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INTRODUCERE
Prezentul Raport privind impactul asupra mediului s-a intocmit pentru
investitia “Instalatie de producere silicat de sodiu” beneficiarul investitiei fiind S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti.
Evaluare a impactului asupra mediului este procesul menit sa identifice si
sa stabileasca in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte,
sinergice, cumulative principale si secundare ale proiectului asupra mediului si
sanatatii oamenilor.
In realizarea Raportului privind s impactul asupra mediului s-a avut in
vedere respectarea prevederilor
directivelor Uniunii Europene, respective
Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
Directiva
79/409/EEC privind conservarea vietii salbatice si Directive 92/43/EEC privind
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (Anexa2) precum si
prevederile legislatiei romane in vigoare in domeniul protectiei mediului:
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/22.12.2005 privind
protectia mediului;
- Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale
- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
- HG nr. 445/2009 privind Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate ;
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- Ordinului MAPAM nr. 169/2004 privind aprobarea prin metoda confirmarii
directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile
(BREF) aprobate de Uniunea Europeana;
- O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ce transpune
prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor sălbatice şi ale
Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
flora şi fauna sălbatice
- H.G. nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala
avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania
- OM nr. 776/2007 (MO nr. 615/15.09.2007) privind declararea siturilor de
importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in
România
- OM nr. 1369/2007 (MO nr. 624/11.09.2007) privind Procedura de stabilire a
derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatica
S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. este inscrisa la numarul 50 in Registrul
national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 INFORMAŢII DESPRE BENEFICIARUL INVESTITIEI
Numele companiei titularului: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Adresa companiei titularului: str. Industriilor nr. 3, localitatea Onesti, jud. Bacau
Telefon/Fax: 0234 302 250; 0234 302 102
ORC: J 04/493/1991
Cod fiscal: RO 960322

1.2 INFORMAŢII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL RAPORTULUI DE EVALURE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Numele societăţii : S.C. BIG INTERNAŢIONAL 9001 S.R.L.
Adresa societăţii: str. Calea Slanicului, nr.55A , Oneşti, jud. Bacău
Numele persoanei de contact : BILIBOC ŞTEFAN
Telefonul persoanei de contact : 0744179174

1.3 DENUMIREA PROIECTULUI : INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU
1.4 INFORMAŢII DESPRE PROIECTANT
Proiectant general: LUDAN Engineering S.R.L.
Adresa societatii: Șoseaua Virtuții, nr.54, sec.6, București
Telefon: 031 229 2020,
Email: vasile.musuroaea@ludan.ro
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1.5 DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI DESCRIEREA ETAPELOR ACESTUIA
1.5.1 SCOPUL SI NECESITATEA PROIECTULUI
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, este o societate cu experienta de peste
55 ani in fabricarea si comercializarea produselor chimice. Performantele in
domeniu a societatii sunt evidentiate si prin prezenta in numeroase topuri
judetene si nationale.
Activitatea principala a societatii consta in fabricarea si comercializarea
produselor chimice (pesticide, produse organice de sinteza, clorosodice si alte
produse anorganice). Produsele fabricate sunt destinate atat pietei interne cat si
externe.
Stabilitatea si dezvoltarea pe termen lung a organizatiei presupune
implementarea de investitii care sa aduca profit, dar sa fie si consumatoare de
clor, NaOH pentru prelucrarea superioara a acestora.
In acest context, S.C. CHIMCOMPLEX S.A. doreste implementarea unui proiect
de diversificare a gamei de produse fabricate, respectiv producerea de soluție de
silicat de sodiu modul 2.4 și modul 1.6 într-o unitate de producție nouă.
Solutia de silicat de sodiu cunoscuta ca si “apa de sticla” este utilizata in
industria constructiilor in special la aditivarea mortarelor rezistente la acizi,
ignifugarea tencuielelor de samota, vopsiri cu vopsea de var aditivata
Investitia servește exploatării eficiente a resurselor existente pe
amplasamentul societatii, hidroxid de sodiu solutie 50%, abur, apa demineralizata.
Conform Certificatului de inregistrare (anexa), S.C. CHIMCOMPLEX S.A. are
prevazut ca domeniu principal de activitate:
Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
În conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind Evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, noua investitie
este încadrata la: pct. 6. Instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru
producerea substanţelor la scară industrială folosind procese de conversie
chimică, în care mai multe unităţi alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă
şi sunt destinate pentru: ….. b) producerea substanţelor chimice anorganice de
bază; din Anexa1

Pagina 6 din 93

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU”
BENEFICIAR: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

1.5.2 DESCRIEREA PROIECTULUI SI DESCRIEREA ETAPELOR ACESTUIA (CONSTRUCTIE,
FUNCTIONARE , DEMONTARE/ DEZAFECTARE/ INCHIDERE)
1.5.2.1 ETAPA DE CONSTRUCTIE

Investitia se va realiza in incinta CHIMCOMPLEX S.A., strada Industriilor nr.3,
localitatea Onesti, jud. Bacau.
Realizarea investitiei necesita o suprafata de 3040 mp, amplasata intr-o zona
libera, existenta in continuarea Instalatiei HCl III, conform Planului de situatie
anexat . Vecinatatile amplasamentului noii investitii vor fi :
Nord – estacada, drum industrial
Sud – linii CF industriale
Est – parc rezervoare clorură calciu
Vest – drum industrial, Instalatia HCl III (în conservare)
•
•
•
•
•
•

Modul de ocupare a terenului alocat investitiei, de 3040 mp, este:
clădirea instalației de producție
Sc= 667 mp,
clădirea depozitului de nisip
Sc = 486 mp
rampa auto pentru încărcarea produsului în autocisterne Sc = 135 mp
arii betonate și platforme rutiere adiacente construcțiilor Sc = 600 mp
clădiri auxiliare
Sc = 60 mp
(camera comandă, tablou electric, grup social și vestiar)
teren liber adiacent
Sv= 1092 mp.

Terenul de amplasament al noii investitii este proprietate CHIMCOMPLEX S.A.
conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria
M03, nr. 1459 (anexa)
In faza de constructie se va realiza:
Organizarea de santier
Lucrari de amenajare teren
lucrari de sistematizare pe verticală – săpături, umpluturi, fundatii și platforme;
Lucrari de constructii beton si metalice



fundatii pentru echipamente, pompe, stalpi, alte structuri metalice;
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structuri metalice de sustinere echipamente si utilaje;



platforme si scari de acces;

Lucrari de montaj utilaje, echipamente si conducte


montaj utilaje/echipamente;



montaj și echipare rezervoare noi



montaj conducte;



executarea de legaturi conducte pentru asigurarea cu utilitati;

Lucrari amenajari retele


montaj pe estacade;



amenajari, canale subterane/rigole carosabile;



conexiuni retele: electric, abur, condens, aer instrumental;

Lucrari instalatii electrice


instalatie alimentare cu energie electrica – racord la punctul de distributie;



instalatii electrice de forta si de iluminat;
instalatie electrica de legare la pământ a utilajelor, echipamentelor,
structurilor metalice, conductelor tehnologice și utilități;



Lucrari de automatizari


instalare sisteme de automatizare;



sisteme de alarmare si interblocare;

Retele apa/canal


realizare conexiuni si racorduri la rețelele existente de canalizare;

Organizare de santier
Organizarea de șantier va avea o extindere restransă, în perimetrul
delimitat pentru implementarea proiectului, conform Plan organizare santier
(anexa).
Accesul la organizarea de santier se va face prin caile de acces existente
in societate.
Organizarea de santier in vederea executarii lucrarilor de constructie va
consta in:
- delimitarea terenului prin imprejmuire
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- amenajare platforma depozitare utilaje si diverse materiale necesare pe
santier
- amplasare containere cu destinatie birouri si vestiare (3 buc.)
- amplasare de container cu destinatie WC ecologic (1 buc.)
Platforma pentru depozitarea utilajelor si diverselor materiale necesare pe
santier va ocupa o suprafata de 375 mp si va fi balastata.
Platforma pe care se vor amplasa containerele si se va delimita zona de
depozitare deseuri va ocupa o suprafata de 153 mp si va fi balastata.
Langa containerele cu destinatie birouri si vestiare va fi amplasata o toaleta
ecologica.
Deseurile rezultate in urma activitatilor de constructie se vor depozita in
zona de depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o
unitate specializata cu care S.C. CHIMCOMPLEX S.A. are incheiate contracte de
preluare .
Pentru executarea investitiei nu sunt necesare alte dotari de organizare de
santier. Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzatoare
(suprafata necesară șantierului este suficientă) astfel încât să nu fie afectate
activitatile învecinate. Mai mult, existența drumurilor de acces și platformelor
betonate va simplifica sarcinile constructorului privind organizarea executiei.
Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora Constructorul
(ca executant al lucrărilor civile) cât și contractorii de specialitate se vor îngriji și
vor fi responsabili de:
- curățenia

în șantier;

- gestionarea

deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiție, terenul ocupat cu organizarea
de șantier va fi eliberat de materiale și readus la starea inițială.
Realizarea obiectivelor componente instalatiei fabricare silicat de sodiu
Conform proiectului, obiectivele componente ale instalatiei de fabricare silicat
de sodiu sunt:
 depozit nisip
 instalatia de fabricare silicat de sodiu
 rampa auto
 cladiri auxiliare (camera comanda, tablou electric, vestiar si grup sanitar)
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Depozitul de nisip
Constructia va avea un regim de inaltime P, in suprafata de 486 mp.
Cladirea va avea fundaţii, pardoseala și pereti din beton, acoperis metallic
usor semicircular, cu inaltimea utilă interioară de minim 10 m,, pentru a permite
bascularea camioanelor în interior.
Instalatia de fabricare silicat de sodiu
Clădirea instalatiei de productie va ocupa o suprafata de 667 mp si va
avea dimensiunile : L x l x H = 29 x 23 x 14,5 m.
Va fi o construcție monobloc, monovolum, realizată prin utilizarea
panourilor tip sandwich montate pe o structură metalică. Constructia va fi
amplasata pe fundatii din beton si va avea pardoseala betonata. Pentru
realizarea fundatiei se vor efectua: sapaturi, armare, cofrare si turnare beton
Cotele de fundare sunt stabilite prin proiectul de executie, variind functie de
greutatea si inaltimea utilajului ce urmeaza a fi montat.
Conform proiectului, se vor monta urmatoarele utilaje:
Vase de stocare si reactie
Volum

Temperatura
operare
(oC)

Presiune
operare
(barg)

23.2

124

3

2

20.3

196

12

Vas apa proces

1

43

42-95

atm

100-V102

Vas apa spalare

1

24.5

70-85

atm

5

100-V103

Vas tampon solutie
silicat de sodiu

1

13.5

80

atm

6

100-V104

Vas apa calda

1

15

85

atm

2

42

80-105

1

40

20-90

atm

1

40

20-90

atm

1

45

20-40

atm

Cod
echipament

Utilizare

1

100-R101

Vas preparare / cu agitare

1

2

100-R102A/B

Reactor / cu agitare

3

100-V101

4

7

100-TK101A/B

8

100-TK102A

9

100-TK102B

10

100-TK104

Numar
(mc)

Rezervor intermediar
depozitare silicat de
sodiu / cu agitare
Rezervor produs final /
cu agitare
Rezervor produs final /
cu agitare
Rezervor NaOH
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100-TK105

Rezervor solutie 1.6
silicat de sodiu

1

150

30-70

atm

12 100-TK106A/B

Rezervor solutie 2.4
silicat de sodiu

2

150

60-90

atm

11

Pompe
Nr.

Cod
Echipament

Utilizare

Nr.

Tipul

Fluid

Debit
[m3/h]

1

100-P101

Pompa recirculare
apa de proces

1

2

100-P102

Pompa
transfer apa
curata

1

3

100P103A/B

4

100-P104

5 100-P105A/B

6

100-P106

7

100-P107

8

100-P108

Pompa
alimentare filtru
presa
Pompa
solutie curata
Pompa depozitare
tanc final
Pompa
alimentare apa
de proces
Pompa spalare
turte de la filtrare
Pompa
transfer NaOH

Pompa transfer
9 100-P109A/B solutie silicat
de sodiu 1.6
Pompa transfer
10 100-P110A/B solutie silicat
de sodiu 2.4
Pompa
11 100-P111A/B
alimentare apa
calda

1

1

2

1

Pompa
Apa
centrifuga
Apa (ce
Pompa
contine 5- 10%
centrifuga
solutie silicat
de sodiu)
Pompa Solutie silicat de
centrifuga sodiu
Pompa Solutie 1.6centrifuga 2.4 silicat
de sodiu
Pompa Solutie 1.6centrifuga 2.4 silicat
de sodiu
Pompa
Apa
centrifuga

Inaltime
pompare
[m]

40

35.7

20

40.8

4-10
(1)

57.8

4-10
(1)

37.5

15

40.8

20

40.8

4.5 (1)

30

1

Pompa
Apa
centrifuga

1

Pompa
Solutie NaOH
centrifuga
50%

14

34

2

Pompa Solutie silicat de
centrifuga sodiu 1.6

30

41

2

Pompa Solutie silicat de
centrifuga sodiu 2.4

30

41

2

Pompa
Apa
centrifuga

Hold

46

(1) Echipamente ce vor fi procurate / dimensionate împreună cu filtrul presă
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Pe lângă pompele si vasele prezentate mai sus, linia tehnologică va mai contine:
- 2 buc. schimbătoare de căldură, cod 100-E101/E102;
- 2 buc. echipamente de filtrare (filtre presă) destinate separării părtii
minerale din soluția de silicat produsă, cod FL101 A/B.
- 1 buc. banda transportoare, cod 100 – SC100
- 1 buc. ventilator, cod 100 – K101
- 1 buc. filtru praf, cod 100 – F102
Modul de amplasare a utilajelor in instalatie este prezentat in plansa Plan
situatie (anexa).
Rampa auto
In vederea livrarii produsului finit la beneficiari, solutie silicat de sodiu 1.6 si
solutie silicat de sodiu 2.4, se va realiza o rampa de incarcare auto, prevazuta
cu doua guri de incarcare.
Rampa de incarcare va avea o structura metalica, amplasata pe fundatie
din beton.
Zona aferenta rampei va fi betonata, prevazuta cu guri de scurgere si
rigola mediana pentru colectarea apelor pluviale posibil impurificate, cu dirijarea
lor in canalizarea chimic impura anorganica din zona.
Zona aferenta rampei va ocupa o suprafata de 135 mp, suprafata pe care
vor putea stationa doua autocisterne simultan.
Cladiri anexe
Se vor realiza trei cladiri cu urmatoarele functionalitati:
- cladire camera comanda;
- cladire tablou electric
- cladire grup sanitar si vestiar.
Cladirile vor avea un regim de inaltime P si vor fi constructii realizate prin
utilizarea panourilor tip sandwich montate pe o structură metalică, pe platforma
betonata.
In vederea conducerii optimale a proceselor va fi implementat un sistem
de control distribuit DCS dedicat instalației. Sistemul de control distribuit, de tip
DCS va conecta toate dispozitivele smart existente în instalație (senzori de
temperatura, nivel, presiune după caz, robinete de control, debitmetre, supape
de siguranța, rute de descărcare produși, stări echipamente etc.) si va fi montat
in camera de comanda.
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Realizare estacade de conducte si racordari la retelele de utilitati si canalizare
Instalatia de producere silicat de sodiu va fi racordata printr-o estacada de
conducte la utilitatile: apa industrial, apa potabila, abur, aer comprimat.
In interiorul instalatiei, pe estacadele de conducte interioare se vor amplasa
conducte pentru distribuirea utilitatilor cat si conducte prin care se vor vehicula
materiile prime si produsele obtinute.
Legaturile conducte intre utilaje se vor realize dupa montarea utilajelor.
Conductele de legatura vor fi realizate din OL corespunzator conditiilor de
lucru si vor fi amplasate pe estacade exterioare.
Pentru amplasarea estacadei de conducte se vor executa chituci din beton
cu înãlţime de +0,1 m fatã de CTN şi adâncimea de fundare de –0,60 m faţã de
CTN. Lucrarile care se vor efectua sunt:
- sapaturi
- armare, cofrare si turnare beton pentru realizarea de chituci pentru stalpii
de sustinere a estacadei
Pentru realizarea racordarii la reteaua de apa si canalizare se vor executa:
- sapaturi,
- montaj conducte de racordare,
- umpluturi
Aceste lucrări se vor executa mecanizat sau manual după caz. Pamantul
rezultat din sapaturi va fi depozitat separat si va fi utilizat la realizarea de
umpluturi.
Noua instalatia va fi racordata la canalizarea meteorica, canalizarea
chimic impura anorganica si canalizarea ape uzate menajere a societatii.
Lucrari de instalatii electrice si de comunicatie
Instalatia electrica va fi alcatuita din:
- instalatia de forta pentru alimentarea motoarelor utilajelor dinamice
- instalatia de legare la centura de impamantare a structurilor metalice,
utilajelor, traseelor tehnologice metalice, podurilor de cable, etc. pentru
prevenirea formarii electricitatii statice
- instalatia de iluminat local si general
- instalatia de protectie la descarcarile electrice
Instalatia va fi dotata cu un telefon fix la camera de comanda si un avertizor
manual normal de incendiu, care se va racorda la Centrala PSI de la
Dispeceratul de productie.
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Lucrari de automatizare
Procesul tehnologic va fi in sarje, parametrii de lucru se vor urmari atat
local cat si de la camera de comanda.
Instalaţia va fi dotată cu aparatura de măsura şi control necesară
funcţionării în condiţii de siguranţă.
1.5.2.2 ETAPA DE FUNCŢIONARE

Instalatia de producere silicat de sodiu va avea o capacitate de productie
de 30.000 t/an, respectiv 20.000 t/an silicat de sodiu modul 2.4 si 10.000 t/an
silicat de sodiu modul 1.6.
Instalația de obtinere a silicatului de sodiu va fi exploatată la o durată de
operare de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână (8000 ore/an). Procesul va fi
discontinuu, în șarje.
Instalatia de producere silicat de sodiu solutie va functiona astfel:
2 zile/saptamana pentru producerea de silicat de sodiu modul 1.6 si
5 zile/saptamana pentru obtinerea de silicat de sodiu modul 2.4.
Trecerea de la o fabricatie la alta se va face numai dupa ce intreaga
instalatie va fi spălată cu apă caldă/fierbinte. Apele de spălare se vor depozita
în vasul V102 – vas apă de spălare în vederea recirculării în proces.
Materiile prime sunt solutia de hidroxid de sodiu 50% , nisipul cuartos de
puritate 98% si apa demineralizata.
Conditiile de reacție sunt: temperatura de 190 – 200°C și presiunea de
12 – 15 bar.
Schema tehnologica a procesului de fabricatie este:
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Solutie
NaOH 50 %

Nisip cuartos

Apa demineralizata

Preparare amestec reactie
T = 120°C, p = 3 bar

Etapa de reactie
T = 190 - 200°C, p = 12 bar

Solutie silicat de sodiu

Racire
T= 80 – 85 °C

Filtrare

Turta de nisip
Solutie silicat de sodiu
filtrata

Depozitare

Livrare
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1.5.2.3 ETAPA DE DEMONTARE/ DEZAFECTARE / ÎNCHIDERE / POSTÎNCHIDERE

In situaţia în care se va pune problema dezafectării instalatiei de producere
silicat de sodiu, operaţiile ce se vor executa pentru demontare vor fi funcţie de
folosinţa ce se va da terenului.
Având în vedere că noua investiţie se va amplasa în incinta S.C.
CHIMCOMPLEX S.A., se presupune că în situaţia în care se va dezafecta instalatia,
terenul va avea o folosinţă mai putin sensibila cu destinatie industriala.
Dezafectarea, demolarea instalației și construcțiilor se va face pe baza unui
proiect de dezafectare. Acordul de mediu pentru activitatea de dezafectare, este
o cerința obligatorie pentru proiectele de dezafectare aferente activităților cu
impact semnificativ asupra mediului.
Planul de dezafectare va cuprinde următoarele lucrări/activități:
 întreruperea utilităților și dezafectarea echipamentelor instalatiei;
respectând procedurile din regulamentul de fabricație. Înainte de dezafectarea
structurilor subterane și supraterane se va proceda la decuplarea obiectivului de
la rețeaua de alimentare cu energie electrica și pe toata durata dezafectării
acestora se va avea in vedere respectarea regulilor de protecție a muncii. Se vor
urmări cu strictețe manevrele de oprire astfel încât sa nu se producă accidente;
Dezafectarea instalațiiei și rezervoarelor nu va ridica probleme de poluare
a solului și subsolului, deoarece odată cu încetarea activității acestea se vor goli,
se vor spala cu apa, iar apele uzate vor fi evacuate in stația de epurare a S.C.
CHIMCOMPLEX S.A.
 Se va efectua demontarea
utilajelor in vederea reutilizarii sau
valorificarii;
 Se va efectua demontarea conductelor aferente instalației, a instalațiilor
electrice șI reutilizarea sau valorificarea acestora;
 Se va verifica întreaga rețea de canalizare, atât din punct de vedere
funcțional, cat și din punctul de vedere al poluanților acumulați in canale.
Canalele se vor curata;
 Se vor lua toate masurile de precauție specifice necesare pentru
prevenirea poluării apei, aerului sau solului;
 Daca nu mai pot fi folosite construcțiile vor fi demolate; va fi efectuata
evacuarea materialelor rezultate din demolare, sortarea și valorificarea celor cu
potențial de valorificare; Cladirile fiind realizate din constructii metalice si inchise
perimetral cu panouri tip sandwich, vor fi usor de demontat si valorificate la
realizarea altor constructii;
 Vor fi prevăzute masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere
intenționata, pana la finalizarea activităților de dezafectare.
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 Pe parcursul perioadei de dezafectare vor fi luate toate masurile de
protecție a personalului care realizează aceasta activitate precum și masuri
pentru protecția mediului înconjurător. Personalul care participa la aceasta
activitate de dezafectare va fi instruit in acest sens.
Materiale rezultate din dezafectare vor fi eliminate astfel:
- vasele, rezervoarele, schimbatoarele de caldura, filtrele, pompele vor fi
valorificate;
- fierul vechi rezultat va fi valorificat;
- conductele vor fi valorificate ca fier vechi;
- betonul armat va fi eliminat la un depozit de deșeuri autorizat sau va fi
refolosit.
Deșeurile se vor stoca in mod corespunzător fiecărei categorii și se vor
elimina/valorifica la firme specializate;
După înlăturarea tuturor materialelor rezultate din dezafectare, terenul va fi
pregătit pentru o alta utilizare; cu prezentarea planurilor tuturor conductelor;
1.6

