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I.

DENUMIREA PROIECTULUI: „INSTALAȚIE TEHNOLOGICĂ DE SUPRAFAȚĂ
LA SONDA 1 PARAVA BIS”
Codul proiectului 10-RG-15
Lucrarea se încadrează în Anexele Hotărîrii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice, la Anexa 2, pc. 2, e.

II.

-

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI / BENEFICIARULUI:
BENEFICIAR:
Numele companiei: S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş – Sucursala Mediaş;
Adresa: 551025 Mediaș, str. Gării, nr 5, jud. Sibiu;
Telefon: 004-0269-201050; 004-0269-839467;
Fax: 004-0269-846297;
Persoana de contact : adriana.lata@romgaz.ro
E-mail: secretariat.medias@romgaz.ro
Director : Mihai-Ioan MAN
Responsabil cu prorotecția mediului : D-l Sucurdean Alexandru
PROIECTANT:
S.C MONTREPCOM S.R.L;

III.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Lucrările se vor desfăşura în extravilanul localităţii Valea Seacă, judeţul
Bacău. Punctul de lucru este indicat în planul de situaţie anexat.
Amplasamentul lucrării este reglementat prin certificatul de Urbanism nr. 349 din
22.09.2016 emis de Consiliul Județean Bacău.
Localizarea amplasamentului:
Coordonate topografice stereo 70:
 X = 528868.890
 Y = 655137.514
 Puncte Cardinale: N – DE 777 - drum de exploatare;
S – A 810 - arabil ;
E – DE 899 - drum de exploatare;
V – DE 777 - drum de exploatare;
Accesul la punctul de lucru: Pana in localitatea Valea Seaca se va circula
pe drumul judetean DJ 119D. Amplasamentul panoului de masura se afla langa DJ
119D. Accesul la locația lucrărilor se va face pe drumul de exploatare DE 1027 si
drumul comunal DCL 1290, judetul Bacau. Nu sunt necesare cai noi de acces sau
schimbari ale celor existente mentionate mai sus.
Proiectul cuprinde două entități supraterane (grupul de sonde 1 Parava bis
împreuna cu Stația de uscare și Panoul de măsură comercial) între care există o
conductă de legătură amplasată în subteran.
Colectorul are un tronson de 1238m în clasa 4 de locație, iar restul de 4962m
se găsește în clasa 1 de locație. Proiectarea acestuia s-a făcut cu respectarea
prevederilor din “NORME TEHNICE pentru proiectarea şi execuţia conductelor de
alimentare din amonte şi de transport gaze naturale”, corespunzător celor două clase
de locație.
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La stabilirea amplasamentului proiectului supus analizei s-au avut in vedere
urmatoarele aspecte:
- Locatia Sondei 1 Parava Bis;
- Pozitia cailor de acces: Pana in localitatea Valea Seaca se va circula pe
drumul judetean DJ 119D. Amplasamentul panoului de masura se afla langa
DJ 119D. Accesul la locația lucrărilor se va face pe drumul de exploatare DE
1027 si drumul comunal DCL 1290, judetul Bacau. Nu sunt necesare cai noi de
acces sau schimbari ale celor existente mentionate mai sus.
- Exploatarea gazelor naturale in conditii de siguranta;
- Protectia terenurilor agricole : agricol, vii, faneata;
- Existenta in zona a LEA 20 KV, zona de siguranta fiind de 10m conductei
colectoare
- Conditiile de relief;
- Respectarea distantelor minime impuse de normele PSI si normativele
specifice gazelor naturale.. Zona de siguranta a grupului si statiei de uscare
este de 35m, iar a conductei colectoare este de 6m fata de asezarile umane.
Distanța minimă dintre Grupul 1 Parava bis și cea mai apropiată localitate
(Valea Seacă) este de 438m, iar distanța minimă dintre Panoul de măsură comercial
și cea mai apropiată localitate (Cucova) este de 1280m.
Proiectul propus prevede execuția Instalației tehnologice de suprafață
pentru exploatarea gazelor din sonda nr. 1 Parava bis care sunt estimate la 43.850
Stm3/zi.
Principalele componente ale proiectului sunt următoarele:
1. Conducta de aducțiune a sondei, de la capul de erupție până în grup.
2. Grupul de exploatare a sondei 1 Parava bis, cu toate dotările necesare unei
exploatări corespunzătoare, adică:
a. linia tehnologică a sondei;
b. rezervoare de stocare a condensatului;
c. rezervoare de stocare a apei sărate;
d. cuvă de retenție din beton armat impermeabilizat sub rezervoarele de
stocare condensat și în zona de staționare vidanjă / cisternă;
e. căsuță operator tip container cu toate dotările minime necesare
personalului operator;
3. Răcitorul de gaze;
4. Stație de uscare gaze, pentru aducerea punctului de rouă al gazului sub -15º
C conform contractului și Legii gazelor.
5. Conducta colectoare, prin care se transportă gazele produse de sonda 1
Parava bis și procesate în grupul 1 Parava, până la conducta TRANSGAZ.
6. Panou de măsură comercial amplasat în vecinătatea conductei aparținând de
TRANSGAZ.
1) Conducta de aducțiune a sondei va fi executată din țeavă de extracție cu capete
neîngroșate Φ73 (2.7/8”) x 7,01 mm, J55, SR EN 11960/2005 (înlocuiește STAS
824-88). După iesirea din separator se va utiliza țeavă de 114,3 x 6,3mm - L245
NE , SR EN 3183, L=150m
Conducta se va poza subteran, sub adâncimea de îngheț, la cota de 1,1 m de la
suprafața terenului la generatoarea superioară a conductei.
Tipul și dimensiunile țevii din care va fi executată conducta de aducțiune au fost
alese pe baza datelor din tema de proiectare, aplicând criteriul căderilor de
presiune minime de-a lungul conductei și având în vedere și considerente
economice.
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Instalații în grup
ventil colțar la sosirea în grup a conductei de aducțiune;
încălzitor de gaze tip III x 350 bar.
dispozitiv TPL, pentru măsurare temperatura, presiune și laminare gaze;
separator tip A subteran, cu trei nivele x 64 bari Pentru separarea fazei gazoase
de cea lichidă;
o poligonul sondei compus din:
- panou de măsură gaz Dn100 mm, Pn64 bari, echipat cu port-diafragmă
Dn100 Pn64 (cu schimbare rapidă a discului);
- supapă de siguranță cu membrană calibrată;
- ocolitor de 1 inch pentru timpul de înlocuire a diafragmelor;
- clapetă de sens unic;
2)
o
o
o
o

1. Caloriferul (încălzitorul) se montează înaintea dispozitivului TPL, în grup,
în scopul evitării formării criohidraţilor. În funcţie de parametrii sondei (Q=43.850
Nmc/zi, psmax = 254 bar), se adoptă un calorifer tip III Pn 350 bar.
Principiul de funcţionare al caloriferului constă în transmiterea căldurii de la ţevile
de fum, prin intermediul apei, la schimbătorul de căldură.
Caloriferul serveşte la încălzirea gazelor după detenta provocată de laminarea
gazelor, în scopul de a evita formarea criohidraţilor în conductele colectoare şi de
transport.
Caloriferele se execută în producţie de serie în diferite mărimi:
-

cutia de protecţie;

-

arzătoare;

-

instalaţia de tiraj;

-

schimbătorul de căldură apă caldă-gaze;

-

cutia caloriferului;

-

capacul caloriferului.

Cutia de protecţie are rolul de a proteja focarul pentru a nu se stinge din cauza
vântului şi de a asigura arderea liniştită, asigurând şi o uşoară preîncălzire a aerului
din jurul cutiei de foc.
După mărimea caloriferului se montează un număr de 1 – 5 arzătoare cu duze
având diametrul de 3 mm. Focarul cu ţevi de fum asigură procesul de ardere iar
cedarea căldurii de la gazele arse la apa caldă se realizează în focar prin intermediul
procesului de ardere iar în ţevile de fum prin radiaţie şi convecţie.
Instalaţia de tiraj asigură evacuarea gazelor arse.
Schimbătorul de căldură se compune din trei rânduri de ţevi paralele legate între
ele prin ştuţuri de legătură. În schimbător se realizează transmiterea căldurii de la apa
caldă la gazele care circulă prin ţevi. Cutia caloriferului are rolul de a stoca apa
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necesară transmiterii căldurii fiind prevăzută cu un orificiu pentru evacuarea apei.
Capacul caloriferului care acoperă cutia se confecţionează tot din tablă cu pereţi dubli
între care se introduce vată minerală.
Pentru reglarea tirajului, cutia caloriferului este prevăzută cu un cursor cu orificiu
cu care se realizează reglarea aerului, iar coşul este prevăzut cu o clapetă de reglare.
Alegerea tipului de calorifer se face în funcţie de cantitatea de căldură necesară
gazului pentru a-şi ridica temperatura la o anumită valoare.
Ţinând cont de prevederile normativelor în vigoare în ceea ce priveşte
temperatura minimă admisibilă a gazelor la trecerea acestora în sistemul de transport
(tg = 150C) cât şi de condiţiile impuse pentru înlăturarea formării criohidraţilor, vom
stabili temperatura la ieşirea din calorifer la valoarea de 293 K şi ne vom folosii de
diagrama din figura 3.21.
Cantitatea de căldură necesară gazului pentru a se încălzi la această
temperatură este dată de relaţia:

q    c p  Qte  ti 

1
, kJ / h
1000

unde:
 - densitatea normală a gazului, [kg  m-3N],
Q – debit de gaz, [m3N  h-1],
cp = căldura specifică izobară a gazului, [J  kg-1  K-1],
ti, te – temperatura de intrare, ieşire [K].

Fig. 3.20. Calorifer pentru sondele de metan.
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Fig. 3.21. Nomogramă pentru alegerea tipului de încălzitor în funcţie de debitul
sondei şi de temperatura necesară la ieşirea gazului din calorifer.
2. Separatorul de lichide se va monta în grup, pe aducțiunea sondei și este
subteran, de tip A, cu trei nivele x 64 bari. Se va executa un racord pentru colectarea
lichidelor separate de la partea inferioară a separatorului, la rampa colectoare de
impurități a grupului. Acest racord va fi executat din țeavă Ф 60,3 x 5 mm SR EN ISO
3183, L 245 NE. De aici lichidele separate vor fi evacuate în separatorul vertical de pe
linia de refulare nepoluantă. De aici, prin cădere liberă coboară în haba de etalonare
de unde se trimit în instalația de transvazare respectiv în rezervorul de stocare după
cum este condensat sau apă reziduală.
Separatorul se montează prin sudură pe conducta de aducțiune gaze.
Adâncimea de pozare a separatorului este dată de adâncimea de pozare a
conductei de aducțiune.
Șanțul pentru montarea separatorului va avea dimensiuni care să permită
accesul pentru efectuarea operațiilor de sudură.
Manipularea separatorului pentru montarea in șanț se va face cu macaraua.
Separatorul se va proteja împotriva coroziunii prin izolație întărită. După montarea
separatorului în șanț și legarea la conducta de aducțiune, se va face controlul
îmbinărilor executate, se reface izolația în zona îmbinărilor, apoi se umple șanțul cu
pământ și se reface terenul.
Același montaj va avea și separatorul de grup, montat pe capul rampei de gaz.
Materialele folosite pentru separatoarele de tip A:
REPER
CORP
FLANSE
CAPACE
RACORDURI
GARNITURI
SICANE
CICLONI

MATERIAL
OTEL CARBON
OTEL CARBON
OTEL CARBON
OTEL CARBON
VITON, PTFE
OTEL INOXIDABIL
FONTA, OTEL INOXIDABIL, OTEL CARBON

3. Panoul de măsură de pe poligonul sondei are rolul de a măsura
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parametrii gazului: presiune, temperatură, debit.
Elementele principale ale panoului de măsură sunt:
- cupon de măsurare a gazului cu diafragmă
- portdiafragmă;
- armături și accesorii;
Dimensionarea elementelor componente ale panoului de măsură s-a făcut
conform ISO 5167.
Avându-se în vedere datele din tema de proiectare (presiuni și debite), s-au
făcut calcule de dimensionare a panoului de măsură, a diafragmei și de alegere a
contorului electronic. Toate elementele panoului de măsură sunt dimensionate pentru
presiunea nominală de 64 bar.
4. Rampa grupului va fi executată din ţeavă de oţel fără sudură utilizată la
presiune  219,1 x 8 mm, SR EN 10216-3, material L 275 NL1, L= 5 m.
Rampa va fi montată în soluţie aeriană, pe doi suporţi, la o înălţime de 800 mm
faţă de nivelul solului.
Suporţii se vor executa din ţeavă de 114,3 x 800 mm şi un reazem din tablă
curbată de 8 x 120 x 150 mm. Ţeava de susţinere va fi încastrată într-o fundaţie din
beton de 400 x 400 x 1000 mm. Rampa grupului se va racorda la separatorul
orizontal subteran tip A pn 64. Conducta de racord va fi executată din acelaşi material
ca şi rampa de gaz.
5. Rampa colectoare gaz la grup Dn 200mm, din ţeavă 8” (219,1 x 7,1 mm)– SR
EN 10216-3, P 275 - NL1, Lt=5 m;
6. Rampa refulare ecologica Dn 100 mm, din ţeavă 4” (114,3 x 5 mm) SR EN
ISO 3183, executată din oţel L245NE PSL2, L = 5.5 m și conducta de legatură la coș
DN100, din ţeavă 4” (114,3 x 5 mm) SR EN ISO 3183, executată din oţel L245NE PSL2,
Lt = 118 m;
7. Separator suprateran pe conducta de refulare ecologică a gazului, inclusiv
conducta de racordare la rampa de lichide;
8. Coș de evacuare gaze în caz de avarie , realizeaza evacuarea si arderea
gazelor naturale din instalatiile tehnologice, care ar urma sa fie evacuate in atmosfera,
protejand astfel mediul.
.
Din punct de vedere constructiv, cosul de combustie si refulare gaze este in
constructie fixa.
Cosul de evacuare gaze este pravazut a fi amplasat pe o platforma betonata
avand dimensiunea de 4.5m / 4.5m








