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A.

INTRODUCERE

Raportul la Sudiul de Evaluare a Impactului asupra mediului a fost intocmitin vederea realizariii
proiectului EXTINDERE ABATOR PASARI – SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU
- Titularul proiectului: S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
- Punctul de lucru: ABATOR PASARI


adresa postală: Bacau, Calea Moldovei nr. 94



numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: Telefon/Fax –
0234/577598; 0234/677337; avicola@agricola.ro



numele persoanelor de contact: sing. DANIEL VLAD; Ing. FLORIN CIUTACU



director/manager/administrator: Ec. OANA JIGAU – Manager Departament Abator pasari

Proiectul se incadreaza la punctul 7.din LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului
f) abatoare,

conform

Anexei

nr. 2 din LEGEA Nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
Autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului: SC ECOPROJECT
CONSULTING

SRL

Bacau,

0742781521,

email:

contact@ecoproject.ro,

web:

www.ecoproject.ro, inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia
mediului pozitia 390.

B.

DESCRIEREA PROIECTULUI

B.1.

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
-

adresa postală: Bacau, Calea Moldovei nr. 94

-

numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: Telefon/Fax –
0234/577600; 0234/516573

Abatorul de pasari este amplasat in teritoriul administrativ al municipiului Bacau, pe Calea
Moldovei nr. 230, in partea de nord a municipiului. Acesul la Abator se realizeaza printr-un drum
betonat, cu latimea de 3,5 m, racordat la drumul national Bacau – Piatra Neamt .
Coordonate STEREO 70:
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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– longitudine 646133.627
- latitudine 568804.292
Suprafata totala de teren detinuta de societate conform Act de fuziune 2295/2005 este S =
38.713 mp.

Amplasamentul unitatii de productie (abatorizare si prelucrare carne pasare) a
societatii Agricola International SA este in mun. Bacau, Calea Moldovei, nr. 230 jud.
Bacau, in zona de NE a orasului, intre DN15 si malul drept al raului Bistrita si are in
vecinatate spatii de locuit la urmatoarele distante fata de perimetrul societatii:
-

E – raul Bistrita

-

N – case la 10, 15, 75 m

-

V – case la 50, 57 m

-

S – locuinte la limita de proprietete si la distante de 15, 33, 40 m.

Amplasamentul nu este in arie protejata.
Conform Certificatului de Urbanism nr. 233/18.04.2019 emis de Primaria Bacau, functiunea
aprobata prin PUG/2012 este zona unitati agricole inclusa in UTR 6.
Numar cadastral 61636
Amplasamentul fermei respecta prevederile:
 Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole;
 Planului General de Urbanism al municipiului Bacau. Conform Certificatului de Urbanism
nr. 233/18.04.2019 emis de Primaria Bacau, functiunea aprobata prin PUG/2012 este
zona unitati agricole inclusa in UTR 6.

B.2.

CARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, INCLUSIV,
DACĂ ESTE CAZUL, LUCRĂRILE DE DEMOLARE NECESARE,
PRECUM ŞI CERINŢELE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR ÎN
CURSUL FAZELOR DE CONSTRUIRE ŞI FUNCŢIONARE

B.2.1.

CARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

Prezenta documentatie are ca scop extinderea si modernizarea unei unitati existente de
abatorizare pasari prin reconfigurarea fluxului tehnologic, modificarea unor compartimentari
interioare, realizarea unor extinderi si desfiintarea unor cladiri existente.

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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Noile instalatii satisfac conditiile de bunastare ale pasarilor, normele sanitar-veterinare si de
biosecuritate precum si recomandarile celor mai bune tehnologii aplicate in tarile Uniunii
Europene.
Cladirile existente propuse pentru demolare:C1 – Punct termic; C21 – Magazie+beci; C22 –
Grajd; C24 – Centrala termica; C25 – Grajd; C28 – Statie racire
Pentru aceast segment din proiectul Extindere Abator Pasari, societatea detine CLASAREA
NOTIFICARII nr. 13009/NA 1978/3.09.2019, emisa de APM Bacau, deoarece proiectul nu se
supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Obiectul investitiei consta in:
-

Amenajari, recompartimentari spatii, achizitie linie tehnologica pentru abatorizare pasari

-

extinderea zonei de receptie pasari;

-

realizarea unei extinderi de cladire in care sa se amenajeze spatii pentru expeditie,
depozitare si ambalare;

-

reconfigurarea spatiului interior pentru cladirea C32 – Depozitare selectiva SNCU pentru
introducerea centralei termice in incinta cladirii;

-

reorganizarea accesului din strada Arinilor prin amenajarea cabina poarta si acces bariera;

-

reorganizarea si recompartimentarea cladirii abator ;

-

achizitia si montarea intregii linii de abatorizare pasari ;

Pentru implementarea proiectului societatea detine Certificatul de Urbanism nr. 233/18.04.2019
emis de Primaria Bacau
Extinderea zonei de receptie pasari
-

Cladire propusa cu regim de inaltime P

-

Functiuni: receptie, oparire/deplumare, eviscerare

-

Caracteristici dimensionale si structurale: L= 34,70 m; l= 16,08 m; S = 555 mp.

-

Cladire propusa cu regim de inaltime P

-

Functiuni: receptie, oparire/deplumare, eviscerare

-

Caracteristici dimensionale si structurale. Tip de finisaje si tamplarie propuse.
Dimensiunile generale in plan ale cladirii:
Arie construita
Arie desfasurata
Niveluri:
Structura constructiva
Inchideri:
Invelitoare:

34.70 m x 16.08 m
555.00 mp
555.00 mp
P
cadre din beton prefabricat si planseu din
tabla cutata si suprabetonare
inchideri din panouri sandwich PIR – 10 cm
tip terasa: sistem tabla cutata- vata mineralamembrana PVC
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Pereti interiori:
Tavane
Pardoseli
Elemente de racord pardoseala-perete si
elemente de protectie la impact a peretilor:
Elemente de racord perete-perete si peretitavan:
Tamplarie
usi interioare de personal

usi interioare de productie
usi exterioare cu rol tehnologic sau de
personal

usi exterioare de gabarit mare

panouri sandwich PIR – 10 cm
panouri sandwich PIR – 10 cm
beton elicopterizat – Ashford; rasina
poliuretanica – Ucrete
plinta de beton(placare cu inox) cu racord
rotund intre plinta si pardoseala, h = 45 cm
profil sanitar din PVC/fleshing
USI
usi batante, cu foi izolate cu spuma
poliuretanica si acoperite cu tabla de otel
vopsita in camp electrostatic, sau placi de
PVC.
usi glisante sau batante, cu foi izolate cu
spuma poliuretanica si acoperite cu tabla
vopsita in camp eletrostatic.
usi batante, cu foi izolate cu spuma
poliuretanica si acoperite cu tabla de otel
vopsita in camp electrostatic, dotate cu prag
si picurator prevazute cu maner antipanica
(pe caile de evacuare in caz de incendiu)
usi sectionale, cu foi din lamele de panou,
izolate.

Realizarea unei extinderi de cladire in care sa se amenajeze spatii pentru expeditie, depozitare si
ambalare P1 – Ambalare/Depozitare/Expeditie
Cladire propusa
Regim de inaltime P+ mezanin + E partial
Functiuni:
-

Parter: expeditie, depozit produs ambalat, receptie ambalaje, casa scarii, casa scarii
acces vestiare, sectie ambalare(zona murdara), sectie ambalare(zona curata).

-

Mezanin: casa scarii acces vestiare, birou.

-

Etaj: casa scarii, vestiare, depozit ambalaje.

Caracteristici dimensionale si structurale: . L= 87,05 m; l= 65,18 m; S = 4.153,0 mp.
Caracteristici dimensionale si structurale. Tip de finisaje si tamplarie propuse.
Dimensiunile generale in plan ale
cladirii:
Arie construita
Arie desfasurata
Niveluri:
Structura constructiva
Inchideri:

65.18 m x 87.05 m
4153.00 mp
6278.00 mp
P+E1 partial
cadre din beton prefabricat si planseu din tabla
cutata si suprabetonare
inchideri din panouri sandwich
PIR – 10 cm

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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Invelitoare:

tip terasa: sistem tabla cutata- vata mineralamembrana PVC
panouri sandwich PIR – 10 cm
panouri sandwich PIR – 10 cm
beton elicopterizat – Ashford; rasina poliuretanica –
Ucrete

Pereti interiori:
Tavane
Pardoseli
Elemente de racord pardosealaperete si elemente de protectie la
impact a peretilor:
Elemente de racord perete-perete si
pereti-tavan:
Tamplarie
usi interioare de personal
usi interioare de productie
usi exterioare cu rol tehnologic sau
de personal

usi exterioare de gabarit mare

plinta de beton(placare cu inox) cu racord rotund
intre plinta si pardoseala, h =45 cm
profil sanitar din PVC/fleshing
USI
usi batante, cu foi izolate cu spuma poliuretanica si
acoperite cu tabla de otel vopsita in camp
electrostatic, sau placi de PVC.
usi glisante sau batante, cu foi izolate cu spuma
poliuretanica si acoperite cu tabla vopsita in camp
eletrostatic.
usi batante, cu foi izolate cu spuma poliuretanica si
acoperite cu tabla de otel vopsita in camp
electrostatic, dotate cu prag si picurator
prevazute cu maner antipanica (pe caile de evacuare
in caz de incendiu)
usi sectionale, cu foi din lamele de panou, izolate.