DURATA ETAPEI DE FUNCŢIONARE

1.6.1 Durata de executie propusa
Perioada propusa pentru executia proiectului este de 12 luni.
1.6.2 Durata de functionare
Noua investiţie se preconizează să funcţioneze pe o perioada
nedeterminată de timp. Investitia va functiona 330 zile/an; 3 sch/zi; 8h/sch.
1.7 INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN
SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI
Capacitate instalatie: 30.000 t/an solutie silicat de sodiu, din care
10.000 t/an solutie silicat de sodiu modul 1.6
20.000 t/an solutie silicat de sodiu modul 2.4
Fond anual de timp: 8 000 h/ an
Cantitatile de materii prime, semifabricate si utilitati pentru fiecare tip de
solutie silicat de sodiu obtinuta, sunt prezentate in tabelele urmatoare:
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a). Solutie silicat de sodiu 2.4
Materii prime

Cantitate
[t/sarja]
7,0

Cantitate [t/zi]
28,00

Cantitate
[t/an]
6173

7,234

28,94

6380

3,182

12,75

2805

4,826

19,31

4256

Cantitate
[UM/sarja]

Cantitate
[UM/zi]

Cantitate
[UM/an]

-

1

220

Abur (producere apa calda) [t] Continuu - 0.25 t/h

6

1323

Condens abur - recirculat in
reteaua de condens

Continuu - 0.25 t/h

6

1323

Apa de racire tur/retur [m3]

Continuu - 66 m3/h

1584

348480

3

206

824

181676

Aer tehnologic [Nm ]
Energie electrica [kW]

275
-

1801
3000

397084
705120

Cantitate [t/sarja]

Cantitate
[t/zi]
91
1.2

Cantitate [t/an]

Nisip cuartos
Solutie hidroxid de sodiu 50%
Apa demineralizata pentru
reactie
Abur (proces)
Utilitati
Apa demineralizata pentru
completare apa calda [t]

Aer instrumental [Nm ]
3

Produse obtinute
Solutie silicat de sodiu 2.4
Precipitat filtru

23
0.3

19997
267

b). Solutie silicat de sodiu 1.6
Materii prime
Nisip cuartos
Solutie hidroxid de sodiu 50%
Apa demineralizata pentru
reactie
Abur (proces)

Cantitate
[t/sarja]
7,0

Cantitate [t/zi]
26,00

Cantitate
[t/an]
2907

10,076

40,30

4506

0,687

2,75

308

4,630

18,52

2071
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Utilitati

Cantitate
[UM/sarja]

Cantitate
[UM/zi]

Cantitate
[UM/an]

-

1

112

Abur (producere apa calda) [t]
Condens abur - recirculat in
reteaua de condens

Continuu - 0.25 t/h

6

671

Continuu - 0.25 t/h

6

671

Apa de racire tur/retur [m3]

Continuu - 66 m3/h

1584

177408

Aer instrumental [Nm3]
Aer tehnologic [Nm3]

206
275

824
1801

92123
201352

Energie electrica [kW]

-

3000

335400

Cantitate
[t/sarja]
23
0.3

Cantitate
[t/zi]
90
1.1

Cantitate
[t/an]
10084
123

Apa demineralizata pentru
completare apa calda [t]

Produse obtinute
Solutie silicat de sodiu 1.6
Precipitat filtru

Toate utilitățile necesare lucrărilor de amenajare / construire si functionare
vor fi asigurate prin bransamente la retelele de utilitati existente a S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. astfel:
- apa potabilă

Alimentarea cu apa potabila se va face prin branşarea noii instalaţii la
reteaua de apa potabila.
Apa va fi utilizata pentru consum igienico – sanitar si la dusul de salvare si
fantana de ochi.
- apa industriala recirculata
Alimentarea cu apa industriala recirculate se va face prin branşarea noii
instalaţii la reteaua de apa industriala tur – retur aferenta gospodariei de apa
recirculata G6. Apa va fi utilizata in circuit inchis pentru racirile necesare in
procesul tehnologic.
- apa demineralizata
Apa demineralizată va fi asigurată din instalatia Apa demineralizata
prin bransament si va fi utilizat in procesul de fabricatie si la spalari.
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- energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a instalatiei se va realiza printr-un
circuit separat din statia de alimentare din incinta CHIMCOMPLEX (echipată cu
două posturi de transformare de 200 KVA) până la camera electrică care va fi
instalată în exteriorul clădirii de fabricatie. Aici vor fi instalate tablouri electrice
noi, dedicate instalației silicat de sodiu. Puterea instalată a consumatorilor noi va
fi de cca. 150 kW, iar consumul estimat de 88 kW/h.
Nu va fi necesară marirea capacității autorizate prin ATR pentru CHIMCOMPLEX.
- aer comprimat (instrumental)
Va fi asigurat din reteaua de distributie dezvoltată la nivelul societatii.
Local, va putea fi instalată o solutie compensatorie de stocare (vas sub
presiune) pentru a limita influeentele din retea.
- abur
Alimentarea cu abur, se va realiza din reteaua S.C. CHIMCOMPLEX S.A. (din
bara de productie a unitatilor de cogenerare).
Condensul rezultat va fi returnat in reteaua de condens, pentru reutilizare.
Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice
Tabelul Nr. 1.1

Producţia
Denumire

Cant. anuală

Resurse folosite în scopul asigurării producţiei
Denumirea

Solutie silicat de sodiu 30.000 t/an Nisip cuartos[t]
Sol. hidroxid de sodiu 50% [t]
Apa demineralizata pt. reactie
[t]
Abur (proces) [t]
Apa demineralizata pt.
completare apa calda [t]
Abur (producere apa calda) [t]
Condens abur - recirculat in
reteaua de condens [t]

Cantitate
anuală

Furnizor

9080
10886
3113

CHIMCOMPLEX S.A.
CHIMCOMPLEX S.A.

6327

CHIMCOMPLEX S.A.

332

CHIMCOMPLEX S.A.

1994
1994

CHIMCOMPLEX S.A.
CHIMCOMPLEX S.A.
CHIMCOMPLEX S.A.

Apa de racire tur/retur [m3]
Aer instrumental [Nm3]

525888
273799

Aer tehnologic [Nm3]

598436

CHIMCOMPLEX S.A.

Energie electrica [kW]

1040520

CHIMCOMPLEX S.A.
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1.8 INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANŢELE SAU PREPARATELE CHIMICE
Substanţele periculoase vehiculate in cadrul instalatiei sunt identificate
conform prevederilor legislative în vigoare şi anume:
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548 ECC si
1999/45 EC precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006;
a) Materii prime
• Nisipul cuartos, de puritate 98% se va aproviziona vrac, transportat în
camioane cu prelate. Se va depozita in incinta inchisă (depozitul de nisip).
Nu este clasificat ca substanta periculoasa.


Solutia de hidroxid de sodiu 50% din productia internă a
CHIMCOMPLEX S.A. Soluția de hidroxid de sodiu va fi stocată pe
amplasamentul instalatiei într-un rezervor de lucru exterior (100-TK104),
prevăzut cu o cuvă de protectie pentru preluarea scurgerilor accidentale.
Hidroxidul de sodiu solutie este un produs cu caracter coroziv. In
prezenta aerului, produsul se carbonatează (sub actiunea bioxidului de
carbon din aer). Reactiile cu acizii puternici se desfășoară cu degajare mare de
caldură. Nu este volatil dar se ridică ușor în aer sub forma de aerosoli
Fraze de pericol și pictograma de pericol (conform regulamentului CLP):
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor
H 290: Poate fi coroziv pentru metale

Măsurile de stocare și manipulare vor fi luate conform Fisei cu date de
securitate (anexa).
b)

Produse finite

produs finit se va obtine soluţia de silicat de sodiu (cunoscuta ca si
apa de sticla), care va avea proprietati asemănătoare soluției de hidroxid de
sodiu. Fraze de pericol și pictograma de pericol (conform regulamentului CLP):
1.Ca
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H315: Provoacă iritarea pielii
H 318: Provoacă leziuni oculare grave

Natura compusului este anorganică. Silicații solubili, după diluare,
depolimerizează rapid în specii moleculare care nu pot fi diferentiate de silice
dizolvată natural. Acestea se combină cu ioni precum Ca, Mg, Fe, Al și alții,
pentru a ajunge compuși insolubili, asemănători cu constituenții solurilor
naturale.
Măsurile de stocare și manipulare vor fi luate conform Fisei cu date de
securitate (anexa).
Informaţii despre materiile prime, produse finite, subsatanţele sau preparatele chimice
Tabelul Nr. 1.2

Denumirea materiei prime,
a substanţei sau a
preparatului chimic

Cantitatea anuală /
existentă în stoc (tone)

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a
preparatelor chimice

MATERII PRIME SI SEMIFABRICATE
Nisip cuartos
Solutie de NaOH, 50%

9080 t/an
10.886 t/an

Nu este clasificata ca substanta periculoasa
Substanta nominalizata GHS O5- Coroziv
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea
ochilor
H 290: Poate fi coroziv pentru metale

PRODUSE FINITE
30.000 t/an
Solutie de silicat de sodiu

Substanta nominalizata GHS O5- Coroziv
H315: Provoacă iritarea pielii
H 318: Provoacă leziuni oculare grave

Toate substantele utilizate vor fi manipulate si depozitate în conformitate
cu cerinţele din fişele cu date de securitate (anexa).
Se vor lua în considerare toate frazele de risc, frazele de securitate şi
măsurile de protecţie si se vor implementa prevederile din fişele cu date de
securitate pentru substanta utilizata.
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1.9

INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI SAU BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL
În faza de constructie se vor executa lucrari de excavare, lucrari de
amenajare a amplasamentului, amplasare si montare a utilajelor, fiind posibila
aparitia poluarii fonice.
Prezenta zgomotului in mediul ambiental cu repercusiuni asupra stării de
sănătate si confort al colectivităţii umane expuse defineşte poluarea sonora.
Nivelul noxei “zgomot” este reglementat prin STAS, norme pentru diverse
tipuri de utilaje, vehicule, pentru incinte industriale, etc., funcţie de natura şi tipul
de zgomot.
Limitele maxime admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului
Din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS
10 009 – 88 „Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”.
Pentru incinta amplasamentului, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele
care se vor utiliza pentru operaţiile de executie si montaj va trebui sa se
încadreze sub urmatoarele valori:
- 65 dB (A) – la limita incintei
- 90 dB (A) – în interiorul incintei
Zgomotul şi vibraţiile pot sa apăra numai în timpul execuţiei unor lucrări din
faza de şantier. Pentru a nu se depăşi limitele de toleranta admise, utilajele şi
mijloacele de transport folosite trebuie sa fie supuse procesului de atestare
tehnica.
În cele ce urmează se prezintă principalele surse de zgomot asociate
activităţilor care se vor desfăşura în cadrul amplasamentului:
- utilaje si vehicule utilizate in faza executării lucrărilor de construcţii:
excavator, buldozer, utilaje de transport materiale
- circulaţia autoturismelor la intrarea si ieşirea din amplasament
- manevrarea materialelor pe platforma libera
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5 din HG 493/2006,
privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, acesta nu va depăşi valoarea limita
de expunere L(EX, 8h) de 87 dB(A).
In vecinatatea amplasamentului nu exista receptori care sa necesite
protectie.
Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie
de masuri tehnice si operaţionale cum ar fi:
 folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot
– nivelul de zgomot nu va depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament
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 diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor

oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuării operaţiilor de
descărcare a materialelor
Menţionam ca toate sistemele constructive, materialele si elementele de
construcţie noi si/sau de import vor fi utilizate doar daca sunt agrementate tehnic
si vor respecta prevederile legislaţiei învigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006,
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente
destinate utilizării în exteriorul clădirilor).
În faza de funcţionare a investitiei, sursele de zgomot si vibratii vor fi
motoarele electrice ce antreneaza utilajele dinamice ( pompe, banda
transportoare, ventilator), traficul auto.
Pentru preluarea eventualelor vibratii, prin proiect s-a prevazut:
 fundaţii independente monobloc cu centrări corespunzătoare la utilajele
dinamice (pompe, banda transportoare, filtru)
 rodaj mecanic,
 instalaţii adecvate de ungere,
 echilibrarea utilajelor.
 verificarea periodica a echipamentelor cu organe de maşini în mişcare
Prin proiect s-a prevazut ca utilajele instalatiei sa fie amplasate in hala
inchisa, peretii halei sa fie realizati din panouri tip sandwich (caseta structurala +
vata minerala+ caseta de fatada din tabla), ceea ce va asigura un grad avansat
de retinere a zgomotului.
Nisipul cuartos va fi descarcat si manipulat in incinta inchisa, depozitul de
nisip, ceea ce diminua nivelul de zgomot la limita instalatiei.
Traficul auto va fi o sursa discontinuu de zgomot si va fi generat numai la
sosirea si plecarea mijloacelor auto pentru incarcare.
Conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1/2007 actualizata la
01.02.2010 sursele de zgomot pe platforma S.C. CHIMCOPLEX S.A. sunt :
- instalatiile de productie si instalatiile auxiliare, prin echipamente in
functiune, in special: compresoare, ventilatoare, suflante, pompe
- purje de la CET-uri
- traficul uzinal
La limita amplasamentului exista surse de zgomot datorita traficului CF
Valoarea maxima admisa a nivelului de zgomot la limita amplasamentului,
conform prevederilor STAS 10009/1988 – este de 65 dB(A), valoarea curbei de
zgomot, Cz 60 dB.
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Prin cele menţionate se apreciaza că nivelul de zgomot la limita societatii
nu va fi influentat de functionarea instalatiei si nu se va depăşi valoarea maxim
admisa de 65 dB.
Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate
Măsuri de
eliminare/
Reducere
a poluării

Cu implementare măsurilor
de eliminare/reducere a
poluării

Pe zone rezidenţiale,
de recreere sau alte
zone protejate cu
luarea în considerare a
poluării de fond
Fără măsuri de eliminare/
reducere a poluării

Pe
zona
obiectiv

Pe zone de protecţie/restricţie aferente
obictuvului, conform legislaţiei în vigoare

Poluare de fond

Poluare maximă permisă
(limita maximă admisă pt. om şi mediu)

Nr. surse de poluare

Sursa de poluare

Tipul poluării

Tabelul Nr. 1.3
Poluare calculată produsă de
activitate şi măsuri de
eliminare/reducere

A. In faza de executie a investitiei

Poluare
fonica
(zgomot
vibratii )

excavatoare
buldozere,
autobasculante,
picamer

10

Lech zi
65dB(A)
Cz= 60

Activitãti
învecinate
45 dB(A)
Cz=40

Sunt surse
exterioare de
zgomot cu
acţiune pe
perioada de
constructie,
active numai
pe timpul zilei,
cu impact
mediu asupra
receptorilor
învecinaţi

B. In faza de functionare
Poluare
fonica
(zgomot
vibratii )

Utilaje dinamice
- banda
transportoare
- pompe
- ventilator

1
11
2

Lech zi
65dB(A)
Cz= 60
Lech
noapte
45 dB(A)
Cz=40

Activitãti
învecinate
45 dB(A)
Cz=40
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1.10
DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL
PROIECTULUI ŞI INDICAREA MOTIVULUI ALEGERII UNEIA DINTRE ELE
1.10.1 Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
Prin nerealizarea proiectului propus, societatea na va exploata eficient
resursele existente pe amplasament: solutie NaOH, abur, apa industriala.
1.10.2 Alternativa “1”
Reprezinta situatia in care investitia s-ar realiza intr-o alta locatie.
Nu poate fi luata in discutie o asemenea alternativa, deoarece ar trebui
realizate cai de acces noi si instalatii noi de asigurare a utilitatilor.
1.10.3 Alternativa “2” sau alternativa de proiect
Reprezinta varianta in care proiectul se realizeaza in incinta industriala
propusa. Aceasta varianta a fost aleasa avand in vedere urmatoarele :
- existenta terenuluii liber de constructii
- existenta cailor de acces
- existenta retelelor de utilitati la care se va bransa noua investitie
- existenta retelelor de canalizare si a statiei de epurare pentru tratarea
apelor uzate
- existenta retelei de canalizare meteorica
Amenajarea noii instalatii in conditiile respectarii proiectului va avea un
impact nesemnificativ asupra mediului inconjurator. Nivelul tehnologic adoptat si
utilajele propuse sunt de ultima generatie si sunt in conformitate cu cele mai bune
tehnici in domeniu.
1.11 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A AMPLASAMENTULUI PENTRU
ALTERNATIVELE LA PROIECT
Conform Planului de încadrare în zonă (anexă) investiţia se va realiza în
incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A., situata in str. Industriilor nr. 3, municipiul Oneşti,
jud. Bacău.
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Oneşti, se aflã situată pe platforma industrială
Borzeşti, pe malul stâng al râului Trotuş, la cca. 8 km de municipiul Oneşti, în
apropierea drumului E 577 şi are următorii vecini:
Nord - Vest
S.C. TERMOELECTRICA – Sucursala Electrocentrale Borzesti CET1
Sud - Est
proprietăţi particulare, teren agricol
Est
raul Trotus
Nord – Est
proprietăţi particulare, teren agricol
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Din punct de vedere fizico – geografic, platforma industrială Borzeşti din
care face parte şi S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Oneşti, este situată în Subcarpaţii
Orientali, pe valea Trotuşului.
Regiunea este în general deluroasă, cota frecventă fiind cuprinsă între 250
– 450 m iar cota dominantă între 600 – 1200 m. Orientarea culmilor este de la
vest la est iar înclinarea pantelor fiind de la nord la sud şi de la vest spre est.
In ceea ce priveşte gradul de fragmentare a reliefului, acesta se poate
califica ca fiind moderat.
Zona de locuit cea mai apropiată faţă de noua instalatie se găseşte la o
distanţă de cca. 500 m, pe directia vest , localitatatea Borzesti.
La est de incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A. la distanţa de cca. 200 m se află
râul Trotuş.
Detaliile de amplasare a instalatiei sunt prezentate în Planul de situaţie
(anexã).
Terenul pe care se prevede realizarea investiţiei se afla în plan
orizontal, această configuratie topografică fiind realizata încă din etapa de
amenajare a incintei generale pentru S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Modul de încadrare in planurile de amenajare a teritoriului a fost reglementat
prin certificatul de urbanism nr. 274/21.12.2017, eliberat de Primăria municipiului
Onesti(anexa)

2.
2.1

PROCESE TEHNOLOGICE
PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCŢIE

Procesul tehnologic pentru obtinerea solutiei de silicat de sodiu (modul
2.4 si modul 1.6) cuprinde următoarele etape:
• Aprovizionare, stocare nisip si pregătirea amestecului de reactie;
• Etapa de reactie;
• Racirea solutiei de silicat de sodiu
• Etapa de filtrare
• Depozitare si livrare produs finit.
Aprovizionare, stocare nisip si pregătirea amestecului de reactie
Prima fază a procesului este reprezentată de aprovizionarea, stocarea și
respectiv alimentarea instalatiei cu nisip cuartos. Acest material va fi
aprovizionat cu mijloace auto de transport care vor descărca, prin basculare,
în interiorul clădirii depozitului de nisip. Întrucât una dintre condițiile
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importante privind nisipul (exceptând compozitia si absenta impurificatorilor)
este umiditatea acestuia, depozitul de nisip a fost amenajat într-o soluție
constructiva de tip închis. Spatiul destinat stocării nisipului cuartos este de
aproximativ 240 mp, capacitatea de stocare fiind dimensionată pentru 10 zile
de productie.
Alimentarea instalației cu nisip se va realiza cu ajutorul unui încărcător
frontal în buncărul de alimentare al benzii transportoare 100-SC100, care
transporta nisipul curators în sistemul de cântărire / dozare 100-TA102, de
unde gravitational ajunge in vasul de preparare a suspensiei 100-R101.
Tot acest ansamblu este carcasat si prevazut cu o baterie de filtre100F102, amplasata deasupra sistemului de cantarire/dozare.
Aerul cu continut de pulberi rezultat de la operatia de incarcare a nisipului
cuartors este aspirat cu ajutorul ventilatorului 100 – K101prin bateria de filtre
100 F-102 si evacuat in hala. Periodic, praful acumulat în sacii filtrului va fi
descărcat in sistemul de cantarire/dozare, reintrând în proces.
Soluția de hidroxid de sodiu 50% din productia interna a Chimcomplex
S.A. este adusă în instalație pe conducta și stocată într-un rezervor tampon
100-TK104, instalat exterior, între clădirea instalației si depozitul de nisip.
Rezervorul va avea o capacitate de stocare de 45 mc, capacitatea
calculată pentru 8 șarje.Din rezervorul de stocare solutia de hidroxid de sodiu
50% este transvazată cu pompa 100-P108 în vasul de preparare a suspensiei
100-R101.
Vasul 100-R101 este montat semiîngropat intr-o cuva betonata (până la
cota - 4 m). Pentru evacuarea lichidelor ajunse accidental in cuva betonată este
prevăzută o bașă si o pompă de recuperare pentru reintroducerea lichidului
scurs in circuitul de productie.
In vasul 100-R101se obtine o suspensie formată din apă, hidroxid de
sodiu 50% și nisip,
Etapa de reactie
Suspensia formata este transferată în cele două vase de reactie 100R102 A/B, unde are loc etapa de reactie si anume, solubilizarea dioxidului de
siliciu in solutia de NaOH 50%.
nSiO2 + 2NaOH = Na2O*nSiO2 + H2O
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Reacția are loc sub presiune și la o temperatură cuprinsă intre 190°C și
200°C. Presiunea în vasele 100-R102 A/B se realizează folosind abur
supraincalzit aflat la o presiune corespunzătoare temperaturii de reacție.
Prin montjusare (transvazare cu ajutorul aerului comprimat), produsul
de reactie este trecut în vasul cu agitare 100-TK101 A/B.
Solutia de silicat de sodiu obtinută în etapa de reactie contine impuritati
solide si nisip nereactionat, cantitatea lor depinzând de puritatea nisipului si de
conditiile de reactie.
Racirea solutiei de silicat de sodiu
Produsul obtinut în etapa de reactie are o temperature de cca. 200°C si
pentru a putea fi filtrat este adus la temperatura de 80 - 85°C cu ajutorul
schimbătoarelor de căldură 100-E101/E102.
Racirea se face cu apa, cu recircularea integrala a apei de racire.
Etapa de filtrare
Filtrarea solutiei de silicat de sodiu se realizează folosind cele două filtre
presă 100-FL101 A/B.
In urma procesului de filtrare, se obtine o cantitate de aproximativ 390 t/an
(in functie de calitatea nisipului) turtă de nisip cuartos – cu o umiditate de 30%
(contine SiO2 nereacționat, impurități insolubile din materia primă și apă).
Această turtă, rezultată în urma filtrării este un deșeu nepericulos fiind
eliminată ca atare la depozitul de deșeuri al societatii.
Din constructie, filtrele sunt prevăzute cu sistem de spălare automată la
presiune înaltă a pânzelor de filtru. Lichidul rezultat în urma spălării (continand
silicat de sodiu, si având un pH de aprox. 10) este recirculat pentru prepararea
amestecului de reacție.
Emisiile de vapori (vapori de apă) din cadrul instalației (aerisirile
rezervoarelor) sunt colectate prin conducte de transport și conduse la evacuare,
printr-o coloană cu Dn 100 mm, pe acoperișul clădirii.
Parametrii procesului, conditiile de reactie, etapa de purificare a produșilor
de reacție, procedeul de obtinere a silicatului de sodiu – sunt influentate decisiv
de calitatea, puritatea și structura cristalină a materiei prime (nisipului).
Depozitarea si livrarea produsului finit
Pentru stocarea produsului finit sunt prevăzute vasele 100-TK102A/B, vase
intermediare de zi din linia de producție, parcul final de rezervoare (către livrare)
este compus din vasul 100-TK105 pentru solutia de silicat de sodiu modul 1.6
Pagina 29 din 93