Cosul de combustie si refulare este prevazut cu urmatoarele echipamente:
skid;
aprindere manuala cu festila;
arzator pilot;
opritor de flacara;
sistem de ridicare hidraulic actionat manual;
balize luminoase
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CARACTERISTICI TEHNICE
FLUID DE LUCRU

GAZE NATURALE

GRUPA FLUID

1

CONEXIUNE INTRARE GAZ

CONEXIUNE RAPIDA SAU FLANSE DE RACORD

Inaltimea

12m

Diametrul

8”

9. Separator subteran tip A cu trei nivele, Pn 64, montat pe ieșirea din
rampa de gaz a grupului
Pentru separarea lichidelor din gaze la plecarea din grup se va monta un
separator orizontal subteran tip A pn 64 bari, cu trei nivele
Se va executa un racord pentru colectarea apelor reziduale separate de la
partea inferioara a separatoarelor, rampa de lichide a grupului. Acest racord va fi
exucutat din va fi executat din țeavă Ф 60,3 x 5 mm SR EN ISO 3183, L 245 NE.
Separatorul se monteaza prin sudura pe rampa de gaze a grupului. Adancimea
de pozare a separatorului este data de adancimea de pozare a conductei colectoare.
Santurile pentru montarea separatorului vor avea dimensiuni care sa permita
accesul pentru efecturarea operatiilor de sudura.
Manipularea separatorului pentru montarea in sant se va face cu macaraua.
Separatorul se va proteja impotriva coroziunii prin izolatie intarita. Dupa
montarea separatorului in sant si legarea la rampa de gaz, respectiv la conducta
colectoare, se va face controlul imbinarilor executate, se reface izolatia in zona
imbinarilor, apoi se umple santul cu pamant si se reface terenul.
10. Habă de etalonare lichide:
Pentru etalonarea lichidelor evacuate din separatoarele orizontale montate în
instalaţiile tehnologice ale sondelor, se va monta o habă din P.A.F.S. prevăzută cu
capac din acelaşi material şi echipată cu dispersor din inox. Haba de etalonare are
capacitatea de 1mc.
Haba va fi montată suprateran şi va fi fixată pe fundaţie de beton. Fixarea
suporţilor de aşezare ai habei pe fundaţie se face cu şuruburi conexpand M16 x 250
(16 buc).
Fundaţia va avea dimensiunile de 1500 x 1500 x 1200 mm şi se va executa din
beton B100.
Haba de etalonare lichide va fi racordată la rezervorul de stocare ape reziduale
respectiv la instalația de transvazare condensat prin două conducte executate din
SR EN ISO 3183:2013, L 245 NE PSL2.
Ambele conducte de lichide vor fi montate subteran.
11. Rampa colectoare lichide la grup si conducta de legatura la haba de
etalonare DN50, (60,3 x 5 mm) SR EN ISO 3183, executată din oţel L245NE;
12. Instalație de transvazare (evacuator) condensat din haba de etalonare în
rezervoarele de stocare a condensatului;
13. Conducte de legătură între haba de etalonare și bazinele de apă reziduală
respectiv evacuator și rezervor de stocare condensat, din ţeavă 2” (60,3 x 5 mm) SR EN
ISO 3183, executată din oţel L245NE;
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14. Rezervor din PAFS, de 30 m3, montat subteran cu lesturi din beton armat,
pentru colectare şi stocare ape reziduale – 2 buc;
Rezervoarele fabricate de societatea Criber Net S.R.L . din Piatra Neamt, din
rasini poliesterice armate cu fibra de sticla (PAFS) si cu insertie de filer – nisip, calcar sau
praf de piatra cu granulatie fina ( PAFSIN), prin procedeul de bobinaj pe dornuri si turnare
pe matrite, se utilizeaza pentru depozitarea apei reziduale. Rezervoarele se realizeaza cu
pereti dubli.
Rezervoarele sunt rezistente la mediile biologice active si corozive, datorita
rasinilor speciale utilizate la fabricatie si straturilor interioare, multiple de protectie,
realizate prin stratificarea si impregnarea succesiva a straturilor din fibre de sticla cu
rasina sau rasina amestecata cu fler.
Rezervoarele au urmatoarele componente principala:
- corpul rezervorului;
- gurile de vizitare fabricate cu diametrele de 60, 80 si 100 cm, sunt
prevazute cu sistem de rabatare si sitem de inchidere de siguranta;
- capac de etansare cu fixare in suruburi;
- racorduri de intrare iesire si de preaplin, alcatuite dintr-o mufa filetata pe
interiorsau flanse de conectare din fibra de sticla si mufe din PVC cu
garnitura;
Rezervoarele se curata prin spalare cu jet de apa cu presiune variabila, fara a
folosi mijloace manuale sau mecanice, sau produse de curatare abrazive, in vederea
evitarii zgarierii peretilor.
Peretii dubli ai rezervoarelor si straturilor multiple de protectie, realizate din
rasini si materiale compozite rezistente la mediile cororive, abrazive si biologice
active, confera produselor siguranta in exploatare.
Rezervoarele se vor ingropa in sol cu respectarea urmatoarelor conditii:
o se realizeaza o excavtie cu aproximativ 500 mm mai mare decat dimansiunile
rezervorului pe fiecare latura.
o Pe fundul excavatiei se va aseza un strat inalt de 150-200 mm de nisip cu
granulatie 1-5mm;
o Rezervorul va fi coborat in excavatie cu ajutorul unor chingi sau franghii rezistente;
o Se aseaza rezervorul pe fundul excavatiei in pozitie stabila;
o Se verifica cu o cumpana daca este perfect orizontal;
o Se cupleaza la instalatie;
o Fiecare strat trebuie compactat cu atentie astfel incat sa umple spatiul din jurul
rezervorului
o Este necesara compactarea straturilor de umplutura minim pana la ½ din diametrul
rezervorului;
Nota: Este interzisa utilizarea ca material de umplutura a argilei su altor tipuri
de sol care isi pierd stabilitatea in contact cu apa.
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Fisa tehnica REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUBTERAN :
VOLUM
30 mc
DIAMETRU

2.5 m

LUNGIME

6.45 m

FORMA

Cilindrica

POZITIE

Orizantala

STRUCTURA PERETI

Dublii

MOD DE INSTALARE

Subteran, conform instructiunilor din
manualul de instalare al producatorului

ADANCIME DE INGROPARE

1.00 m (strat de pamant peste
generatoarea superioara a rezervorului)

NUMAR DE GURI DE VIZITARE

1

DIAMETRU SI INALTIME GURI DE
VIZITARE

0.800m/1.00m

FLUID STOCAT/PRESIUNE

Levitat / presiune hidrostatica

RACORDURI

In/Out/Preaplin – dimensiune si pozitionare
conform schitei clientului

MATERIAL

PAFS ( poliester armati cu fibra de sticla)

AGREMENT TEHNIC SI AVIZ TEHNIC

Nr. 003 – 05/516-2016

GARANTIE

24 luni

DURATA MINIMA DE VIATA

50 de ani de la livrare

GREUTATE REZERVOR

1926 kg

15. Rezervor metalic pentru stocare condensat, 20 mc – 2 buc;
16. Instalaţie de împământare şi instalaţie de protecţie împotriva descărcărilor
atmosferice;
17. Grup de reglare, măsurare gaze pentru gaz combustibil tehnologic, montat în
cofret și conductă pentru racordarea acestuia la rampa colectoare gaze.
GRM are urmatoarele caracteristici:
Presiunea de intrare gaz
Presiunea de iesire gaz
Temperatura de proiectare

40 bar
2 bar, pentru actionare evacuator
0,5 bar, pentru calorifer, casuta operator
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18. Conductă de alimentare cu gaz combustibil a arzătoarelor de la caloriferul
sondei, a căsuței operator și a evacuatorului;
Conducta racord GRM la rampa grupului se executa din țeavă Ф 60,3 x 5 mm,
L 245 NEPSL2 EN ISO 3183.
Conducta de alimentare cu gaz combustibil si gaz de comanda se executa din
țeavă Ф 60,3 x 5 mm, L 245 NEPSL2 EN ISO 3183.
Pentru alimentarea casutei operator este necesara reducerea presiunii gazului de
la 0,5 la 0,002 bar si aceasta se va realiza prin monntarea unui regulator de presiune
pentru debite mici cu dimensiunile racordurilor ¾” – ¾”.
Parametrii care au stat la baza dimensionării elementelor instalației tehnologice
a sondei, sunt cuprinși în tabelul următor.
Denumire
Presiunea statică maximă a sondei
Presiunea dinamică maximă a sondei
Presiunea de lucru a grupului
Presiunea de proiectare colectorului
Diametru exterior conductă de aducțiune
Diametru exterior conducta colectoare
Traversări drumuri de exploatare cu colectorul
Traversări drumuri comunale cu colectorul
Lungime conductă de aducțiune
Lungime conductă colectoare
Debitul sondei 1 Parava bis
Presiunea maximă a conductei TRANSGAZ
Diametrul exterior al conductei TRANSGAZ

Unitate de măsură
Bar
Bar
Bar
bar
mm
mm
buc
buc
km
km
Nm3/zi
bar
bar

Mărime
254
25
25
40
73,01
168,3
6
1
0,15
6,2
47752.65
25
406

3) Conducta colectoare
- Colector gaz având Dn 150 mm – pentru legarea grupului la conducta SNT. Se
execută din ţeavă 6” (168,3 x 7,1 mm) SR EN ISO 3183, material oţel L245 NE PSL
2, L= 6200 m;
- Conform “NORME TEHNICE pentru proiectarea şi execuţia conductelor de
alimentare din amonte şi de transport gaze naturale”, traseul colectorului se
încadrează în clasa 1 de locaţie pe o lungime de 4862 m respectiv în clasa 4 de
locație pe o lungime de cca 1238 m.
- La cuplarea în conducta TRANSGAZ, colectorul proiectat este prevăzut cu un robinet
de secţionare RSP Dn 150mm Pn 40 bar SR ISO 14313 cu capete pentru sudură si
descarcător de presiune Dn 50mm pn 40 bar
- Robinetul de secționare va fi protejat prin împrejmuirea acestuia. Împrejmuirea cu
dimensiunile de 2m x 2m, va fi executată din panouri bordurate din plasă de sârmă şi
stâlpi metalici, va fi prevazută cu o portiță pentru acces pietonal.
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4) Panou de măsură comercial.
Amplasat în vecinătatea conductei de debușare a gazelor în conducta
TRANSGAZ, într-un perimetru împrejmuit, protejat cu un paratrăsnet, dotat cu o
cabină pentru pază și un wc ecologic.
Elementele principale ale panoului de măsură comercial sunt:
- cupon de măsurare a gazului cu diafragmă;
- armături şi accesorii;
Dimensionarea elementelor componente ale panoului de măsură s-a făcut
conform SR EN ISO 5167.
Avându-se în vedere datele din tema de proiectare (presiuni şi debite), s-au
făcut calcule de dimensionare a panoului de măsură, a diafragmei şi de alegere a
contorului diferenţial.
Toate elementele panoului de măsură sunt dimensionate pentru presiunea
nominală de 40 bar.
Presiunea şi temperatura se vor măsura cu manometru şi termometru montate
pe panou.
Panoul se va executa din ţeavă de conductă cu capete netede pentru industria
petrolieră  114,3 x 5 mm – SR EN 10216-3, P 275 - NL1, iar tronsoanele amonte aval de elementul de măsură vor avea următoarele dimensiuni:
Amonte minim
18 x 104,3 = 1880 mm, se adoptă 2912 mm
Aval minim
7 x 104,3 = 730 mm, se adoptă 1220 mm
Cuponul de măsurare a debitului cu diafragmă se compune din port diafragmă
Dn 100mm-Pn 40 bar. Din calcule au rezultat următoarele diametre pentru discurile
de masură: 15, 22, 30, 40 și 55 mm.
5) Grup 1 Parava – alte dotări netehnologice:
 Cabină operator tip container ce cuprinde; birou, dormitor, grup sanitar inclusiv
dotări;
 Rezervor din PAFS, de 10 m3, montat subteran cu lesturi din beton armat, pentru
apă dulce, utilizată în scop menajer;
 Hidrofor pentru alimentare cu apă cabina operator, montat în cămin de beton;
Conducte de alimentare cu apă grup sanitar;
 Trotuare din dale de beton pentru acces la instalaţii;
 Amenajare platformă pietruită de acces auto – și platformă betonată
impermeabilă;
 împrejmuire cu porţi de acces auto şi pietonal ;
 Fosă septică ecologică și conducte de legătură.
6) Răcitor de gaze,
Montare răcitor și conducte de racord (intrare, ieșire și by-pass). Răcitorul de gaze
are rolul de a răci gazele astfel încât temperatura lor să nu depășească 10ºC.
Este necesară această răcire pentru a putea coborâ punctul rouă al gazelor
uscare la -15ºC. Această răcire se realizează cu un răcitor cu freon ecologic.
7) Stație de Uscare gaze:
 Stație de Uscare cu săruri delicvescente, și conducte de racord (intrare, ieșire și
by-pass);
 Împrejmuire amplasament;
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Trotuare din dale de beton pentru acces la instalaţii ;
Cabina de comandă;
Paratrăsnet;

