variaţia energiei fluxului termic şi a probabilităţii
de apariţie a unor fatalităţi în funcţie de distanţa faţă de centrul exploziei şi faţă de
centrul geometric al sferei de foc este prezentată în Tabelul 15, respectiv în Figurile
11 şi 12.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Distanţa
la sol
m
100
200
300
400
500
600
645
700
800
900
1000
1070
1100
1200

Tabelul 15. Caracteristicile efectului termic al exploziei
Distanta faţă
Flux termic
TDU
Probabilitate
de receptor
kW/mp
(kW/mp)4/3s
fatalitate
m
263,06
131,928
13059,55
100,00%
314,96
92,031
8079,65
100,00%
386,27
61,190
4688,72
99,99%
468,19
41,650
2807,33
99,42%
556,06
29,527
1774,59
91,18%
647,46
21,779
1182,65
62,30%
689,37
19,211
1000,50
45,43%
741,08
16,624
824,98
27,14%
836,18
13,057
597,88
7,59%
932,31
10,504
447,29
1,48%
1029,18
8,619
343,65
0,22%
1097,32
7,582
289,65
0,05%
1126,59
7,193
270,01
0,03%
1224,42
6,090
216,24
0,00%

În urma analizei distribuţiei în spaţiu a unităţii dozei termice (TDU), au fost
definite următoarele zone de planificare:
- Zona de mortalitate ridicată, este definită ca reprezentând aria circulară
faţă de proiecţia la sol a centrului sferei de foc pentru valori TDU de minim
1800 (kW/mp)4/3s şi acoperă o arie circulară cu raza de 500 m faţă de locul
exploziei.
- Zona de leziuni ireversibile, este definită pentru valori ale TDU de 1800 –
1000 (kW/mp)4/3s şi acoperă a arie inelară cuprinsă între 500 şi 645 m faţă
de locul exploziei.
- Zona de atenţie, este definită pentru valori ale TDU de 1000 – 290
(kW/mp)4/3s şi acoperă o arie inelară cuprinsă între 645 şi 1070 m faţă de
locul exploziei.
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Figura 11. Variaţia unităţii dozei termice (TDU) funcţie de distanţa la sol
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Figura 12. Variaţia probabilităţii de fatalităţi funcţie de distanţa la sol
Din datele prezentate în Tabelul 15 rezultă că un accident cu explozia a 1400 t
azotat de amoniu produce cu certitudine victime pe o distanţă de cca. 500 m. Ca
urmare a efectului termic al exploziei, pot fi iniţiate noi accidente cu incendiu sau
explozie pe o distanţă egală cu 1,3 ori raza sferei de foc, până la 211 m.
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În Tabelul 16 sunt prezentate criteriile de stabilire a zonelor de planificare.
Tabelul 16. Stabilirea zonelor de planificare
Fenomenul
implicat
Unda de şoc
Efectul termic
(fire ball)

Zona de
mortalitate
ridicată
Δpf = 20 kPa
460 m
TDU = 1800
500 m

Zona de leziuni
ireversibile

Zona de atenţie

Δpf = 7 kPa
1000 m
TDU = 1000
645 m

Δpf = 2 kPa
2500 m
TDU = 290
1070 m

Conform datelor prezentate în Tabelul 16 se constată că efectele destructive ale
exploziei se datorează în primul rând suprapresiunii frontului unde de şoc.
În consecinţă, în cazul exploziei a 1400 t azotat de amoniu, conform Tabelul 16
pot fi definite următoarele zone de planificare:
- zona de mortalitate ridicată, definită pentru valori ale unităţii dozei
termice TDU ≥ 1800 (kW/mp)4/3s, acoperă un cerc cu o rază de 500 m faţă
de locul exploziei
- zona de leziuni ireversibile, definită prin valori ale suprapresiunii frontului
undei de şoc Δpf ≥ 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între 500 şi
1000 m faţă de locul exploziei
- zona de atenţie, definită prin valori ale suprapresiunii frontului undei de
şoc Δpf cuprinse între 2 şi 7 kPa, acoperă o suprafaţă inelară cuprinsă între
1000 şi 2500 m faţă de locul exploziei.
Explozia a 1400 t azotat de amoniu, reprezentând cantitatea maximă de
îngrăşământ existentă în depozit şi pe platforma de depozitare, conduce la distrugeri,
până la o distanţă de 500 m faţă de epicentrul exploziei, ca urmare a suprapresiunii
frontului undei de şoc şi efectului termic. Datorită efectului termic al exploziei, pot fi
iniţiate noi accidente cu incendiu sau explozie pe o rază de 211 m.
C. Afectarea vecinătăţilor. Efectul domino
Un accident cu explozia a 1400 t azotat de amoniu conduce la distrugeri de
până la 500 m faţă de locul exploziei.
În Tabelul 17 sunt prezentate obiectivele cuprinse în zonele de planificare ca
urmare a unei emisii de amoniac ca urmare a unei explozii la un element de ardere.
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Tabelul 17
Scenariu

Accident cu
explozia a
1400 t AN –
explozie
generalizată
în depozit

Zona de mortalitate
ridicată
(raza 425 m)
Din interiorul
GA-PRO-CO:
- toată platforma,
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- PANEBO,
- CARBOGAZ.