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU”
BENEFICIAR: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

(care asigura stocarea productiei a 2 zile), respectiv vasele 100- TK106A/B
pentru solutia de silicat de sodiu modul 2.4 (care asigura stocarea productiei a 4
zile).
Din aceste vase, cu ajutorul pompelor (fiecare vas e echipat cu propria pompă
de transfer) produsul este transferat în vehiculele de transport (cisterne auto).
Este important de precizat că, datorită proprietăților specifice ale soluțiilor
de silicat de sodiu, acestea trebuie stocate si transportate în conditii
controlate de temperatură. De aceea, toate vasele de stocare sunt
prevăzute cu sisteme de încălzire care utilizează apa caldă.
Apa calda este obtinuta in instalatie, intr-un schimbator de caldura prin
incalzirea apei demineralizate cu abur. In circuitul de apa calda se utilizeaza apa
demineralizata, pierderile fiind completate tot cu apa demineralizata.
Din cauza necesitatii mentinerii produsului finit in conditii controlate de
temperatura, este recomandat sa se stocheze o cantitate cat mai mica de
produs finit, pentru a reduce costurile generate de incalzire.
2.2

NIVELUL TEHNOLOGIEI ADOPTATE

Implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operarea instalaţiilor de
mari dimensiuni, atât industriale cât şi agricole este unul dintre cele mai
importante instrumente utilizate în protecţia mediului şi constituie cea mai
importantă parte a procesului integrat de prevenire şi control al poluării (IPPC).
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă cel mai avansat stadiu în
dezvoltarea tehnologiilor utilizate şi a metodelor de operare, care pot fi
implementate într-un anumit sector industrial, cu condiţia să fie acceptabile din
punct de vedere economic şi tehnic şi care asigura per ansamblu eficienţă
maximă din punct de vedere al protecţiei mediului.
Ca rezultat al alinierii legislaţiei la cea a UE, s-a emis Legea 278/2013
privind emisiile industriale.
Aceste reglementări impun utilizarea BAT pentru un anumit număr de
sectoare industriale, printre care si industria chimica anorganica.
Evaluarea tehnologiei de obtinere a silicatului de sodiu ce urmeaza sa fie
realizata la SC Chimcomplex SA Borzesti s-a efectuat pe baza Reference
Document on „Best Available Techniques for the Production of Speciality
Inorganic Chemicals" - ediţia august 2007, pentru gestionarea apelor reziduale
provenite de la spalarea instalatiei la revizie sau in situatii accidentale s-a
efectuat pe baza Decizie de punere in aplicare (UE) 2016/902 A CE din 30 mai
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2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor
reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European și a Consiliului, pentru monitorizarea emisiilor in aer si apa pe baza
REFs - Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations – editia
iulie 2018, iar pentru gestionarea deseurilor rezultate din procesul de fabricatie
pe baza Deciziei de punere in aplicare (UE) 2018/1147 A CE din 10 august 2018
de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și
a Consiliului.
Procesul tehnologic de obţinere a silicatului de sodiu ce urmeaza sa fie
aplicat la SC Chimcomplex SA Borzesti nu este prezentata “ilustrativ” în
documentul BREF mentionat, astfel incat evaluarea în raport de BAT se poate
estima numai pentru anumite procese şi/sau operaţii unitare şi/sau echipamente.
Domeniu
Reference Document
on „Best Available
Techniques for the
Production
of
Speciality Inorganic
Chemicals” – edtia
august 2007.

Concluzie BAT
Sinteza/reacţia/calcinarea
BAT constă în reducerea emisiilor
şi a cantităţii de reziduuri generate
prin punerea în aplicare a uneia
sau a mai multora dintre
următoarele măsuri:
- utilizarea unor materii prime cu
puritate ridicată,
- îmbunătăţirea eficienţei
reactoarelor,
- îmbunătăţirea sistemelor de
catalizatori.

Pentru procesele discontinue, BAT
constă în optimizarea
randamentelor, reducerea emisiilor
şi a deşeurilor prin alternarea
adaosurilor de reactanţi şi reactivi.
BAT pentru procesele discontinue
constau de asemenea în reducerea
operaţiunilor de curăţare prin
optimizarea secvenţelor pentru
adăugarea materiilor prime şi
auxiliare.
Infrastructura
BAT constă în reducerea emisiilor
difuze de praf în special a celor
generate la depozitarea şi
manipularea materialelor/

Descriere tehnica aplicata
Prin proiect se prevede utilizarea
nisipului cuartos de puritate 98% si
a apei demineralizate si a
hidroxidului de sodiu sol 50%
obtinute in instalatii proprii dupa
tehnologii BAT.
Reactorul va fi echipat cu :
- sistem de indicare si inregistrare a
presiunii;
- sistem de indicare si inregistrare a
temperaturii
- sistem de alarmarea la depasirea
valorilor de atentionare;
- supape de siguranta
Procesul e de tip sarja, pe baza
unor retete prestabilite – operatorul
este ghidat si ajutat in procesul de
comanda al sarjelor de catre
sistemul de control DCS;
Curatarea instalatiei se va face
numai la schimbarea tipului de
produs si in revizie.

Aprovizionarea nisipului cuartos se
va face cu mijloace de transport
prevazute cu prelata;
Nisipul cuartos va fi descarcat si
manipulat
in
incinta
inchisa,
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produselor, prin aplicarea uneia
sau a mai multora din următoarele
tehnici: depozitarea materialelor în
sisteme închise, folosirea zonelor
acoperite, ferite de ploaie şi de
vânt, închiderea parţială sau totală
a echipamentelor de producţie,
utilarea echipamentelor cu capace
protectoare şi conducte în vederea
capturării emisiilor difuze de praf şi
efectuarea regulată a operaţiunilor
de întreţinere.
Tehnici transversale (aplicabile în
diverse etape de fabricare)
Atunci când se manipulează
substanţe care prezintă un risc
potenţial de contaminare a solului
şi a apelor subterane, BAT constă
în reducerea poluării solului prin
proiectarea, construirea şi
operarea fabricilor în vederea
reducerii emisiilor de materiale.

(depozitul de nisip), ceea ce va
diminua emisia de praf la nivelul
instalatiei.
Ansamblul
format
din
banda
transportoare nisip cuartors si
sistemul de cântărire / dozare va fi
carcasat si prevazut cu o baterie de
filtre de retinere a pulberilor .
Conform proiectului, filtrul local de
colectare pulberi are o prescripție
tehnică de max. 5 mg/Nmc particule
la evacuare.
Pentru prevenirea poluarii solului,
prin proiect s-a prevazut:
-betonarea
integrala
a
amplasamentului instalatiei
- rezervorul de stocare solutie
NaOH 50 % (100-TK104), este
prevăzut cu o cuvă de retenție
pentru
preluarea
scurgerilor
accidentale.
- utilajele statice si dinamice sunt
etanse, confectionate din materiale
rezistente la fluidele de lucru (titan,
otel protejat, materiale plastice),
prevazute cu automatizari locale,
conducerea procesului tehnologic
realizandu-se
dintr-un tablou de
comanda printr-un sistem de control
distribuit DCS;
- pompele de alimentare si
evacuare vor fi prevazute cu
etansari
specifice
produselor
vehiculate
- estacadele de conducte vor fi
amplasate
aerian,
deasupra
platformei
betonate.
Orice
defectiune aparuta se poate observa
imediat, luandu-se
masuri de
remediere .
- constructiile din beton cat si cele
metalice vor fi protejate anticoroziv;
- zona aferenta rampei
va fi
betonata, prevazuta cu guri de
scurgere si rigola mediana pentru
colectarea apelor pluviale posibil
impurificate, cu dirijarea lor in
canalizarea
chimic
impura
anorganica din zona.
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BAT constă în educarea şi
formarea profesională continuă a
personalului. Aceasta cuprinde
angajarea unui personal care
posedă o formare profesională
temeinică în domeniul ingineriei
chimice şi al operaţiunilor chimice
desfăşurate, formarea profesională
continuă la locul de muncă al
angajaţilor, evaluarea periodică şi
înregistrarea performanţelor
personalului şi instruirea acestuia
cu privire la modul de rezolvare a
situaţiilor de urgenţă, la regulile de
protecţie a muncii şi sănătăţii la
locul de muncă şi la regulamentele
privind produsele şi siguranţa
transportului.
BAT constă în evaluarea
structurată a siguranţei în condiţii
normale de funcţionare şi în luarea
în considerare a efectelor produse
de deviaţiile proceselor chimice în
timpul operării. Pentru a asigura
controlarea adecvată a unui
proces, BAT constă în aplicarea
uneia sau a mai multora din
tehnicile următoare: măsuri
organizaţionale, tehnici automate
de control, inhibitori de reacţie,
răcire de urgenţă, construcţie
rezistentă la presiune, sisteme de
eliberare a presiunii.

Pentru
operarea
instalatiei,
societatea va redistribui personal
din alte instalatii tehnologice,
personal calificat, cu pregatire
profesionala temeinica in domeniul
chimic.
In functionare
se va respecta
disciplina tehnologica si se vor lua
toate
masurile
tehnice
si
organizatorice
care
sa
evite
producerea de scapari accidentale,
avarii sau alte evenimente tehnice.
Personalul va fi instruit cu riscurile si
pericolele manipularii solutiei de
hidroxid de sodiu si a solutiei de
silicat de sodiu.
Toate substantele utilizate vor fi
manipulate si depozitate în
conformitate cu cerinţele din fişele
cu date de securitate.
In vederea conducerii optime a
proceselor si pentru prevenirea
producerii unui accident tehnic, va
fi implementat un sistem de
control distribuit DCS aferent
instalației. Sistemul de control
distribuit, de tip DCS va conecta
toate dispozitivele smart existente
în instalație (senzori de nivel,
presiune după caz, robinete de
control, debitmetre, supape de
siguranța, rute de descărcare
produse, stări echipamente etc.)
si va fi montat in camera de
comanda.
Sistemul de control si de siguranta
asigura:
- detectarea
automată
a
funcționării
anormale
a
echipamentelor;
- detectarea
automată
a
funcționării anormale a procesului
controlat;
- asigurarea izolarii procesului si
eventual a depresurizarii in anumite
conditii anormale de functionare;
- asigurarea de masuri pentru
prevenirea situatiilor de avarie;
- asigurarea măsurilor de limitare a
efectelor sau escaladării unei
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Decizia de punere in
aplicare (UE)
2016/902 A CE din 30
mai 2016 de stabilire
a concluziilor privind
cele mai bune tehnici
disponibile (BAT)
pentru sistemele
comune de
tratare/gestionare a
apelor reziduale și a
gazelor reziduale în
sectorul chimic, în
temeiul Directivei
2010/75/UE a
Parlamentului
European și a
Consiliului

3.Emisii în apă
3.1. Consumul de apă și
producerea de ape uzate
BAT 7.Pentru a reduce consumul
de apă și producerea de ape uzate,
BAT constă în reducerea volumului
și/sau a cantității de poluanți a
fluxurilor de ape uzate, creșterea
gradului de reutilizare a apelor
uzate în procesul de producție,
precum și recuperarea și
reutilizarea materiilor prime.
BAT 8.Pentru a se evita
contaminarea apei necontaminate
și pentru a se reduce emisiile în
apă, BAT constă în separarea
fluxurilor de ape reziduale
necontaminate de fluxurile de ape
reziduale care trebuie tratate.

BAT 12. În vederea reducerii
emisiilor în apă, BAT constă în
utilizarea unei combinații adecvate
a tehnicilor de epurare finală a
apelor uzate.

consecințe periculoase;
- furnizarea de informații de
alarmare atat sonoră cat și vizuală
pentru alertarea operatorilor și
pentru a permite acestora să
evalueze situatia si sa actioneze in
consecinta;
- optimizarea
procesului
de
productie si pastrarea calitatii tuturor
sarjelor;
In procesul de fabricatie a solutiei de
silicat de sodiu se utilizeaza apa
demineralizata conform retetei,
aceasta apa regasindu-se in
produsul finit.
Din procesul de fabricatie rezulta
ape de spalare de la spalarea
instalatiei (operatie efectuată la
schimbarea tipului de produs) si de
la spalarea panzelor de filtru
aferente filtrelor presa (cand este
necesar).
Apele de spalare nu vor fi
descărcate la canalizare, vor fi
preluate prin retelele de conducte a
instalatiei, într-un vas de stocare
apă de spălare, de unde vor fi
reutilizate în procesul de fabricatie
la prepararea amestecului de
reactie, fiind integrate in produsul
finit.
Prin proiect, din procesul de
fabricatie nu rezulta ape uzate
tehnologice, rezulta doar ape uzate
menajere, ape pluviale posibil
impurificate si ape pluviale
conventional curate.
Pentru fiecare tip de apa uzata
rezultata, prin proiect este prevazuta
a se realiza canalizare separat cu
bransare la canalizarile existente in
societate astfel:
- apa uzata menajera va fi
evacuate prin canalizarea menajera
nou proiectata
si descarcata in
canalizarea menajera a societatii cu
epurare finala in statia de epurare a
orasului;
- apele pluviale posibil impurificate
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Depozitare chimicale

Emissions from Storage – editia
iulie 2016

Gestionare deseuri

Decizia de punere in aplicare (UE)
2018/1147 A CE din 10 august
2018 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru tratarea
deșeurilor, în temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului
European și a Consiliului
REFs - Monitoring of Emissions to
Air and Water from IED
Installations – editia iulie 2018

Monitorizarea
emisiilor in apa si aer

colectate in cuva rezervorului de
stocare solutie de NaOH
vor fi
evacuate prin sistemul de canalizare
nou proiectat, în colectorul de ape
chimic impure anorganice din zona,
de unde vor fi dirijate la Statia de
epurare finala 019 a societatii
- apele
posibil
impurificate
rezultate de la rampa de incarcare
vor fi preluate de gurile de scurgere
si rigola mediana si vor fi dirijate la
canalizarea chimic anorganica din
zona, de unde vor fi dirijate la Statia
de epurare finala 019 a societatii
- apele conventional curate de
pe
platforma
betonata
si
acoperişul cladirilor (instalaţiei,
depozitul de nisip, cladirea anexa)
vor fi dirijate prin rigole si guri de
scurgere
in
reţeaua
nou
proiectata, apoi dirijate
in
colectorul meteoric existent in
zona – Meteoric III.
Pentru depozitarea hidroxidului de
sodiu solutie se va realiza un
rezervor de zi, prevazut cu cuva de
retentie;
Pentru depozitarea solutiei de silicat
de sodiu se vor realiza 2 rezervoare
de produs finit, deasemenea
amplasate pe platforme betonata,
prevazute cu legaturi la canalizarea
chimica anorganica din zona.
Neaplicabil - Turta de nisip rezultata
din procesul de fabricatie este un
deseu solid nepericulos,care nu va fi
supusa niciunui proces de tratare si
se va depozita in depozitul propriu
pentru deseuri nepericuloase.

Prin proiect, din procesul de
fabricatie nu rezulta ape uzate
tehnologice, rezulta doar ape uzate
menajere, ape pluviale posibil
impurificate si ape pluviale
conventional curate. Gestionarea lor
este descrisa la BAT 12.
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2.3

ACTIVITĂŢI DE DEZAFECTARE
In vederea realizãrii obiectivului de investitie, nu se pune problema unor
activitãti de dezafectare a unor constructii de pe amplasamentul propus, intrucât
acesta este liber de constructii.

3. DEŞEURI
3.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului
In timpul șantierului vor fi gestionate de către Constructor, sub
supravegherea beneficiarului, următoarele categorii de deșeuri:
 Resturi metalice (armatură feroasa) – valorificabil (deșeu metalic)
 Deșeuri metalice neferoase – cabluri electrice cu izolație, rezultate de
la operatia de montaj instalatii electrice si de automatizare( capete de cablu)
Valorificabile prin operatori autorizați.
 Material plastic (PE, PVC, HDPE din izolații, conducte) – valorificabil
prin operator autorizat (coincinerare)
 Lemn – rezultat din cofrag, sprijiniri. Valorificabil
 Ambalaj metalic vopseluri – cutii metalice – valorificabil prin operator
autorizat
 Absorbanti si echipament de protectie individual - (lavete, absorbanți
impregnati cu unsori) colectati separat și valorificati prin operator autorizat
 Deșeuri similar menajere - vor fi colectate în pubele și eliminate la
depozitul de deșeuri CHIMCOMPLEX.
Cantitățile de deșeuri generate, estimate in etapa de șantier sunt:
Cod
deseu

Tip deseu

Cantitate
estimata

17 02 01

Lemn

9 m3

17 02 03

Plastic

0,2 t

17 04 05

Fier si otel

1,8 t

17 04 11

Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

0,4 t

15 01 04

Ambalaj metalic

0,110 t
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15 02 03

Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și
îmbrăcăminte de protectie, altele decat cele
specificate la 15 02 02

0,05 t

20 03 01

Deseuri similar menajere în amestec

0,4 t

Pentru colectarea separată, stocarea și eliminarea deșeurilor rezultate în
etapa de constructie se vor amenaja facilități corespunzătoare.
Zonele de stocare temporară pentru fiecare tip de deșeu în parte
vor fi delimitate și marcate corespunzător cu evidențierea codului deșeului
respectiv. Datorită caracterului nepericulos al deșeurilor, nu vor fi amenajate
construcții special în acest scop.
Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor
pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin
evacuare la depozitele de deşeuri
Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei
Deseurile rezultate in timpul functionarii instalatiei si impactul lor asupra
factorilor de mediu sunt prezentate in tabelul urmator:
3.2

Managementul deşeurilor
Tabelul Nr. 3.1

Cantitate
prevăzută a
fi generată

Starea
fizică
Solid-S
Lichid-L
Semisolid
SS

Codul
deşeului

Codul
privind
principala
propietate
periculoasă

1.15

S

200301

N

-

-

1.15

-

385

SS

060399

N

-

-

390

-

*)

S

060399

N

-

-

-

-

(t/an)
Deşeuri
menajere
Turte de nisip
cuartos
Panza filtranta
uzata

Codul clasificării
statistice

Denumire deşeu

Managementul deşeurilor
-cantitatea prevăzută a fi
generată(t/an)
Valorifi
Elimina Rămasă
cată
tă
în stoc

*) Cantitatea nu poate fi estimate. Se va stabili dupa punerea in functiune a instalatiei

deseuri menajere – rezulta din activitatea socială a personalului ce va
deservi instalatia. Deoarece cantitatea de deşeuri menajere rezultate anual nu se
măsoară, aceasta s-a evaluat conform SR 13400, considerandu-se că un om
produce 0,3 m3/an deşeuri menajere, cu greutatea specifică cuprinsă între 350
…..400 kg/m3. In cadrul instalatiei isi vor desfăşura activitatea 11 persoane, astfel:
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11 persoane x 0,3 m3/an x 350 kg/m3 = 1155 kg/an ~ 1,15 t/an
Depozitarea primară a deşeurilor menajere se va face în europubele
inscriptionate, ce vor fi amplasate pe platforma betonată a instalatiei. Deseurile
menajere vor fi evacuate la depozitul ecologic de deseuri nepericuloase a S.C.
CHIMCOMPLEX S.A.
turta de nisip cuartos – rezulta de la operatia de filtrare. Va avea o
umiditate de 30% si urmatoarea compozitie: SiO2 nereactionat, impurități
insolubile din materia primă si apă. Conform bilantului de materiale se estimeaza
o cantitate de cca. 390 t/an turta de nisip cuartors ce va fi evacuata la depozitul
ecologic de deseuri nepericuloase a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Situatia actuala a Depozitului ecologic pentru deseuri nepericuloase a S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. este :
- suprafata – 24.000 mp
- capacitate totala – 72.500 mc ;
- o singura celula este executata – capacitate 24.000 mc;
- grad de ocupare celula 1 – 65 %.
- spatiul disponibil de depozitare – 8.400 mc
Avand in vedere densitatea nisipului umed de 1,8 t/mc, cantitatea de
390 t/an turta de nisip va ocupa un spatiu de 217 mc, astfel exista suficient spatiu
disponibil in celula 1 a depozitului ecologic.
panza filtranta uzata – rezulta de la operatia de inlocuire a panzei filtrante
de la filtru presa. Va fi supusa operatiei de distrugere dupa care va fi evacuata la
depozitul ecologic de deseuri nepericuloase a S.C. CHIMCOMPLEX S.A..
Societatea CHIMCOMPLEX S.A. are implementat managementul deşeurilor în
conformitate cu:

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

H.G. 856/05.09.2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
concretizat prin Planul de management al deşeurilor ce cuprinde şi programul de
măsuri pentru gestionarea deşeurilor.
Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor
produce un impact asupra mediului.
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4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV
CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA
Consideraţii generale ale impactului potenţial
Functionarea Instalaţiei de preparare solutie de silicat de sodiu , ale cărei
date tehnice au fost prezentate anterior, presupune generarea unui impact
asupra mediului, care prin măsurile pe care proiectantul si operatorul le ia, se va
asigura ca impactul sa nu fie semnificativ.
Dacă se pleacă de la principiul că orice activitate poate genera un impact
care poate fi direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv si negativ asupra mediului atunci trebuie
prognozată magnitudinea acelui impact, pentru a putea fi identificate măsurile
preventive de eliminare a impactului şi dacă acest lucru nu este posibil, de
limitare a efectelor lui asupra mediului.
Aspectele legate de impactul generat vor fi tratate din doua puncte de vedere
1. impactul generat asupra mediului la lucrarile de construictie a instalaţiei
2. impactul generat prin funcţionarea instalaţiei
Măsurile preventive care vor fi luate în consideraţie se referă la evaluarea
alternativelor posibile şi alegerea celor mai puţin periculoase pentru mediu şi având
în vedere că amplasamentul a fost deja ales, acestea se vor referi la variantele de
construire, la folosirea resurselor, la alegerea variantelor tehnice, etc.