Nu se va folosi apa in scop tehnologic. La finalul lucrarilor, pentru executia
probelor de presiune, se va utiliza apa, ca si fluid de proba, ce va fi adusa cu cisterna.
Apele pluviale provenite de pe platforma betonata a skidului instalatiei de uscare si
eventuale ape impurificate din instalatie vor fi colectate printr-un sistem de canalizare
cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 20 mc, amplasat in cuva betonata.
Apele colectate cu urme de produse petroliere si impuritati solide vor fi colectate in
bazin metalic vidanjabil de 10 mc, amplasat in cuva de retentie impermeabilizata de
unde vor fi vidanjate si evacuate prin injectie in sondele de injecție 70 Glăvănești și 282
respectiv 433 Roman
FISA TEHNICA STATIE DE USCARE
Presiunea de proiectare
25 bar
Presiunea de lucru
15....25 bar
Temperatura de proiectare
-29 .... +50 grade
Racorduri la proces
Flanse DN100 PN40 – EN1092 – 1:2008
Diametru corp
1016 mm
Fluid de lucru
Gaze naturale
Debit maxim de lucru
4356 Nm3/h

Nota :
Punct de roua pentru gazele tratate:
 -13° C, pentru temperatura de intrare a gazelor de maxim +15°C
 -15° C, pentru temperatura de intrare a gazelor de maxim +11°C
 -17° C, pentru temperatura de intrare a gazelor de maxim +8°C

Instalatie Electrica si de Automatizare Instalatie de uscare gaze cu saruri
delicvescente
Instalatia electrica si de automatizare a instalatiilor de uscare gaze cu saruri
delicvescente este alimentata de la tensiunea de 230V AC, 50Hz pusa la dispozitie de
beneficiar.
Instalatia este structurata astfel:
o Tablou separator;
o Tablou electric si de automatizare;
o Instrumentatie;
o Actionari electrice robinete purjare;
o Cabluri incăzitoare autoreglabile;
o Cutii de jonctiune cabluri incalzitoare si instrumentatie;
o Cabluri de forta si semnal instrumentatie ( alimentare si semnale traductoare,
alimentare si semnale actionari electrice robinete)
Caracteristicile generale functionale si de performanta asigurate de instalatia de
conditioanare (uscare) sunt urmatoarele:
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1

Punct de roua al apei pentru gazul tratat

2
3
4
5
6
7
8

Caderea de presiune pe instalatie
Consum specific de agent de lucru pentru
uscatorul nr.1
Consum specific de agent de lucru pentru
uscatorul nr.2
Consum specific de agent de lucru pentru
uscatorul nr.3 ( rezerva )
Cantitatea initiala de agent de lucru pentru
uscatorului nr.1
Cantitatea initiala de agent de lucru pentru
uscatorului nr.2
Cantitatea initiala de agent de lucru pentru
uscatorul nr.3 (rezerva)

Cel putin -15°C la presiunea de lucru
Temperatura intrare
Punct de roua
gaz
+15°C
-13°C
+11°C
-15°C
+8°C
-17°C
+5°C
-20°C
≤0.4 bar
0.13 kg saruri PRIME / 1kg apa
0.14 kg saruri MAX / 1kg apa retinuta
0.14 kg saruri MAX / 1kg apa retinuta
685 kg saruri delicvescente
570 kg saruri delicvescente
570 kg saruri delicvescente

Calculul cantității de substanță activa pentru stația de uscare pentru 24 ore, o lună (30
zile) respectiv un an, precum și cantitatea de soluție apoasă ce trebuie returnată
furnizorului de săruri (vezi și graficele din partea desenată a documentației) și este:.
Debitul gazului Q = 47752.65 Nm3/zi
Temperatura gazului T = 15ºC
Uscarea gazelor la statia de uscare se face cu ajutorul granulelor hidrofile.

a) Presiunea gazului P = 15 bar (presiunea minimă de livrare)
Apa conținută de 1.089 Nm3 gaz = 700 - 125 = 575 mg
Apa conținută de 47752.65 Nm3 = 575 x 43850 x 10-6 = 25,22 kg
Apa adusă de gaz într-o lună este 25,22 x 30 = 756,6 kg = 420 + 336,6 kg
Determinarea necesarului de săruri delicvescente. Lucrând cu două vase active și unu de
rezervă avem:
Vas 1 avem 420 x 0,13 = 54,6 kg săruri pe lună respectiv 666 kg săruri pe an
Vas 2 avem 336,6 x 0,14 = 47,2 kg săruri pe lună respectiv 566 kg săruri pa an
Având în vedere cantitățile de săruri din primele două vase, rezultă că ele acoperă
funcționarea stației de uscare timp de 12 luni.
Determinarea cantității de soluție apoasă rezultată, și care se va recupera de către
furnizorul sărurilor:
756,6 kg apă + (54,6+47,2)săruri = 858,4 kg pe lună
sau 858,4 x 3 = 2575 kg pe trimestru
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sau 858,4 x 6 = 5150 kg pe semestru
sau 858,4 x 12 = 10300 kg pe an
b) Presiunea gazului P = 25 bar (presiunea maximă de livrare)
Apa conținută de 1.089 Nm3 gaz = 460 - 82 = 378 mg
Apa conținută de 47752.65 Sm3 = 378 x 43850 x 10-6 = 16,6 kg
Apa adusă de gaz într-o lună este 16,6 x 30 = 498 kg = 270 + 208 kg
Determinarea necesarului de săruri delicvescente. Lucrând cu două vase active și unu de
rezervă avem:
Vas 1 avem 270 x 0,13 = 35,1 kg săruri pe lună respectiv 422 kg săruri pe an
Vas 2 avem 208 x 0,14 = 29,2 kg săruri pe lună respectiv 351 kg săruri pa an
Având în vedere cantitățile de săruri din primele două vase, rezultă că ele acoperă cu
prisosință funcționarea stației de uscare timp de 12 luni.
Determinarea cantității de soluție apoasă rezultată, și care se va recupera de către
furnizorul sărurilor:
498 kg apă + (35,1+29,2)săruri = 562,3 kg pe lună
sau 562,3 x 3 = 1697 kg pe trimestru
sau 562,3 x 6 = 3374 kg pe semestru
sau 562,3 x 12 = 6748 kg pe an
Pentru o funcționare continuă, fără sincope, a stației de uscare, recomandăm
golirea sărurilor apoase în fiecare lună, iar completarea cu săruri proaspete o dată
la trei luni. În acest sens se va face un contract convenabil cu furnizorul de săruri.
PROCESUL TEHNOLOGIC AL STATIEI DE USCARE
Introducere
Gazele naturale conţin vapori de apă, vapori care sunt consideraţi a fi cele mai
comune impurităţi din amestecul de gaze naturale. Aceşti vapori ridică probleme
operaţionale prin formarea hidraţilor, coroziune, căderi mari de presiune şi, în
consecinţă, o curgere turbionară care provoacă reducerea eficienţei curgerii. De
asemenea, vaporii de apă reduc puterea calorifică a gazelor şi pot obstrucţiona
curgerea gazelor prin formarea hidraţilor în conducte.
Punctul de la care hidraţii gazoşi încep să se solidifice şi să producă probleme
depinde de temperatura, presiunea, compoziţia gazului şi conţinutul în apă. Greutatea
specifică a gazului, de asemenea, în funcţie de compoziţia gazului, influenţează
temperatura la care se vor forma hidraţii. La o presiune foarte mare a gazului în
sistemul de transport, hidraţii se pot forma uşor chiar şi la temperaturi relativ mari (în
jur sau mai sus de 20 °C). O cale de asigurare că nu se vor forma hidraţi este de a
ţine volumul de vapori mai mic decât cel necesar pentru saturarea completă a gazului.
Când gazul conţine vapori de apă, temperatura minimă a conductei trebuie să
fie ţinută mai sus decât punctul de formare al hidraţilor sau, prin reducerea
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conţinutului de apă, punctul de rouă al amestecului de gaze trebuie să fie ţinut sub
cea mai joasă temperatură din sistemul de transport.
Staţia de uscare gaze naturale prin adsorbţie este o instalaţie care realizează
eliminarea apei prezente în gazele naturale, sub formă de vapori, la predarea lor din
câmpul de extracţie (producţie sau depozite subterane) în sistemul de transport.
Apa liberă, provenită din stratul productiv (apă sărată), din condensarea apei
sub formă de vapori, precum şi cea care are alte surse accidentale sau tehnologice
(apă dulce) nu se reţin prin procedee de uscare, ci numai cu ajutorul separatoarelor
din amonte de adsorbere.
Uscarea se realizează prin trecerea gazelor naturale cu vapori de apă prin
coloana de adsorbţie ce conţine un strat de material adsorbant cu săruri
delicvescente, care reţine umiditatea. Această instalaţie este integrată pe un skid şi
cuprinde toate elementele necesare procesării şi condiţionării fluidelor de sondă,
precum şi monitorizării parametrilor de proces şi a măsurării tehnologice a gazelor
pentru vânzare.
Deoarece toate echipamentele sunt montate pe skid, instalaţia va putea fi cu
uşurinţă relocată.
Lichidele rezultate în procesul tehnologic sunt colectate într-o habă de apă de
zăcământ, de
unde vor fi preluate ulterior.
Funcţionare
Gazele intră în instalaţie în separatorul vertical, unde sunt separate de lichidele
produse de sondă după care, astfel separate, sunt trimise mai departe în instalaţia de
uscare. Instalaţia de uscare foloseşte principiul hidratării sărurilor anhidre.
Desicanţii, săruri delicvescente care s-au impus în practică, sunt săruri solide
anhidre ale metalelor alcalino-pământoase (calciu, magneziu, litiu) condiţionate cu
aditivi antiaglomerare şi procesate la presiuni foarte înalte, pentru a-şi menţine
factorul de formă în procesul de uscare. La contactul acestor substanţe cu apa din
faza de vapori, începe fenomenul de hidratare a sărurilor, al cărui rezultat este
transformarea desicantului solid într-o soluţie apoasă, ce curge la baza vasului, de
unde este evacuată în mod automat. Gazul ce vine din separator intră în contact cu
sărurile delicvescente în primul vas uscător, care reţine cea mai mare parte din apă
din faza de vapori, după care trece în al doilea vas uscător, apoi în al treilea vas
uscător, montate în serie, unde se realizează finisarea, pentru obţinerea punctului de
rouă dorit.
Pe măsură ce procesul de uscare avansează, desicantul se consumă; periodic, în
funcţie de debitul de gaz, presiunea, temperatura şi umiditatea acestuia, vasul trebuie
izolat din sistem şi deschis pentru a completa rezerva de desicant solid. Instalaţia este
configurată astfel încât fiecare vas uscător să poată fi izolat din sistem pentru
completarea rezervei de desicant, procesul de uscare continuând prin celelalte vase
7. Bilanțul material, al substanțelor produse și vehiculate de sonda 1 Parava
bis
1. Gaze naturale uscare 47752.65 Ntm3/zi. Acestea vor fi predate către SNT
TRANSGAZ S.A. prin panoul de măsurare comercial.
2. Ape de zăcământ, sărate, maxim 4320 l/zi, respectiv 130 m3/lună. Această apă
se transportă cu autovidanja și se injecteazi prin sondele de injecție 70 Glăvănești
și 282 respectiv 433 Roman.
3. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
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Impactul asupra populației, atât în timpul execuției lucrărilor de investiție cât și în
timpul exploatării acesteia este practic nul. În mod curent și firesc populația din zonă nici
nu va ști că se execută în vecinătatea lor această lucrare, iar în perioada de exploatare a
gazelor la fel. Asupra populației are un ușor efect pozitiv prin faptul că în rețeaua locală
de distribuție a gazelor apare un nou furnizor local. Deasemeni s-ar putea ca la
exploatarea instalației să se angajeze două ... trei persoane din satele cele mai
apropiate.
8. Bilanţul teritorial:
Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea temporara si scoaterea
definitiva a urmatoarelor suprafete de teren dupa cum urmeaza:
Suprafata totala situata in extravilanul U.A.T Valea Seaca necesara pentru
realizarea investitiei este: 63414,25 mp, din care 59586 mp vor fi ocupati temporar si
3828,25 vor fi ocupati definitiv.