Reconfigurarea spatiului interior pentru cladirea C32 – Depozitare selectiva SNCU pentru
introducerea centralei termice in incinta cladirii.
Cladire existenta propusa pentru recompartimentare
-

Regim de inaltime P+E partial

-

Se propune desfacerea unor pereti existenti din zidarie pentru realizarea unui spatiu cu
functiune tehnica - Centrala termica

-

Suprafata de interventie = 290.00mp

Reorganizarea accesului din strada Arinilor prin amenajarea cabina poarta si acces bariera
-

P3 – Cabina paza/ acces bariera

-

Constructie propusa cu regim de inaltime P. Structura din cadre de beton cu invelitoare
tip terasa din tabla cutata-vata minerala-membrana PVC si inchideri din panouri
sandwich PIR.

-

Sc= 30.00 mp

Reorganizarea si recompartimentarea cladirii abator
-

C14 – Hala abator - existent

-

Cladire existenta propusa pentru reorganizarea fluxului tehnologic

-

Regim de inaltime P+E1partial+E2partial
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-

In spatiile Opariere/ Deplumare, Eviscerare si Centrala de ventilatie se propune
desfacerea unor pereti existenti din zidarie si recompartimentarea cu panouri sandwich
PIR pentru realizarea unor noi spatii. Suprafata de interventie = ~150,00mp

-

In zona depozitelor de racire se propun doua goluri in planseul de beton pentru
reorganizarea fluxului tehnologic.

-

In zona livrarii de produse congelate se propune recompartimentarea interioara prin
desfacerea unor peretii din panou sandwich PUR si crearea unor noi spatii cu pereti din
panouri sandwich PIR.

Functiuni noi create: depozit congelate, sala ambalare, depozit refrigerare, depozit cartoane.
Suprafata de interventie = ~1.300,00mp
Se propune ca la etaj, peste spatiile de racire de la parter sa se faca extinderea spatiului de
racire.
Noul spatiu de racire va avea pereti de compartimentare din zidarie (cei existenti) ce vor fi
placati cu panouri sandwich PIR si pereti noi din panouri sandwich PIR. Suprafata de interventie
= ~427.00mp
Suprafata totala de interventie = 1727.00mp
Cladirile care nu fac obiectul prezentului proiect:
-

C3 – Expeditie – existent Sc= 14.00mp)

-

C4 – Expeditie – existent (Sc= 238.00mp)

-

C6 – Cantina – existent (Sc=417.00mp)

-

C7 – Chiosc alimentar – existent (Sc=35.00mp)

-

C8 – Filtru poarta – existent (Sc=91.00mp)

-

C9 – Statie gaze – existent (Sc=13.00mp)

-

C10 – Statie gaze – existent (Sc=9.00mp)

-

C11 – Bloc administrativ – existent (Sc=474.00mp)

-

C12 – Tunel refrigerare – existent (Sc=266.00mp)

-

C13 – Hala – existent (Sc= 105.00mp)

-

C15 – Casa pompe – existent (Sc= 347.00mp)

-

C16 – Rezervor – existent (Sc=218.00mp)

-

C17 – Casa pompe – existent (Sc=24.00mp)

-

C18 – Rezervor – existent (Sc=220.00mp)

-

C19 – Cladire instalatii – existent (Sc=182.00mp)

Instalatii care nu fac obiectul acestui proiect
-

Instalatii alimentare cu apa
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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-

Statia de epurare pentru epurarea apelor uzate

-

Centrala frigorifica

-

Colectare deseuri tehnologice

B.2.2.

ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI
PROPUS
Denumire
I. Echipamente pentru linie receptie
- containere transport pasari – 80 buc
II.Echipamente linie taiere/asomare
- conveior aerian-40 m cu 260 cirlige
- taietor automat
III.Echipamente deplumare/oparire
- modul oparire - 2 buc
- modul deplumare - 1 buc
- dispozitiv de gresare lant
- dispozitiv de spalare lant
- extractor automat de cap si trahee
IV.Echipamente pentru linie eviscerare
- conveior de eviscerare-105-110 m cu 720-750 cirlige
- masina de deschidere cloaca
- pompa de inalta presiune
- eviscerator automat
- smulgator de gituri
- masina de spalat interior/exterior
- spalator de cirlige
- dispozitiv de spalare lant
- conveior pentru organe 40-50 m cu 300-320 cirlige si dispozitiv de pozitionare
cirlige
- statie de inspectie veterinara
- extractor de fiere
- instalatie de vacum pentru fiere
- Jgheab de transport organe
- statie de descarcare organe
V.Echipamente pentru linie organe
- racitor cu suport pentru ficat
- racitor cu suport pentru inimi si pipote
- agitator
VI. Echipamente pentru linie pre-racire (tunel soc) si refrigerare
- conveior tunel refrigerare 25 m
- lant refrigerare 2000 m cu dispozitiv de ungere
- conveior tunel soc refrigerare 600-800 m cu 3000-5300 cirlige
- 3 unitati de umidificare interior/exterior produs
- 8 unitati de umidificare exterior produs
- sistem de racire dotat cu evaporatoare,valve si fitinguri , conducte si panou de
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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comanda si control
VII. Echipamente pentru linie calibrare
- sistem de transfer de pe linie refrigerare pe linie calibrare
- conveior calibare cu min400-max700 cirlige si 70-100m lungime.
- statie de cintarire
- 5 statii de descarcare
-dispozitiv degajare cirlige
-dispozitiv ungere lant
VIII. Echipamente pentru linie transare-dezosare
- sistem de transfer de pe linia de calibrare pe linia de transare
- conveior transare 65-75 m cu 230-270 cirlige si dispozitiv pozitionare cirlige
- panou comanda si control linie transare
- modul intindere aripi
- modul ghidare aripi
- modul taiere aripi
- modul taiere piept cu os
- modul taiere pulpe anatomice
- modul taiere pulpa inferioara/superioara
- dispozitiv gresare lant
- dispozitiv spalator cirlige
- sistem imprejmuire de protectie transare
- sistem de dezosare piept: depielitare, indepartare excrescente, scoatere os
clavicula,taiere jumatati fileu,extragere fileu
IX. Sistem de comanda si control proces abatorizare
X. Echipamente evacuare deseuri din abatorizare
XI. Echipamente ambalare, marcare si etichetare
- masini automata ambalare carcasa si parti transate- 1 buc
- masini ambalare in folie stretch manuala carcasa si parti transate-1 buc
- cintare- 2 buc
XII. Echipamente igienizare
- statie spalare sub presiune cu 14 sateliti
- ecluza igienica
- spalatoare maini – 20 buc
XIII. Echipamente laborator
- analizator automat carne
- aparat pentru determinarea proteinei din carne
XIII. Echipamente de transport intern - Electrostivuitor

Etapa
1.

Proces
RECEPTIE

Descriere flux de productie dupa
modernizare pentru capacitatea de
13.500 capete/ora
- se cantaresc mijloacele de Achiziție
sistem
de
cantarire
Descriere flux de productie
actual

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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CANTITATIVA transport pasari vii si se verifica individuala a pasarilor, format din 2
SI
documentele
sanitar-veterinare cantare în flux continuu care
CALITATIVA
care insotesc transportul;
cântăresc cuștile pline și imediat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- receptia calitativa consta in
verificarea starii de sanatate a
pasarilor si documentelor care
atesta calitatea materiei prime;
- este perioada de timp in care
pasarile se vor linisti dupa
ASTEPTARE descarcarea
containerelor,
conform politicii pentru bunastare
a animalelor si este de minim 30
minute.
- dupa perioada de asteptare,
containerele cu navetele cu pasari
sunt
dirijate
cu
ajutorul
motostivuitoarelor catre banda de
incarcare, navetele cu pui sunt
transferate catre banda de
AGATARE
agatare de unde pasarile sunt
agatate manual pe conveerul de
sacrificare, dupa care sunt
inspectate vizual de catre un
tehnician sanitar-veterinar. Timpul
de la agatare pana la asomare nu
trebuie sa fie mai mare de 3 min.
- pasarile care trec de inspectia
vizuala sunt asomate intr-un
ASOMARE
asomator cu baie de apa prin care
trece un curent cu frecventa inalta
(Parametri: 380Hz, 90 V, 3 A)
- dupa asomare puii sunt
sacrificati cu un modul prevazut
SANGERARE
cu un cutit sub forma de disc, iar
perioada de sangerare este de
min. 2,5 minute.
- dupa sangerare pasarile intra in
doua bazine de oparire prevazute
cu diuze de barbotare a apei la o
temperatura de 52-54°C
OPARIRE
- timpul de oparire este de 3
minute
- la sfarsitul programului apa este
schimbata

după golire, oferind informații precise
cu privire la greutatea lotului ce
urmează sa intre la sacrificare.

Extindere constructiva a zonei de
așteptare.

Modernizare sistem de încărcare
custi
Anglia
Autoflow
pentru
preluarea capacitatii de 13.500
capete/ora.

Asomarea va avea loc înaintea
agatarii, prin introducerea sistemului
de asomare cu CO2.

Modernizare linie de sângerare
pentru preluarea capacitatii de 13.500
capete/ora.

Inlocuirea
echipamentelor
+
schimbarea solutiei tehnice din
oparitoare cu abur în oparitoare cu
apa calda.

Inlocuirea echipamentelor și upgrade
pentru preluarea capacitatii de 13.500
capete/ora
- deplumarea se realizeaza cu trei
Se adauga 2 deplumatoare noi, cu o
DEPLUMARE
deplumatoare
si
un finisor
tehnologie noua, care vor deservi
prevazute cu degete de cauciuc.
începutul și sfârșitul procesului de
deplumare și care vor asigura o
calitate ridicată a carcasei înainte de
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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eviscerare.
8.

EXTRACŢIE
- în această etapă are
CAP
ŞI
extracţia capului şi a traheei.
TRAHEE

9.