4.1 APA
Apa de suprafaţă
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. în incinta căreia se realizează investiţia este situată
pe malul drept al râului Trotuş si distanta de la amplasamentul investitiei pana la
acesta este de cca. 1000 m.
Trotuşul, afluent de dreapta al râului Siret, izvorăşte din munţii Ciucului şi
are o lungime de 149,2 km şi un bazin hidrografic de 4.349 km 2.
Pe teritoriul municipiului Oneşti, Trotuşul curge pe o lungime de 2 km. Albia
sa are o lăţime de 80 – 100 m şi o adâncime de 0,5 – 1,5 m. In profil longitudinal
are o pantă de 0,1 – 1%. Debitul mediu înregistrat este de 30 m 3/s, iar cel mediu
este de 1700 m3/s realizat în 2 mai 1975. Cea mai mică valoare a debitului a fost
înregistrată în anul 1964 de 2,6 m3/s.
Râul Trotuş, colectează în dreptul oraşului Oneşti apele râurilor Oituz,
Caşin şi Tazlău.
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Oituzul are o lungime de 59,5 km şi un debit mediu anual de 2,6 m 3/s.
Caşinul are o lungime de 45,5 km şi un debit mediu anual de 1,1 m 3/s.
Tazlăul are o lungime de 85,3 km şi un debit mediu anual de 2,0 m3/s.
Alimentarea reţelei hidrografice se face predominant din ploi (peste 50%) în
timp ce aportul zăpezii şi al apelor subterane este mai redus (circa 25% fiecare).
Alimentarea din apele subterane reprezintă un procent relativ mic de 6 %,
dar se desfăşoară tot timpul anului.
In zona subcarpatică, reţeaua permanentă este mai rară 0,5 – 0,7 km/km2,
cu un regim al scurgerii mai neregulat. Regimul râurilor depinde direct de regimul
scurgerii, care la rândul său este în strânsă legătură cu litologia, relieful, clima
solul şi vegetaţia regiunii.
Volumul scurgerii anuale înregistrează variaţii lunare. Scurgerea maximă,
care determină la rândul său debite şi nivele maxime, are loc la sfârşitul
primăverii şi începutul verii. In anii ploioşi, râurile din bazinul Trotuşului
înregistrează un al doilea maxim de lungă durată, corespunzător sezonului cald.
Scurgerea cea mai bogată are loc primăvara (35 – 50%) şi vara (15 –25%),
toamna şi iarna râurile participă cu procente mici la volumul scurgerii anuale,
fiecare cu câte 10 – 15%.
In urma ploilor torentiale se produc viituri mari. In timpul viiturilor se produc
inundaţii care afectează suprafeţe relativ întinse şi produc importante pagube
materiale.
Fenomenele de iarnă, pe râul Trotuş, au o durată medie de cca. 30 – 40
zile, din care podul de gheaţă ajunge la cca. 15 – 20 zile, caracteristică fiind
apariţia în fiecare an a formaţiunilor de gheaţă.
Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu, realizat de APM
Bacau, râul Trotuş este identificat ca un tronson supus riscului de substanţe
prioritar-periculoase, în sectorul aval Oneşti - ieşire din judeţ.
Din statistica anuală privind calitatea apei analizate, rezultă ca apa din râul
Trotuş se încadrează în limitele impuse pentru apele de suprafaţă.
Amplasamentul S.C. CHIMCOMPLEX S.A. în incinta căreia se va realiza noua
investitie se afla la cota absolută de 195 – 200 m faţă de NMB, mai mare decât
cota absolută a râului Trotuş, râu aflat la distanţa de cca. 1000 m de
amplasament, deci zona nu este afectată de inundaţii.
Apa subterană
Caracteristicile hidrogeologice zonale au fost stabilite pe baza sudiilor cu
foraje executate de ISPIF in perioadele 1956 – 1977, care au pus in evidenta
cantonarea apei freatice in depozitele aluvionale cuaternare, in urmatoarele
conditii de stratificare litologica:
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- la suprafata terenului se afla un strat de material fin (prafuri, argile) cu
grosimi cuprinse intre 0,90 – 3,90 m;
- stratul acvifer, format din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri caracterizate
de o granulatie foarte variata, avand in unele zone aspect prafos, argilos.
Grosimea stratului este foarte variabila, limitele fiind 1,60 m (terasa inferioara si
7,0 m (terasa superioara).
- la baza stratului acvifer se afla patul sau impermiabil (marne, gresii, argile)
cu panta spre rau, care apare la adancimi cuprinse intre 3,30 – 8,20 m.
Datele hidrologice stabilite prin studiile mentionate au pus în evidenta
urmatoarele:
- nivelul hidrostatic pe amplasament se situează la o adâncime cuprinsa
intre 0,5 – 7,0 m;
- directia generala de curgere subterana este V – E, cu pante cuprinse
intre 3 – 8%, fiind cauzata de drenanta raului Trotus;
- permiabilitatea stratului acvifer variaza intre 10 – 150 m/zi, iar potentialul
acvifer este de 1 – 5 l/s x 100m, respective prin debite de regim de 1- 6 l/s.
Pe amplasamentul S.C. CHIMCOMPLEX S.A. calitatea panzei freatice este
urmarita prin recoltarea de probe de apa din urmatoarele puturi de observare:
F1, F2, F3, F4, F5, F31, F55, F56, F58 si analizata in cadrul laboratorului
Ecologic.
4.1.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII INVESTIŢIEI
In timpul realizării investitiei, în activitatea de execuţie si montaj se va
utiliza apa in scop igienico – sanitar si menajer, de catre personalul firmei
constructoare.
Apele menajere uzate rezultate vor fi colectate in bazinul WC-ului ecologic
si vor fi evacuate la o statie de epurare, prin grija constructorului.
4.1.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
In functionare, instalatia se va alimenta cu urmatoarele tipuri de apa:
- apa potabila
- apa demineralizata
- apa industriala recirculata

Alimentarea cu apa potabila
Alimentarea cu apa potabila se va face prin bransament la reteaua de apa
potabila a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Apa potabila va fi utilizata pentru consumul menajer, la dusul de salvare si
fantana de ochi.
Dusul de salvare si fantana de ochi vor fi utilizate numai in caz de accident.
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Calculul consumului de apă potabilă utilizata in scop igienico - sanitar
Calculul debitelor pentru determinarea necesarului de apa potabilă s-a
făcut în functie de specificul activitătii în conformitate cu STAS-urile 1343/1-2006
şi 1478/1990 şi numărul de personal ce va deservi instalatia.
Total personal:

N personal = 11

Consum specific de apa

qs muncitori = 45 l/om/zi

Programul de functionare a instalatiei: 365 zile/an, 8 ore/sch., 24 ore/zi.
Necesarul de apă pentru nevoi igienico- sanitare - Qng este:
Qng zi med = 1/1000 x N x qs
Qng zi med = 1/1000 x 11 x 50 l/zi = 0,50 mc/zi;
Vanual med = 0,50 mc/zi x 365 zile = 183 mc
Cerintei de apa pentru nevoi igienico- sanitare - Qsg
Qsg zi med = Ks x Kp x Qng zi med
Kp = coeficient de pierderi prin conducte (Kp = 1,15)
Ks = coeficient pentru nevoi proprii (Ks =1,02)
Qsg zi med = 1,02 x 1,15 x 0,5 mc/zi = 0,58 mc/zi;
Vanual med = 0,58 mc/zi x 365 zile = 218 mc
Alimentarea cu apa demineralizata
Alimentarea cu apa demineralizata se va face prin bransament la instalatia
de Apa demineralizata a societatii.
Apa demineralizata va fi utilizata astfel:
- in procesul de fabricatie la obtinerea solutiei de silicat de sodium
- la spalarea instalatiei la schimbarea tipului de produs
- la spalarea panzelor de filtru aferente filtrelor presa.
Apele de spălare rezultate la spalarea instalatiei (operatie efectuată la
schimbarea tipului de produs), au un debit redus – cca. 10 mc. Aceste ape nu
vor fi descărcate la canalizare, vor fi preluate prin retelele de conducte a
instalatiei, în vasul 100-V102 pentru apă de spălare, de unde vor fi reutilizate în
procesul de fabricatie la prepararea amestecului de reactie in vasul 100-R101.
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Pentru situatiile de spălare și curatare totala a instalatiei (opriri și revizii
planificate, estimate la un număr de patru operații / an) apele de spălare vor fi
preluate prin retelele de conducte a instalatiei în vasul 100-V102 pentru apă de
spălare, de unde vor fi reutilizate în procesul de fabricatie la prepararea
amestecului de reactie in vasul 100-R101.
Apele de spalare rezultate de la spalarea panzelor filtrului presa
(conținând silicat de sodiu, și având un pH de aprox. 10) vor fi preluate prin
retelele de conducte a instalatiei în vasul 100-V102 pentru apă de spălare, de
unde vor fi reutilizate în procesul de fabricatie la prepararea amestecului de
reactie in vasul 100-R101.
Conform proiectului, cantitatea de apa demineralizata va fi de 3445
mc/an din care:
3113 mc/an pentru procesul de fabricatie si spalari
332 mc/an pentru completarea pierderilor din circuitul de apa calda
Alimentarea cu apa industriala recirculata
Apa industriala recirculata va fi preluata din gospodaria de apa recirculata G6.
In functionare, se va utiliza apa recirculata la racirea utilajelor. Apa va fi
recirculata in circuit inchis.
Conform proiectului cantitatea de apa recirculata va fi de 525.888 mc/an.
Bilanţul consumului de apă (m3/zi; m3/an)
Tabelul Nr. 4.1.1

Apa prelevată din sursă

Obtinere
solutie
solocat de
sodiu

Cosum industrial

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Retea apa
potabila

0,58 /
191

0,58 /
191

0,58 /
191

-

-

-

-

-

-

-

Retea apa
demineralizata

10,4/
3446

10,4/
3446

_

-

-

_

-

-

Retea apa
recirculata

1584/
525888

1584/
525888

_

-

-

_

-

-

CHIMCOMPLEX

CHIMCOMPLEX

CHIMCOMPLEX

Apa subterană

(coloane
4,10,11)

1

Consum
menajer

Comentarii

Total

Recirculată/
reutilizată
Apa de la alte
obiective

(furnizor)

Consum
total de
apă

a de la propriul
obiectiv

Sursa de apă

Pt. compensarea
pierderilor în sistemele
cu circuit închis

Apa potabilă

Proces
tehnologic

-
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4.1.2.2 Managementul apelor uzate
Din activitatea ce se va desfăşura în cadrul instalaţiei, se vor evacua
următoarele tipuri de ape:
 ape uzate menajere
 ape pluviale conventional curate
 ape pluviale posibil impurificate
Ape uzate menajere
Apele uzate menajere vor rezulta de la grupul sanitar si vestiar. Vor fi
preluate de canalizarea menajera ce va fi realiza din PVC, Dn 110 mm si
evacuate in canalizarea menajera a societatii .
Calculul cantitatii de ape uzate menajere evacuate
Debitele de ape uzate menajere evacuate în reteaua de canalizare a S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. sunt:
Quz zi = Qsg zi = 0,58 m3/zi
Vanual med = 0,58 mc/zi x 365 zile = 312 mc
Ape pluviale conventional curate
Apele meteorice de pe platforma betonata si acoperişul cladirilor
(instalaţiei, depozitul de nisip, cladirea anexa) vor fi dirijate prin rigoli si guri de
scurgere in reţeaua interioara, apoi dirijate in colectorul meteoric existent in
zona - Meteoric III .
Ape pluviale posibil impurificate
Apele impurificate chimic sunt constituite din:
 ape pluviale posibil impurificate colectate in cuva rezervorului de stocare a
solutiei de NaOH
 ape pluviale posibil impurificate de pe platforma betonata aferenta rampei
auto;
Apele pluviale posibil impurificate rezultate de la rampa de incarcare vor fi
preluate de gurile de scurgere si rigola mediana si vor fi dirijate la canalizarea
chimic impura anorganica din zona.
Apele pluviale posibil impurificate colectate in cuva rezervorului de stocare
solutie de NaOH vor fi evacuate prin sistemul de canalizare interioara nou
proiectat, în colectorul de ape chimic impure anorganice din zona care preia
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apele uzate de la Instalatiile HCl II + Hipoclorit de sodiu II, de unde vor fi dirijate
la Statia de epurare finala 019 a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Calculul cantitatii de ape pluviale posibil impurificate rezultate de pe rampa auto
Debitele de ape pluviale (conform STAS 1795– 87) se calculează:
Q = m x I x Σ Ǿ x Sc
m = 0,8 coeficient de intarziere
Sc = 135 mp, suprafata betonata aferenta rampei auto
Ǿ = 0,8, coeficient de scurgere a apei meteorice de pe platforma betonata
I = 110 l/s/ha
Qp imp = 0,8 x 110 l/s/ha x 0,8 x 0,0135 ha = 0,95 l/s
La o ploaie de 15 minute, cantitatea de apa pluviala colectata este de 855 l,
0,885 mc.
Calculul cantitatii de ape pluviale posibil impurificate rezultate din cuva
rezervorului de stocare solutie de NaOH
Debitele de ape pluviale (conform STAS 1795– 87) se calculează:
Q = m x I x Σ Ǿ x Sc
m = 0,8 coeficient de intarziere
Sc = 50 mp, suprafata betonata aferenta cuvei rezervorului
Ǿ = 0,8, coeficient de scurgere a apei meteorice de pe platforma betonata
I = 110 l/s/ha
Qp imp = 0,8 x 110 l/s/ha x 0,8 x 0,005 ha = 0,35 l/s
La o ploaie de 15 minute, cantitatea de apa pluviala colectata este de 315 l,
0,315 mc.
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Bilanţul apelor uzate
Tabelul Nr. 4.1.2

Sursa apelor
uzate, Proces
tehnologic

Grupuri sanitare

Totalul apelor
uzate

Ape uzate evacuate
Menajere

m3/zi

m3/an

0,58

212

Industrial

Pluviale

m3/zi

m3/an

m3/zi

m3/an

l/s

0,58

1212

-

-

-

Rampa auto

0,95

Cuva
rezervorului de
stocare NaOH

0,35

-

Ape direcţionate spre
reutilizare/recirculare
în acest
către alte
obiectiv
obiective
m3/zi

m3/an

m3/zi

m3/an

-

-

-

-

Co
men
tarii

-

4.1.2.3 Prognozarea impactului
Apele uzate menajere
Apele uzate menajere sunt incarcate in general cu substante organice,
compusi ai azotului si fosforului.
Apele uzate menajere nu vor produce impact deoarece vor fi colectate de
reteaua de canalizare menajera aferenta instalatiei cu deversare in reteaua
exterioara menajera a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Apele pluviale posibil impurificate
Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma rampei auto si din cuva
rezervorului de stocare solutie NaOH nu vor produce impact deoarece vor fi
colectate de sistemul de canalizare chimic impura a instalatiei cu deversare in
colectorul de ape chimic impure anorganice din zona, de unde vor fi dirijate
pentru tratare in Statia de epurare finala a societatii.
Apele pluviale conventional curate
Apele pluviale de pe platforma instalatiei si acoperisuri nu vor produce
impact, deoarece vor fi preluate de rigoli si guri de scurgere si evacuate in
colectorul meteoric existent in zona – Meteoric III.
Apele pluviale posibil impurificate evacuate din cadrul instalaţiei de
producere solutie de silicat de sodiu nu vor genera o încărcare semnificativă cu
poluanţi a efluentului general al societăţii CHIMCOMPLEX S.A., care, inainte de
deversare in raul Trotus este tratat in statia de epurare aferenta societatii.
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Implementarea proiectului nu va conduce la modificarea parametrilor de
capăt autorizați (consumuri și restituții) cu privire la gospodărirea apelor pe
amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A.
4.1.2.4 Măsuri de diminuare a impactului
Instalatia de preparare silicat de sodiu va fi prevazută cu sistem de
canalizare separativ pentru apă uzata menajera, ape pluviale conventional curate
si ape pluviale posibil impurificare, racordate la sistemele de canalizare a
societatii.
Retelele de canalizare se vor realiza etans, din materiale adecvate tipului
de apa evacuat, ceea ce va preveni impurificarea panzei freatice.
In functionare, retelele de canalizare vor fi verificate periodic .
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. detine statie de epurare finala, unde are loc tratarea
si neutralizarea apelor chimic impure.

4.2

AERUL

4.2.1 DATE CLIMATOLOGICE CARACTERISTICE ZONEI
Lucrarile de investitie necesită o cunoaştere detailată a condiţiilor naturale
precum şi caracteristicile locale ale parametrilor metrologici.
Zona municipiului Oneşti se încadrează într-o unitate climatică temperat –
continentală, cu particularităţile specifice părţii de est a ţării, ierni reci şi veri
călduroase.
Regimul temperaturii aerului
Un element meteorologic important în caracterizarea climatică a zonei de
amplasamant, îl constituie temperatura aerului şi mărimile sale caracteristice.
Pentru caracterizarea zonei din punct de vedere a temperaturii, trebuie analizate
datele dintr-o perioadă mai lungă de observaţie, din zona de amplasare a
obiectivului sau de la staţia meteorologică cea mai apropiată acestei zone,
aceasta fiind statia meteorologică Târgu Ocna.
In evoluţia de la o lună la alta, temperatura aerului, prezintă o creştere
constantă de la sfârşitul iernii spre primăvară şi vară când se ating limite maxime
(în luna iulie) 20 °C, după care temperaturile încep să scadă spre valori minime
din cursul iernii ( ianuarie) -3,2°C.
Ca rezultat a efectelor cauzate de factorii de relief şi radiativi, inclusiv
climatici ( de circulaţie ), amplitudinea medie anuală la staţia meteorologică Tg.