TABEL CENTRALIZATOR OCUPARE TEMPORARĂ
Nr. crt. Categoria de Folosință
Suprafața "mp"
1
Arabil
35161
2
Drum de exploatare
929
3
Vie
16358
4
Fanete
115
5
Drum judetean *
50
6
Pasune
3836
7
Tufaris
2286
8
Neproductiv
851
TOTAL
59586 mp
TABEL CENTRALIZATOR SCOATERE DEFINITIVĂ
Nr. crt. Categoria de Folosință
Suprafața "mp"
1
Arabil
3828,25
TOTAL
3828,25
* Drumul județean se traversează cu conducta colectoare prin foraj orizontal subteran, fără afectarea
circulației auto.
Drumurile locale si cele de exploatare se traversează cu conducta colectoare prin foraj orizontal
subteran, fără afectarea circulației auto

Amplasarea tuturor obiectivelor proiectului se va face cu respectarea dreptului
de proprietate ( Legea nr.18/1991) si avand in vedere reducerea suprafetelor de teren
ocupate temporar sau definitiv, exploatarea gazelor in conditii de siguranta si
interventia rapida la locul de montaj.
SURSE DE POLUANȚI
1. La manevrare vidanja care transportă apa sărată pentru a fi injectată în strat
subteran prin sondele de injecție 70 Glăvănești, 283 și 433 Roman. Pentru protejarea
zonei în care accede și staționează vidanja, acest lucru se face într-o cuvă din beton
armat impermeabilizat care reține orice deversare accidentală, de unde se
recuperează și se reintruduce în circuitul apei sărate. Rampa de incarcare cirsterna
este prevazuta cu rigole betonate. Eventualele scurgeri vor fi colectate printr-un

IV.
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sistem de canalizare cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 10 mc,
amplasat in cuva betonata, de unde vor fi vidanjate si evacuate prin injectie in sondele
de injecție 70 Glăvănești și 282 respectiv 433 Roman
2. La manevrarea (încărcarea) cisternei pentru condensat, aceasta este staționată
într-o cuvă din beton armat impermeabilizat care are menirea să rețină orice
deversare accidentală, recuperarea acesteia și reintroducerea în circuitul firesc, prin
haba de etalonare. Rampa de incarcare cirsterna este prevazuta cu rigole betonate.
Condensatul se trimite cu autocisterna si se preda la OMV Petrom pe baza
contractului existent
3. Rezervoarele de condensat sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenție din
beton armat impermeabilizat ce are menirea și capacitatea să rețină orice deversare
accidentală, recuperarea acesteia și reintruducerea prin haba de etalonare în circuitul
firesc al condensatului cu apă. Capacitatea cuvei poate prelua întreaga cantitate de
condensat. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
Pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructiii si montaj necesita
indepartarea stratului vegetal.
Avand in vedere ca, colectorul de gaz strabate o portiune din teren unde este
cultivata vita de vie, aceasta este scoasa din pamant si cultivata in afara zonei de
siguranta a colectorului, sau proprietarul parcelei este despagubit in baza unui
contract. Zona de siguranta a conductei pentru a putea fi monitorizat este de 5m, se
montează borne insciptionate din beton pentru a identifica traseul acesteia
Avand in vedere ca la finalul lucrarilor de constructii – montaj sunt prevazute
lucrari de refacere a stratului vegetal, de arat, grapat si fertilizat cu ingrasaminte
chimice, se poate considera ca impactul asupra faunei si florei este redus si temporar,
pe perioada desfasurarii lucrarilor.
Se vor lua măsuri să nu se degradeze mediul natural sau amenajat, prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
La încetarea activităţii se va urmării refacerea vegetaţiei ierboase până la instalarea
acesteia (conform contractelor de închiriere – vii, teren agricol, făneață, pășune);
 Extinderea impactului: local, numai in zona de lucru, pe perioada execuției
și funcționarii proiectului.
 Natura transfrontiera a impactului: lucrările propuse nu au efecte
transfroniere.
 Mărimea și complexitatea impactului: impact redus, pe perioada execuției
și funcționarii proiectului.
 Probabilitate impactului: impact temporar, numai pe perioada execuției
proiectului.
 Durata, frecvența si reversibilitatea impactului: pe termen scurt pe perioada
execuției și impact ocazional în perioada funcționării.
1. Protectia calitatii apelor
Apa pentru consumul menajer:
Apa potabila se va asigura cu dozatoare mobile.
Apa menajera pentru consum igienico-sanitar se va asigura dintr-un rezervor
din PADS cu V=10mc montat subteran, care se va alimenta cu cisterna de la o sursa
avizata sanitar.
Cerinta de apa menajera:
Qc max.zi = 0,11 mc;
Qc med.zi = 0,10 mc;
Qc min.zi = 0,08 mc;
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Apa pentru consum tehnologic ( industrial) se va asigura dintr-un put sapat
cu H=8m, =1m.
Cerinta de apa tehnologica:
Qc max.zi =2,0 mc;
Qc med.zi =0,02 mc ( o zi pe luna cand se face completarea circuitului).
Nu sunt prevazute instalatii pentru stingerea incendiilor, se va amenaja doar un
pichet PSI cu singatoare portabile.
Gestionarea deseurilor si apelor uzate:
Restitutii ape uzate:
Qc max.zi = 0,11 mc;
Qc med.zi = 0,10 mc;
Qc min.zi = 0,08 mc;
Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent cabinei operatorului
vor fi colectate intr-un bazin din PAFS cu V=6mc, vidanjabil, montat subteran, amplsat
in cuva de retentie impermeabilizata
La manevrare vidanja care transportă apa sărată pentru a fi injectată în strat
subteran prin sondele de injecție 70 Glăvănești, 283 și 433 Roman. Pentru protejarea
zonei în care accede și staționează vidanja, acest lucru se face într-o cuvă din beton
armat impermeabilizat care reține orice deversare accidentală, de unde se
recuperează și se reintruduce în circuitul apei sărate. Rampa de incarcare cirsterna
este prevazuta cu rigole betonate. Eventualele scurgeri vor fi colectate printr-un
sistem de canalizare cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 10 mc,
amplasat in cuva betonata impermeabilizata, de unde vor fi vidanjate si evacuate prin
injectie in sondele de injecție 70 Glăvănești și 282 respectiv 433 Roman
La manevrarea (încărcarea) cisternei pentru condensat, aceasta este staționată
într-o cuvă din beton armat impermeabilizat care are menirea să rețină orice
deversare accidentală, recuperarea acesteia și reintroducerea în circuitul firesc, prin
haba de etalonare. Rampa de incarcare cirsterna este prevazuta cu rigole betonate.
Rezervoarele de condensat sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenție din
beton armat impermeabilizat ce are menirea și capacitatea să rețină orice deversare
accidentală, recuperarea acesteia și reintruducerea prin haba de etalonare în circuitul
firesc al condensatului cu apă. Capacitatea cuvei poate prelua întreaga cantitate de
condensat. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenuri adiacente.
Rezervoarele de stocare ape reziduale rezultate din procesul de separare sunt
din PAFS avand peretii dubli,al doilea perete are menirea sa prelueze eventuale
scurgeri, capacitatea de 30mc fiecare, montate subteran.
Rezervoarele metalice de stocare condens au o capacitate de 20 mc fiecare,
montate suprateran pe platforma betonata, in cuva de retentie impermeabilizate
Traseul conductei colectoare nu intercepteaza cursuri de apa
Proiectul intră sub incidența art. 48 din Legea Apelor nr.107/1996, cu
modificările și completările ulterioare; vor fi respectate măsurile și condițiile de
realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative
asupra corpurilor de apă, prevăzute în avizul de gospodărire a apelor
nr.178/11.09.2017 emis de ABA Siret
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2. Protecţia aerului
 Sursele de poluanţi pentru aer,
În timpul realizării investiţiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de
motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare. Aceasta va
utiliza numai utilaje omologate.
Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului
atmosferic, este practic nesemnificativ. Funcţionarea utilajelor pe durata execuţiei
lucrărilor este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie
punctiforme şi momentane.
Arzatoarele de la caloriferul sondei unde urmeaza a se utiliza este instalata o
putere de 49,15 kw, și a casutei operator unde se va instala o putere de 5,70 kw.
Aceste gaze se vor arde în arzătoare omologate.
 consum gaze – 3.00 mc/h
 caracteristici cosuri de evacuare:
 Diametrul interior: 13cm X 15cm;
 Inaltime: 3,5m
-