TĂIERE
GHEARE

10.

TĂIERE
CLOACĂ

11.

12.

13.

14.

15.

loc Inlocuirea echipamentelor pentru
preluarea capacitatii de capete/ora

- tăierea ghearelor se face
concomitent cu transferul puilor
de pe linia de sacrificare pe linia
de eviscerare de către un disc
rotativ cu posibilitate de reglare în
funcţie de mărimea puilor la
sacrificare.
- se extrage cloaca şi Bursa lui
Fabricius, astfel încât cloaca şi o
parte
din
intestine
sunt
suspendate pe partea dorsală a
carcasei.

- dupa taierea capului si a
ghearelor, pasarile trec prin
EVISCERARE modulul de taiere cloaca apoi prin
modulul de eviscerare unde se
realizeza separarea carcasei de
pachetul intestinal

-este realizată o detaşare a
gâtului de carcasă. Ciclul de
EXTRACŢIE
GÂTURI
detaşare a gâtului este executat
în timpul rotirii unităţilor de
detaşare.
-controlul
pielii
gâtului
îndepărtează resturile de guşă,
TAIERE PIELE
trahee, esofag şi timus aderente
GÂT
pe pielea gâtului realizând în
acelaşi timp şi o spălare a
carcasei.
SPALARE

RACIRE
CARCASĂ -

Inlocuirea echipamentelor
preluarea capacitatii de
capete/ora

pentru
13.500

Inlocuirea echipamentelor
preluarea capacitatii de
capete/ora

pentru
13.500

Inlocuirea echipamentelor pentru
preluarea capacitatii de 13.500
capete/ora
și
introducere
linie
automate de colectare a organelor.
Viscera handling - linie de separare
individuala a organelor de pe
pachetul intestinal care în prezent se
face manual și care va conferi
acestor produse o calitate superioara.
Linia este formata dintr-un conveyor
cu carlige de transport pachet
intestinal care trece prin urmatoarele
module: separare pipota, inima, ficat
care ulterior sunt fasonate mecanic
sau manual.
Inlocuirea echipamentelor pentru
preluarea capacitatii de 13.500 bph

Inlocuirea echipamentelor
preluarea capacitatii de
capete/ora

pentru
13.500

Inlocuirea echipamentelor pentru
-carcasele eviscerate, trec printrpreluarea capacitatii de 13.500
un modul unde sunt spalate cu
capete/ora + introducere tehnologie
apa la presiune si debit marit
noua
- carcasele eviscerate si spalate Extindere capacitate de răcire prin
intra in tunelele de racire (5 tunele crearea unui tunel șoc situat
etajate) unde are loc o racire in deasupra
tunelelor
de
racire
aer la o temperatura cuprinsa existente.
intre (-0,5) ÷ (-3)°C;
Acest tunel de răcire va prelua noua
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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16.

RACIRE
ORGANE

- organele si gaturile sunt
depozitate
in
spatiile
de
refrigerare, timp de aproximativ. 4
h, timp în care se atinge
temperatura optimă, între 0÷4ºC

- dupa racire, carcasele intra in
17.

TRANSARE – sectia de transare unde pot fi
DEZOSARE - transate in parti anatomice si apoi
FELIERE
dezosate in functie de comenzi la

o temperature a aerului de maxim
12°C

capacitate de transare de 7.200
capete/ora
Tunelul este format din 1700 ml de
conveyor, dispus pe 2 rânduri unde
carcasele sunt racite cu ajutorul unei
instalatii de răcire cu amoniac cu
puterea de 1020 kw termici, special
construita pentru aceasta destinație.
Schimbarea tehnologiei din răcirea
organelor cu apa în răcire cu aer pe
benzi transportoare.
Benzi racire organe Makelis - benzi
racire
organe
dupa
separare
individuala. In prezent se racesc cu
apa.
După
răcire
carcasele
sunt
transferate pe linia de sortare.
Aceasta linie este formata dintr-un
smartwhear (cantar inteligent) care va
cântări fiecare carcasa în vederea
distribuirii pe una din cele doua linii
de transare.
După cantarire carcasele trec printrun modul de verificare a calitatii
(IRIS) care va fotografia fiecare
carcasa și va compara rezultatul cu o
baza de data, pentru a directiona
carcasele cu defecte pe o linie
separata.
În funcție de logistica producției
carcasele vor fi directionate pe noua
linie de transare cu capacitatea de
7.200 capete/ora.
Aceasta linie este formata dintr-un
conveyor care va directiona carcasele
de pasăre prin mai multe module de
tăiere, din care vor rezulta piese
transate în flux continuu:
Modul tăiere aripi – format din taierea
varfului, taierea bucatii mediene și
detasarea bucatii superioare.
Modul tăiere piept,
Modul tăiere spate,
Modul tăiere pulpa anatomica,
Modul tăiere pulpa cu spate,
Modul tăiere spinari,
Modul
tăiere
pulpa
superioare/ciocanica.
Aceasta linie este deservita de un
sistem de vacuum (sistem B), care va
colecta oasele și resturile rezultate
din transare și le va directiona către
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secție MDM.
Pieptul cu os rezultat în urma transarii
este directionat către una din cele 2
mașini de dezosare automata AMFi.
Aceste echipamente după dezosare
separa pieptul de file rezultand 2
bucăți de piept și 2 bucăți de file.
Aceste produse sunt directionate cu
ajutorul benzilor transportoare către
statiile de fasonare unde operatorii
selecteaza bucățile de piept în
vederea calibrarii.
Aceasta operațiune se realizeaza cu
ajutorul unui echipament (GRADER)
cu 8 porți. Acest echipament
cântărește individual bucățile de piept
și le selecteaza după calibre în
vederea formarii de pachete cu
greutate fixa.
Pulpele superioare rezultate în urma
transarii cu linia de 7.200 capete/ora
sunt directionate cu ajutorul benzilor
transportoare la echipamentul de
depielitare
și
la
echipamentul
dezosare, rezultand pulpe superioare
dezosate fare piele.

18.

19.

- este spatiul in care carcasele
sau piesele transate (pentru a
REFRIGERARE evita stationarea in sectie) sunt
– MENTINERE mentinute la o temperatura de
maxim
+4°C
in
interior;
temperatura aerului in camera de
refrigerare este de 0÷2°C
- carcasele si piesele transate
sunt ambalate in pungi din
polietilena, tavite stretch sau în
tavite polipropilena în atmosfera
controlata (amestec de gaz),
baxuri sau vrac în scopul livrării
ca produs refrigerat sau pentru
congelare;
AMBALARE
- în urma ambalării carcaselor,
rezultă
carcase
neconforme,
acestea sunt redirecţionate spre
tranşare. Carcasele neconforme
sunt carcasele care prezintă
sângerări sau cheaguri de sânge
(pot prezenta înroşiri ale aripilor,
pieptului şi a pulpelor), diverse
contuzii (prezintă contuzii la
nivelul pieptului sau a membrelor

Logistica benzi transportoare Nawi schimbarea conceptului de transport
al produselor din zona de transare
catre buffer si ambalare. Se
refolosesc bucati din benzile actuale!
Este trecut pe proiect doar 50%.

Marirea capacitatii de ambalare prin
achiziția de echipamente noi.
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20.

21.

22.

23.

24.

inferioare), rupturi ale pielii sau nu
corespund din punct de vedere al
culorii (pot prezenta decolorări ale
pielii).
- dupa ambalare produsele sunt
etichetate respectand legislatia în
ETICHETARE vigoare;
Marirea capacitatii de etichetare prin
- produsele pot fi etichetate achiziția de echipamente noi.
suplimentar in functie de cerintele
clientilor;
Relocare depozit congelare.
Masina
procesare
MDM+Plate
Freezer – Aceste echipamente vor
prelua oasele rezultate în urma
transarii și le va prelucra rezultand un
produs sub forma de pasta care va fi
congelata în blocuri de 20 kg cu
- produsele ambalate destinate ajutorul
unui
echipament
de
CONGELARE congelarii sunt dirijate in tunelul congelare rapidă (Plate freezer).
de congelare ultrarapida la o Linia de congelare rapidă IQF este o
temperatura de -35/-40°C
linie noua care permite congelarea
individuala
rapidă,
a
pieselor
transate, circa 1 h cu capacitatea de
1000 kg/h, dupa care urmeaza
calibrarea pe unitatea de ambalare si
ambalarea in masina verticala. Prin
acest proces se asigura o calitate
foarte buna a acestui tip de produs.
Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de
productie.
Masina spalat navete - noua se
adauga celei existente in cladirea
noua pentru preluare capacitatii
- produsele refrigerate ambalate
suplimentare de producție.
se paleteaza și de cantaresc
AMBALARE
Masina formare cartoane – se
- produsele congelate sunt
FINALA/
adauga în clădirea noua, pentru a
ambalate final in pungi/saci
compensa marirea capacitatii de
PALETARE
polietilena si transferate in cutii
producție orara.
din carton, dupa care sunt
Pentru preluarea capacitatii de 7.200
paletate și cantarite
capete/ora se vor achizitiona 3 linii de
ambalare formate din mașina de
ambalat TS și echipament de
cantarire și etichetare a tavitelor
ambalate.

TRANSFER

DEPOZITARE

- produsele refrigerate si/sau
congelate paletate se predau
catre Depozitul de lotizareasteptare
- paletii cu produse congelate
sunt depozitati, dupa cantarire, in

Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de
productie.
Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de
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25.