Pagina 47 din 93

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU”
BENEFICIAR: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Ocna este de 23,2°C. Temperatura medie anuală la staţia meteorologică Tg.
Ocna oscilează în jurul valorii de 9,1°C .
Cea mai ridicată valoare maximă absolută din această zonă, s-a înregistrat
la staţia meteorologică Tg.Ocna fiind de 40,8°C la data de 5 iulie 1915 iar cea
mai scăzută valoare minimă absolută s-a semnalat la data de 25 ianuarie 1942
fiind de – 29,6°C.
Ingheţul
Este specific anotimpului de iarnă atunci când temperatura coboară
frecvent sub 0°C. Toamna şi primăvara îngheţul se produce cu o frecvenţă mai
redusă. Din analiza datelor rezulta că data medie a primului îngheţ se produce în
luna octombrie iar în ceea ce priveşte data medie a ultimului îngheţ, acesta este
încadrat în decada a doua a lunii aprilie.
In zona studiată, adâncimea maximă de îngheţ este de 80 – 90 cm.
Regimul umezelii aerului
Starea de umiditate a aerului este funcţie de procesele de evaporare şi
condensare care la rândul lor depind în principal de existenţa surselor de apă, de
temperatura aerului şi a suprafeţei subiacente. Parametrii de bază ai umezelii
aerului sunt :
- umiditate relativã medie anualã

82% ( iarna 88% iar vara 76 %)

- tensiunea vaporilor de apă

4,0 mb iarna si 16,8 mb vara

- deficitul de saturaţie medie anuală

4,1 mb

Tensiunea vaporilor de apă (mbar)
Tensiunea vaporilor de apă reprezintă presiunea parţială a acestora şi este
funcţie de cantitatea lor în amestecul cu aerul. Ea variază cu temperatura aerului.
De aceea valorile medii lunare a tensiunii vaporilor de apa sunt în general
coborâte în anotimpul de iarnă şi îndeosebi în luna ianuarie, înregistrând în
medie 4 mbar. Incepând cu lunile de primăvară se observă o crestere treptată
a tensiunii vaporilor de apă, care atinge valoarea maximă în luna iulie 16,8 mbar.
Nebulozitatea şi durata de strălucire a soarelui
Prin termenul de nebulozitate se înţelege gradul de acoperire în zecimi din
bolta cerească cu nori. Deoarece nebulozitatea se apreciază vizual pe bolta
cerească, reprezintă un element meteorologic relativ. Regimul norilor este în
strânsă dependenţă de circulaţia atmosferei, depinde de relief şi creează o serie
de particularităţi în distribuţia şi variaţia celorlalte caracteristici ale climei.
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Nebulozitatea medie anuală este de 5,5 zecimi. In lunile de iarnă
nebulozitatea este mai mare de peste 6,9 zecimi. In lunile de vară nebulozitatea
medie este de 4,6 zecimi din bolta cerească. După valoarea medie zilnică a
nebulozităţii se deosebesc următoarele tipuri de zile: senine (nebulozitatea 0 – 2
zecimi), noroase (3 – 7 zecimi) şi acoperite (8 –10 zecimi). In timpul verii variaţia
diurnă a nebulozităţii este în directă dependenţă cu dezvoltarea convecţiei termice,
care determină formarea norilor de tip Cumulus şi care pot evolua ulterior sub
forma norilor Cumulonimbus. Cea mai mare frecvenţă se observă în intervalul
lunilor de vară, în special în luna iunie : Cumulus 22,2% şi Cumulonimbus 20,4%.
Regimul duratei de strălucire a soarelui se află în strânsă corelaţie cu
regimul de distribuţie a nebulozităţii. In medie durata de strălucire a soarelui
însumează anual 1986,6 ore. Valoarea minimă se înregistrează în luna
decembrie, când durata zilelor este cea mai mică şi nebulozitatea cea mai mare.
In această lună durata de strălucire a soarelui nu depăşeşte 85 ore.
Valorile maxime se înregistrează în luna iulie când durata de strălucire a
soarelui depăşeşte 250 ore.
Regimul precipitaţiilor atmosferice
O altă particularitate pentru zona depresionară analizată este cantitatea
redusă de precipitaţii. Această situaţie se explică prin frecvenţa mare a
proceselor de descendenţă a aerului pe pantele estice ale Carpaţilor Orientali şi
prin efectul de baraj al culmilor muntoase din jur. Principalii parametrii în
caracterizarea precipitaţiilor atmosferice sunt:
- valoarea medie a precipitaţiilor variază între 600 – 800 mm anual.
- durata medie dintre prima zi şi ultima zi cu ninsoare este de 139 zile
- durata medie dintre primul şi ultimul strat de zăpadă este de 113 zile
- numărul de zile cu solul acoperit cu zăpadă este în medie de 57,2 zile
Regimul vântului
In regiunile cu relief fragmentat, circulaţiei atmosferice generale i se
suprapune şi sistemul de circulaţie locală, care provoacă intensificarea sa în
unele sectoare şi atenuarea sa în altele. Astfel, în direcţia văilor, vântul se va
canaliza, în timp ce pe pante va fi deviat, în funcţie de orientarea lor, un exemplu
tipic de canalizare a vântului este şi Valea Trotuşului.
Parametrii ce caracterizează regimul vântului sunt:
- frecvenţa anuală dominantă o are vântul din sectorul vestic 26,1%, urmată
de nord – vest 12,4 % şi nord 10,1%.
- viteza medie anuală a vântului
2,8 m/s
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- numărul mediu anual al zilelor cu ceaţă
- numărul mediu anual al zilelor cu rouă
- numărul mediu anual al zilelor cu brumă

60 zile/an
82,2 zile/an
38,1 zile/an

4.2.2 CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ
Calitatea aerului este o problemă de interes deosebit pentru municipiul
Oneşti ca urmare a gamei diverse de emisii şi a condiţiilor metereologice
specifice existente.
Condiţiile meteorologice locale influenţează în mod
semnificativ dispersia poluanţilor în atmosferă.
Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu publicate de APM
Bacau, in municipiul Onesti exista o staţie de tip industrial, BC03, amplasată în
cartier TCR, strada Cauciucului, nr. 1, care evaluează influenţa activităţii
industriale dezvoltate în partea de E-NE a municipiului Oneşti, asupra calităţii
aerului. Sunt monitorizati poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot
(NOx/NO/NO2), hidrogen sulfurat (H2S), monoxid de carbon (CO), ozon (O3),
benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza
vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);
Pentru anul 2017, la indicatorii monitorizaţi specifici zonei (NO2, SO2, CO,
benzen), pulberi în suspensie (PM10) valorile obţinute s-au situat sub valorile
limita admise de OM 592/2002.
In luna mai, 2017 valorile indicatorilor monitorizaţi specifici zonei (NO2,
SO2, CO, benzen), pulberi în suspensie (PM10) s-au situat sub valorile limita
admise de OM 592/2002.
În conformitate cu Ordinul M.M.D.D.nr.1095/2007 pentru aprobarea
Normativului, privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării
informării publicului, calitatea aerului este reprezentată prin indici specifici şi
generali de calitate, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi
atmosferici măsuraţi. Pe baza datelor furnizate de staţiile automate din Reţeaua
Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, evoluţia din luna mai 2017 a indicelui
general zilnic de calitatea aerului la staţia de monitorizare BC03 din Onesti, este:
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Evoluţia indicelui general de calitate a aerului
staţia BC 3 - mai 2010

Legendă indicele general de calitatea aerului, conform Ordinului nr. 1095/2007:
1- Excelent; 2 -Foarte bun; 3 -Bun; 4 - Mediu;
5 - Rău;
6 - Foarte rău
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4.2.3 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII INVESTIŢIEI
4.2.3.1 Surse şi poluanţi generaţi
În timpul lucrărilor de şantier pot apărea următoarele tipuri de poluanţi ca
emisii prin surse difuze:
▪ emisii de gaze de esapament de la motoarele termice cu aprindere prin
compresie care vor acţiona utilajele tehnologice şi mijloacele de
transport folosite în activitatea de şantier în care pot fi identificate
următoarele substanţe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot,
oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum;
▪ pulberi în suspensie la lucrările de construcţie;
▪ emisii de gaze la efectuarea operatiilor de sudura – taiere;
Emisia poluanta atmosferica dureaza o perioada de timp egala cu aceea a
programului de lucru (in general, 8-10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora
sau de la zi la zi.
De asemenea, emisia poluanta va varia in timpul perioadei de munca
datorita diferitelor operatii indeplinite la un moment dat si diferitelor conditii
atmosferice.
Emisia de particule produse de eroziunea vantului poate avea loc continuu,
in timpul intregii perioade de constructie; cantitatile pot varia in functie de viteza
vantului.
Emisia de particule din timpul lucrarilor de manevrare a pamantului este
direct proportionala cu continutul de particule mici (d < 75 µm), invers
proportionala cu umiditatea solului si, unde este cazul, cu greutatea
echipamentului.
4.2.3.2 Prognozarea impactului
Pentru determinarea emisiilor provenite din gazele de esapament s-au
utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificaţi in „Normele
metodologice privind conţinutul, sfera de cuprindere, modul de calcul si de
raportare a indicatorilor referitori la protecţia aerului”, anexa la Ordinul 462/1993
al M.A.P.P.M.
Din tabelul 3.2. la ordinul mai sus menţionat se utilizează factorii de emisie
in kg/ 1.000 l pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele.
Având in vedere ca la funcţionarea unui utilaj greu consumul specific de
motorina este de 30 l/h, se calculează emisiile la arderea combustibilului Diesel
pentru un utilaj. Volumul total al emisiilor depinde de numărul de utilaje si de
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timpul de funcţionare. Consideram ca in perioada de constructie vor funcţiona
concomitent 10 utilaje. In acest caz emisiile de poluanţi vor fi următoarele:
Agent poluant
Particule
SOx
CO
Hidrocarburi
NOx
Aldehide
Subst. organice

Factori de emisie
Kg/1000 l
1,56
3,24
27,0
4,44
44,4
0,32
0,36

Emisii de la un
utilaj (g/h)
46,8
97,2
810
133,2
332
9,6
10,8

 Emisii
g/h
468
972
8100
1332
3320
96
108

Limite admisibile,
conf. Ordinului 462/93 (g/h)
500
5000
Nu se specifica
3000
5000
100
200

Din valorile obţinute rezulta ca nu se vor depăşi limitele maxime admisibile
specificate in Ordinul 462/1993.
Ordinul 462/1993, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale
autovehicolelor rutiere – art. 17, stipulează ca „Emisiile poluante ale
autovehicolelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice
prevăzute la omologarea pentru circulaţie a autovehicolelor”. Aceasta operaţiune
se face la înmatricularea prima data in tara a tipului respectiv de maşina. De
asemenea aceste emisii sunt verificate periodic la inspecţiile tehnice care se
efectuează periodic pe toata durata utilizării maşinii.
Pentru emisiile provenite de la utilizarea aparatelor de sudura volumul
acestora nu poate fi cuantificat, acesta fiind functie de starea tehnica a
echipamentelor si de frecventa operatiilor de taiere si sudura.
Emisiile de particole nu pot fi cuantificate deoarece aceste sunt functie de
viteza vantului sau de tipul lucrarilor.
Printr-o buna organizare a executării lucrărilor de transport, descarcare,
nivelare compactare si construcţie se poate considera ca impactul asupra aerului
va fi minor.
4.2.3.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului, constructorul va avea in vedere urmatoarele:
▪ asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la
parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);
▪ supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate
pentru a se evita creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă;
▪ curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;
▪ evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport
cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt cu viteze mai mari de 3 m/s;
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▪ respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte
concentraţia pulberilor în aer;
▪ utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu
reglementările UE în domeniul protecţiei mediului;
▪ adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de
calitatea suprafeţei de rulare.
▪ intretinerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor
excessive de gaze de ardere;
▪ utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se
utilizarea de materiale de construcţie pulverulente în amplasament;
▪ acoperirea cu prelate a camioanelor care transporta materiale fine care
pot fi usor imprastiate de vant
▪ reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum ar fi
umplerea cu sol, atunci cand bate vant puternic si umectarea permanenta a
suprafetele nepavate.
▪ se va urmarii ca in timpul operatiilor de incarcare/descarcare mijloacele
auto sa staţioneze cu motoarele oprite;
4.2.4 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
4.2.4.1 Surse şi poluanţi generaţi
In functionare, emisiile in atmosfera vor fi :
▪ emisii de aer cu continut de vapori de apa de la aerisirile rezervoarelor de
depozitare
▪ emisii de particule de praf de la operatia de alimentare cu nisip cuartors a
vasului de preparare amestec de reactie
▪ emisii de gaze de esapament de la motoarele termice cu aprindere prin
compresie care vor acţiona mijloacele de transport ce vor sosi la incarcare,
în care pot fi identificate următoarele substanţe poluante: hidrocarburi,
aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum;
4.2.4.2 Prognozarea poluării aerului
Aerul evacuat de la aerisirea rezervoarelor poate sa contina vapori de apa
care nu constituie o sursa de poluare a aerului. Aceste evacuari au loc numai in
situatia in care rezervoarele sunt umplute.
Impactul prognozat de pulberile de praf de la operatia de alimentare cu nisip
cuartors al vasului de preparare amestecului de reactie va fi minim avand in
vedere ca banda transportoare si sistemul de cantarire/dozare a nisipului
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cuartors vor fi carcasate, aerul cu continut de pulberi fiind aspirat cu ajutorul
ventilatorului 100 – K101prin bateria de filtre 100 F-102 si evacuat in hala.
Filtrului local de colectare pulberi are o prescripție tehnică de max. 5
mg/Nmc particule la evacuare.
Periodic, praful acumulat în sacii filtrului va fi descărcat in sistemul de
dozare/cantarire, reintrând în proces.
Impactul prognozat de gazele de esapament va fi minim avand in vedere
numarul mic de mijloace de transport ( 1 – 2/zi) care vor sosi pentru incarcarea
solutiei de silicat de sodiu. Se presupune ca acestea sunt dotate cu catalizator
iar carburantii utilizati respecta cerintele standardelor europene, astfel cantitea de
poluanti emisa in atmosfera prin gazele de esapament nu va influenta
semnificativ calitatea aerului din zona.
4.2.4.3 Măsuri de diminuare a impactului
Prin proiect s-au prevazut urmatoarele:
- colectarea si dirijarea aerului cu continut de vapori de apa rezultate de la
respiratia rezervoarelor se va face printr-o conducta Dn 100 mm, cu iesire pe
acoperisul cladirii;
- aprovizionarea nisipului cuartos se va face cu mijloace de transport
prevazute cu prelata;
- nisipul cuartos va fi descarcat si manipulat in incinta inchisa, depozitul de
nisip, ceea ce diminua emisia de praf la nivelul instalatiei.
- ansamblul format din banda transportoare nisip cuartors si sistemul de
cântărire / dozare va fi carcasat si prevazut cu o baterie de filtre de retinere a
pulberilor

Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea instalatiei nu va modifica
calitatea aerului din zona si nu va avea un impact asupra factorului de mediu aer.
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4.3 SOLUL
4.3.1 TIPURILE DE SOL ÎN ZONĂ ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA
Solurile din zona studiata, sunt de categoria unor soluri aluviale
cernoziomice şi soluri brune podzolice aflate în special sub păduri.
Pe interfluvii şi pe terase au o mare extindere cernoziomurile levigate, care
sunt utilizate aproape exclusiv pentru agricultură.
Solurile brune podzolice de pădure s-au format pe gresii şi nisipuri, în care
orizonturile freatice sunt la adâncime relativ mare. Se mai întâlnesc pe
fundament de marne, argile şi luturi. Sunt soluri care prezintă un drenaj
insuficient, o reacţie moderat acidă, până la slab acidă şi un conţinut mediu de
humus.
În jurul localităţilor Oneşti şi Târgu Ocna, pe marne şi argile calcaroase se
mai găsesc şi rendzine şi pseudorendzine (sub pădure), precum şi soluri de
fâneaţă umedă (sub pajişti).
Platforma CHIMCOMPLEX se desfăşoară pe o suprafaţă de circa 3 km2 pe
terasele din lunca Trotuşului.
Terenul de amplasament al instalatiei se află în plan orizontal, această
configuratie topografică fiind realizată încă din etapa de amenajare a incintei
generale pentru S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Stratificatia este omogena si uniforma in plan si pe verticala, ceea ce
permite ca terenul de pe amplasament sa fie incadrat in categoria “terenuri bune
de fundare”
Amplasamentul studiat este stabil, fiind exclusă producerea alunecărilor de
teren sau a inundaţiilor.
4.3.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Lucrarile de investitii se realizeaza pe un teren liber de constructie din
incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Pentru amplasare estacadã de conducte, montaj utilaje, construire
cladiri,realizare platform betonate, se vor executa fundaţii din beton armat.
Pentru executarea fundatiilor din beton se vor realiza sapaturi, pamantul
rezultat se va depozita in scopul reutilizarii la nivelarea terenului, dupa terminarea
lucrarilor de investitie.
Dupa terminarea lucrarilor, terenul ramas liber de constructie va fi nivelat si
amenajat ca spatiu verde.
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4.3.2.1 Surse de poluare a solului
In timpul realizării lucrarilor de investitie sursele de poluare a solului pot fi
mijloacele de transport si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor.
4.3.2.2 Prognozarea impactului
In perioada de executie a investitiei suprafata terenului va fi modificata prin
executarea lucrarilor de sapaturi si nivelare teren necesare pentru amplasarea
utilajelor si echipamentelor. Impactul asupra solului in timpul realizarii lucrarilor
de investitii va fi:
 important deoarece se va schimba situatia existenta prin modificarea
aspectului zonei prin valorificarea unei suprafete de teren neutilizate,
 impactul se va resimti pe toata suprafata de teren afectata de lucrari, dar nu
se va resimti in arealul inconjurator;
 impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale
mediului sau arii ori zone protejate;
▪ impactul se va resimti pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare
a lucrarilor de investitii;
4.3.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Masurile prevazute pentru a preveni poluarea solului sunt:
▪ gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate, fara depozitare finala
sau temporara pe sol;
▪ verificarea tehnica a mijloacelor de transport si a utilajelor, pentru
evitarea scurgerilor de produse petroliere, uleiuri;
▪ pământul rezultat din săpături se va refolosi la umputuri pentru aducerea
terenului liber de constructii la nivel si amenajarea acestuia ca spatiu verde;
4.3.3 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCTIONĂRII INVESTIŢIEI
4.3.3.1 Surse de poluare a solului
In functionarea investitiei nu vor fi surse continuu de poluare a solului,
numai in situatii accidentale pot fi scapari de produse de la :
- utilaje dinamice (pompe)
- utilajele statice (reactoare, vase, etc.)
- estacade de conducte
- rezervoare de depozitare
- rampa de incarcare auto
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4.3.3.2 Prognozarea impactului
In functionare normala nu se produce impact asupra solului datorita
faptului ca amplasamentul instalatiei va fi betonat integral.
4.3.3.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru prevenirea poluarii solului, prin proiect s-a prevazut:
- betonarea integrala a amplasamentului instalatiei
- rezerevorul de stocare solutie NaOH 50 % (100-TK104), este prevăzut
cu o cuvă de protecție pentru preluarea scurgerilor accidentale.
- utilajele statice si dinamice sunt etanse, confectionate din materiale
rezistente la fluidele de lucru (titan, otel protejat, materiale plastice), prevazute cu
automatizari locale, conducerea procesului tehnologic realizandu-se dintr-un
tablou de comanda printr-un sistem de control distribuit DCS;
- pompele de alimentare si evacuare vor fi prevazute cu etansari specifice
produselor vehiculate
- estacadele de conducte vor fi amplasate aerian, deasupra platformei
betonate. Orice defectiune aparuta se poate observa imediat, luandu-se masuri
de remediere .
- constructiile din beton cat si cele metalice vor fi protejate anticoroziv;
- zona aferenta rampei va fi betonata, prevazuta cu guri de scurgere si
rigola mediana pentru colectarea apelor pluviale posibil impurificate, cu dirijarea
lor in canalizarea chimic impura anorganica din zona.
Prin masurile luate, in timpul functionarii instalatiei, nu se va produce
impact asupra solului amplasamentului.

4.4

GEOLOGIA SUBSOLULUI

Din punct de vedere geologic Depresiunea Subcarpatică Oneşti aparţine
zonei geologice nio-pliocene. Răspândirea cea mai mare aparţine formaţiunilor
niocene, reprezentată prin nisipuri, gresii, marne, tufuri, sare gemă, gips,
conglomerate. La est de acestea sunt formaţiunile sarmate – pliocene formate tot
din roci moi, respectiv nisipiri, argile, gresii, marne pietrişuri. Contactul dintre
formaţiunile respective se face imediat la vest de Municipiul Oneşti, de-a lungul
unor importante linii tectonice.
Zona platformei industriale Borzeşti, situată pe lunca şi terasele Trotuşului,
se caracterizează din punct de vedere morfologic prin dezvoltarea a trei niveluri
de terasă care domină lunca inundabilă : terasa inferioară (5-8 m), terasa medie
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(10-14 m) şi terasa superioară (16-20 m), lăţimea medie a zonelor de terasă fiind
de cca. 2 km.
Din punct de vedere geologic, fundamentul depozitelor cuaternare cu
grosime de 5-15 m sunt reprezentate prin rocile aluvionare ale luncii şi terasei,
respectiv din nisipuri grosiere cu pietriş şi bolovăniş, acoperite de un complex
discontinuu de prafuri argilo-nisipoase.
Amplasarea obiectivului (S.C. CHIMCOMPLEX S.A. ) pe podul terasei inferioare
de pe dreapta Trotuşului şi, parţial, în lunca acestuia, justifică existenţa unor
depozite de origine fluvială, cu o grosime de peste 3 m, compuse predominant
din nisipuri şi pietrişuri bine rulate.
Forajele efectuate în zonă indică următoarea stratificaţie :
 de la suprafaţă până la 0, 50 m, apare un strat de sol, moderat dezvoltat,
având în bază argilă prăfoasă ;
 între 0, 50 şi 1, 70 m, se identifică un orizont de argilă galbenă, prăfoasă,
slab nisipoasă, cu pete de gelizare cenuşii-vineţii ;
 între 1, 70 şi 3, 00 m, depozitele sunt mai grosiere – nisip prăfos slab
argilos, care, la adâncimi mai mari de 2 m este umed ;
 sub 3, 00 m adâncime – apar pietrişurile de terasă, în care se cantonează
stratul acvifer liber.
In subsolul amplasamentului societatii nu sunt identificate resurse minerale
extractibile.
4.4.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Pentru realizarea proiectului, în subsolul amplasamentului se vor executa
următoarele:
- săpături pentru amplasare retele subterane
- sapaturi, pentru realizarea fundatiilor in vederea amplasarii utilajelor
statice, dinamice, estacade de conducta si cladiri
4.4.1.1 Prognozarea impactului
Impact asupra subsolului în timpul realizării proiectului este un impact fizic
(mecanic) datorat săpăturilor efectuate. Impactul fizic care se realizează nu
schimbă structura subsolului.
4.4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului
Pamantul rezultat se va depozita in scopul reutilizarii la nivelarea terenului.
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4.4.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI

4.4.2.1 Sursele potenţiale de poluare
Sursele potenţiale de poluare a subsolului în timpul funcţionãrii investiţiei
sunt:
- rezervorul de preparare amestec de reactie 100 – R101
- conductele de canalizare
4.4.2.2 Prognozarea impactului
In functionare normala, nu se produce impact asupra subsolului.
4.4.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru prevenirea poluarii subsolului, prin proiect s-a prevazut:
- montarea vasului 100-R101 intr-o cuva betonata . Pentru evacuarea
lichidelor ajunse accidental in cuva betonată, este prevăzută o bașă si
o pompă de recuperare pentru reintroducerea lichidului scurs in
circuitul de productie.
- reteaua de canalizare va fi realizata din materiale rezistente la
coroziune, in sistem etans
In functionare, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul
identificarii in timp util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.
In timpul functionarii instalatiei, nu se va produce impact asupra subsolului
amplasamentului.