concentraţiile la emisie de la fiecare arzător pe gaz, nu vor depăşi valorile maxime
admise si anume: CO 100 mg/mc, oxizi de sulf 35 mg/mc, oxizi de azot 350
mg/mc, pulberi totale 5mg/mc, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen
al efluenţilor gazoşi de 3% (conform prevederilor Ordinului 462/1993);
 Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Vehiculele utilizate vor avea efectuate inspecţiile tehnice, fără a fi necesară
prevederea suplimentară de instalaţii de reţinere a poluanţilor.
Pentru evacuarea gazului din grup și din statia de uscare s-a prevăzut o
conducta la care vor fi racordate toate recipientele si care va debusa in conducta de
colectare gaze la cosul de evacuare al grupului. Gazele se vor evacua la coș numai în
caz de strictă necesitate întrucât acestea intră la categoria pierderi. Până în prezent în
legislația românească aferentă nu este prevăzută obligativitatea arderii gazelor
evacuate la coș. Dar, întrucât în multe state în special din Europa de vest există
cerința ca gazele evacuate la coș să fie arse, coșul de evacuarea gazelor are
prevăzută această facilitate. Beneficiarul va avea grijă să respecte legislația din
domaniu.
 autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
 mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite vor avea inspecţia tehnică
efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate;
 în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie se vor stropi căile de acces
pentru evitarea poluării cu praf;
3. Protectia impotriva zgomotului și vibrațiilor
Se va asigura functionarea la parametrii optimi a utilajelor de constructie si a
mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica;
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Echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile
de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizarii in exterioarul cladirilor.
Echipamentele instalațiilor tehnologice de suprafață ale sondelor de gaze produc
zgomot mult sub limita admisă de normele românești și europene.
- mijloacele de transport cu masa mare vor fi echipate cu amortizoare de zgomot,
având în vedere trecerea acestora prin zona de locuinţe
- circulația utilajelor şi mijloacelor de transport care vor utiliza drumurile prin
localitatea Valea Seacă nu se va realiza în convoi, cu limitare de viteză de 15
km/h în zona intravilană, pentru a nu crea vibraţii locuinţelor din vecinătatea
drumului de acces
- întreţinerea drumurilor de acces astfel încât să nu existe denivelări;
- respectarea graficului de întreţinere, reparaţii curente şi capitale, exploatarea
instalaţiei se va face la parametrii proiectaţi, conform cărţii tehnice;
- vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa
circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică;
- se va respecta Standardul român SR 12025/1-81 și SR 12025/2-94- Efectele
vibrațiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părților de clădiri (Metode
de măsurare/Limite admisibile) ce stabilește metodele de măsurare a vibrațiilor
generate de traficul rutier, care, în urma propagării prin structura căii rutiere sau
prin patul căii rutiere acționează asupra clădirilor sau părților din clădiri;
- se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu crea disconfort vecinăților prin
vibrațiile geneate de mijloacele de transport și utilajele ce vor utiliza drumurile de
acces în vecinătatea cărora se găsesc locuințe;
- nivelul de zgomot echivalent la limita incintei industriale (careului sondei) se va
încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/2017 privind Acustica. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; valorile admisibile ale
nivelului de zgomot la limita incintei va fi 65 dB(A);
4. Protecţia împotriva radiaţiilor
Atât în perioada realizării investitei, cât şi în perioada exploatării acesteia nu se
utilizează surse de radiaţii.
5. Protecţia solului şi a subsolului
 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol
Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului, subsolului datorate activităţii
propuse pot fi:
 depozitarea solului provenit de la săparea şanţurilor în afara culoarului
de lucru aprobat;
 scurgeri accidentale de ulei sau combustibili (motorină) de la utilajele
sau vehiculele utilizate;
 depozitarea necontrolată a deşeurilor.
În perioada de realizare a proiectului se vor lua următoarele măsuri:
Pe perioada de execuţie a instalaţiilor este necesară decopertarea stratului
fertil şi scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafeţei de sol vegetal şi săpături
pentru montarea instalaţiilor.
Constructorul executant va folosi numai utilaje omologate și corespunzătoare
din punct de vedere tehnic.
În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţiimontaj, depozitarea controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului
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privind controlul pe faze de execuţie, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu
vor fi afectate.
 depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal în vederea refacerii calităţii
terenului la terminarea lucrărilor
 depozitarea controlată a materialelor de construcţii;
 colectarea şi evacuarea în locuri special amenajate a deşeurilor rezultate.
In cazul unor scurgeri accidentale acestea vor fi stocate in cuva de retentie
urmand a fi descarcate intr-un camin vidanjabil.
Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent cabinei operatorului
vor fi colectate intr-un bazin din PAFS cu V=6mc, vidanjabil, montat subteran, amplsat
in cuva de retentie impermeabilizata
La manevrare vidanja care transportă apa sărată pentru a fi injectată în strat
subteran prin sondele de injecție 70 Glăvănești, 283 și 433 Roman. Pentru protejarea
zonei în care accede și staționează vidanja, acest lucru se face într-o cuvă din beton
armat impermeabilizat care reține orice deversare accidentală, de unde se
recuperează și se reintruduce în circuitul apei sărate. Rampa de incarcare cirsterna
este prevazuta cu rigole betonate. Eventualele scurgeri vor fi colectate printr-un
sistem de canalizare cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 10 mc,
amplasat in cuva betonata impermeabilizata, de unde vor fi vidanjate si evacuate prin
injectie in sondele de injecție 70 Glăvănești și 282 respectiv 433 Roman
La manevrarea (încărcarea) cisternei pentru condensat, aceasta este staționată
într-o cuvă din beton armat impermeabilizat care are menirea să rețină orice
deversare accidentală, recuperarea acesteia și reintroducerea în circuitul firesc, prin
haba de etalonare. Rampa de incarcare cirsterna este prevazuta cu rigole betonate.
Rezervoarele de condensat sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenție din
beton armat impermeabilizat ce are menirea și capacitatea să rețină orice deversare
accidentală, recuperarea acesteia și reintruducerea prin haba de etalonare în circuitul
firesc al condensatului cu apă. Capacitatea cuvei poate prelua întreaga cantitate de
condensat. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenuri adiacente.
Rezervoarele de stocare ape reziduale rezultate din procesul de separare sunt
din PAFS avand peretii dubli,al doilea perete are menirea sa prelueze eventuale
scurgeri, capacitatea de 30mc fiecare, montate subteran.
Rezervoarele metalice de stocare condens au o capacitate de 20 mc fiecare,
montate suprateran pe platforma betonata, in cuva de retentie impermeabilizate
În perioada de funcţionare:
Instalațiile proiectate nu produc poluare în zona de amplasament sau în zonele
adiacente. Toate circuitele ce se vehiculează prin instalație (gaze naturale, apă
sărată și condensat) au circuite închise și nu poluează.
- sistematizarea verticală şi în plan a amplasamentului pentru asigurarea colectării
şi evacuării, în exteriorul amplasamentului, a apelor din precipitaţii, prin
prevederea unor pante de minim 2%; se va realiza iniţial sistematizarea necesară
pentru lucrările de execuţie, urmând ca celelalte lucrări de sistematizare să se
termine odată cu punerea în funcţiune a obiectivului;
- evitarea stagnării apelor în jurul construcţiilor şi instalaţiilor, atât în perioada
montajului cât şi în timpul exploatării, prin soluţii constructive adecvate (trotuare,
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compactarea terenului în jurul construcţiilor şi instalaţiilor, execuţia de strate
etanşe din argilă, pante corespunzătoare, rigole, şanţuri perimetrale pereate etc;
- execuţia umpluturilor în jurul fundaţiilor şi pereţilor subsolurilor (unde este cazul)
pe măsură ce acestea sunt realizate.
Prin măsurile de sistematizare verticală şi în plan se evită stagnarea apelor
superficiale în apropierea fundaţiilor construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice
asigurându-le scurgerea lor firească spre emisarul din zonă.
Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent cabinei operatorului
vor fi colectate intr-un bazin din PAFS cu V=6mc, vidanjabil, montat subteran.
Apele uzate indistriale provenite de la echipamente tehnologice, apa reziduala
si condensatul retinute in separatoare vor fi colectate in rezervoare de stocare de
30mc si 20mc si apoi se vor transporta la punctele de colectare, prin grija
constructorului.
Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenuri adiacente.
Rezervoarele de stocare ape reziduale rezultate din procesul de separare sunt
din PAFS avand peretii dubli, capacitatea de 30mc fiecare, montate subteran.
Rezervoarele metalice de stocare condens au o capacitate de 20 mc fiecare,
montate suprateran pe platforma betonata, in cuva de retentie impermeabilizate
Nu se va folosi apa in scop tehnologic. La finalul lucrarilor, pentru executia
probelor de presiune, se va utiliza apa, ca si fluid de proba, ce va fi adusa cu cisterna.
Apele pluviale provenite de pe platforma betonata a skidului instalatiei de uscare si
eventuale ape impurificate din instalatie vor fi colectate printr-un sistem de canalizare
cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 20 mc, amplasat in cuva betonata
impermeabilizata
La manevrare vidanja care transportă apa sărată pentru a fi injectată în strat
subteran prin sondele de injecție 70 Glăvănești, 283 și 433 Roman. Pentru protejarea
zonei în care accede și staționează vidanja, acest lucru se face într-o cuvă din beton
armat impermeabilizat care reține orice deversare accidentală, de unde se
recuperează și se reintruduce în circuitul apei sărate. Rampa de incarcare cirsterna
este prevazuta cu rigole betonate. Eventualele scurgeri vor fi colectate printr-un
sistem de canalizare cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 10 mc,
amplasat in cuva betonata impermeabilizata, de unde vor fi vidanjate si evacuate prin
injectie in sondele de injecție 70 Glăvănești și 282 respectiv 433 Roman
La manevrarea (încărcarea) cisternei pentru condensat, aceasta este staționată
într-o cuvă din beton armat impermeabilizat care are menirea să rețină orice
deversare accidentală, recuperarea acesteia și reintroducerea în circuitul firesc, prin
haba de etalonare. Rampa de incarcare cirsterna este prevazuta cu rigole betonate.
Rezervoarele de condensat sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenție din
beton armat impermeabilizat ce are menirea și capacitatea să rețină orice deversare
accidentală, recuperarea acesteia și reintruducerea prin haba de etalonare în circuitul
firesc al condensatului cu apă. Capacitatea cuvei poate prelua întreaga cantitate de
condensat. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenuri adiacente.
Rezervoarele de stocare ape reziduale rezultate din procesul de separare sunt
din PAFS avand peretii dubli,al doilea perete are menirea sa prelueze eventuale
scurgeri, capacitatea de 30mc fiecare, montate subteran.
Rezervoarele metalice de stocare condens au o capacitate de 20 mc fiecare,
montate suprateran pe platforma betonata, in cuva de retentie impermeabilizate
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Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu
sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
 activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi
mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către
operatori economici specializaţi;
 personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica
funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei
defecţiuni apărute;
 utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale
proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
 pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri
(anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate
7. Impactul asupra faunei si florei:
Pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructiii si montaj necesita
indepartarea stratului vegetal.
Avand in vedere ca, colectorul de gaz strabate o portiune din teren unde este
cultivata vita de vie, aceasta este scoasa din pamant si cultivata in afara zonei de
siguranta a colectorului, sau proprietarul parcelei este despagubit in baza unui
contract. Zona de siguranta a conductei pentru a putea fi monitorizata este de 5m, se
montează borne inscriptionate din beton pentru a identifica traseul acesteia
Avand in vedere ca la finalul lucrarilor de constructii – montaj sunt prevazute
lucrari de refacere a stratului vegetal, de arat, grapat si fertilizat cu ingrasaminte
chimice, se poate considera ca impactul asupra faunei si florei este redus si temporar,
pe perioada desfasurarii lucrarilor.
Se vor lua măsuri să nu se degradeze mediul natural sau amenajat, prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
La încetarea activităţii se va urmării refacerea vegetaţiei ierboase până la instalarea
acesteia (conform contractelor de închiriere – vii, teren agricol, făneață, pășune);
 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza
mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a
mijloacelor de construcţie. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr.
332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate
a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau materiale şi stabilirea măsurilor de limitare a
emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei
atmosferei.
Toate lucrările se vor executa în spațiile destinate grupului 1 Parava bis,
panoului de măsură comercial și culoarului de lucru pentru conducta colectoare,
conducta de aducțiune și conducta de legătură la coșul de gaze.
După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura
solului la profilul iniţial.
În vederea protecţiei solului se vor respecta următoarele:
 se va decoperta prima dată orizontul superior, care se va depozita separat
de restul pământului excavat;
 acoperirea conductelor se va realiza în final cu refacerea stratului vegetal;
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nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol deşeuri menajere sau alte
tipuri de deşeuri;
 deşeurile se vor colecta şi depozita pe categorii;
 se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru
utilajele de lucru;
 se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru.
Pentru prevenirea poluării accidentale se va respecta programului de revizii şi
reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a
vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.
La manevrare vidanja care transportă apa sărată pentru a fi injectată în strat
subteran prin sondele de injecție 70 Glăvănești, 283 și 433 Roman. Pentru protejarea
zonei în care accede și staționează vidanja, acest lucru se face într-o cuvă din beton
armat impermeabilizat care reține orice deversare accidentală, de unde se
recuperează și se reintruduce în circuitul apei sărate. Rampa de incarcare cirsterna
este prevazuta cu rigole betonate. Eventualele scurgeri vor fi colectate printr-un
sistem de canalizare cu descarcare intr-un bazin metalic vidanjabil de 10 mc,
amplasat in cuva betonata impermeabilizata, de unde vor fi vidanjate si evacuate prin
injectie in sondele de injecție 70 Glăvănești și 282 respectiv 433 Roman
La manevrarea (încărcarea) cisternei pentru condensat, aceasta este staționată
într-o cuvă din beton armat impermeabilizat care are menirea să rețină orice
deversare accidentală, recuperarea acesteia și reintroducerea în circuitul firesc, prin
haba de etalonare. Rampa de incarcare cirsterna este prevazuta cu rigole betonate.
Rezervoarele de condensat sunt amplasate în interiorul unei cuve de retenție din
beton armat impermeabilizat ce are menirea și capacitatea să rețină orice deversare
accidentală, recuperarea acesteia și reintruducerea prin haba de etalonare în circuitul
firesc al condensatului cu apă. Capacitatea cuvei poate prelua întreaga cantitate de
condensat. Condensat maxim 5400 l/zi respectiv 162 m3/lună. Condensatul se trimite cu
autocisterna și se predă la OMV Petrom pe baza contractului existent.
Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenuri adiacente.
Rezervoarele de stocare ape reziduale rezultate din procesul de separare sunt
din PAFS avand peretii dubli,al doilea perete are menirea sa prelueze eventuale
scurgeri, capacitatea de 30mc fiecare, montate subteran.
Rezervoarele metalice de stocare condens au o capacitate de 20 mc fiecare,
montate suprateran pe platforma betonata, in cuva de retentie impermeabilizate
În condiţiile respectării parametrilor de operare conducta nu generează poluanţi
pentru factorii de mediu.
8. Protectia ecosistemelor terestre și acvifere
În zonele unde sunt terenuri particulare (agricol, pașune, vii, fâneață etc) se va
aduce la starea inițială prin lucrări de refacere a stratului vegetal, prin arat, grăpat si
fertilizat cu ingrasaminte chimice și plantări în funcție de tipul terenului închiriat.
9. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Avand in vedere faptul ca lucrările se vor desfăşura în extravilanul localităţilor
Valea Seacă și Cucova, judeţul Bacău la minim 0,438 km distanta fata de receptorii
protejati, investita nu afecteaza zona de locuinte si nici obiectivele de interes public.
 amplasamentul proiectului se află în extravilanul comunei Valea Seacă;
 reducerea vitezei mijloacelor de transport în zonele de locuinţe la cca. 15 km/h
astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor
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să nu efectueze transporturi mai grele de 40 t;
se vor lua toate măsurile pentru a nu afecta rezistența caselor din vecinătatea
drumului de acces datorită vibrațiilor create de mijloacele de transport; se vor
respecta cerințele prevăzute la Potecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:.
traseele balastate în zona de locuinţe se vor stropi;
10. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament
In perioada de executie

In perioada de executie a lucrarilor se genereaza urmatoarele categorii de deșeuri:
- deșeuri menajere și asimilabile
- deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hatie, carton, lemn, plastic, sticla;
periculoase: ambalaje pentru vopsele si diluanti )
- deșeuri tehnologice (metalice, lemn, textile contaminate, etc)
- deșeuri inerte (pamant, nisip, pietris, beton) provenite din excavări, amenajări
și reabilitări de drumuri.

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei
constructoare.
Codul
deșeului
17 04 07

17 09 04
17 02 01

Demunirea deșeului
Deşeuri metalice
Amestecuri de deşeuri de la construcţii
şi demolări, altele decât cele specificate
la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03
(inclusiv șarje beton rebutate)
Deșeuri lemn (resturi tâmplărie, cofraje)

Cantitatea estimată a fi
generată

Starea fizică (Solid-S,
Lichid-L, Semisolid-SS

cca 0,5 to

S

cca 0,65 to

S

cca 0,1 to

S

cca o,8 to/lună

S

cca 0,2 to

S

cca 0,1 to

S

cca 0,05 to

S

20 01 01
20 01 02

Deșeuri municipale și asimilabile,
inclusiv fracțiuni colectate separat

20 01 08
20 03 01
15 01 01
15 01 02
15 01 04

Deşeuri de ambalaje
(hârtie şi carton, materiale plastice,
metalice, sticlă)

15 01 07
15 01 10*

15 02 02*

Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt
contaminate cu substanţe
periculoase
Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv
filtre de ulei fără altă specificaţie),
materiale de lustruire, îmbrăcăminte de
protecţie contaminată cu substanţe
periculoase
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Nota:
- codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile,
din Anexa 2 a H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
- deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase.