LIVRARE

depozitul de mentinere produse
congelate la o temperatura de
minim -18°C
- produsele refrigerate sunt
scoase din depozit si livrate catre
destinatia
stabilita
cu
documentele de insotire aferente
(aviz de insotire si declaratia de
conformitatate);
- produsele congelate sunt
scoase din depozit respectand
principiul FIFO apoi livrate catre
clienti;
-transportul se realizeaza cu
masini izoterme igienizate si
racite in prealabil, dotate cu
instalatii
frigorifice
conform
normelor sanitar veterinare in
vigoare.

productie.

Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de
productie.

B.2.3.

LUCRĂRILE DE DEMOLARE NECESARE, PRECUM ŞI CERINŢELE
PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR ÎN CURSUL FAZELOR DE
CONSTRUIRE SI FUNCTIONARE

B.2.3.1.

In perioada de realizare a proiectului

Lucrarile de amenajari constructive sunt urmatoarele:
1. Extinderea zonei de receptie pasari
Se va extine cladirea actuala Receptie pasari (in cladire se desfasoara operatiunile de receptie,
oparire/deplumare, eviscerare) cu o suprafata construita de 555 mp cu regim de inaltime Parter.
Cladirea se va realiza in amplasamentul Abatorului pe zona curti-constructii.
Lucrarile de demolare sunt de mica amploare intrucat:
- structura constructiva este din cadre din beton prefabricat
- inchiderile sunt din panouri sandwich PIR 10 cm,
- peretii interiori sunt din panouri sandwich PIR 10 cm
- tavanele sunt din panouri sandwich PIR 10 cm
- invelitoarea este tip terasa: tabla cutata-vata minerala-membrana PVC
- pardoseala – beton elicopterizat
2. Realizarea unei extinderi de cladire in care sa se amenajeze spatii pentru expeditie,
depozitare si ambalare
Lucrarile de amenajari constructive sunt urmatoarele:
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Se va realiza o extindere a cladirii; extinderea va avea suprafata de 4.153 mp cu regim de
inaltime parter+mezanin+etaj partial.
Cladirea se va realiza in amplasamentul Abatorului pe zona curti-constructii si va avea
urmatoarele functiuni:
- Parter : expeditie, depozit produs ambalat, receptie ambalaje, casa scarii, casa scarii
acces vestiare, sectie ambalare(zona murdara), sectie ambalare(zona curata).
- Mezanin: casa scarii acces vestiare, birou.
- Etaj: casa scarii, vestiare, depozit ambalaje.
Lucrarile de demolare sunt de mica amploare intrucat:
- structura constructiva este din cadre din beton prefabricat
- inchiderile sunt din panouri sandwich PIR 10 cm,
- peretii interiori sunt din panouri sandwich PIR 10 cm
- tavanele sunt din panouri sandwich PIR 10 cm
- invelitoarea este tip terasa: tabla cutata-vata minerala-membrana PVC
- pardoseala – beton elicopterizat
3. Reconfigurarea spatiului interior pentru cladirea C32 – Depozitare selectiva SNCU
pentru introducerea centralei termice in incinta cladirii.
Nu se va ocupa teren suplimentar intrucat cladirea exista si se va recompatrtimenta.
Regim de inaltime P+Epartial
In interiorul cladirii se propune desfacerea unor pereti existenti din zidarie pentru realizarea unui
spatiu cu functiune tehnica - Centrala termica
4. Reorganizarea accesului din strada Arinilor prin amenajarea cabina poarta si acces
bariera
Constructia propusa va avea suprafata de 30,0 mp cu regim de inaltime P.
Nu sunt lucrari de demolare.
Structura din cadre de beton cu invelitoare tip terasa din tabla cutata-vata minerala-membrana
PVC si inchideri din panouri sandwich PIR.
Analizand cele de mai sus se poate concluziona ca:
- demolarile sunt de mica amploare
- suprafetele de teren utilizate pentru noile spatii construite este de 4.738 mp; terenul este din
categoria de folosinta curti constructii si reprezinta cca. 37% din suprafata actual construita.

B.2.3.2.

In perioada functionarii

Nu sunt necesare lucrari de demolare.
Pentru functionarea Abatorului de pasari nu se vor utiliza terenuri suplimentare.
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B.3.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE FUNCŢIONARE A
PROIECTULUI - ÎN SPECIAL, ORICE PROCES DE PRODUCŢIE - DE
EXEMPLU, NECESARUL DE ENERGIE ŞI ENERGIA UTILIZATĂ,
NATURA ŞI CANTITATEA MATERIALELOR ŞI RESURSELE
NATURALE UTILIZATE, INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ŞI
BIODIVERSITATEA

B.3.1.

ETAPA DE FUNCTIONARE A PROIECTULUI

Descrierea procesului tehnologic de abatorizare pasari
Activitati propriu-zise de abatorizare, care la un anumit punct din fluxul tehnologic se separa
pe doua linii, in functie de comenzi: refrigerare simpla si congelare
-

Receptia cantitativa si calitativa
Asteptare
Descarcare
Asomare
Sacrificare
Sangerare
Oparire
Deplumare;
Eviscerare
Spalare
Racire
Transare-Dezosare
Ambalare-etichetare
Refrigerare
Cogelare
Ambalare
Depozitare
Livrare

Cod
proce
s

Descriere

Transport
pasari vii

I

Transportul pasarilor vii de la ferme se face in camioane
speciale prevazute cu containere din plastic.

24containere/m
asina 250-300
pasari/container

Receptie
cantitativa si
calitativa

II

Receptia cantitativa si calitativa a pasarilor vii urmata de
o perioada de odihna cuprinsa intre 30 minute si trei ore
se face in sectorul destinat receptiei. Aceasta este in
incinta inchisa., prevazuta cu perdele de aer pentru
indepartarea inesctelor

13.500
capete/ora

Sacrificare

III

Sacrificarea pasarilor vii are loc in mai multe etape:
asomare; sacrificare-sangerare; oparire; deplumare;
separare cap, picioare de carcase; deschiderea cavitatii
abdominale

13.500
capete/ora

Numele
procesului

Capacitate
maxima
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Eviscerare

IV

Operatiunea consta in extragerea pachetului intestinal ,
extragere gusa si trahee, separare organe (ficat, inima,
pipota)

13.500
capete/ora

Preracire

V

Se realizeaza printr-un tunel cu trei nivele, prin
sprayere, printr-un soc termic relizat prin schimbul de
temperatura intre carcasa calda si aerul racit ajugand la
o temperatura de 10-15°C de la 35°C.

13.500
capete/ora

Racire

VI

Procesul se desfasoara in patru tunele de racire cu
doua nivele ale conveierului supraetajat unde are loc
racirea astfel incat la iesirea din tunel carcasa atinge in
interiorul pieptului 3÷4°C.

13.500
capete/ora

Transare

VII

Cu ajutorul modulelor de transare automate se pot
detasa aripile, pieptul cu os, pulpele intregi sau
anatomice, pulpele superioare si inferioare.

13.500
capete/ora

Preambalare

VII

Ambalarea sortimentelor din carne de pasare, tip
carcasa sau transate si dezosate se realizeaza intr-o
gama variata in pungi sau tavita.

Refrigerare Mentinere

IX

Produsele din carne de pasare ambalate in pungi,
tavite, in cutii de carton sau vracuri sunt mentinute si
lotizate la temperatura de 0÷2°C in camere de
refrigerare.

Congelare

X

Congelarea produselor din carne de pasare ambalate
se realizeaza ultrarapid la o temperatura a aerului de 35/-40°C intr-un timp scurt de aproximativ 3-6 ore

Ambalare finala

XI

Ambalarea finala a produselor congelate se realizeaza
in cutii de carton sau in saci de polietilena stocate pe
paleti metalici.

Depozitare

XII

Depozitarea produselor din carne de pasare congelate
se realizeaza prin stivuirea paletilor metalici intr-un
depozit de capacitatea 200 tone la o temperatura de 18/-20°C pe sistem de rastele metalice

Lotizare

XIII

Pregatirea comenzilor
congelatasi refrigerata

Livrare produse
congelate
si/sau
refrigerate

XIII

Livrarea se realizeaza cu masini proprii din cadrul
departamentului transporturi pentru reteaua de
magazine propriii dar si cu mijloace de trasport ale
diversilor beneficiari.

pe

clienti

pentru

carne

Instalatii conexe:
1. Centrala frigorifica este destinata pentru asigurarea frigului necesar procesului tehnologic de
abatorizare. Centrala este compusa din urmatoarele circuite:
-

Circuit de conditionare compus dintr-o instalatie pe freon ecologic A 404 si un circuit
ce functioneaza pe monoetilenglicool cu recirculare interioara.
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-

Circuit de refrigerare carcase pui ce functioneaza pe amoniac si asigura
temperatura de

(-10 ˚C) si trei camere de pastrare produse refrigerate : una

functioneraza pe monoetilen glicool si doua functioneaza pe freon ecologic R 404 A.
-

Circuit de pastrare produse congelate care functioneaza pe amoniac si asigura
temperatura de (-30 ˚C) cu un depozit de mentinere care asigura temperatura de (18˚C)

-

Circuit de congelare produse care functioneaza pe amoniac si asigura temperatura
la aspiratie de (-45 ˚C) iar in tunelul de congelare (-30 ˚C - (-35 ˚C)

Toate utilajele necesare acestor circuite de racire sunt amplasate in incinta inchisa, in centrala
frigorifica.
Modul de functionare, parametrii si interventiile sunt inscrise intr-un jurnal de bord care se afla in
incinta centralei.
Depistarea pierderilor difuze se face permanent si se intervine acolo unde situatia o impune.
Pentru utilajele aferente centralei exista un Plan de revizie si reparatie a utilajelor (compresoare)
si un Plan de verificare a recipientilor de catre ISCIR.
Se anexeaza copii dupa:

- Fisa de parametri
- Proces verbal de urmarire a functionarii instalatiilor
- Fisa de mentenanta a utilajului
- Proces verbal de verificare tehnica ISCIR

2. Centrala termica
Agentul termic este asigurat de centrala termica proprie care va functiona pe gaze naturale.
Centrala termica va fi formata din 2 tipuri de cazane:

-

doua cazane de 3.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva) pentru preparare apa
calda menajera si tehnologica

-

doua cazane 1.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva ) pentru incalzire si
climatizare calda menajera.