4.5 ZGOMOTUL
Poluarea fonicã se manifestã prin zgomote (definite ca amestecuri
dizarmonice de vibratii cu intensitãti si frecvente diferite) sau emisii de sunete cu
vibratii neperiodice, de o anumitã intensitate, ce produc o senzatie dezagreabilã,
jenantã si chiar agresivã.
Vibraţiile sunt mişcările ce se abat de la mersul normal, respective
disfuncţiile bruste ale elementelor implicate în realizarea procesului de muncă.
Zgomotul unui agregat, al unei maşini, etc., reprezintă fenomene acustice
utile, care trebuie să se detaşeze de un fond sonor parazit pentru a putea
constitui semnale sonore informative despre modul de funcţionare a utilajelor.
Zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior, în principal în
constructii si lucrari publice este o parte importanta a zgomotului unei comunitati,
de asemenea cunoscut drept zgomot de mediu, zgomot rezidential sau zgomot
intern. Propagarea zgomotului depinde de următorii factori :
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- natura amplasării topografice, vegetaţie, construcţii existente în apropiere;
- condiţii climatice – vânturi dominante ;
- structura traficului rutier (vehicule uşoare sau grele) ;
- condiţii de circulatie (număr vehicule/oră, viteza de circulaţie) ;
- caracteristici tehnice ale traseului;

4.5.1 IMPACTUL PRODUS IN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI
4.5.1.1 Sursele de zgomot si vibratii
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de activităţile specifice
lucrărilor de construcţii: excavare, manevră şi transport: excavator: Lw ≈ 115 dB
(A); încărcător frontal cu cupa Lw ≈ 110 dB(A); autobasculante cu capacitatea de
16 m3, Lw ≈ 107 dB(A).
Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul
utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi
dispunerea pe suprafaţă orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor
naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Din măsurători, efectuate la societăţi
cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţa de
10 – 15 m prezintă valori de 60 –115 dB(A) pentru zona de acţiune a mijloacelor
auto.
4.5.1.2 Prognozarea impactului
Se estimează că in timpul realizarii investitiei se va creea un disconfort
moderat, având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă
scurtă de timp.
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de
autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, se
va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescând însă frecvenţa de
apariţie a acestuia, datorită creşterii intensităţii traficului. Toate sursele exterioare
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de zgomot vor respecta prevederile HG nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului
emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirilor.
4.5.1.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie
de masuri tehnice si operaţionale cum ar fi:
 folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot
– nivelul de zgomot nu va depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament
 diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor
 oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuării operaţiilor de descărcare
a materialelor
Constructorul va urmari ca toate sistemele constructive, materialele si
elementele de construcţie noi si/sau de import, vor fi utilizate doar daca sunt
agrementate tehnic si vor respecta prevederile legislaţiei învigoare (H.G. 1.756
din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).
4.5.2 IMPACTUL PRODUS IN TIMPUL FUNCTIONARII INVESTITIEI
4.5.2.1 Sursele de zgomot si vibratii
In functionare, sursele de zgomot si vibratii vor fi motoarele electrice ce
antreneaza utilajele dinamice ( pompe, banda transportoare, ventilator), traficul auto.
4.5.2.2 Prognozarea impactului
Majoritatea echipamentelor, conform specificatiilor tehnice, au asociate
niveluri de emisie a zgomotului in jurul valorii de 80 dBA. În plus, toate
echipamentele dinamice vor fi instalate în spații amenajate, izolate.
Instalatia se va realiza într-o zonă industrială, într-o incintă închisă, iar
vecinățile sale sunt terenuri cu destinatie industrială. Nu sunt anticipate
probleme privind respectarea cerințelor legale privind nivelul de zgomot ce
trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale și locuintțe) în
conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizată o modificare
decelabilă a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limită ale
indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
a)

în perioada zilei, între orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la
exteriorul locuinţei valoarea de 55 dB;
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b)

în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB;

c)

50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la
exteriorul locuinţei pe perioada
nopții
în
vederea comparării
rezultatului acestei măsurări cu valoarea limită specificată la lit. b).

În timpul exploatării instalației prin modul de amplasare în spatii închise,
sunt asigurate toate elementele de protectie fonică necesare.
Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfăşurat în
cadrul proiectului supus avizării nu va constitui o sursă de poluare fonică
zonală, care sa contribuie cuantificabil la nivelul de zgomot general (în sensul
afectării nivelului maxim de zgomot la limita funcţională a incintei industriale: 65
dB(A) conform prevederilor STAS 10009 - 88 "Acustica urbană - Limite
admisibile ale nivelului de zgomot".
4.5.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Prin proiect s-a prevazut ca utilajele instalatiei sa fie amplasate in hala
inchisa, peretii halei sa fie realizati din panouri tip sandwich (caseta structurala +
vata minerala+ caseta de fatada din tabla), ceea ce va asigura un grad avansat
de retinere a zgomotului.
Nisipul cuartos va fi descarcat si manipulat in incinta inchisa, depozitul de
nisip, ceea ce diminua nivelul de zgomot la limita instalatiei.
Pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor la utilajele dinamice se vor realiza:
- centrări corespunzătoare;
- rodaj mecanic;
- ungeri adecvate;
- alimentări corecte;
- verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor
- respectarea graficului de intretinere, reparatii curente si capitale
Pentru limitarea zgomotului generat de trafic, societatea are impuse limite
de viteza pe drumurile uzinale.
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4.6 BIODIVERSITATEA
Situat în unitatea geomorfologică a dealurilor subcarpatice, mai précis în
Subcarpaţii Moldovei, depresiunea Tazlău - Caşin la o altitudine moderată,
municipiul Onesti este plasat într-o adevărată “piaţă de adunare a apelor” către
care relieful coboară în trepte largi, cu aspect de amfiteatru.
In zona municipiului Oneşti este prezent ecosistemul de deal. Pădurile
amestecate de fag şi quercine, în special gorun (Quercus petraea), frasin
(Fraximus excelsior), carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), etc.
Subarboretul este prezentat prin: alun (Coryllu avellana), voinicer (Evonymus
europaea), lemn râios (Envonymus verrucosa), corn (Cornus mos), sânger
(Comus sangulnea), lemn cânesc(Ligustrum vulgare), soc (Sambucus migra), etc.
Stratul ierbos este de asemenea bogat si reprezentat prin diverse specii de
păiuşuri (Festuca sulcata, Festuca pseudovina, Festuca valesica, etc.) la care se
adaugă o serie de leguminoase, rozacee şi plante cu flori frumos colorate, printer
care: ranunculaceele (Ranuncus memorosus, Ranuncus cassbicus, Ranuncus
carpaticus), sânzienile (Galium mollugo), pojarniţa(Hypericum hirsutum), ciuboţica
cucului (Primula officinalis), garofiţa (Diantus armerica), brebenel (Coridalis
solida), rar mătrăguna (Atropa belladonna) şi papucul doamnei.
Vegetaţia de luncă are o repartiţie azonală, fiind dezvoltată în albia majoră
a pricipalelor râuri : Trotuş, Casin, Tazlău şi Oituz . Ea este reprezentată prin
grupuri de specii de salix, populus şi specii ierboase la care se adauga rareori
robur sau carex.
Arealele de silvostepă şi chiar stepa au sub raportul vegetaţiei spontane o
valoare mai redusă. Municipiul Oneşti este situat în aria de silvostepă formată la
est de Dealul Perchiu (397 m)
Pădurea, element fundamental al mediului înconjurător, cu functia
importanta de ameliorare a calităţii aerului poluat este situata la distante de peste
10 km, de vatra oraşului, pădurea Bobeica (599 m) în partea sudica a culmii
Pietricica, pădurea Camera, la nord de culmea Ursoiul Mare (715m ). In
vecinatatea orasului s-au amenajat păduri de agreement şi recreere, pădurea
Lada – Casin
In interiorul depresiunii subcarpatice Oneşti – Caşin predomină terenurile
agricole. Pâlcurile de vegetaţie naturală arborescentă sunt dezvoltate pe versantul
estic şi sud – estic al Dealului Perchiu, pe fruntile teraselor înalte din Dealul
Buhoci, Dealul Cuciur şi Malul. S-au plantat pini şi salcâmi.
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In jurul S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Oneşti, terenurile sunt cultivate cu plante
cerealiere şi leguminoase. În partea estică a amplasamentului investitiei, la
distanţa de cca. 1000 m curge râul Trotuş .
Relaţia cu arii protejate
Zona de amplasare a proiectului nu face parte din nici o arie protejată, însă
de menţionat este faptul că S.C. CHIMCOMPLEX S.A. este situata la cca. 8 km de
Dealul Perchiu, care conform Ordinului nr. 776/2007 (MO nr. 615/15.09.2007)
privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei
ecologice Natura 2000 in România, este declarat sit de importanta comunitara,
cod ROSCI0059.
Dealul Perchiu, in suprafaţa totala de 189 ha este situat în localitatea
Onesti, judeţul Bacău şi este delimitat de culoarul Tazlăului la est, de râul Trotuş
la sud, şi de pârâul Caraclău, afluent al Trotuşului, la vest. Limita nordică o
reprezintă drumul nemodernizat spre Caraclău dinspre şoseaua DN11 Oneşti Bacău, însă structural dealul Perchiului se continuă spre nord cu alte culmi ale
Subcarpaţilor Tazlăului.
Punctul de maximă altitudine, 398 metri, se află în partea sud-estică a
Perchiului, la circa 26°45' E longitudine şi 46°16' N latitudine, la nord-vest de
municipiul Oneşti. Culmea principală se ridică cu mai mult de 200 de metri peste
lunca Trotuşului.
Dealul Perchiu se prezintă ca o prelungire orientată spre SE a
Subcarpaţilor ce bordează la răsărit Munţii Tarcău-Goşmanu şi Munţii Berzunţi.
Structura sa conţine gresii de Tarcău şi calcare dure ce ies la suprafaţă pe
creasta dealului şi în rupturile de pantă de pe feţele sudice, precum şi argile sau
alte roci sedimentare caracteristice flişului neogen al Subcarpaţilor Moldovei.
Particularitatea cea mai interesantă a dealului Perchiu este inversarea
etajelor vegetale, cu flora de silvostepă pe culme şi pădure caracteristică
subcarpaţilor la poale. Versantul sud-vestic, favorabil dezvoltării foenului în
anotimpurile reci şi totodată ferit de crivăţ, şi versantul sudic, abrupt dar însorit,
adăpostesc într-o ordine inversată de la poale către vârf: etajul fagului, etajul
stejarului şi pajistea caracteristică stepei. Răşinoasele prin dispunerea lor
accentuează ineditul etajării printr-un brâu de pini la poale, sub etajul fagului, şi
cu un pâlc de molizi chiar sub mica stepă de pe deal.
Dealul Perchiu găzduieşte numeroase specii vegetale, multe dintre ele
nespecifice regiunii. Botaniştii au contabilizat peste 600, unele foarte rare. Specii
de arbori şi arbuşti termofili au supravieţuit modificărilor climatice regionale
generate de ridicarea Subcarpaţilor, izolate în această insulă de silvostepă, graţie
microclimatului favorizat de geometria reliefului încă de la începuturile cutării.
Între acestea amintim stejarul pufos (Quercus pubescens) şi stejarul brumăriu
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(Quercus pedunculiflora), ultimul fiind nu numai în afara regiunii tipice ci şi la
latitudinea superioară a arealului de răspândire, cireşul pitic sau vişinelul
(Cerasus fruticosa), migdalul pitic (Amygdalus nana), scoruşul (Sorbus domestica
), scumpia (Cotinus coggygria). Întâlnim de asemenea multe plante ierboase de
stepă, unele rare precum frăsânelul alb (Dictamnus albus) sau zambila albicioasă
(Hyacinthella leucophaea), guşa porumbarului (Silene vulgaris), iarba şarpelui
rusească (Echium russicum), sparanghelul pseudoscarbru (Asparagus
pseudoscaber), sadina (Chrysopogon gryllus).Solul este la rândul său nespecific,
cernoziomul fiind, cum era de aşteptat, bine dezvoltat în adâncime sub vegetaţia
relictă de silvostepă.
Vegetaţia deosebită a dealului Perchiu este protejată inca din anii “70 prin
declararea lui ca monument al naturii, statut întărit prin instituirea unei rezervaţii
naturale.
Fauna mare este absentă dat fiind izolarea dealului Perchiu faţă de
bazinele forestiere ale Carpaţilor şi Subcarpaţilor. Mamiferele mici sunt în schimb
prezente, avantajate de vegetaţia deasă de arbuşti şi de diversitatea surselor de
hrană. Păsările au şi ele paradisul lor arboricol, iar grotele stăncilor sudice
adăpostesc cuiburi de ulii.
4.6.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Noua investitie
se va realiza într-o zonă industrială, incinta S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. Practic, incinta se află într-o zonă în care fenomenul de
antropizare este prezent iar flora şi vegetaţia, în această zonă nu cuprinde
elemente de interes protectiv.
Managementul șantierului și a aprovizionării cu materiale vor fi realizate în
conformitate cu cele mai bune practici și nu vor conduce la influente negative
asupra biodiversitatii.
In timpul realizarii proiectului nu se va produce impact asupra biodiversitatii
din zonã, deoarece emisiile vor fi nesemnificative.
4.6.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Procesul tehnologic in instalatia de producere silicat de sodiu, se
realizeaza in sistem inchis. Depozitul de nisip este o constructie inchisa iar
utilajele instalatiei sunt amplasate in interiorul unei constructii inchise.
Nu au fost identificate aspecte de mediu care ar putea deveni semnificative
pentru biodiversitatea zonei, cu atât mai mult cu cât impactul general prognozat
va fi nesemnificativ iar distanţele până la situl comunitar protejat „Dealul Perchiu”
menţionat anterior sunt importante, cca. 8 km.
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4.7 PEISAJUL
Lucrarile de investitie se vor realiza in incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A., situată
în zona industrială Borzeşti, la cca. 8 km de municipiul Onesti.
Peisajul este cel specific zonei industriale, cu societati comerciale,
instalatii tehnologice, cale ferata, etc.
Terenul de amplasament este plan, aproape orizontal, prezentând o
înclinare extrem de mică de la est la vest.
In această zonă nu există elemente de mobilier urban (statui, bănci de
odihnă, fântâni decorative, etc).
4.7.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
In timpul realizării proiectului, spatiul de lucru va fi delimitat cu împrejmuire
temporară (panouri metalice).
Subcontractanţii îşi vor organiza zone administrative formate din containere
pentru birouri, containere pentru materiale şi spaţii de depozitare.
Deoarece investiţia se va realiza în incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A. nu se va
produce impact asupra peisajului zonei.
4.7.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Prin realizarea investitiei nu se modifică
documentaţiile de urbanism aprobate anterior.

destinatia

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
Utilizarea terenului
Suprafata totala alocata investitiei
- suprafata construita (inclusiv drumuri si
platforme)

stabilită

prin

TABELUL Nr. 4.6.1

Suprafaţa (

m2

)

Înainte de punerea în
aplicare a proiectului

După punerea în
aplicare a proiectului

3040

3040

Recultivată
-

Pe baza celor prezentate se apreciaza ca impactul la construirea si
functionarea investitiei asupra cadrului natural si valorii estetice a peisajului va fi
inexistent.
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4.8 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC
Conform Planului de încadrare in zonă (anexă), la nord de
S.C.
CHIMCOMPLEX S.A. Oneşti, la o distanţa de aproximativ 8 km, se află municipiul
Oneşti, care are un număr de 51.416 locuitori.
De la înfiinţarea oraşului propriu-zis, în 1952, evoluţia populaţiei a cunoscut
o creştere excepţională, în ton cu industrializarea rapidă. Astfel, la primul
recensământ oficial de după înfiinţare, la 25 februarie 1956, populaţia Oneştiului
era de 11.253 locuitori.
21 de ani mai târziu, la recensământul din 5 ianuarie 1977, populaţia
ajunsese la 41.577 locuitori, adică o creştere de circa 400% în doar 20 de ani.
Pe finalul perioadei comuniste, evoluţia s-a mai stabilizat, însă a continuat
trendul crescător. La recensământul din 1992 au fost înregistraţi 58.810 locuitori,
adică o creştere de circa 40% faţă de 1977. Perioada post - decembristă a
marcat o inversiune de trend, astfel că 10 ani mai târziu, în 2002, erau numai
51.416 locuitori, adică o scădere de circa 12,6%.
La est de S.C. CHIMCOMPLEX S.A. la o distanţă de cca. 2,5 km se află
localitatea Gura Văii cu o populaţie de 5.860 locuitori.
La vest de S.C. CHIMCOMPLEX S.A. la o distanţă de cca. 1 km se află
localitatea Stefan cel Mare cu o populaţie de 4.150 locuitori.
Oneştiul este un oraş industrial, cu o structură economică relativ bine
dezvoltată în jurul unor ramuri industriale, în special cea prelucrătoare a
produselor petrochimice. Confecţiile şi prelucrarea lemnului sunt alte ramuri
importante. Resursele de munca, în municipiul Onesti, au înregistrat, în
ansamblul economico-social, mutatii generate de factorii specifici perioadei de
tranzitie cum ar fi: schimbari profesionale si structurale ale economiei de piata,
privatizarea, somajul.
In zona isi desfasoara activitatea urmatoarele societati comerciale: S.C.
RAFO S.A., CET BORZESTI.
O parte din populatia localitatii Onesti si a localitatilor limitrofe îşi
desfăşoara activitatea la S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
4.8.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului social ca
urmare a :
- creerii de noi locuri de muncă, in special pe durata de execuţie a lucrărilor
- creerii condiţiilor pentru dezvoltarea unor activităţi economice
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Investitia se realizeaza in incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A. astfel in perioada
de constructie nu se va resimti un impact negativ asupra populatiei din zona.
4.8.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Zona în care se amplasează noua investiţie este o zonă industriala iar
spatiile de locuit sunt la o distanţă de peste 2 km, funcţionarea noii instalatii nu va
produce impact asupra populatiei din zona.
Pentru personalul care va fi implicat în aceasta instalatie, controlul
riscurilor la expunerea zilnică va fi efectuat periodic. În instalație se utilizează
substanțe corozive, care impun măsuri specifice de protectie pentru operatori.
Echipamentele de protectie individuală și mijloacele de lucru adaptate
profilului și fiecărui post de lucru după caz (praf la depozitul de nisip sau
substanțe corozive în linia de productie) vor fi obligatorii conform regulilor
stabilite la nivelul societatii.
Realizarea instalatiei va duce la diversificarea gamei de produse fabricate,
realizîndu-se o dezvoltarea economică a S.C. CHIMCOMPLEX S.A., inlusiv a
localităţilor din jurul acestei societăţi, ducând la creşteri importante de venituri la
bugetul local.
Funcţionarea investiţiei va avea impact pozitiv asupra populatiei din zona,
deoarece se vor creea 11 noi locuri de munca.

4.9 CONDITII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
Municipiul Oneşti este situat la graniţa vestică a Moldovei, la întretăierea
drumurilor comerciale Adjud – Oneşti – Ghimeş – Ciuc ( drumul Ghimesului ) şi
Bacău – Oneşti – Oituz – Braşov (drumul Braşovului). Aşezarea Onesti a avut un
rol important în dezvoltarea legăturilor cu Transilvania, Moldova de nord şi Ţara
Românească.
Primul document în care este atestată localitatea, satul Onesti, a fost emis
în vremea domnitorului Ştefan cel Mare la 14 decembrie 1458.
Vechea localitate Oneşti era situată pe malul drept al Trotuşului, pe locul
unde se află astăzi statia C.F.R. In timpul domniei lui Petru Şchiopu (1574 – 1580;
1584 – 1591), Oneştiul făcea parte din ţinutul Trotuşului.
In anul 1646, ţinutul Trotuş fuzionează cu ţinutul Bacău subordonându-i-se
acestuia. Acest lucru se datorează pe de o parte declinului economic al Târgului
Trotuş iar pe de altă parte ascensiunii economice a Onestiului, care în a doua
jumătate a secolului XVII – lea ajunge un important târg.

Pagina 68 din 93

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU”
BENEFICIAR: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

La dezvoltarea localităţii Oneşti a contribuit şi construirea podului de peste
râul Trotuş în anul 1829.
Oraşul modern a luat naştere pe vatra vechiului sat în anul 1952, atunci
când, prin decizia Consiliului de Miniştri, a fost dispusă construirea Grupului
Industrial Borzeşti şi a oraşului muncitoresc aferent Oneşti. Ca urmare a acestei
decizii, s-au înfiinţat primele colonii şi a început construcţia primelor blocuri.
Între anii 1952 -1960 se construiesc cartierele Caşin şi Tineretului. În anul
1956 comuna Oneşti primeşte statutul de oraş.
Din martie 1965 oraşul se numeşte Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar din 1990,
revine la vechea denumire (prin lege adoptată în 1996) Onesti.
Ca monumente istorice renumite în zonă putem aminti:
- biserca “Adormirea Maicii Domnului” construită în anul 1494 de domnitorul
Moldovei, Stefan cel Mare şi fiul său Alexandru, aflata în localitatea Borzeşti
- mănăstirea Bogdana, înălţată în anul 1660 de logofătul Solomon Bârlădeanu şi
soţia sa, aflata în localitatea Bogdana
- construcţia podului de la Negoieşti – Gârbovana este atribuită domnitorului Ştefan
cel Mare în anul 1475-1504.
4.9.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
In timpul realizarii proiectului nu se produce impact asupra obiectivelor
patrimoniului cultural, lucrarile de investitie
realizandu-se in incinta S.C.
CHIMCOMPLEX S.A.
4.9.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Intrucât amplasamentul noii investitii este situat faţă de localităţile în care
se afla monumente istorice la distante mari, cca. 2 km de localitatea Borzeşti şi
cca. 5 km de localitatea Bogdana si avand in vedere ca nu s-au identificat emisii
poluante semnificative in mediu, funcţionarea instalatiei nu va produce impact
asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor
istorice.
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5.