Zona de leziuni
ireversibile
(raza 890 m)
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- NE platformei
chimice Săvineşti,
- N loc. Săvineşti,
- loc. Dumbrava Deal.

Zona de atenţie
(raza 2200 m)
În exteriorul
GA-PRO-CO:
- loc. Brăşăuţi,
- E loc. Dumbrava
Roşie,
- platforma chimică
Săvineşti,
- Kober SRL –
Dumbrava Roşie,
- NV loc Slobozia.

D. Nivelul de risc al accidentului
Un accident care să conducă la explozia întregii cantităţi de 1400 t azotat de
amoniu este un eveniment improbabil, date fiind măsurile de siguranţă existente la
nivelul depozitului. Prin urmare, probabilitatea estimată a producerii unui accident
cu explozia a 1400 t AN este de nivel F1 (aproape imposibil).
Având în vedere faptul că explozia întregii cantităţi de azotat de amoniu
produce distrugeri pe o rază de până la 500 m, afectând integral platforma GA-PROCO CHEMICALS, nivelul consecinţelor unui astfel de accident (fără a lua în
considerare efectul domino) este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I6 (catastrofal). Un astfel de accident
poate produce fatalităţi pe distanţe mari, ducând practic la Decesul
întregului personal existent pe platformă
- efecte asupra mediului: I2 (scăzut). În urma exploziilor care implică azotat
de amoniu rezultă cantităţi mici de oxizi de azot, care ar putea provoca o
poluare uşoară, pe termen scurt, efectele asupra mediului nefiind
semnificative.
- daune materiale: I6 (catastrofal). Daunele provocate de un accident cu
explozia a 1400 tone azotat de amoniu sunt de ordinul milioanelor de €,
ducând la distrugerea întregii platforme GA-PRO-CO şi a vecinătăţilor
acesteia.
Se poate considera că evenimentul descris are o probabilitate de nivel F1
(aproape imposibil), iar severitatea consecinţelor este de nivel I6 (catastrofal).
Astfel, riscul reprezentat de o explozie generalizată în depozit, care să implice o
cantitate de 1400 t azotat de amoniu, se situează la un nivel acceptabil, cu
necesitatea adoptării de măsuri destinate reducerii probabilităţii şi a
consecinţelor (ALARP).
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Cap. 4. CONCLUZII
Prezentul volum tratează din punct de vedere al securităţii
o Depozitul ambalat de azotat de amoniu / nitrocalcar cu rampele de
încărcare/descărcare.
o Platforma de depozitare azotat de amoniu.
Capacitatea depozitului pentru saci ambalaţi cu azotat de amoniu/nitrocalcar
este de 1000 t.
Capacitatea platformei de depozitare a azotatului de amoniu/nitrocalcar este de
400 t.
Spaţiile de depozitare sunt amplasate în partea de sud faţă de instalaţia de azotat
de amoniu/nitrocalcar. Acestea sunt dotate cu o rampă de încărcare/descărcare şi au în
imediata apropiere linii de cale ferată.
Principala substanţă periculoasă vehiculată în cadrul depozitelor este azotatul
de amoniu.
Cantitatea de substanţă periculoasă din Depozitul Cătina, comparativ cu limitele
relevante specificate de H.G. nr. 804/2007, modificată prin H.G. nr. 79/2009 –
Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţele periculoase, este prezentată în Tabelul 18.
Tabelul 18

Instalaţie

Depozitul şi
rampa de
azotat de
amoniu saci
Platforma de
depozitare
azotat de
amoniu

Denumirea
substanţei

Cantitate
existentă în
instalaţie şi
traseu
conducte
[tone]

Cantitate
relevantă
col. 2
din
parte I
sau II

col.3
din
partea
I
sau II

1 250

5 000

Comportamentul
fizic şi chimic al
substanţelor
în
în condiţii
condiţii
previzibil
normale
e de
de
accident
utilizare

1 000
Azotat de
amoniu
400
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Programul de automatizare al depozitului de azotat de amoniu presupune:
- indicare locală
- înregistrare locală
- contorizare
- semnalizare şi blocare
Funcţionarea transportoarelor este semnalizată prin lămpi pe tabloul sinoptic şi
se urmăresc permanent de operatorul din tabloul de comandă.
În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un
accident major, depozitul de azotat de amoniu/nitrocalcar este prevăzut cu mijloace
pentru intervenţia în caz de accident.
Condiţiile care pot conduce la accidente sunt prezentate în Tabelul 19.
Instalaţia

Scenariul accidentelor majore
Avarii mecanice:
- descentrare, rupere benzi
transportoare.