Sistemul va fi redundant un acazan activ si un cazan in stand-by.
Camera centralei termice se va prevede

intr-un spatiu corespunzator conform presciptiilor

tehnice ISCIR C9 – 2010.
Cazanele vor functiona alternativ astfel incat sa fie folosite in mod egal ca timp de functionare.
Arzatoarele cazanelor vor fi modulante de la 15 la100% cu automatizare pentru vane cu 3 cai.
Fiecare cazan va fi prevazut cu cos de fum autoportant Ø500 mm respectiv Ø 400, H=7m ,
vase de expasiune , supape de siguranta.
3. Atelier intretinere
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In cadrul atelierului se executa activitati de intretinere mici reparatii numai pentru utilajele din
dotarea instalatiilor din amplasament.
Atelierul este dotat cu:
-

strung – 1 bucata

-

freza – 1 bucata

-

masina gaurit – 1 bucata

-

polizor – 1 bucata

B.3.2.

NECESARUL DE ENERGIE ŞI ENERGIA UTILIZATĂ

Alimentarea cu energie electrica: pe baza de contract de la reteaua de distributie a Sistemului
Energetic National.
Alimentarea cu energie electrica a incintei se realizeaza din 3 transformatoare cu puterea de
Sn=1000kVA fiecare si inca doua transformare cu puterea de Sn=1600kVA fiecare echipate cu
tablouri generale de joasa tensiune. Transformatoarele aflate in dotarea societatii folosesc ca
agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidant, din punct de vedere calitativ
corespunzand STR 12780/1988 fara a contine compusi policlorurati.
Energia electrica este utilizata pentru iluminat si pentru functionarea utilajelor tehnologice cu
organe in miscare.
Energia electrica si termica se foloseste eficient, in conformitate cu cerintele BAT.
Prin tehnologia nou adoptata s-a urmarit reducerea consumurilor energetice fiind implementate
masuri de intretinere si gospodarire a echipamentelor din dotare-sisteme de conditionare ale
aerului, motoare si mecanisme de antrenare.
Tehnici pentru utilizarea eficienta a energiei cu cerintele BAT pentru folosirea energiei
electrice si termice

Activitati cu consum de
energie
Fazele din fluxul de
abatorizare si din
instalatiile conexe (centrala
termica, centrala de frig,
statia de epurare)

Sursa
de
energie
reteaua
publica de
electricitate
si gaze
naturale

Consum
specific
de energie
[kWh/ tona
carcasa]
270

Consumuri specifice indicate in
BREF SA (tabel nr. 3.4, pag 107)
[kWh/ tona carcasa]

152 – 860

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere
energetic, sunt descrise in tabelul de mai jos.
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Conformarea cu cerintele BAT
Exista masuri documentate de
functionare, intretinere si gospodarie a
energiei pentru urmatoarele
Aer conditionat, proces de refrigerare si
sisteme de racire (scurgeri, etansari,
controlul temperaturii, intretinerea
evaporatorului/condensatorului)
Functionarea motoarelor si mecanismelor
de antrenare
Sisteme de gaze comprimate (scurgeri,
proceduri de utilizare)
Sisteme de distributie a aburului (scurgeri,
izolatii)
Sisteme de incalzire a spatiilor si de
furnizare a apei calde
Lubrefiere pentru evitarea pierderilor prin
frecare.

Da/
Nu

Informatii suplimentare
(documentele de referinta)
Cartea tehnica
Evidente privind functionarea instalatiei

Da
Da

Fise evidenta instalatie

Da

Fise evidenta

Da

Carti tehnice ISCIR

Da

Fisa utilajului

Da

Fisa utilajului

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos
Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice
implementate pentru evitarea incalzirii excesive
Da/ Nu
sau pierderilor din procesul de racire pentru
urmatoarele aspecte
Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor
Da
si conductelor incalzite
Prevederea de metode de etansare si izolare pentru
Da
mentinerea temperaturii
Sunt prevazute senzori si intrerupatoare temporizate
Da
simple pentru a preveni evacuarile inutile de apa calda.
Alte măsuri adecvate -automatizarea sistemului de
Da
ventilatie

Informatii suplimentare

Instalatia este
automatizata

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul
de mai jos.
Conformarea cu cerintele BAT
Masuri de service al cladirilor sunt
implementate pentru urmatoarele
aspecte
Exista o iluminare artificiala adecvata si
eficienta din punct de vedere energetic

Da/ Nu

Informatii suplimentare

Da

Sunt aplicate

Exista sisteme de control al climatului
eficiente din punct de vedere energetic
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pentru:

Da
Da
Da
Da
Da

Incalzirea spatiilor
Apa calda
Controlul temperaturii
Ventilatie
Controlul umiditatii

-

Sunt aplicate

IZOLAREA TERMICA
Conductele care vehiculeaza agent termic (apa calda sau apa rece) sunt

-

termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectandu-se normele C 142
– instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
elementele de instalatii si PE 924 (E-35) – Prescriptii pentru calculul izolatiilor
termice ale instalatiilor.

-

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie, panouri izolatoare de tip sandwich din tabla
ce asigura izolarea termica. De asemenea invelitoarea tip sarpanta peste plansee de
beton si cu invelitoare din panouri sandwich termoizolatoare, astfel asigurandu-se
izolarea termica. Tamplaria exterioara este din profile de PVC, cu rupere de punte
termica si geam termoizolator.

B.3.3.

NATURA ŞI CANTITATEA MATERIALELOR ŞI RESURSELE
NATURALE UTILIZATE INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ŞI
BIODIVESRSITATE

B.3.3.1.

NATURA ŞI CANTITATEA MATERIALELOR

Materiiile prime, utilitati si materialele folosite sunt:
-

Puii de carne crescuti in fermele din departamentul Avicola;

-

Apa care este asigurata din doua surse: (i) prin racord la reteaua de alimentare cu
apa potabila a municipiului Bacau, (ii) din sursa proprie

-

Energia electrica preluata din de la reteaua de distributie a Sistemului Energetic
National.

-

Gazele naturale – alimentarea se face din reteaua de gaze din zona, gazul metan
fiind folosit la centrala termica din dotarea societatii

-

Agentul termic care este asigurat de centrala termica proprie care va functiona pe
gaze naturale;

-

Agent frigorific - Necesarul de frig este asigurat de centrala frigorifica din dotare

-

Ambalaje: hartie, carton, folie polietilena, polistiren

-

Substante dezinfectante: Calgonit 312; Calgonit 373; Calgonit 504; Calgonit 680
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Cantitati materii prime si materiale utilizate:
Nr.

MATERII PRIME SI MATERIALE

Crt.

CANTITATI ANUALE

1

Pui de carne+Gaini de carne

60.096 tone/an carne in viu

2

Ambalaje polietilena

76 t/an

3

Ambalaje carton

670 t/an

4

Ambalaje polistiren

140 t/an

5

Calgonit 312
R31, R34, R35, R38, R41, R50

20.000 Kg/an

6

Calgonit 373
R31,R34, R35,R50

17.500 Kg/an

7

Calgonit 504
R22,R34, R35,R38, R50

5.000 Kg/an

8

Calgonit 680
R11,R22, R23/25, R34,R42, R50

3.500 Kg/an

9

Gaze naturale

850.000 Nmc/an

10

Energie electrica

9.500.000 Kwh/an

11

Apa potabila

371.030,4 mc/an

B.3.4.

RESURSELE NATURALE UTILIZATE INCLUSIV APA, TERENURILE,
SOLUL ŞI BIODIVERSITATEA

B.3.4.1.

APA

Alimentarea cu apa potabila a Abatorului de pasari este asigurata din doua surse:
1.

prin racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Bacau,

2.

din sursa proprie

1.

Alimentarea cu apa potabila de la reteaua de apa potabila a municipiului Bacau se
realizeaza prin racord din conducta stradala din Calea Moldovei, printr-un camin de
bransare, in baza Contractului nr. 135/29.06.2011, incheiat cu Compania Regionala de
Apa Bacau. Racordul de alimentare cu apa este executat dintr-o conducta Dn 219 x 6
mm care alimenteaza rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 2x750 mc,
amplasat in incinta abatorului. Masurarea debitului de apa se realizeaza cu un
debitmetru tip Dn = 100 serie 01W0336605..
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2.