In perioada de operare
In urma procesul tehnologic rezulta apa sărată separată din fluxul de gaz, și
stocată în două bazine subterane din polstif. Apa sarata este transportata cu
autovidanja pentru injecție în subteran, de unde a și provenit, prin sondele 70
Glăvănești 283 și 433 Roman.
Soluția apoasă 07 07 01 rezultată din sărurile delicvescente în urma procesului
de uscare a gazelor se returnează furnizorului de săruri, de preferat prin grija
acestuia. Inclusiv șlamul de la fundul rezervoarelor de condensat 05 01 03
Deșeurile din perioada de asigurare a mentenanței obiectivului. Vor fi generate
în principal deșeuri tehnologice (metalice 17 04 05, resturi de electrozi, textile
contaminate 15 02 02 , deșeuri municipale 20 03 01,etc.). Cantitățile de deșeuri
generate în această etapa sunt variabile și vor putea fi apreciate după listele
cantitatilor de lucrari ale operațiunilor ce se vor executa.

Modul de gospodarire a deseurilor
Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor
aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :
- gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu
modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea
ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare,
reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică),
eliminarea,
- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea
umană şi fără a dăuna mediului, în special:
o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți
adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu
codul corespunzător deșeului stocat,
- se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații
corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a
deșeurilor,
- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi
predate către firma de salubritate din zonă,
- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și
al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,
- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG
856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,
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- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizați în acest sens,
- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,
- pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia
contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și
completările ulterioare.

11.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice și periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Substanta/
preparat
Gaz

Substanta
Chimica
Gaz Natural

Preparat

Condensat (
slamul de la
fundul
rezervoarelor
de condensat
contine urma
de
hidrocarburi)

Cantitate UM
Nu se
stocheaza pe
amplasament
0,10 t/an

Categoria –
Fraza de risc
R12

Fraza de
pericol
H220

R11, R45,
R48/21/22,
R65, R66, R67,
R51/53

H225, H350,
H304, H319,
H336, H 373,
H411

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii
populaţiei
Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si
preparatele periculoase se va face cu respectarea prevederilor HG 621/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare; ambalajele se returneaza furnizorului, sau se
predau la societatiautorizate din punct de vedere al protectiei mediului in
colectare/valorificare/eliminarea acestora

12. Situatii de risc
 Riscul la cutremur:
Conform codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013, pentru zona
studiata se vor considera urmatorii parametrii:
- Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare: ag=0,30g;
- Perioada de control a spectului de raspuns Tc=1,0s;
 Accidente potentiale:
Accidentul tehnic reprezinta un eveniment neprevazut, intotdeauna nedorit
survenit in timpul functionarii sistemului tehnic/tehnologic.
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O consecinta a accidentului tehnic o constituie deprecierea semnificativa a
caracteriticilor sistemului tehnic in sensul inrautatirii drastice a valorilor acestora
dintr-un anumit punct de vedere produs din degradarea, deteriorarea sau
distrugerea materialelor.
Dintre avariile potentiale ce pot aparea, avariile majore pot avea consecinte grave
asupra factorilor de mediu, sanatatii populatiei, etc.
Disfuntiile ce pot produce accidentul tehnic sunt:
- Disfuntii tehnice;
- Disfuntii datorate factorului uman;
- Disfunctii datorate incompetentei si lipsei de informare;
- Disfunctii datorate factorilor externi aleatori;
Riscul tehnic creste odata cu cresterea interferentelor intre factorii implicati in
producerea disfunctiilor;
Disfunctiile de mentenanta, exploatare tehnologica, avarii, vor fi minime prin
masuri luate de beneficiar care pot fi grupate in:
- Masuri si dotari privind securitatea zonei;
- Masuri si dotari privind sanatatea si securitatea muncii;
- Masuri si dotari privind apararea impotriva incendiilor;
Factorii de mediu posibil a fi afectati in cazul aparitiei unor riscuri naturale pot fi:
- Factor de mediu aer;
- Factor de mediu sol;
- Factor de mediu apa;

 Analiza posibilitatii aparitiei unor accidente
Riscul este probabilitatea aparitiei unui accident intr-o perioada de timp specifica se
este adesea descris sub forma ecuatiei:
Risc=Probabilitate x Gravitate
Obiectivul general al evaluarii este de a controla riscuri provenite de la un
amplasament, prin identificarea:
- Agentilor poluentu sau pericolelor celor mai importante;
- Resurselor si receptorilor expusi riscului;
- Mecanismelor prin care se realizeaza riscul;
- Riscurilor importante care apar pe un amplasament;
- Masurilor generate pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.
V.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de
respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind
protecţia mediului.
Monitorizarea mediului se realizează prin:
 Urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va
executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversării
deşeurilor pe timpul transportului. Documentele care vor însoţi transportul vor avea
menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare. La
întoarcerea din cursă, se va prezenta confirmarea că deşeul a fost transportat la
locul stabilit.
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 Determinarea cantităţii şi analiza caracteristicilor fizico–chimice ale apei de
zăcământ.
 Asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului.
 Instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul
de mediu emis pentru acest obiectiv.
 Informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la
modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte
negative asupra mediului înconjurător.
 Personalul care îşi desfăşoară activitatea de construire a instalaţiei va fi instruit
să cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a accidentelor tehnice care
ar putea periclita echilibrul mediului înconjurător.
 In timpul funcţionarii instalaţiei se vor urmării zilnic parametrii gazelor extrase
(presiune, temperatura, debit, cantitatea apelor de zăcământ antrenate şi a celor
injectate din nou în zăcământ) şi se vor lua toate masurile care se impun în cazul
înregistrării unor anomali.
Pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului răspunde
constructorul lucrării şi beneficiarul acestora.
Modul de gospodarire a deseurilor
Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor
aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :
- gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu
modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea
ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare,
reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică),
eliminarea,
- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea
umană şi fără a dăuna mediului, în special:
o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți
adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu
codul corespunzător deșeului stocat,
- se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații
corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a
deșeurilor,
- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi
predate către firma de salubritate din zonă,
- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și
al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,
- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG
856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,
- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizați în acest sens,
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- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,
- pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia
contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și
completările ulterioare,
Pe perioada de construcție/funcţionare a organizării de şantier, constructorul va
elabora un program de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, cu respectarea
celor specificate în prezentul memoriu și a condițiilor înscrise în actul de reglementare
emis de autoritatea de mediu.

Factori
mediu
Apa

de

Aer

Frecvența

Responsabilitate

Apa uzată de la probele tehnologice se va transporta cu cisterna la
stațiile de epurare din zonă. Înainte de evacuare se va urmări
încadrarea în limitele impuse de NTPA 002/2002

Antreprenor
general

Zilnic, monitorizarea vizuala
autovehiculelor de transport

a

functionarii utilajelor si Antreprenor

Zgomotul

Trimestrial - nivelul de zgomot la limita șantierului

Deșeuri

Lunar – evidența gestiunii deșeurilor

Vegetație

Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului
in circuit

general
Antreprenor
general
Antreprenor
general
Antreprenor
general

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate
a obiectivelor analizate se impun următoarele măsuri:
 identificarea surselor de poluare (neetanseităţi, spărturi, avarii);
 observarea si controlul continuu al traseelor conductelor;
 realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;
 planificarea prealabilă a reparaţiilor capitale ale instalațiilor. Aceasta se
bazează pe următorii indicatori:
- date statistice asupra coroziunii conductelor la locurile străpunse;
- trasarea pe grafic a locurilor accidentale cu precizarea săpăturii;
- data şi procedeul de reparare a porţiunii de conductă ce trebuie reparată
capital (conductele îngropate);
- informaţii despre accidentele produse cu indicarea cauzelor, date ce vor fi
luate din procesele-verbale de constatare.
Funcţionarea instalației la presiune si debit corespunzator va fi monitorizată
continuu prin sistemul de control și achiziție date ce se va monta odată cu panourile
de măsură.
In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta urmatoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:
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A. Reglementari generale
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr.
265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare
- OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private.

B. Factor de mediu aer
- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu
modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și
completările ulterioare
- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate
C. Factor de mediu apa
- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările
ulterioare
- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare
D. Factor de mediu sol
- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării
mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).
E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor
- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant.
F. Deșeuri
- Legea nr. 211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și
completările ulterioare
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
- HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.
- HG nr. 170/2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.
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VI.

J USTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI,

după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia
comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva cadru aer,
Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Substanta/
preparat
Gaz

Substanta
Chimica
Gaz Natural

Preparat

Condensat (
slamul de la
fundul
rezervoarelor
de condensat
contine urma
de
hidrocarburi)

Cantitate UM
Nu se
stocheaza pe
amplasament
0,10 t/an

Categoria –
Fraza de risc
R12

Fraza de
pericol
H220

R11, R45,
R48/21/22,
R65, R66, R67,
R51/53

H225, H350,
H304, H319,
H336, H 373,
H411

In conformitate cu Legea nr.263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.
360/2003 privind regimul substantelor periculoase si respentand mentiunile specificate in
fisele tehnice de securitate intocmite de producator
Transportul produselor chiice se va face conform prevederilor legale in vigoare si
fisele tehnice de securitate.
In cazul de avarie a utilzajelor si conductelor tehnologice se va proceda la
oprirea instalatiei si izolarea zonei de avarie.
Aceste operatii vor fi efectuate de catre persnalul de supraveghere al statiei.
Dupa interventia imediata, se anunta conducerea pentru stabilirea programului
de inlaturare a avariei.
In caz de calamitati, care ar putea provoca distrugerea totala sau partiala a
instalatiei, se va proceda, dupa caz, la izolarea acesteia si apoi la organizarea
lucrarilor de interventie.
Se vor asigura urmatoarele masuri minime obligatorii:
o supravegherea permanenta a punctelor critice pe toata durata
acestor situatii, in mod deosebit a instalatiilor subterane;
o Anuntarea urgenta a situatilor care impun masuri si interventii
urgente pentru asigurarea parametrilor functionali;
o Efectuarea unor lucrari provizorii pentru mentinerea in functiune a
instalatiei;
o In caz de poluare a mediului, se vor lua masurile de limitare a
acestui fenomen si depoluarea terenurilor afectate;
Instalatia nu ii intra sub incidenta Directivei SEVESO nici in privinta stocarii
substantelor ( condensat, freon ) acestea avand cantitatile cu mult sub limita
specificata in legislatie
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VII.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Lucrări necesare organizării de şantier
Pentru execuția instalațiilor și a conductelor, s-a prevăzut amenajarea unei
organizari de șantier în spațiul destinat grupului de sonde, în suprafață de 2580 mp, și
a unei organizări secundare în spațiul de amplasare a panoului comercial, în
suprafață de 200 mp, precum și în culoarul de lucru de oe traseul conductei
colectoare, în suprafață de cca. 60000 mp.
7.1.

Lucrările necesare organizării de şantier constau în :
- amenajarea suprafeţei destinate organizării de şantier
- împrejmuirea organizării de șantier;
- asigurarea utilităților de către constructor,
- amenajarea spațiilor necesare desfășurării activității specifice organizării de
șantier (ex. spații de birouri, containere pentru depozitarea deşeurilor, zona
parcare utilaje, punct PSI, grup sanitar, etc.);
- organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, luând
masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii și evitării
degradărilor;
- instruirea personalului şi luarea de măsuri de respectare a normelor de
sănătate şi securitate în muncă, de prevenire si stingere a incendiilor şi de
protecţia mediului.
- se vor prevedea soluții locale, pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor
uzate în cadrul organizării de șantier, respectiv:
o apa necesară în scop igienico-sanitar și de băut în perioada de
execuție va fi asigurată cu cisterna din reţelele de alimentare ale
localităților din zonă, urmând a fi stocată în rezervoare, precum şi cu
apă preambalată în bidoane,
o pentru personal vor fi prevăzute toatele ecologice.
Nu se prevede amenajarea de spații de cazare a muncitorilor în organizarea de
șantier.
Localizarea organizării de santier
Organizarea de șantier va fi amplasată pe un teren din extravilanul loc.
Cucova, și Valea Seacă la o sistanță 438m de Valea Seacă respectiv 1280m de
Cucova .
7.2.