ANALIZA ALTERNATIVELOR

5.1 Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
Prin nerealizarea proiectului propus, societatea na va exploata eficient
resursele existente pe amplasament: solutie NaOH, abur, apa industriala.
5.2 Alternativa “1”
Reprezinta situatia in care investitia s-ar realiza intr-o alta locatie.
Nu poate fi luata in discutie o asemenea alternativa, deoarece ar trebui
realizate cai de acces noi si instalatii noi de asigurare a utilitatilor.
5.3 Alternativa “2” sau alternativa de proiect
Reprezinta varianta in care proiectul se realizeaza in incinta industriala
propusa. Aceasta varianta a fost aleasa avand in vedere urmatoarele :
- existenta terenuluii liber de constructii
- existenta cailor de acces
- existenta retelelor de utilitati la care se va bransa noua investitie
- existenta retelelor de canalizare si a statiei de epurare pentru tratarea
apelor uzate
- existenta retelei de canalizare meteorica
Amenajarea noii instalatii in conditiile respectarii proiectului va avea un
impact nesemnificativ asupra mediului inconjurator. Nivelul tehnologic adoptat si
utilajele propuse sunt de ultima generatie si sunt in conformitate cu cele mai bune
tehnici in domeniu.

6.

MONITORIZAREA

Monitorizarea mediului are scopul de a preveni sau de a limita fenomene
de poluare, cu scopul de a îmbunătăţi starea calităţii ecosistemelor în
complexitatea lor, a matricelor de mediu şi a resurselor.
Sistemul de monitorizare a emisiilor trebuie să asigure o monitorizare
eficientă care să fie conformă cu legislaţia în vigoare, fără ca să implice costuri
excesive din partea administratorului aceleaşi activităţi.
Monitorizarea va fi asigurata de beneficiar şi APM Bacau dacă se impune
acest lucru.
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6.1. Monitorizarea in faza de constructie
Pe parcursul întregii etape de construire se va realiza o automonitorizare
care va avea drept scop reducerea riscurilor de accidente şi de refacere a
amplasamentului. Automonitorizarea va consta în verificarea permanentă a stării
de funcţionare a tuturor componentelor şi anume:
- drumuri de acces;
- drumuri din incintă;
- aplicarea masurilor din planul de acţiune încheiat între parţi;
- gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament;
6.2. Monitorizarea emisiilor şi controlul calităţii factorilor de mediu in timpul
functionarii investitiei
Factorul de mediu apă
Intrucat nu se evacueaza ape uzate direct in emisar, acestea fiind epurate
in statia de epurare a societatii nu se impune monitorizarea calităţii apelor uzate
rezultate din instalaţie.
Factorul de mediu aer
Nu este necesara monitorizarea factorului de mediu aer intrucat:
emisiile de vapori de apa evacuate in atmosfera prin conducta Dn 100
mm nu prezinta impact;
- filtrul local
de colectare pulberi de la sistemul de transport si
dozare/cantarire nisip cuartors are o prescripție tehnică de max. 5
mg/Nmc particule la evacuare.
Factorul de mediu sol / subsol
Pe amplasamentul S.C. CHIMCOMPLEX S.A. calitatea panzei freatice este
urmarita prin recoltarea de probe de apa din urmatoarele puturi de observare: F1,
F2, F3, F4, F5, F31, F55, F56, F58 si analizata in cadrul laboratorului Ecologic.
Intrucat noua investitie nu este o sursa de poluare a solului si subsolulului,
nu este necesara o monitorizare suplimentara fata de cea existenta.
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7. SITUAŢII DE RISC
Unul dintre aspectele importante abordate în legislatia româneascã ce are
în vedere stabilirea unor politici de mediu ce sã asigure o dezvoltare durabilã
este si managementul riscului de mediu.
În esentã acesta constã în identificarea eventualelor riscuri de poluãri,
stabilirea probabilitãtilor de aparitie, factorii de mediu susceptibili a fi afectati,
precum si modalitãti de prevenire si control pentru aceste riscuri.
7.1

RISCURI NATURALE
Riscurile naturale pot fi: cutremurele, inundatiile, miscari tectonice, etc.
In zona de amplasament a noii investiţii se resimt cutremurile care au
epicentrul în zona Vrancea, cât şi cutremurile de pământ cu intensităţi mai mici
de origine ponrică sau prebalcanică. Intensitatea medie macroseismică in zona
este de gradul 6 – 7 pe scara Richter.
La proiectarea construcţiilor si a fundatiilor s-a tinut seama de incadrarea in
gradul de seismicitate a zonei.
Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1-93 amplasamentul se
gaseşte în zona cu gradul VII (sapte) de seismicitate, iar conform Normativ
P100/92 şi Indicativ NP – 055 – 01 aprobate de MLPTL zona de calcul este “zona
B” cu parametrii seismici Ks= 0,25 si Tc= 1,00 sec.
Zona de amplasare a noii investiţii nu va fi afectată de inundaţii şi nu este
în calea torentelor de ape, deoarece amplasamentul S.C. CHIMCOMPLEX S.A. este
situat pe terasele raului Trotuş, care domină lunca inundabilă : terasa inferioară
(5-8 m), terasa medie (10-14 m) şi terasa superioară (16-20 m), lăţimea medie a
zonelor de terasă fiind de cca. 2 km.
Astfel platforma industriala a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. se afla la cota absolută
de 195 – 200 m faţă de NMB, mult mai mare decât cota absolută a râului Trotuş,
râu aflat la distanţa de cca. 1000 m fata de amplasamentul investitiei.
Fenomenele meteorologice severe au frecvenţe de producere mici, astfel
încât pot fi considerate neglijabile pentru amplasamentul S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
7.2 RISCUL CHIMIC
Accidentul chimic se datoreaza evacuarii sau deversarii unei cantitati mari
de substanta chimica intr-un interval scurt de timp, cu consecinte grave, chiar
catastrofale asupra mediului si omului.
Substantele chimice utilizate si rezultate in/din procesul de fabricatie care
prezinta risc chimic sunt solutia de hidroxid de sodiu 50% si solutia de silicat de
sodiu.
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Efecte potentiale pentru sanatate sunt:
Ochii : Provoaca severe si ireversibile leziuni asupra ochilor. Poate
conduce la orbire. Poate conduce la conjunctivite si leziuni ale corneei.
Contactul cu pielea: Produce iritarea pielei. Poate crea adancituri, ulcere
care penetreaza pielea.
Ingestia: Coroziv: Prin ingestie provoaca leziuni permanente pe tractul
digestiv. Produce dureri severe, greata, vomitare, diaree si soc.
Inhalarea vaporilor: Cauzeaza iritatii severe pe tractul respirator, tuse,
pneumonii si edem pulmonar. O expunere prelungita poate conduce la dermatite.
Efectele pot fi intarziate.
In functionarea instalatiei de producere silicat de sodiu, accidentul chimic
poate aparea la:
- fisurarea rezervorului de stocare solutie NaOH 50% sau deversarea peste
rezervor a unei cantitati importante de solutie NaOH;
- fisurarea conductei de transport solutie NaOH 50%.
- fisurarea rezervoarelor de stocare solutie silicat de sodiu
Pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu datorat unui accident chimic,
prin proiect s-au luat urmatoarele masuri:
- betonarea integrala a amplasamentului instalatiei;
- utilajele instalatiei vor fi etanse, realizate din materiale specifice mediului
de lucru, prevazute cu automatizari locale
- rezervorul de depozitare solutie NaOH 50% va fi prevazut cu sistem de
masurare a nivelului, ceea ce previne orice deversare peste rezervor;
- rezervorul de depozitare solutie NaOH 50% va fi prevazut cu o cuvă de
protecție pentru preluarea scurgerilor accidentale.
- rezervoarele de depozitare solutie de silicat de sodiu sunt amplasate pe
platforma betonata, in interiorul halei;
- traseele tehnologice sunt realizate din OL, etanse, amplasate suprateran,
neexistand posibilitatea scurgerilor;
- conductele de canalizare ape chimic impure vor fi realizate din material
rezistent la coroziune, etanse;
- pompele vor fi prevazute cu etansari specifice fiecarui produs vehiculat
- întreţinerea
/ repararea / înlocuirea utilajelor dinamice şi statice,
conductelor prin revizie periodică – mentenanţă planificată
- întreţinerea / repararea rezervoarelor prin revizie periodică – mentenanţă
planificată
- asigurarea întreţinerii şi repararea sistemului de încărcare produs finit
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7.3

RISCUL DE INCENDIU ŞI EXPLOZIE
Instalatia de producere silicat de sodiu nu prezinta risc de incendiu sau
explozie intrucat se manipuleaza materii prime si produse neinflamabile.
Poate exista inceputuri de incendiu la motoarele electrice si instalatiile
electrice.
Pentru prevenirea unor inceputuri de incendiu prin proiect s-au luat
urmtoarele masuri:
- motoarele si instalatiile electrice vor fi legate la pamant pentru scurgerea
electricitatii statice;
- motoarele si instalatiile electrice vor fi prevazute cu sigurante electrice
amplasate in tabloul electric;
- dotarea halei cu stingatoare portabile
Respectarea întocmai a prevederilor proiectului reduce la maximum
posibilitatea unui incendiu sau unui alt incident în cadrul investitiei.
7.4 RISCUL TEHNIC / TEHNOLOGIC
Pentru prevenirea producerii unui accident tehnic prin proiect s-a adoptat
masuri preventive.
Masuri de prevenire de producere a unui accident tehnic
In vederea conducerii optimale a proceselor va fi implementat un sistem
de control distribuit DCS dedicat instalației. Sistemul de control distribuit, de tip
DCS va conecta toate dispozitivele smart existente în instalație (senzori de
temperatura, nivel, presiune după caz, robinete de control, debitmetre, supape
de siguranța, rute de descărcare produși, stări echipamente etc.) si va fi montat
in camera de comanda.
Sistemul de control si de siguranta asigura:
- detectarea automată a funcționării anormale a echipamentelor;
- detectarea automată a funcționării anormale a procesului controlat;
- inchiderea automată a instalațiilor in mod controlat; printr-o procedura
sigura;
- asigurarea izolarii procesului si eventual a depresurizarii in anumite conditii
anormale de functionare;
- asigurarea de masuri pentru prevenirea situatiilor de avarie;
- asigurarea măsurilor de limitare a efectelor sau escaladării unei consecințe
periculoase;
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- furnizarea de informații de alarmare atat sonoră cat și vizuală pentru
alertarea operatorilor și pentru a permite acestora să evalueze situatia si sa
actioneze in consecinta;
- optimizarea procesului de productie si pastrarea calitatii tuturor sarjelor;
- asigurarea protectiei mediului.
Sistemul de control al procesului și instrumentele sale de câmp vor oferi
operatorului mijloacele necesare pentru funcționarea instalației într-o manieră
sigură și eficientă, oferind astfel posibilitatea de a alege configurația optimă a
funcționării și de a alerta operatorul cu orice alarme sau eveniment care necesită
atenție / acțiune .
Prin urmare, sistemul de control al procesului include următoarele
caracteristici tehnice:
- monitorizarea automată și controlul condițiilor procesului și funcționarea
echipamentelor pentru a menține procesul în cadrul limitelor de operare
corespunzătoare;
- facilitarea controlului local și la distanță pentru operarea instalației și a
echipamentelor sale;
- furnizarea de interfețe HMI pentru proces cat si pentru toate subsistemele
din instalatie;
- furnizarea de informații de alarmă sonoră și vizuală pentru a alerta
operatorul despre evenimentele care ar putea necesita acțiuni și pentru a permite
operatorului să evalueze starea echipamentelor;
- urmărirea și înregistrarea alarmelor și a evenimentelor;
- generarea și stocarea datelor esențiale ale procesului pentru a permite
analiza istoricului și a tendințelor;
- operarea în condiții tranzitorii;
- operarea în regim stabil - regim normalt de lucru;
- operarea în condiții de defecțiune;
- inchiderea instalatiei in mod automat in conditii de ESD.
- izolarea unor părți ale instalației sau a întregii instalații și relansarea
ulterioară a procesului in cazul unor anomalii in functionar.
Majoritatea riscurilor din industria de chimica sunt asociate cu eliberarea de
produse toxice sau alte materiale periculoase din procesul de producție.
Pericolele asociate cu devierea excesivă de la funcționarea normală sau
eliberarea / pierderea produselor sunt prezentate in tabelul urmator, acesta
prezinta si masurile care s-au prevazut prin proiectarea de baza pentru evitarea
lor, cat si documentele in care sunt cuprinse aceste informatii:
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Pericol

Masuri

Documente

Depasirea
presiunii
admisibile

1. Indicarea si inregistrarea presiunilor in
sistemul de control;
2. Alarmarea la depasirea valorilor de
atentionare;
3. Actiuni la depasirea valorilor critice de
alarmare;
4. Echiparea cu supape de siguranta pe
echipamentele sub presiune;

298-I-GSS-0001 Control
System Philosofy
298-G-CNR-001 Process
Control Narrative
P&ID

Depasirea
temperaturii
admisibile

1. Indicarea si inregistrarea temperaturilor in
sistemul de control;
2. Alarmarea la depasirea valorilor de
atentionare;
3. Actiuni la depasirea valorilor critice;

298-I-GSS-0001 Control
System Philosofy
298-G-CNR-001 Process
Control Narrative
P&ID

Alimentarea cu 1. Comanda ventilelor On/OFF din sistemul
substante
de control;
conform retetei 2. Indicarea pozitiei in sistemul de control prin
limitatorii de pozitie;
3. Alarmare la diferenta dintre comanda si
pozitie;

298-I-GSS-0001 Control
System Philosofy
298-G-CNR-001 Process
Control Narrative
P&ID

Protectia
pompelor

P&ID
298-G-CNR-001 Process
Control Narrative

Filtrele

Pierderea de
substante prin
depasirea
nivelului in
vase
Sistemul de
control

1. Comanda start, comanda stop atat local
cat si din sistemul de control;
2. Selectie mod de comanda local/distanta;
3. Selectie mod de functionare
automat/manual;
4. Comanda de oprire de urgenta;
5. Comanda de trip;
6. Vasele din care se descarca sunt
prevazute cu masurare de nivel si switchuri LSL pentru generarea semnalelor de
trip pentru pompe si oprirea acestora la
detectarea lipsei de produs in vase;
1. Sunt prevazute cu masurarea presiunii
diferentiale;
2. Alarmarea la depasirea valorilor de
atentionare;
1. Vasele sunt prevazute cu masurarea
nivelului;
2. Alarmarea la depasirea valorilor de
atentionare;
3. Actiuni la depasirea valorilor critice;
1. CPU va fi 100% redundanta si fault
tolerant;
2. Alimentarea se va face prin UPS cu
autonomie de minim 1 h;
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Operarea

1. Procesul e de tip sarja pe baza unor retete 298-I-GSS-0001 Control
prestabilite – operatorul este ghidat si
System Philosofy
ajutat in procesul de comanda al sarjelor
298-G-CNR-001 Process
de catre sistemul de control;
Control Narrative
2. Orice comanda data de operator va
presupune 2 pasi;

Oprirea de
urgenta - ESD

1. Se vor comanda ventilele/ pompele
conform cerintelor fazei in care a aparut;
2. Operatorul va urma procedura de oprire
conform fazei curente;

298-G-CNR-001 Process
Control Narrative

Pierderea
alimentarii

1. Alimentarea sistemului de control (Servere,
statii de operare, PLC/DCS) se va face prin
UPS cu autonomie de minim 1 h;
2. Toate ventilele (ON/OFF cat si cele de
reglare) vor trece in starea de siguranta;

P&ID

Pierderea
aerului
instrumental
Pierderea altor
utilitati (abur,
azot, altele)

Toate ventilele (ON/OFF cat si cele de
reglare) vor trece in starea de siguranta.

P&ID

Vor intra in actiune interblocarile aferente
procesului si fazei in care sa gaseste instalatia

298-G-CNR-001 Process
Control Narrative

In functionare se va respecta disciplina tehnologica si se vor lua toate
masurile tehnice si organizatorice care sa evite producerea de scapari
accidentale, avarii sau alte evenimente tehnice:
- personalul ce va deservi instalatia va avea obligatia sã cunoascã
schema conductelor, utilajelor, destinatia fiecareia dintre ele si modul de
acţionare în caz de pericol;
- exploatarea instalatiei va fi asigurata de personal calificat, ce va lucra in
ture de 8 h/sch. Modul de exploatare a instalatiei este specificat in PSFI care se
reactualizeaza periodic.
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. are intocmit si implementate :
- Plan de Urgenta Interna
- Plan de Interventie PSI
- Planul de combatere a poluarilor accidentale a folosinteti de apa
- Raport de Securitate,
- Notificarea substantelor chimice periculoase in care se specifica masurile
care se vor lua in caz de accidente chimice.
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Personalul de exploatare va fi instruit pentru a interveni in situatii de
urgenta. Periodic se fac aplicatii de interventie.
Prin cele mentionate, riscul de producere a unui eveniment urmat de
emisii de poluanti in mediu este redus la un nivel acceptabil.

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR
In timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au întâmpinat
dificultăţi tehnice, informatiile necesare au fost furnizate de proiectant si de
beneficiarul investitiei.
Proiectantul di beneficiarul
investitiei
isi asuma responsabilitatea
informatiilor furnizate elaboratorului documentatiei.
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9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Denumirea proiectului: Instalatie de producere silicat de sodiu
Titularul proiectului: CHIMCOMPLEX S.A.
Amplasamentul: Terenul pe care se va realiza investitia este situat în
incinta CHIMCOMPLEX S.A. strada Industriilor nr.3, localitatea Onesti, jud. Bacau,
este in suprafata de 3040 mp şi are ca vecinătăţi:
Nord – estacada, drum industrial
Sud – linii CF industriale
Est – parc rezervoare clorură calciu
Vest – drum industrial, Instalatia HCl III (în conservare)
Pentru investiţie a fost obţinut Certificatul de urbanism nr. 274/21.12.2017,
eliberat de Primăria municipiului Onesti.
Terenul de amplasament se afla in posesia beneficiarului conform conform
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M03,
nr. 1459.
Scopul investitiei: Proiectul propune construirea unei instalatii de
producere solutie silicat de sodiu modul 2.4 și modul 1.6
Investitia servește diversificarii gamei de produse fabricate si exploatării
eficiente a resurselor existente pe amplasamentul societatii, hidroxid de sodiu
solutie 50%, abur, apa demineralizata.
9.1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Activitatea ce se va desfasura in cadrul noii investitii va fi de productie
solutie silicat de sodiu modul 2.4 și modul 1.6
Instalatia de producere silicat de sodiu va avea o capacitate de productie
de 30.000 t/an, respectiv 20.000 t/an silicat de sodiu modul 2.4 si
10.000 t/an silicat de sodiu modul 1.6.
Instalația de obtinere a silicatului de sodiu va fi exploatată la o durată de
operare de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână (8000 ore/an). Procesul este
discontinuu, în șarje.
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Instalatia de producere silicat de sodiu solutie va functiona astfel:
2 zile/saptamana pentru producerea de silicat de sodiu modul 1.6 si
5 zile/saptamana pentru obtinerea de silicat de sodiu modul 2.4.
Trecerea de la o fabricatie la alta se va face numai dupa ce intreaga
instalatie va fi spălată cu apă caldă/fierbinte. Apele de spălare se vor depozita
într-un vas în vederea recirculării în proces.
Materiile prime sunt solutia de hidroxid de sodiu 50% , nisipul cuartos de
puritate 98% si apa.
Procesul tehnolgic va consta din:
• Aprovizionare, stocare nisip si pregătirea amestecului de reactie;
• Etapa de reactie;
• Racirea solutiei de silicat de sodiu
• Etapa de filtrare
• Depozitare si livrare produs finit.
Aprovizionare, stocare nisip si pregătirea amestecului de reactie
Prima fază a procesului este reprezentată de aprovizionarea, stocarea și
respectiv alimentarea instalatiei cu nisip cuartos. Acest material va fi aprovizionat
cu mijloace auto de transport care vor descărca, prin basculare, în interiorul
clădirii depozitului de nisip.
Alimentarea instalației cu nisip se va realiza cu ajutorul unui încărcător
frontal în buncărul de alimentare al benzii transportoare . Banda descarcă nisipul
curators în sistemul de cântărire / dozare care, functie de reteta sortimentului de
silicat de sodiu realizat alimentează vasul de preparare a suspensiei.
Soluția de hidroxid de sodiu 50% din productia interna a Chimcomplex
S.A. este adusă în instalație pe conducta și stocată într-un rezervor tampon
instalat exterior, între clădirea instalației si depozitul de nisip.
Din rezervorul de stocare solutia de hidroxid de sodiu 50% este transvazată
cu pompa în vasul de preparare a suspensiei.
Se obtine o suspensie formată din apă, hidroxid de sodiu 50% și nisip,
Etapa de reactie
Suspensia formata este transferată în cele două vase de reactie unde are
loc etapa de reactie si anume, solubilizarea dioxidului de siliciu in solutia de
NaOH 50%.
Prin montjusare (transvazare cu ajutorul aerului comprimat), produsul
de reactie este trecut într-un vas cu agitare
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Solutia de silicat de sodiu obtinută în etapa de reactie contine impuritati
solide si nisip nereactionat, cantitatea lor depinzând de puritatea nisipului si de
conditiile de reactie.
Racirea solutiei de silicat de sodiu
Produsul obtinut în etapa de reactie are o temperature de cca. 200°C si
pentru a putea fi filtrat este adus la temperatura de 80 - 85°C cu ajutorul
schimbătoarelor de căldură. Racirea se face cu apa, cu recircularea integrala a
apei de racire.
Etapa de filtrare
Filtrarea solutiei de silicat de sodiu se realizează folosind două filtre presă.
In urma procesului de filtrare, se obtine o turtă de nisip cuartos – cu o
umiditate de 30% (contine SiO2 nereacționat, impurități insolubile din materia
primă și apă). Această turtă, rezultată în urma filtrării este un deșeu nepericulos
fiind eliminată ca atare la depozitul de deșeuri al societatii.
Din constructie, filtrele sunt prevăzute cu sistem de spălare automată la
presiune înaltă a pânzelor de filtru. Lichidul rezultat în urma spălării (continand
silicat de sodiu, si având un pH de aprox. 10) este recirculat pentru prepararea
amestecului de reacție.
Emisiile de vapori (vapori de apă) din cadrul instalației (aerisirile
rezervoarelor) sunt colectate prin conducte de transport și conduse la evacuare,
printr-o coloană cu Dn 100 mm, pe acoperișul clădirii.
Parametrii procesului, conditiile de reactie, etapa de purificare a produșilor
de reacție, procedeul de obtinere a silicatului de sodiu – sunt influentate decisiv
de calitatea, puritatea și structura cristalină a materiei prime (nisipului).
Depozitarea si livrarea produsului finit
Pentru stocarea produsului finit sunt prevăzute doua vase intermediare de
zi din linia de producție, parcul final de rezervoare (către livrare) este compus din:
un vas pentru solutia de silicat de sodiu modul 1.6 (care asigura
stocarea productiei a 2 zile),
doua vase pentru solutia de silicat de sodiu modul 2.4 (care asigura
stocarea productiei a 4 zile).
Din aceste vase, cu ajutorul pompelor (fiecare vas e echipat cu propria pompă
de transfer) produsul este transferat în vehiculele de transport (cisterne auto).
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9.2 METODOLOGII UTILIZATE ÎN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
9.2.1 Generalităţi
Pentru evaluarea impactului global al realizării proiectului asupra mediului
înconjurător, s-a utilizat metoda propusă de V. Rojanschi, metodă prezentată în
revista „Mediul încojurător”,vol.II, nr.1-2/1991.
S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca
potenţial cei mai afectaţi: apa, aer, sol, flora şi faună (biodiversitate) şi
factorul uman.
Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui
de impact calculat cu relaţia: IP = CE / CMA, în care:
- CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influenţează mediul
înconjurător, sau în unele cazuri concentraţia maximă calculată (Cmax);
- CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiaşi factor stabilită
prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori
recomandate în literatura de specialitate, când lipsesc normativele;
Impactul asupra mediului se apreciază pe baza indicelui de impact Ip din Scara
de Bonitate.
Este evident faptul că orice activitate umană aduce modificări asupra stării
actuale a factorilor de mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puţin
vizibile, pozitive sau negative. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe, sau să fie
diminuate, astfel încât efectele lor asupra mediului să aibă consecinţe cât mai
mici posibile.
9.2.2 Scara de bonitate
Luând în considerare starea naturală neafectată de activitatea umană şi
situaţia ireversibilă de deteriorare a unui factor de mediu se obţine o scara de
bonitate exprimată prin note de la “1” Ia “10”, care pune în evidenţă efectul
poluanţilor asupra mediului înconjurător.
Note de bonitate, valori ale indicelui de poluare (ip) şi efecte asupra omului şi mediului
înconjurător corespunzătoare