Pentru alimentarea cu apa din sursa proprie, societatea are incheiat Contractul nr.
5001/1.01.2015, incheiat cu ABA SIRET Bacau. Societatea are in dotare 3 foraje ( 2
foraje sunt in functiune; al treilea foraj se va dezafecta) situate pe amplasament, cu o
adancime de 10,0 m care capteaza apa din straturile acvifere formate din nisip si pietris
interceptate intre adancimile 3,5–6,0 m si 6,7–8 m din lunca raului Siret. Caracteristicile
hidrogeologice ale forajelor sunt urmatoarele:

-

nivel hidrostatic

3,0 m;

-

nivel hidrodinamic

6,0 m;

-

debitul de exploatare foraj 6,0 – 8,0 mc/h

Masurarea debitului de apa se realizeaza cu un debitmetru tip WP-MFD22.
Apa preluata din reteaua oraseneasca si apa preluata din sursa proprie sunt amestecate si
stocate rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 2 x 750 mc, amplasat in incinta
abatorului.
Pentru asigurarea debitului de apa si a presiunii necesare in reteaua de distibutie exista o statie
de pompare echipata cu urmatoarele utilaje: Statia de pompare este intr-o incinta special
construita care poarta denumirea de Camera pompelor, acesta incinta adaposteste atat grupul
de pompare hidrofor pentru apa menajera si tehnologica cat si grupurile de pompare aferente
instalatiilor de sprinklere, hidranti interiori si exteriori.
Pentru consum menajer si tehnologic:
-

electropompa LOTRU 125, 3 bucati (2A + 1R) cu caracteristicile: Q = 80 mc/h; H = 45
mCA; P = 17 kw/h;

-

electropompa SADU 100, 2 bucati (1A + 1R) cu caracteristicile: Q = 100 mc/h; H = 50
mCA; P = 17 kw/h;
Grup de pompare pentru sprinklere amplasat in statia de pompare, format din;

-

Agregat cu 3 pompe (2A+1R) + 1 pompa pilot. Grupul de pompare avand Q = 136 m³/h,

-

H = 60 m P=6 barr echipat cu rezervor de hidrofor V = 500L; inclusiv tablou electric
aferent;
-

Pompa pilot aferenta grup de pompare sprinklere, Q = 10 m³/h, H = 65 m P=6,5 barr .

-

Un grup de pompare format din 2 pompe active si una de rezerva pentru ridicarea
presiunii, grupul avand Q = 70.8 mc/h, H = 71.7 mCA, P=7,08 barr. Grup de pompare
de referinta

-

Recipient de hidrofor cu membrana V = 1000 litri, Pn = 10 bari;

-

Presostate pentru pompe.

Pentru incendiu :
1.

Grup de pompare pentru hidranţii interiori amplasat in statia de pompare, format din:

-

Agregat cu 2 pompe montate pe acelasi sasiu.
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2.

Grupul de pompare avand Q = 9.0 m³/h, H = 55 m P=5,5 barr – echipat cu rezervor de
hidrofor V = 200L; inclusiv tablou electric afferent

3.

Grup de pompare pentru hidrantii exteriori amplasat in statia de pompare, format din:

-

Agregat cu 3 pompe montate pe sasiu (2A+1R). Grupul de pompare avand Q = 108
m³/h, H = 60 m (P=6BAR)

echipat cu rezervor de hidrofor V = 500L; inclusiv tablou

electric aferent.
Distributia apei in incinta abatorului se realizeaza in sistem unitar de la statia de pompare printro conducta Dn 108 x 4 mm, montata la adancimea de 1,0 m de la sol. Pe traseul conductei sunt
prevazute camine de sectionare in care sunt montate vane de sectionare si hidranti de incendiu.
In incinta, societatea este dotata cu hidranti cu un singur jet, reteaua avand diametrul Dn 3“,
apa de incendiu este asigurata din aceeeasi retea de apa potabila din incinta.
Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de cca. 1.100 m.
Apa este utilizata in urmatoarele scopuri:
-

pentru consum menajer

-

pentru consum tehnologic

-

pentru spalare- dezinfectie spatii de productie

Necesarul de apa pentru categoriile de folosinta la Abator pasari este redat in tabelul de mai jos:
Consum tehnologic
Consum tehnologic

Spalare -dezinfectie

Qzi max

Vmax an,

Qzi max

Vmax an

mc/zi

mc/an

mc/zi

mc/an

1.082,2 mc/zi

275.961

400,2

102.051

Consum menajer

Q zi max mc/zi
68,9

TOTAL

Vmax an

Q zi max

Vmax an

mc/an

mc/zi

mc/an

17.569,5

1.551,3

395.581,5

Conformarea cu cerintele BAT pentru utilizarea apei:
Cerinta BAT

Situatia in unitate

Cerinte pentru utilizarea eficienta a apei si reducerea cosumului de apa

Masurarea consumurilor de apa pe categorii de
activitati (BREF SA, Sectiunea 4.1.4).

Renuntarea la utilizarea furtunului cu apa
curgatoare; repararea robinetelor si
instalatiilor de la toalete (BREF SA,
Sectiunea 4.1.7).

- Sunt contorizate alimentarile cu apa potabila atat de la
reteaua orasului cat si din sursa proprie.
- Se folosesc instalatii automate cu consum de apa
comandat prin calculator de proces
- Spalarea utilajelor si spatiilor de productie se
realizeaza cu o statie fixa booster si 18 sateliti
amplasati in fiecare sectie pentru a putea executa in
mod simultan igienizarea atat in timpul procesului de
productie cat si la sfarsitul programului. Instalatia este
sub presiune.
- Conditiile sanitar-veterinare referitoare la igiena
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Indepartarea oricaror robineti inutili din linia
de abatorizare (BREF SA, Sectiunea
4.2.1.13).

personalului de lucru sunt respectate, fiind montate 20
spalatoare de maini si 3 ecluze igienice pentru accesul
restrictionat al personalului in zona curata de lucru

Instalatii cu curatare uscata si transportul
uscat al sub-produselor (BREF SA,
Sectiunea 4.1.12), urmata de curatarea sub
presiune (BREF SA, Sectiunea 41.10)
folosind furtunuri cu stuturi actionate manual
(BREF SA, Sectiunea 4.1.9).

- Transportul pneumatic al viscerelor
- Instalatie performanata pentru spalare-dezinfectie
spatii productie si utilaje:
- Sistem de igienizare cu spuma insemnand un punct fix
de unde sunt alimentate 14 puncte de spalare cu apa
sub presiune.

Robineti controlati termostatic pentru abur si
apa calda (BREF SA, Sectiunea 4.1.23)

Refacerea si izolarea retelei de apa calda si
de abur (BREF SA, Sectiunea 4.1.24)

- Robineti controlati termostatic pentru cele trei circuite
de apa calda, cu temperaturi diferite, folosite in proces
- In perioada de modernizare s-au refacut izolatiile la
traseelor de agent termic

Curatarea uscata a vehiculelor (BREF SA,
Sectiunea 4.2.1.1) inainte de curatarea cu
furtunul de inalta presiune (BREF SA,

- Vehicule pentru transportul pasarilor in

24

containere/masina care sa asigure confortul pasarilor

Sectiunea 4.2.1.2).
Proiectarea si/ sau construirea si utilizarea
de vehicule, echipamente si incinte care sa
permita o curatare facila (BREF SA,

si curatarea facila dupa descarcarea acestora.
- Pardoseli refacute din materiale fara rugozitati,
permitand o curatare eficienta si de caliatate; sifoane
de pardoseala noi

Sectiunea 4.1.30).
Colectarea uscata si selectiva a subproduselor in lungul liniei de abatorizare
(BREF SA, Sectiunea 4.2.1.6), in combinatie

Se face o colectare selectiva a deseurilor de

cu optimizarea sangerarii si colectarea

abatorizare: sange, viscere, capuri, gheare, pene si se

sangelui (BREF SA, Sectiunea 4.2.2.2.1)

predau la SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan

Folosirea unei drenari duble din halele de

jud. Tulcea pentru neutralizare.

sangerare (BREF SA, Sectiunea 4.2.1.7)
Oparirea in abur (BREF SA, Sectiunea
4.2.3.3.1); izolarea tancurilor de oparire
acolo unde trecerea la oparirea cu abur nu
este economic viabila (BREF SA, Sectiunea
4.2.3.3.2)

O

Oparire prin imersie in apa la 50-52 C ; nivelul apei
ramane constant datorita unor robineti cu flotor;
temperatura se monitorizeaza automat
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Reducerea consumului de apa prin
scoaterea din linia de abatorizare a
echipamentului de spalare a carcaselor dupa
deplumare si eviscerare (BREF SA,

Spalare in masina automata de extragere gusa si

Sectiunea 4.2.3.3.1)

trahee, realizandu-se totodata spalarea interioara si

Folosirea unor capete de dus eficiente la

exterioara cu apa potabila sub presiune p=16 atm

spalarea pasarilor in timpul eviscerarii (BREF
SA, Sectiunea 4.2.3.5.1)

B.3.4.2.

UTILIZAREA TERENURILOR

Referitor la ocuparea terenului se fac urmatoarele precizari:
-

suprafetele de teren utilizate pentru noile spatii construite este de 4.738 mp; terenul este
din categoria de folosinta curti constructii si reprezinta cca. 37% din suprafata actual
construita.

-

Toate halele si constructiile aferente; retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare,
bazinele de colectarea a apelor uzate; drumul de acces si aleile din perimetrul abatorului
exista, sunt construite intrucat abatorul de pasari functioneaza.

Concluzionam ca terenul nu va fi afectat prin implementarea proiectului; nu vor fi
utilizate terenuri dintr-o alta categorie de folosinta.

B.4.

O ESTIMARE, ÎN FUNCŢIE DE TIP ŞI CANTITATE, A DEŞEURILOR ŞI
EMISIILOR PRECONIZATE - DE EXEMPLU, POLUAREA APEI,
AERULUI, SOLULUI ŞI SUBSOLULUI, ZGOMOT, VIBRAŢII, LUMINĂ,
CĂLDURĂ, RADIAŢII ŞI ALTELE, PRECUM ŞI CANTITĂŢILE ŞI
TIPURILE DE REZIDUURI PRODUSE PE PARCURSUL ETAPELOR DE
CONSTRUIRE SI FUNCTIONARE

B.4.1.

ESTIMAREA POLUARII APEI

B.4.1.1.

Descrierea surselor de generare a apelor uzate

Apa este utilizata in urmatoarele scopuri:
-

pentru consum menajer

-

pentru consum tehnologic

-

pentru spalare - dezinfectie spatii de productie

Obiectivul este dotat cu retele de canalizare :
-

ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
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-

ape conventional curate (condens) rezultate din instalatiile de aer conditionat si frig
tehnologic.