7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Impactul potențial al unei organizări de șantier este generat de următorii factori:
- emisii noxe în aer și apă, deşeuri;
- modificări în structura solului datorat traficului și staționării utilajelor și a
țevilor;
- impact peisagistic pe perioada existenței organizării de șantier.
Pentru evacuările de ape se vor prevedea sisteme corespunzătoare de
colectare și evacuare astfel încât să fie respectate limitele de calitate stabilite prin
H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, iar nivelul de zgomot şi
vibraţii se va încadra în limitele admise prin SR 10009:2017. Impactul activitaţii
utilajelor asupra aerului și apelor este redus în situaţia respectării stricte a normelor
de protecţie a mediului.
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Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară în şantier sa nu
afecteze cadrul natural din zonă.
Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei în cadrul organizării de
șantier și a normelor de igiena.
7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier
În cadrul oragnizării de șantier nu sunt prevăzut a fi instalații generatoare de noxe
(spre ex. stații betoane).
Singurele surse posibile de emisii pot fi reprezentate de:
- utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor,
- modul de colectare și evacuare al apelor uzate menajere,
- modul de stocare pe amplasament al materialelor pe amplasament,
- modul de gestionare al deșeurilor.
Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol.
Nu se evacuează substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea
mediului.
Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie precum
şi cele rezultate pe perioada funcţionării vor respecta regulamentele şi legislaţia de
protecţia mediului în Romania.
Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibraţii de mare
intensitate. Nivelul de zgomot pe perioada de funcționare a organizării de șantier se
încadrează în cel admisibil nefiind necesară protecţie specială, având în vedere și
localizarea la distanță față de zone rezidențiale.
În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea
acestuia se va desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile
potenţiale fiind cele uzuale pentru lucrări de construcţii.
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Pentru asigurarea unei protecții corespunzătoare a factorilor de mediu se
propun următoarele măsuri și dotări în cadrul organizării de șantier:
- amplasamentul va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental /
neautorizat,
- se vor prevedea toalete ecologice pentru personal,
- amenajarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare a substanțelor și
preparatelor periculoase, țînând cont de caracteristicile acestora astfel încât să
se reducă orice risc de scurgere, dispersie în mediu,
- amenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor, colectarea selectivă a
acestora, dotarea cu recipienți adecvați. Deșeurile vor fi valorificate/eliminate
ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.
Nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament,
- pe întreaga perioadă de funcționare a organizării de șantier se vor lua măsuri
astfel încât să nu existe surse de poluanţi pentru apele de suprafaţă sau apele
subterane,
- pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât
să nu existe poluanţi pentru sol. Orice emisii accidentale pe sol vor fi colectate
și eliminate în conformitate cu prevederile legale,
- constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele
riscuri în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea muncii, având totodată
7.5.
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obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii, precum şi dotare tehnică
corespunzătoare.
- la terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate
echipamentele, materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor,
terenul urmând a fi readus la starea inițială.
VIII.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

8.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta
a avut-o anterior execuţiei lucrărilor. Terenul pe care se vor executa lucrările de
montaj conductă va fi refăcut la categoria de folosinţa iniţială.
Astuparea cu pămant a conductei, după montarea în sanţ se va realiza tot
manual şi mecanizat, conform cu „Normele tehnice pentru proiectarea şl execuţia
conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E.
nr. 118/2013.
Astuparea sanţului se va realiza cu pămantul rezultat de la săpătură şi
depozitat pe marginea sanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat.
În cazul în care terenul traversat de conductă a fost pășune, se vor împrăştia
seminţe, care ulterior se vor îngropa cu grebla de grădină şi tăvălugul de mână.
De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru
accesul la amplasamentul lucrărilor.
Măsuri:
 în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
 pentru redarea terenului la starea inițială (la încetarea activității) se vor executa
lucrări de reconstrucţie ecologică şi aducere a terenului cât mai aproape de starea
naturală conform prevederilor HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi
evaluare a poluării solului şi subsolului, precum şi a prevederilor HG.1403/2007
privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost
afectate / categorie de folosință sensibila teren agricol, vii, pășune unde vor fi
amplasate instalațiile
 procesul de refacere al mediului geologic constă în îndepărtarea surselor de
contaminare de pe amplasament, în izolarea şi decontaminarea ariilor
contaminate, limitarea şi eliminarea posibilităţilor de răspandire a poluanţilor în
mediul geologic şi în atingerea valorilor limită admise pentru concentraţiile de
poluanţi;
 după dezafectarea instalaţiilor de suprafaţă se vor preleva probe de sol conform
Ord.184/1997, iar interpretarea rezultatelor se va face conform Ordinului
756/1997, precum şi a probei martor pentru indicatorii pH şi HTP; pentru
indicatorul cloruri proba recoltată se va compara cu proba martor din vecinătatea
amplasamentului;
 la încetarea activităţii de pe amplasament se vor executa lucrări de reconstrucţie
ecologică şi de aducere a terenului (utilizat permanent) 3828,25 mp cât mai
aproape de starea naturală conform legislaţiei de mediu în vigoare (teren având
parametri de calitate anteriori – arabil – folosință sensibilă);
 se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor
astfel de incidente, se va acţiona imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea,
anunţându-se GNM-CJ Bacău;
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8.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de
poluări accidentale (Planul de măsuri de intervenţie în caz de poluare
accidentală şi asigurarea mijloacelor necesare)
În tabelul de mai jos sunt propuse măsuri și responsabilități pentru evitarea
producerii poluărilor accidentale.
Activitatea
Organizare de
șantier

Natura poluării
Poluare sol, ape freatice cu ape
uzare menajere în caz de avarii
Poluare sol cu hidrocarburi ca
urmare a neîntreținerii utilajelor

Amplasament
lucrări

Poluare sol cu hidrocarburi ca
urmare a neîntreținerii utilajelor

Perioada de
operare

Explozie urmată de incendiu

Măsuri propuse

Responsabil

Remediere avarii
Întreținere în stare bună a
utilajelor
Depoluare zonă contaminată
Depoluare zonă contaminată
Sistare alimentare cu gaze.
Intervenție pentru stingere
incendiu

Constructor

Operatorul
instalației

În cazul apariţiei unui accident la conducta de transport gaze naturale se
acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit
în cadrul SNTGN Medias pentru exploatarea obiectivelor.
În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale
ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în
exploatare şi în special apariţia de fisuri ale conductei, zone de alunecări de teren
care afectează conducta, starea tehnică a conductei şi a armăturilor în apropierea
construcţiilor, obiectivelor industriale, sociale, drumuri, căi ferate, traversări de ape
etc.
In cazul avariilor pe conducte se impun următoarele măsuri:

Remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor şi traversărilor
etc., se execută fără presiune de fluid în tronsonul cuprins între două robinete de
secţionare consecutive, ţinând cont de următoarele:
- oprirea fluxului de gaze şi purjarea conductei;








- blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea
deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;
- la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de
telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul
brigăzii, dispeceratul unităţii şi mijloacele de transport pentru eventualele
intervenţii.
Conductele vor intra in exploatare numai după efectuarea tuturor probelor
prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.
În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru inlăturarea
cauzei si limitarea efectelor prin:
anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în
vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor
poluării şi diminuarea efectelor acestora;
informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au
produs-o şi de combatere a efectelor acesteia;
instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului.

In cazul unor incidente la conducta colectoare modalitatea de interventie este
urmatoarea: În primul rând se oprește curgerea gazului prin conductă și apoi golirea
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conductei de gaz prin coșul de evacuare, pe urma se marcheaza zona care necesita
investigatii, marcajul se face cu un tarus din lemn, se identifica parcela dupa care se
identifica proprietarul care este obligat sa arate actul de detinere a parcelei.
Proprietarul este desbagubit, aceasta se face pe baza de contract. Dupa ce se
remediaza defectul se reia curgerea gazului Terenul unde s-au facut lucrari este adus
la starea initiala. Zona de siguranță a conductei este de 5 m. Traseul conductei se
marcheaza prin borne insciptionate din beton
Riscul de accident: este redus având în vedere lucrările ce trebuie executate,
luându-se măsuri de reducere al riscurilor; în cazul fisurării tronsoanelor de conductă
sau cedării îmbinărilor dintre tronsoane – în acest sens SNGN ROMGAZ are întocmit
planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi Planul de prevenire şi
stingerea incendiilor; riscul la dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv
cele cauzate de schimbări climatice: nu este cazul (fluxul tehnologic se derulează în
sistem închis).
8.3.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei
Durata de exploatare a instalației este este până la epuizarea zăcământului de

gaze.
Lucrările de dezfectare a instalației și conductei la sfârșitul duratei de
exploatare vor fi similare lucrărilor realizate pentru amplasarea acestora.
8.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării
ulterioare a terenului
Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea
următoarelor lucrări:
- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;
- împrăştierea pe traseu a stratului de sol fertil;
- nivelarea terenului;
- însămânţare acolo unde este cazul;
- replantarea viei acolo unde este cazul sau proprietarul este despagubit
- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială.
8.5. Conditii obligatorii de respectat:
a) Aviz de gospodarire a apelor nr 178 din 11.09.2018 emis de Aba Siret
Bacau :
- Pentru prevenirea poluarii apelor subterane titularul avizului de gospodarire a
apelor va lua masuri pentru realizarea d lucrari suplimentare de impermeabilizare a
cuvei de retentie a celor doua rezervoare de condens, a zonei de amplasare a
rezervoarelor de stocare apa reziduala precu si a zonei de amplasare a bazinului
vidanjabil pentru colectare ape menajere uzate.
- Nu sunt permise evacuari de deseuri si ape uzate neepurate in apele de
suprafata, subterane sau terenurile adiacente.
- Posesorul avizului g.a are obligatia sa anunte, in scris, Administratia Bazinala
de Apa Siret, data de incepere a executiei lucrarilor aviate cu 10 zile inainte de
aceasta
- Proiectantul si beneficiarul sunt direct rasounzatori de rezistenta si stabilitatea
lucrarilor

38

IX.