Nota de
bonitate
10
9
8

Valoarea
Ip = Cmax./CMA
IP = 0
IP = 0,0 - 0,25
IP = 0,25 - 0,50

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător
- Calitatea factorilor de mediu naturală, de echilibru.
- Fără efecte
- Fără efecte decelabile cazuistic.
- Mediul este afectat în limite admise – nivel 1.
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7
6

IP = 0,50 - 1,0
IP = 1,0 – 2,0

5
4
3

IP = 2,0 – 4,0
IP = 4,0 – 8,0
IP = 8,0 – 12,0

2

IP = 12,0 – 20,0

- Mediul este afectat în limite admise – nivel 2.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 1.
- Efectele sunt accentuate.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 2.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 3.
- Mediul este degradat - nivel 1.
- Efectele sunt letale la durate medii de expunere.
- Mediul este degradat - nivel 2.
- Efectele sunt letale la durate scurte de expunere.
- Mediul este impropriu formelor de viaţă.

1
IP = peste 20,0
Cmax – concentraţia maximă calculată
CMA – concentraţia maximă admisibilă din STAS

Când nu există modificări ale calităţii factorilor de mediu, deci nu există
poluare, acest indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică ilustrând starea
reală a mediului se suprapune pe figura ilustrând starea ideală.
Când există modificări ale calităţii factorilor de mediu, indicele de poluare
globală IPG va căpăta, progresiv valori supraunitare, pe măsura reducerii
triunghiului, deci a afectării factorilor de mediu.
Conform datelor din literatura de specialitate, au fost făcute aprecieri ale
indicelui de poluare globală a mediului, pentru diverse situaţii, în urma cărora s-a
stabilit o scară de evaluare pentru valorile IPG de la 1 la 6, din care rezultă
impactul asupra mediului, respectiv efectul activităţii antropice asupra factorilor
de mediu.
Valori ale indicelui stării de poluare globală (Ipg) şi impactul asupra mediului
corespunzător

Valoarea IP.G
IP.G = Si / Sr
IPG = 1
IPG = 1 -2
IPG = 2 – 3
IPG = 3 – 4
IPG = 4 – 6
IPG > 6

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător

Mediul este natural, neafectat de activitatea umană.
Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile.
Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de
disconfort formelor de viaţă
Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă.
Mediul este afectat de activitatea umană periculos formelor de
viaţă.
Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă.

9.2.3 Impactul prognozat asupra mediului
S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca potenţial
cei mai afectaţi: apa, aer, sol, flora şi fauna (biodiversitatea) şi factorul uman.
Impactul asupra fiecăruia dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intervalul 1... 10.
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Nota 1 corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar
nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci
consideraţi s-au stabilit din “Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare:
- pentru factorul de mediu apa: nota 9,00;
- pentru factorul de mediu aer: nota 9,00;
- pentru factorul de mediu sol: nota 8,00;
- pentru factorul de mediu biodiversitate: nota 9,00;
- pentru factorul uman: nota 8,00;
Raportul rezultat între cele două suprafeţe, Si fiind suprafaţa figurii
geometrice, care ilustrează starea ideală a celor cinci factori, iar Sr suprafaţa
figurii geometrice care ilustrează starea reală a aceloraşi cinci factori, la un
moment dat, datorită activităţii, a dus la un indice de poluare globală: IPG =
1,38 care corespunde unui mediu supus efectului antropizării, în limite
admisibile.
În figura de mai jos se prezintă reprezentarea grafică a valorilor care au
condus la Indicele de risc global produs de funcţionarea investitiei asupra
factorilor de mediu şi a factorului uman.

Aer

Biodiversitate

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Apa

Starea reala
Starea ideala

Factor uman

Sol
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9.2.4. Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul
Indicele de poluare globală obţinut (IPG < 2) estimează faptul că activităţile
ce se vor desfăşura în cadrul proiectului analizat produc o afectare globală a
factorilor de mediu apă, aer, sol, biodiversitate şi factorul uman ce se situează în
limitele admisibile.
9.2.5. Concluzii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului
Concluzia generală, ca urmare a analizei raportului privind impactul asupra
mediului efectuată în baza informaţiilor, datelor şi documentelor puse la
dispoziţie, încadrează impactul generat de activitatea analizată la un nivel
nesemnificativ.
9.2.6. Prognoza asupra calităţii vieţii, standardului de viaţă şi asupra
condiţiilor sociale în comunităţile afectate de impact
Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu analizat, considerăm că
prognoza asupra calităţii vieţii se menţine în condiţiile anterioare, iar prin
activitatea sa, atât în faza de realizare cât şi de exploatare, condiţiile sociale ale
comunităţii din localitate se vor îmbunătăţii, atât prin forţa de muncă solicitată,
prin calitatea forţei de muncă cat şi a condiţiilor de muncă.
Impactul realizării obiectivului va fi pozitiv prin crearea de locuri de muncă,
cat si creşterea veniturilor la bugetul local.
9.3 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI
9.3.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului
Se consideră că, în conditiile respectării disciplinei de șantier, nu există
riscul de manifestare a poluării mediului, iar impactul produs de organizarea de
șantier va fi unul nesemnificativ, având în vedere amplasamentele, suprafetele
și caracterul temporar al lucrărilor.
Apa
Pe perioada organizarii de santier personalul firmei constructoare va utiliza
WC-ul ecologic din dotarea santierului.
Apele uzate menajere colectate in bazinul WC-ului ecologic vor fi vidanjate
de o societate autorizata.
Nu se produce impact asupra apelor de suprafata sau asupra panzei freatice.
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Aer
Impactul asupra aerului în timpul realizării proiectului este cel produs de
funcționarea utilajelor de construcție, a mijloacelor de transport a materialelor de
construcții, a sculelor si uneltelor de mâna de putere medie etc., cu motoare cu
combustie interna ce folosesc ca sursa de energie combustibilii fosili (benzina,
motorina).
Impactul asupra aerului se va resimti pe perioada de timp egala cu aceea a
programului de lucru (in general, 8-10 ore pe zi).
Sol/Subsol
Singurul impact asupra solului/subsolului în timpul realizării proiectului este
un impact fizic (mecanic) datorat decopertarilor si sapaturilor necesare.
Solul vegetal decopertat, va fi depozitat separat pentru ca dupã terminarea
lucrãrilor de investiţii, sa fie utilizat pentru aducerea terenului la nivel si realizarea
spaţiilor verzi.
Impactul fizic se va resimti pe termen scurt si temporar, pe perioada de
realizare a lucrarilor de investitii si nu va schimba structura subsolului.
Zgomot
Se estimează că in timpul realizarii investitiei se va creea un disconfort
moderat, având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă
scurtă de timp. Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de
autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, se
va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier.
Biodiversitate
În timpul realizării proiectului nu se va produce impact asupra biodiversităţii
zonei, cadrul natural în zona nu se va modifica , având în vedere că investitia se
va realiza în incinta societatii CHIMCOMPLEX S.A.
Peisajul
Organizarea de santier si lucrarile de constructie vor duce la perturbari
temporare de peisaj, limitate la zona amplasamentului.
Mediul social şi economic
In timpul realizarii proiectului se produce un impact pozitiv asupra populaţiei
din zonă, deoarece se vor creea temporar noi locuri de muncă.
Condiţii culturale şi etnice, patrimonial cultural
Nu se produce impact. Terenul de amplasament al viitoarei investiţii nu se
află în raza de protectie a monumentelor istorice.
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9.3.2 Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei
Apa
Din activitatea ce se va desfăşura în cadrul instalaţiei, se vor evacua
următoarele tipuri de ape:
 ape uzate menajere
 ape pluviale conventional curate
 ape pluviale posibil impurificate
Apele uzate menajere nu vor produce impact deoarece vor fi colectate de
reteaua de canalizare menajera aferenta instalatiei cu deversare in reteaua
exterioara colectoare menajera a S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma rampei auto si din
cuva rezervorului de stocare solutie NaOH nu vor produce impact deoarece vor fi
colectate de sistemul de canalizare chimic impura a instalatiei cu deversare in
colectorul de ape chimic impure anorganice din zona, de unde vor fi dirijate
pentru tratare in Statia de epurare finala a societatii.
Apele pluviale de pe platforma instalatiei si acoperisuri nu vor produce
impact, deoarece vor fi preluate de rigoli si guri de scurgere si evacuate in
colectorul meteoric existent in zona – Meteoric III.
Nu vor exista evacuari directe de ape uzate în emisar.
Aer
In functionare, emisiile in atmosfera vor fi :
▪ emisii de aer cu continut de vapori de apa de la aerisirile rezervoarele de
depozitare
▪ emisii de particule de praf de la operatia de alimentare cu nisip cuartors a
vasului de preparare amestec de reactie
▪ emisii de gaze de esapament de la motoarele termice cu aprindere prin
compresie care vor acţiona mijloacele de transport ce vor sosi la incarcare,
în care pot fi identificate următoarele substanţe poluante: hidrocarburi,
aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum;
Aerul evacuat de la aerisirea rezervoarelor poate sa contina vapori de apa
care nu constituie o sursa de poluare a aerului. Aceste evacuari au loc numai in
situatia in care rezervoarele sunt umplute.
Impactul prognozat de pulberile de praf de la operatia de alimentare cu
nisip cuartors al vasului de preparare a amestecului de reactie va fi minim, avand
in vedere ca banda transportoare si sistemul de cantarire/dozare a nisipului
cuartors vor fi carcasate, aerul cu continut de pulberi fiind aspirat cu ajutorul unui
ventilator printr-o baterie de filtre si evacuat in hala.
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Filtrului local de colectare pulberi are o prescripție tehnică de max. 5
mg/Nmc particule la evacuare.
Periodic, praful acumulat în sacii filtrului va fi descărcat in sistemul de
dozare/cantarire, reintrând în proces.
Impactul prognozat de gazele de esapament va fi minim avand in vedere
numarul mic de mijloace de transport ( 1 – 2/zi) care vor sosi pentru incarcarea
solutiei de silicat de sodiu. Se presupune ca acestea sunt dotate cu catalizator
iar carburantii utilizati respecta cerintele standardelor europene, astfel cantitea de
poluanti emisa in atmosfera prin gazele de esapament nu va influenta
semnificativ calitatea aerului din zona.
Sol/Subsol
In functionare normala nu se produce impact asupra solului avandu-se in
vedere ca amplasamentul instalatiei va fi betonat integral.
Deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate.
In functionare normala, nu se produce impact asupra subsolului.
In situaţii accidentale s-ar putea produce impact asupra subsolului datorita
neetanseitatilor la sistemul de canalizare sau la vasul de preparare amestec de
reactie.
Zgomotul
Avand in vedere activitatea de productie se va desfasura in interiorul halei,
zgomotul generat de functionarea motoarelor electrice nu va influenta nivelul de
zgomot de la limita amplasamentului.
Nivelul zgomotului produs de circulatia mijloacelor auto in/din incinta
instalatiei se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier si CF din
zona.
Biodiversitate
Poluanţii evacuaţi în atmosferã în timpul funcţionãrii investiţiei cantitativ
sunt nesemnificativi, impactul produs asupra biodiversităţii zonei este
nesemnificativ.
Peisajul
investitia nu va produce impact asupra peisajului zonei, avandu-se in
vedere ca se va realiza in incinta CHIMCOMPLEX S.A.
Mediul social şi economic
In timpul funcţionării nu vor fi emisii semnificative de poluanţi, astfel nu va fi
afectata populatia din zona.
O parte din populatia localitatii Onesti si a localitatilor limitrofe îşi
desfăşoara activitatea la CHIMCOMPLEX S.A.
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Pentru personalul care va fi implicat în aceasta instalatie, controlul
riscurilor la expunerea zilnică va fi efectuat periodic. În instalație se vor utiliza
substanțe corozive, care impun măsuri specifice de protectie pentru operatori.
Echipamentele de protectie individuală și mijloacele de lucru adaptate
profilului și fiecărui post de lucru după caz (praf la depozitul de nisip sau
substanțe corozive în linia de productie) vor fi obligatorii conform regulilor
stabilite la nivelul societatii.
Noua investitie va duce la diversificarea gamei de produse chimice
realizate in societate ducand la o dezvoltarea economică a acesteia, inlusiv a
localităţilor din jurul acestei societăţi, ceea ce va duce la creşteri importante de
venituri la bugetul local.
Condiţii culturale şi etnice, patrimonial cultural
Intrucât amplasamentul noii investitii este situat faţă de localităţile în care
se afla monumente istorice la distante mari, cca. 2 km de localitatea Borzeşti şi
cca. 5 km de localitatea Bogdana si avand in vedere ca nu s-au identificat emisii
poluante semnificative in mediu, funcţionarea instalatiei nu va produce impact
asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor
istorice.
9.4 IDENTIFICAREA ŞI RESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL
Prin amplasarea şi functionarea investiţiei nu se modifica semnificativ
impactul de fond al zonei, avand in vedere ca este o zona preponderent
industriala.
9.5 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU
Apa
Instalatia de preparare silicat de sodiu va fi prevazută cu sistem de
canalizare separativ pentru apă uzata menajera, ape pluviale conventional curate
si ape pluviale posibil impurificare, racordate la sistemele de canalizare a
societatii.
Retelele de canalizare se vor realiza etans, din materiale adecvate tipului
de apa evacuat, ceea ce va preveni impurificarea panzei freatice.
In functionare, retelele de canalizare vor fi verificate periodic .
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. detine statie de epurare finala, unde are loc tratarea
si neutralizarea apelor chimic impure.

Pagina 89 din 93

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” INSTALATIE DE PRODUCERE SILICAT DE SODIU”
BENEFICIAR: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Aerul
Pentru limitarea poluării aerului datorate surselor de emisie din cadrul
investiţiei, se vor lua următoarele masuri:
- colectarea si dirijarea aerului cu continut de vapori de apa rezultat de la
respiratia rezervoarelor de depozitare, printr-o conducta Dn 100 mm, cu iesire pe
acoperisul cladirii;
- aprovizionarea nisipului curators se va face cu mijloace de transport
prevazute cu prelata;
- ansamblul format din banda transportoare nisip cuartors si sistemul de
cântărire / dozare va fi carcasat si prevazut cu o baterie de filtre de retinere a
pulberilor ce are o prescripție tehnică de max. 5 mg/Nmc particule la evacuare;

Solul/Subsolul
Pentru prevenirea poluarii solului, prin proiect s-a prevazut:
- betonarea integrala a amplasamentului instalatiei
- rezerevorul de stocare solutie NaOH 50 % va fi prevăzut cu o cuvă de
protecție pentru preluarea scurgerilor accidentale.
- utilajele statice si dinamice sunt etanse, confectionate din materiale
rezistente la fluidele de lucru (titan, otel protejat, materiale plastice), prevazute cu
automatizari locale, conducerea procesului tehnologic realizandu-se dintr-un
tablou de comanda printr-un sistem de control distribuit DCS;
- pompele de alimentare si evacuare vor fi prevazute cu etansari specifice
produselor vehiculate
- estacadele de conducte vor fi amplasate aerian, deasupra platformei
betonate. Orice defectiune aparuta se poate observa imediat, luandu-se masuri
de remediere;
- constructiile din beton cat si cele metalice vor fi protejate anticoroziv;
- zona aferenta rampei auto va fi betonata, prevazuta cu guri de scurgere
si rigola mediana pentru colectarea apelor pluviale posibil impurificate, cu
dirijarea lor in canalizarea chimic impura anorganica din zona.
In timpul funcţionãrii investiţiei, se va face un control periodic vizual al
stratului de beton al cailor de acces ca acesta sã fie în stare bunã pentru a
preveni poluarea solului.
Pentru prevenirea poluarii subsolului, prin proiect s-a prevazut:
- montarea vasului de preparare amestec de reactive intr-o cuva
betonata. Pentru evacuarea lichidelor ajunse accidental in cuva betonată, este
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prevăzută o bașă si o pompă de recuperare pentru reintroducerea lichidului
scurs in circuitul de productie.
- reteaua de canalizare va fi realizata din materiale rezistente la coroziune,
in sistem etans
In functionare, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul
identificarii in timp util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.
Zgomotul
Pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor la utilajele aflate în dotare, se vor
realiza:
- rodaje mecanice corespunzatoare;
- ungeri adecvate;
- alimentări corecte;
- verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor
- respectarea graficului de intretinere, reparatii curente si capitale
- exploatarea se va face conform cartilor tehnice
Prin proiect s-a prevazut ca peretii halei sa fie realizati din panouri tip
sandwich (caseta structurala + vata minerala+ caseta de fatada din tabla), ce va
asigura un grad avansat de retinere a zgomotului.
Nisipul cuartos va fi descarcat si manipulat in incinta inchisa, depozitul de
nisip, ceea ce diminua nivelul de zgomot la limita instalatiei.
Pentru limitarea zgomotului generat de trafic, societatea are impuse limite
de viteza pe drumurile uzinale.
Biodiversitatea
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului. Instalația va
functiona într-o zona industrială, puternic antropizată, unde nu se găsesc
elemente de floră și faună de interes special.
Peisajul
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
Mediul social şi economic
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
Conditii culturale şi etnice, patrimoniul cultural
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
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9.6 CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul de investiţie
“Instalatie de producere silicat de sodiu”
a evidenţiat impactul asupra
componentelor mediului (apă, aer, sol, subsol, zgomot, biodiversitate, peisaj,
mediul social şi economic,) şi măsurile de reducere a impactului în etapele de
construcţie si operare.
Realizarea investitiei va duce la diversificarea gamei de produse,
realizandu-se o valorificarea superioara a resurselor existente pe amplasamentul
societatii ( hidroxid de sodiu solutie 50%, abur, apa demineralizata), cu consumuri
energetice minime.
Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare
categorie de factor de mediu analizat, considerăm că funcţionarea investiţiei nu
va produce un impact semnificativ asupra mediului.
9.7 PROGNOZA ASUPRA CALITĂŢII VIETII
Realizarea si funcţionarea investiţiei nu va avea emisii semnificative ce ar
putea afecta comunităţile din zonă.
Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii
populatiei din zona ca urmare a :
- creerii a noi locuri de muncă pentru populatia din zona,
- creerii condiţiilor pentru dezvoltarea unor activităţi economice ce va
contribui la creşterea veniturilor la bugetul local.

10. ENUMERAREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR OBŢINUTE
La data elaborarii documentatiei, erau obtinute :
- Certificat de urbanism nr. 274/21.12.2017, eliberat de Primăria
municipiului Onesti
Tehnologia propusa prin proiect este la nivelul celor mai bune
tehnici disponibile. Prin proiect se urmareste diversificarea gamei de
produse chimice realizate, prin exploatarea eficienta a resurselor existente
pe amplasamentul societatii, cu consumuri energetice minime.
Propunem emiterea Acordului de mediu pentru realizarea investitiei
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ANEXE

Pagina 93 din 93