-

ape pluviale, conventional curate, colectate la nivelul acoperisului si teraselor
intermediare;

-

ape pluviale impure, colectate la platformelor si parcarilor auto;

-

ape uzate tehnologice provenite din procesul tehnologic;ape conventional curate
(condens) rezultate din instalatiile de aer conditionat si frig tehnologic.

Colectarea apelor uzate din incinta se realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora
facandu-se tot in sistem divizor.
Apele uzate menajere de la obiectele grupurilor sanitare, precum si sifoanele de
pardoseala din grupurile sanitare si apele provenite de la spalare-dezinfectie dupa finalizarea
procesului de abatorizare vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin
curgere gravitationala prin racorduri la canalizarea exterioara menajera si ulterior transferate la
canalizarea municipala.
Reteaua de ape menajere este separata de reteaua de ape uzate tehnologice.
Instalatia de canalizare pluviala conventional curata
Apele meteorice de pe acoperis si terasele intermediare ale cladirii vor fi colectate prin receptori
de terasa si evacuate prin coloane din PP pentru canalizari la reteaua exterioara de canalizare.
Apele pluviale din incinta unitatii sunt colectate printr-o retea de canalizare din tuburi de beton
Dn 400-600 mm, cu panta i = 0,002, prevazute cu camine de vizitare, apoi sunt evacuate la
canalizarea municipala.
Instalatia de canalizare pluviala impura
Apele meteorice aferente platformelor si parcarilor auto din perimetrul Abatorului de pasari vor fi
colectate printr-un sistem de camine si geigere si vor fi evacuate la emisarul din zona, dupa
preepurari locala prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi.
Vor fi instalatate trei separatoare de hidrocarburi locale cu urmatoarele capacitati:
-

SL1= 80 l/s

-

SL2= 80 l/s

-

SL3= 50 l/s

Separator de lichide uşoare conf. SR EN 858
-

Debit nominal: 8 l/s

-

Debit total: 80 l/s

Cuva din plastic armat cu fibra de sticla, material robust si usor, design compact, cu trapa de
namol integrata.
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-

Inaltime cuva H1+Ttank: 940+875 mm = 1815 mm

-

Diametru interior: D1= 1500 mm

-

Diametru exterior: D2=1720 mm

-

Capacitate depozitare lichide uşoare: 412 litri

-

Capacitate totala: 1530 litri

Racorduri intrare/iesire DN 315, echipate cu garnituri de etansare din EPDM
-

Acces facil pentru mentenanta din exteriorul cuvei la elementul de colaescenta, cu
racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru
densitate până la 0,90 g/cm3,

-

Camin colector sedimente (trapa namol) integrat, capacitate 3000 litri

-

Compatibil cu capac de acces DN600, clasa de sarcini A15, B125 sau D400

Instalatia de colectare condens
Colectarea condensului din instalatiile de aer conditionat si frig se realizeaza prin tuburi de
polipropilena ignifuga pentru canalizare pana la coloane, cu pante corespunzatoare, racordate
la coloanele pentru canalizare.
Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de productie sunt colectate printr-o retea de
canalizare separata de reteaua menajerea.
In interiorul spatiilor de productie s-au prevazut sifoane de pardoseala din inox si rigole din inox
de preluarea apelor tehnologice din spatii. Acestea vor fi deservite de o retea de canalizare de
polipropilena ø50 –ø160 mm ingropata in radierul spatiului de productie.
La exterior s-a prevazut o retea separata de canalizare cu camine de vizitare care sunt dirijate
in statia de preepurare proprie.
Reteua de canzalire va fi realizata din conducte de PVC-KG cu diametre cuprinse intre ø110 si
ø450 mm.
Lungimea retelei de canalizare este de cca. 500 m
Statia de preepurare pentru apele uzate tehnologice
Descrierea proceselor de epurare
Apele uzate colectate din abator sunt colectate strang intr-un bazin de pompare, V = 80 mc
(5m x 4m x 4 m) in incinta amplasamentului Abator, de unde sunt pompate intr-un bazin de V =
80 mc (5m x 4m x 4 m) in incinta statiei de preepurare.De aici, intr-un debit de 168 m3/ora, sunt
pompate catre filtrul rotativ, pentru retinerea particulelor solide. Particulele solide, retinute de
catre filtru cad intr-un recipient de colectare al deseurilor de filtrare, asezat langa filtrul rotativ.
Dupa filtrare, apele cad gravitational, cu un debit de 126 m3/ora, in unitatea de flotatie. Aici are
loc eliminarea grasimilor si a unei parti a suspensiilor solide.
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Unitatea de flotatie este echipata cu un sistem de injectare de aer, care produce bule
fine. Aceste bule se ataseaza de particulele de grasime din apa si le ridica la suprafata apei.
Uleiurile si grasimile care se ridica la suprafata vor fi permanent si continuu raclate de catre
racleta unitatii de flotatie si deversate intr-un container alaturat, sub forma de namol de flotatie.
Din unitatea de flotatie, apa va curge gravitational intr-un bazin selector cu
dimensiunile: 5,0 m x 14,0 mx 4,5 m, volum = 315 mc, de unde va fi pompata, catre bazinul de
tratament biologic format din doua compartimente. In aceste bazine are loc tratamentul
biologic ( reducerea incarcaturii poluante din apa, cu ajutorul bacteriilor , in prezenta oxigenului).
Bazinul de aerare (biologic) este echipat cu un dispozitiv de masura a cantitatii de oxigen din
apa. Atunci cand concentratia de oxigen in apa, necesara activitatii bacteriilor, a ajuns la nivelul
necesar, unitatea de automatizare opreste aeratoarele, pentru a nu se consuma energie.
Acestea repornesc automat atunci cand concentratia de oxigen din apa a scazut sub nivelul
necesar.
Tratamentul biologic este de tip secvential, adica toate operatiunile au loc in acelasi
bazin, in faze succesive: alimentare cu influent, aerare, denitrificare, decantare, evacuare apa
epurata. Intreg ciclul de tratare are loc pe durata a 24 ore.
In faza de decantare, namolul se va depune cu rapiditate pe fundul bazinului iar apa
tratata va ramane la suprafata.Aceasta va fi evacuata de catre unitatea plutitoare de evacuare
apa tratata si va curge gravitational la canalizare iar pompele de namol vor evacua namolul in
exces, direct catre unitatea de deshidratare namol. Namolul deshidratat va fi stocat (temporar)
intr-un bazin de stocare namol si va fi folosit in agricultura.
Sistemul Aqua I.W. BIOART foloseste sedimentarea pentru a separa namolul activat de apa.
Acest proces are loc in bazinul de aerare dupa oprirea sistemului de aerare si amestecare.Dupa
ultima evacuare a apei curate, bazinul de aerare este gata sa primeasca ape reziduale brute
Namolul activ este putin mai greu decat apa si, prin natura sa, se va separa de apa prin
sedimentare, cu toate ca tot ceea ce este nevoie pentru a-l tine suspendat este omogenizarea
De obicei, in bazinul de aerare exista multe turbulente care impiedica acest lucru: turbulente
determinate de bulele de aer care se ridica si / sau de actiunea de amestecare. Pentru a fi
posibila separarea efluentului, sunt oprite aerarea si amestecarea si, ca urmare, namolul activat
va incepe sa se depuna (C).Namolul se va strange pe fundul bazinului de aerare, iar apa curata
de la suprafata va fi scoasa (D). Dupa decantarea apei curate (“efluentul”), bazinul de aerare va
fi gata sa primeasca din nou ape reziduale brute (A).
Procedeul si echipamentele folosite
-

Filtrare initiala prin intemediul Filtrului rotativ,



Flotatie,



Biotratament aerobic discontinuu secvential,
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Uscare (deshidratare) a namolului in exces provenit din faza de biotratament biologic

Filtrul rotativ cu tambur
Filtrul rotativ cu alimentare exterioara are un tambur cu auto curatare. Particulele solide mai
mari decat orificiile filtrului vor fi retinute pe suprafata filtrului, vor fi raclate (razuite) si vor cadea,
printr-un jgheab, intr-un container colector. Toate particulele care raman dupa razuire vor fi
antrenate si preluate de catre apa care trece prin filtru. In compartimentul de intrare este instalat
un deversor de prea-plin care va proteja filtrul de o alimentare excesiva cu apa si care va regla
capacitatea filtrului.
Specificatii destre filtru :
-

Suprafata de filtrare permanent reinnoita

-

Tamburul din sarma in forma de pana impiedica obturarea

-

Un sistem unic de arcuri montat in exteriorul racletei pentru a impinge lama de raclare
uniform

-

necesita intretinere redusa

a) 1 Pompa de alimentare a filtrului
Tip:

submersibila centrifuga

Capacitate:

168 m³/ora

Material:

fonta

Include:

dispozitiv de control al nivelului

b) 1 Filtru rotativ cu tambur
Tip:

NRF 90/170

Material:

otel inox 304

Capacitate:

168 m³/ora

Dimensiune ochi sita: 0,75 mm
Include:


dispozitiv interior de curatare prin stropire cu valva solenoida pentru apa calda



racleta



suport de 1,5 m inaltime ( otel inox) pt. NRF 90/170



deversor de prea-plin reglabil manual

Sistemul de flotatie tip IPF
Apa uzata intra in unitatea de flotare. Particulele/flocoanele vor flota spre suprafata unde vor fi
automat si continuu indepartate de un mecanism de raclare. Este instalat si un dispozitiv de
eliminare a apei din namol (ingrosare a namolului). Acesta produce o consistenta optima a
namolului. Unitatea de flotare este echipata cu un separator cu lamele care mareste suprafata
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de separare si astfel asigura ca si cele mai mici flocoane sa fie indepartate din apa uzata.
Sistemul incorporat de recirculare/aerare

este echipat cu dispozitive de recirculare/aerare

patentate pentru impiedicarea obturarii orificiilor, iar design-ul sau unic asigura formarea bulelor
fine de aer necesare.