INSTALATII ELECTRICE

1. CARACTERISTICI GENERALE
1.1 Generalităţi
Prezenta documentaţie are ca obiect instalaţiile electrice aferente investiţiei „
Grupului 1 Parava", situată în extravilanul Loc. Valea Seacă, Jud. Bacău, având ca
beneficiari S.N.G.N. S.C. ROMGAZ SA
Instalaţia electrică se compune din :
- instalția electrică de alimentare;
- instalatia electrica de iluminat exterior;
- instalatia electrica de forta
- instalaţia de legare la pământ
- instalatia de paratrasnet
Limita de proiectare este stabilită la bornele de conectare la BMPT .
1.2. Prezentarea consumatorului
Alimentarea cu energie electrică a consumatorului se va realiza din reteaua
electrica existenta in zona, prin intrmediul unui po BMPT dupa obtinerea Avizului
Tehnic de Racordare de la detinatorul retelelor electrice de distributie (SC Electrica )
si obtinerea acceptul proprietarilor de terenui pe care se vor amplasa noile instalatii
energetice. Aceste lucrari se vor executa prin taxa de racordare.
Alimentarea cu energie electrică a consumatorului se va realiza la urmatorii
parametrii electrici:
1.La Grup 1 Parava:
P inst.=41,2 kW
P abs.=36,8 kW
Uutiliz.= 400/230 V, 50 Hz
2.La Panoul de Masura:
P inst.=4,2 kW
P abs.=2,2 kW
Uutiliz.= 230 V, 50 Hz
Lucrările de racordare la reţeaua de energie electrică (racordul LEA 20kV
si postul de transformare 20/0.4kV) se vor executa prin taxa de racordare şi nu
fac obiectul prezentului proiect, limita de proiectare este stabilită la bornele de
ieşire BMPT.
Schema de legare la pământ este de tipul:
- TN-C între BMPT şi Firida si TD pr.
- TN-S între TD şi consumatorii finali.
2. CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR PROIECTATE
2.1. Distribuţia şi tablourile electrice:
Alimentarea cu energie electrică a Firide tip E1+4 se va realiza din reteaua de
distributie prin intermediul unui BMPT. Firida tip E1+4 va fi in montaj exterior la sol semiincastrat cu picior, executata din poliester armat cu fibra de sticla. Coloana care
alimentează Firifa E1+4 se va realiza cu cablu CYABY-F 3x35+16 mmp montat ingropat.
Coloana care alimentează tabloul general TD din firida E se va realiza cu cablu CYABY-F
4x6mmp, colona care alimentaza Racitorul de Gaz cu CYABY-F 3x25+16 mmp respectiv
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colona care alimentaza Statia de Uscare cu CYABY-F 4x6mmp , montate ingropat,
pozate in profil M in spatiile verzi, in profil T la traversarea zonelor carosabil.
Tabloul TD pr se va amplasa pe containerul opertaorului, in afara zonelor cu
atmosfere potential explozive, acesta va fi de tipul cutie metalica de exterior, IP 65, va
fi echipat cu întreruptoare automate, descarcatori de supratensiune, intreruptoare
automate diferentiale, echipamente de comanda si control, conform schemei
monofilare anexate si va alimenta iluminatul si prizele din container, hidroforul si
iluminatul exterior.
Tablourile TD si Firida se vor lega la priza de pământ comuna cu rezistenta de
dispersie mai mica de 1 ohm. Schema de legare la pământ intre TD si receptoare este
de tipul TN-S.
Alimentarea cu energie electrică a Tabloului TD-CP din cadrul panoului de
masura se va realiza din reteaua de distributie prin intermediul unui BMPM. Coloana
care alimentează tabloul general TD-CP se va realiza cu cablu CYABY-F 3x6mmp,
montat ingropat, pozat in profil M.
Tabloul TD-CP pr se va amplasa pe Casuta Portar, in afara zonelor cu
atmosfere potential explozive, acesta va fi de tipul cutie metalica de exterior, IP 65, va
fi echipat cu întreruptoare automate, descarcatori de supratensiune, intreruptoare
automate diferentiale, echipamente de comanda si control, conform schemei
monofilare anexate si va alimenta iluminatul si prizele din container si iluminatul
exterior.
2.3. Instalaţia de iluminat exterior
Conform “Normativului pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal
“,indicativ NP 062-02 aprobat cu ordinul 938/02.07.02, în cazul căilor de circulaţie
pietonală sistemul de iluminat trebuie să facă posibilă observarea de către pietoni a
obstacolelor sau a iregularităţilor de pe suprafaţa drumului, trebuie să ofere posibilitatea
de a observa trăsăturile altor persoane în timp util, să asigure un ambient luminos
confortabil şi plăcut.
Iluminatul exterior din perimetrul grupului se va realiza prin montarea a sase
corpuri de iluminat tip SGS 102 si lampa SONT-PP 100W amplasate pe patru stalpi tip
SC 10001 pr, alimentarea acestora se va realiza din tabloul TD pr. cu cablu de de tipul
CYABY 3x4 mmp pozat in pamant in profil M si in tub de protectie pe stalp. Acesta se va
proteja la scurtcircuit si suprasarcina cu întreruptoare automate de 10A si cu dispozitive
de protecţie diferenţială de 30mA. Comanda iluminatului se va realiza automat prin
senzor de luminozitate (releu crepuscular) amplasat in tabloul TD conform schemei
monofilare.
Iluminatul exterior din perimetrul Panoului de Masura se va realiza prin montarea
a unui corp de iluminat tip SGS 102 si lampa SONT-PP 100W amplasat pe stalp tip SC
10001 pr, alimentarea acestuia se va realiza din tabloul TD-CP pr. cu cablu de de tipul
CYABY 3x4 mmp pozat in pamant in profil M si in tub de protectie pe stalp. Acesta se va
proteja la scurtcircuit si suprasarcina cu întreruptoare automate de 10A si cu dispozitive
de protecţie diferenţială de 30mA. Comanda iluminatului se va realiza automat prin
senzor de luminozitate (releu crepuscular) amplasat in tabloul TD-CP conform schemei
monofilare.
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2.3. Instalatia de forta
Alimentarea cu energie electrica a Racitrolului de Gaz se va realiza din Firida
E1+4 cu cablu tip CYABY-F 3x25+16mmp , montat ingropat, pozat in profil M in spatiile
verzi, in profil T la traversarea zonelor carosabil sau trotuar.
Alimentarea cu energie electrica a Satiei de Uscare se va realiza din Firida E1+4
cu cablu tip CYABY-F 4x6mmp , montat ingropat, pozat in profil M in spatiile verzi, in profil
T la traversarea zonelor carosabil sau trotuar.
Alimentarea cu energie electrica a Hidroforului se va realiza din TD pr. cu cablu
tip CYABY-F 3x2.5mmp , montat ingropat, pozat in profil M in spatiile verzi, in profil T la
traversarea zonelor carosabil sau trotuar.
2.4. Instalaţia de legare la pamant si paratrasnet
Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului trebuie să capteze direct
loviturile de trăsnet, să conducă curentul de trăsnet între punctul de impact şi pământ şi
să-l disipe fără deteriorări termice sau mecanice pentru persoane şi conţinutul
construcţiilor.
În urma calculului de dimensionare conform normativului I 7 - 2011 nivelul de
protecţie este I (protecţie întărită raza sferei fictive 20 m) iar pentru a asigura o protecţie
eficientă împotriva loviturilor de trăznet este nevoie de amplasarea a noua paratrasnete
clasice cu inaltimea de 12m formate dintr-un stalp metalic zincat cu inaltimea de 10 m si
o tija de captre din inox cu inaltimea de 2 m, montata pe varful acestuia , de o tija de
captare din inox cu inaltimea de 2 m montata pe cosul de evacuare gaze iar pentru
protectia Panoului de masura se vor folosi doua paratrasnete clasice cu inaltimea de
9m formate dintr-un stalp metalic zincat cu inaltimea de 8 m si o tija de captre din inox cu
inaltimea de 1 m, amplasate conform planurilor de situatie anexate. Zona de protecţie
rezultată asigură protecţia instalatiilor din cadrul grupului si a SRM-lui proiectat. Instalatia
de paratrasnet se va lega la instalatia de legare la pământ comună cu a instalatiei
electrice, cu rezistenta de dispersie mai mica de 1ohm prin intermediul unei piese de
separaţie.
Constructia metalica a racitorului de gaze, statia de uscare, Panou masura,
Hidroforul, tabloul electric, partile metalice ale instalatiei, instalatia de paratrasnet si stalpii
de iluminat se vor conecta la o priză de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 1
ohm. Priza de pământ va fi realizată din electrozi orizontali din platbandă de OlZn de
40x4mm si electrozi verticali din teava Zn 2 1/2'' L=1.5m, îngropati la 0,80 - 1m de la
cota solului conform planului anexat.
La priza de pământ se vor lega fundaţia, elementele metalice ale construcţiei,
elementele metalice ale instalatiei, pompele, electrovanele, conductorul principal PE, şi
Tablourile TD si Firida E.
Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea zonelor cu substanţe chimice
care accentuează acţiunea corozivă a solului. De asemenea se vor evita drumurile şi
apele curgătoare sau stagnante. După realizarea prizei de pământ se va trece în mod
obligatoriu la măsurarea rezistenţei la dispersie înaintea legării oricăror echipamente.
Dacă această valoare va fi peste 1ohm se va îmbunătăţi priza de pămînt. De asemenea
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se va verifica şi continuitatea legăturii la priză. La executarea instalaţiei se vor respecta cu
stricteţe măsurile prevăzute în normativele in vigoare, planul propriu de securitate şi
sănătate în muncă, proceduri de lucru şi instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
specifice activităţilor de realizare a instalaţiilor electrice.
Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac
parte din circuitul curenţilor de lucru şi care accidental ar putea fi puse sub tensiune se
vor lega la instalatia de legare la pamant.
X.

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC:

Pentru punerea in exploatare a sonde1 de pe structura Parava, este necesară
proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice de suprafață, execuția unui grup de
sonde la care va produce sonda, precum și execuția unei conducte colectoare pentru
debușarea gazelor în sistemul de transport gaze, SNT.
Sonda 1 Parava bis a fost săpată și probată și a rămas pe gaze.
Gazele extrase din Sonda 1 bis Parava sunt dirijate prin capul de eruptie
sonda si conducta de aductiune spre Grup 1 Parava.
Din conducta de amestec gaz+apa+condensat gazele intra in calorifer unde sunt
incalzite pentru a preveni formarea criohidratilor. Apoi prin separatorul bifazic
subteran, gazele vor fi dirijate in rampa de etalonare. Prin rampa de etalonare gazele
vor fi dirijate spre poligonul sondei. Din poligonul sondei gazele sunt dirijate spre
statia de uscare trecand prin racitorul de gaz. Dupa ce gazele vor fi uscate, gazul va fi
transportat la panoul de masura prin conductele colectoare. Dupa ce vor fi masurate
vor fi predate in SNT.
Din conducta de aductiune se ramifica catre separatorul vertical suprateran
unde are loc separarea gazelor de amestecul de apa si condensat. Gazele astfel
separate vor fi dirijate catre cosul de evacuare unde sunt evacuate si arse, iar
amestecul de apa si condensat din cele doua separatoare (bifazic vertical si cel
vertical suprateran) vor fi adunate in haba de etalonare lichide. Aici are loc separarea
apei de condensat, iar atat apa, cat si condensatul vor fi colectate in rezervoare
separate.
.
PROCESUL TEHNOLOGIC AL STATIEI DE USCARE
Introducere
Gazele naturale conţin vapori de apă, vapori care sunt consideraţi a fi cele mai
comune impurităţi din amestecul de gaze naturale. Aceşti vapori ridică probleme
operaţionale prin formarea hidraţilor, coroziune, căderi mari de presiune şi, în
consecinţă, o curgere turbionară care provoacă reducerea eficienţei curgerii. De
asemenea, vaporii de apă reduc puterea calorifică a gazelor şi pot obstrucţiona
curgerea gazelor prin formarea hidraţilor în conducte.
Punctul de la care hidraţii gazoşi încep să se solidifice şi să producă probleme
depinde de temperatura, presiunea, compoziţia gazului şi conţinutul în apă. Greutatea
specifică a gazului, de asemenea, în funcţie de compoziţia gazului, influenţează
temperatura la care se vor forma hidraţii. La o presiune foarte mare a gazului în
sistemul de transport, hidraţii se pot forma uşor chiar şi la temperaturi relativ mari (în
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jur sau mai sus de 20 °C). O cale de asigurare că nu se vor forma hidraţi este de a
ţine volumul de vapori mai mic decât cel necesar pentru saturarea completă a gazului.
Când gazul conţine vapori de apă, temperatura minimă a conductei trebuie să
fie ţinută mai sus decât punctul de formare al hidraţilor sau, prin reducerea
conţinutului de apă, punctul de rouă al amestecului de gaze trebuie să fie ţinut sub
cea mai joasă temperatură din sistemul de transport.
Staţia de uscare gaze naturale prin adsorbţie este o instalaţie care realizează
eliminarea apei prezente în gazele naturale, sub formă de vapori, la predarea lor din
câmpul de extracţie (producţie sau depozite subterane) în sistemul de transport.
Apa liberă, provenită din stratul productiv (apă sărată), din condensarea apei
sub formă de vapori, precum şi cea care are alte surse accidentale sau tehnologice
(apă dulce) nu se reţin prin procedee de uscare, ci numai cu ajutorul separatoarelor
din amonte de adsorbere.
Uscarea se realizează prin trecerea gazelor naturale cu vapori de apă prin
coloana de adsorbţie ce conţine un strat de material adsorbant cu săruri
delicvescente, care reţine umiditatea. Această instalaţie este integrată pe un skid şi
cuprinde toate elementele necesare procesării şi condiţionării fluidelor de sondă,
precum şi monitorizării parametrilor de proces şi a măsurării tehnologice a gazelor
pentru vânzare.
Deoarece toate echipamentele sunt montate pe skid, instalaţia va putea fi cu
uşurinţă relocată.
Lichidele rezultate în procesul tehnologic sunt colectate într-o habă de apă de
zăcământ, de
unde vor fi preluate ulterior.
Funcţionare
Gazele intră în instalaţie în separatorul vertical, unde sunt separate de lichidele
produse de sondă după care, astfel separate, sunt trimise mai departe în instalaţia de
uscare. Instalaţia de uscare foloseşte principiul hidratării sărurilor anhidre.
Desicanţii, săruri delicvescente care s-au impus în practică, sunt săruri solide
anhidre ale metalelor alcalino-pământoase (calciu, magneziu, litiu) condiţionate cu
aditivi antiaglomerare şi procesate la presiuni foarte înalte, pentru a-şi menţine
factorul de formă în procesul de uscare. La contactul acestor substanţe cu apa din
faza de vapori, începe fenomenul de hidratare a sărurilor, al cărui rezultat este
transformarea desicantului solid într-o soluţie apoasă, ce curge la baza vasului, de
unde este evacuată în mod automat. Gazul ce vine din separator intră în contact cu
sărurile delicvescente în primul vas uscător, care reţine cea mai mare parte din apă
din faza de vapori, după care trece în al doilea vas uscător, apoi în al treilea vas
uscător, montate în serie, unde se realizează finisarea, pentru obţinerea punctului de
rouă dorit.
Pe măsură ce procesul de uscare avansează, desicantul se consumă; periodic, în
funcţie de debitul de gaz, presiunea, temperatura şi umiditatea acestuia, vasul trebuie
izolat din sistem şi deschis pentru a completa rezerva de desicant solid. Instalaţia este
configurată astfel încât fiecare vas uscător să poată fi izolat din sistem pentru
completarea rezervei de desicant, procesul de uscare continuând prin celelalte vase
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XI. ANEXE - PIESE DESENATE
a) Certificat de urbanism
b) Desene
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului
2. Planul de situație, cu modul de utilizare a suprafețelor
3. Plan general grup 1 Parava bis
4. Linia tehnologica a unei sonde de gaz
5. Schema generală proces tehnologic
6. Schema de functionare a stației de uscare gaze
7. Determinare cantitate de săruri necesară, și soluție apoasă rezultată
8. Subtraversare drum asfaltat DJ119D cu conducta colectoare
9. Subtraversare drum de exploatare cu conducta colectoare
10. Plan de situație panou comercial
Şef proiect,..
Daniel VARGA
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