Depozit/platformă
azotat de amoniu/
Incendiu urmat de explozie:
nitrocalcar
- amestecarea unei părţi din azotat
cu o substanţă combustibilă, sau
detonarea cu o cantitate
semnificativă de explozibil.

Tabelul 19
Măsuri de intervenţie
- oprire benzi;
- remediere defecţiune
(centrare, vulcanizare);
- colectare azotat sau
nitrocalcar de pe sol.
Se pun în aplicare
prevederile planului de
urgenţă internă.

În urma analizei de riscuri ale proceselor, realizată pe utilajele conducătoare
ale procesului, a rezultat că principalele efecte posibile sunt:
- Frecarea părţii de susţinere blocate, ducând la defecţiunea motorului
electric – reductor;
- Încălzire bandă transportoare;
- Pericol de incendiu, intoxicare şi poluare.
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Pentru analiza de riscuri s-a utilizat metoda HAZOP. Acţiunile preventive
necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare.
URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE)

Nr.
crt.

Acţiunea preventivă

Responsabil

Data
prevăzută de
realizare

1

Verificarea stării tehnice a utilajelor prin
metode nedistructive, aplicând tehnologii
actualizate

Serviciul MEA

Permanent

2

Respectarea cu stricteţe a normelor ISCIR de
verificare a utilajelor şi conductelor

Serviciul MEA
Şef instalaţie

Permanent cf.
scadenţelor din
cărţile utilajelor

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef secţie
Serviciul SSM

Permanent

Şef instalaţie

Permanent

Şef instalaţie

Ori de câte ori
apar modificări

3
4
5
6
7
8

Respectarea parametrilor de lucru şi a
procedurilor de fabricaţie
Menţinerea blocajelor prevăzute în proiect în
stare de funcţionare la benzile transportoare
Instruirea şi retestarea periodică a personalului
de exploatare şi întreţinere
Verificarea anuală a stării de sănătate a
personalului din sectorul ambalare
Menţinerea în stare de funcţionare a
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie
în caz de urgenţă.
Reactualizarea Planului de Urgenţă Internă

Scenarii de accident pe ORS
Evaluarea riscului pe baza scenariilor de accidente la Depozitul Azotat de
amoniu a analizat consecinţele următoarelor scenarii accidentale posibile:
- Scenariu de explozie a 400 t azotat de amoniu pe platforma de stocare;
- Scenariu de explozie a 1000 t azotat de amoniu în depozit, reprezentând
capacitatea maximă a acestuia;
- Scenariu de explozie a întregii cantităţi de azotat de amoniu (1400 t)
existente în depozit.
Reprezentările grafice ale zonelor afectate de posibile accidente majore în
cadrul societăţii GA-PRO-CO CHEMICALS sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului
volum.
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În cazul producerii unor asemenea situaţii se pun în aplicare măsurile detaliate
în Planul de Urgenţă Internă al societăţii.
Evaluarea nivelului de risc/pericol pe instalaţie s-a făcut în funcţie de:
- cantităţile maxime stocate la un moment dat în instalaţie (zestrea instalaţiei)
şi cele relevante specificate de H.G. 804/2007 modificată prin H.G. nr.
79/2009;
- procesul tehnologic desfăşurat;
- sursele posibile de risc;
- consecinţele / efectele evenimentelor;
- substanţele toxice şi periculoase vehiculate;
- dotările instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore;
- dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident,
s-a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru Depozitul Azotat de
amoniu, nivelul de risc ca fiind acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor,
consecinţele producerii unui eveniment, foarte mari şi probabilitatea apariţiei unui
eveniment nedorit - improbabil.

Insignifiant Scăzut Mediu Mare

Foarte mare

Catastrofal

F6

Frecvent

F5

Des

F4

Ocazional

F3

Rar
Depozit Azotat
de amoniu

F2

Improbabil

F1

Aproape imposibil
I1

I2

Notă:

I3

I4

I5

F- Nivelul frecvenţei

I6

I - Nivelul intensităţii

risc acceptabil
risc acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscurilor (ALARP)
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea riscului.
Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea activităţii.
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ANEXE

ANEXA 1

Scenariu de accident
Explozia a 1000 t azotat in depozit
Depozit azotat de amoniu - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 425 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 890 m)
zona de atentie (raza 2200 m)

Scenariu de accident
Explozia generalizata a 1400 t azotat
Depozit azotat de amoniu - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 500 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 1000 m)
zona de atentie (raza 2500 m)

Scenariu de accident
Explozia a 400 t azotat pe platforma de depozitare
Depozit azotat de amoniu - GA-PRO-CO Savinesti
zona de mortalitate ridicata (raza 300 m)
zona de leziuni ireversibile (raza 655 m)
zona de atentie (raza 1620 m)