Unitatea de flotare include valve de drenare automate pentru

indepartarea materiei sedimentate.
Caracteristicile specifice ale unitatii de flotare sunt:
-

unitate compacta cu sistem de lamele

-

flux laminar prin unitatea de flotare care asigura o eficienta maxima de indepartare a
flocoanelor

-

unitatea poate opera o anumita cantitate de sedimente care este colectata si indepartata
de valvele automate de drenare.

-

sistem de aerare special proiectat care include o pompa centrifuga speciala si
dispozitive de aerare special proiectate care impiedica obturarea orificiilor. Dispozitivele
de aerare se auto-curata si nu necesita ajustari in timpul operarii

-

Datorita sistemului de aerare optim si a sistemului de ingrosare namol/raclare, se
ajunge la o concentratie mare de substanta uscata.

a) 1 Pompa de alimentare a unitatii de flotare:
Tip:

submersibila centrifuga

Capacitate:

129 m³/ora la 7mcw maxim

Material:

fonta

Include:

dispozitiv de control al nivelului

b) 1 Unitate de flotare
Tip:

IPF 135 E-H

Capacitate:

129 m³

Material:

otel inox 304

Include:
-

pachet de lamele( GRP- fibra de sticla ranforsata)

-

separator de namol pentru namolul flotant

-

gratare de eliminare a apei din namol

-

Valve de indepartare a sedimentelor

-

Pompa de recirculare

-

Sistem de aerare

-

Panou de control pneumatic

c) 1 Pompa de namol
Tip:
Capacitate:

pompa cu surub excentrica
4 m³/ora
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Material:

fonta

Include:

dispozitiv de control al nivelului

Bioreactor aerobic discontinuu secvential
Materia organica solubila din apa este indepartata prin tratament biologic. Biomasa transforma
materia organica in apa, dioxid de carbon si o noua biomasa , cu ajutorul oxigenului. Bioreactor
este aerob secvential. Ciclurile de tratament ale reactorului se intersecteaza in asa fel incat
bioreactorul sa lucreze in flux continuu.
Bioreactorul secvential este foarte flexibil in operare si are avantaje specifice:
-

toate operatiunile au loc intr-un singur bazin

-

operare si intretinere usoara

-

o mare toleranta/flexibilitate pentru calitatea si cantitatea influentului. Deoarece este o
operatiune discontinua, eventualele socuri/varfuri in incarcatura poluanta din apa pot fi
usor operate.

-

buna sedimentare a namolului

-

posibilitatea actionarii imediate si eficiente in cazul aparitiei unor probleme in cadrul
procesului.

-

Infuzia de aer se face prin aeratoare de adancime. Aerarea este controlata prin
masurarea cantitatii de oxigen din bazinul de aerare, in asa fel incat consumul de
energie sa fie minim.

a) 1 Mixer pentru bazinul de selectare:
Tip:

submersibil

Material:

otel inox

b) 1 Pompa de alimentare a influentului catre bazinul de aerare:
Tip:

submersibila centrifuga

Capacitate:

200 m³/ora la 7mcw maxim

Material:

fonta

Include:

dispozitiv de control al nivelului

c) Valva pentru returul namolului in bazinul selector
d) Unitate de dozare chimicale pentru precipitantul P: 0-83 l/ora
e) 2 Sisteme de aerare:
Tip:

suflanta de adancime

capacitate:

1971 m3/ora fiecare, 6,5 m.w.c.

Include:

- atenuator de pulsatii
- filtru pentru aerul care intra
- carcasa pentru atenuarea zgomotului
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f) 1 sistem submersibil de aerare
g) 1 Dispozitiv de control al nivelului in bazinul de aerare:
Tip:

senzor de presiune

Iesire:

0/4 20 mA

h) 1 dispozitiv de masura si control al O2 :
Tip:

sonda in-line de masura a oxigenului, instalata in bazinul
de aerare

Semnal de iesire:

0/4 - 20 mA

i) 1 Instalatie plutitoare de evacuare a apei tratate:
Tip:

NFD 250

Material:

otel inox AISI 304

Include:

- flotor din otel inox
- cuple
- valva fluture operata electric si manual
- by-pass

j) 1 Pompa de evacuare a namolului in exces:
Tip:

submersibila centrifuga

Capacitate:

20 m³/ora la 3 mwc

Material

fonta

k) Tratamentul biologic se va realiza in urmatorele bazine:
- 1 bazin selector: 5,0 m x 14,0 mx 4,5 m, volum = 315 mc;
- 1 bazin de aerare, format din doua compartimente, fiecare compartiment avand
dimensiunile : 22,5 m x 22,5 m x 7,0 m, volum total = 7087,5 mc
Deshidratarea namolului, tambur de deshidratare
Namolul in exces de la treapta de tratament biologic, este pompat direct in tamburul de
deshidratare.
Acest sistem are urmatoarele caracteristici specifice:
- sistem continuu
- sistemul nu necesita adaugare de chimicale
- sistem complet automatizat
a) 1 Pompa spalare pentru tamburul de deshidratare:
Tip:

centrifuga verticala

Capacitate:

3 m3/ora la 6 bari

b) 1 tambur de deshidratare:
Tip:

tambur de deshidratare
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Capacitate:

20 m3/ora la 0,8 % materie uscata

Panou electric pentru comanda si control sistem tratare
Panoul electric contine toate componentele necesare pentru comanda si controlul sistemului de
tratare a apelor reziduale. Echipat cu automat programabil (PLC), panoul electric ofera toate
posibilitatile de verificare si reglare a procesului.
Pentru reglaje, ca interfata intre operator si PLC se foloseste un display tip touch-screen. Textul
afisat indica starea reala a pompelor, a senzorilor de nivel si afiseaza mesajele de alarma. In
afara de functia de afisare, display-ul este folosit de asemenea pentru modificarea setarilor, de
exemplu parametrii senzorilor, setarile ceasului programabil, modul de functionare a pompelor
(automat/manual) etc.
Panou operare cu ecran digital (touch screen)
Prin intermediul panoului de operare cu ecran digital, care este incorporat in panoul central de
control, procesul de tratare a apelor reziduale poate fi monitorizat in mod simplu si facil.
Folosind acest sistem, se pot afisa toate nivelurile reale din bazine si mesajele de la diversele
sisteme de masurare, ca de exemplu:
- pH
- nivel oxigen
- nivel apa detectat de senzorii de nivel
- contoare orare de functionare a motoarelor ( optional) care pot fi folosite pentru intretinerea
preventiva
- mesaje alarma etc.
Panoul cu afisaj digital permite operatorului sa efectueze usor verificari rapide, sa schimbe
parametrii relevanti ai procesului, ca si punctele de setare pentru senzorii de nivel, pompe etc.
Prin valorile superioare si inferioare fixate se controleaza parametrii procesului, ceea ce
limiteaza posibilele pagube, ca de exemplu la alimentarea corecta a pompelor.
Pre-tratament
Capacitatea proiectata a statiei:
Sistemul biologic
Tip:
Bazin de aerare
Sistem de aerare:
Putere:
Volumul bazinului:
Dimensiunile bazinului:
Incarcatura namol (K):
CBO5 influent:

75 m3/ora pentru sistemul de filtrare
129 m3/ora pentru sistemul de flotatie
1032 m3/zi pentru sistemul biologic
alimentare-evacuare (reactor discontinuu secvential)

aerator de adancime cu bule fine
aprox 110 kW total pentru aeratoare
3516 m3
rotund: Ø 28,18 m x 5,67 m ( inaltime)
0,08
1177 mg/l, 1214 kg/zi
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N influent:
Productie de namol in exces:
Productie namol umed
Ciclu tipic de tratament:
Alimentare:
Aerare:
Denitrificare:
Sedimentare namol activ:
Eliminare efluent:
Eliminare efluent:

85 mg/l; 87 kg/zi
633 kg/zi materie solida
80 m3/zi cu aprox. 1% materie uscata
24 ore
12 ore/ciclu
19,7 ore/ciclu ( incepe in timpul alimentarii)
simultan
2 ore/ciclu
2 ore/ciclu
500 m3/ora

Sistemul de deshidratare namol
Tip:
Namol umed:
Capacitate proiectata:
Turta dupa deshidratare:

tambur de deshidratare
80 m3/zi la 0,8-1% substanta uscata
633 kg/zi substanta uscata
20 m3/ora la 0,8-1 % substanta uscata
80 kg/ora substanta uscata
aprox 12,5 m3/zi la aprox 4-6% substanta uscata

Diagrama de flux
Pre-treatament

Container namol

Spre bazin biologic

Pompa

Filtru rotativ

Unitate de flotatie cu
aer dizolvat

Tratament biologic

Apa

Phosphate
removal
Namol biologic in
exces

Apa de la
flotatie

Apa
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Deshidratare namol
Namol pt. tratament

Namol
Deshidratat

Spre tratament

Decantor

Compararea cu cerintele BAT privind epurarea apelor uzate
Conformarea cu cerintele BAT specifice pentru activitatea de abatorizare
Practicile din abatorul SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA prezentate in sectiunile 5.3.4 si
5.3.5 sunt conforme cu tehnicile indicate in BREF SA pentru epurarea apelor uzate provenite
din activitatea de abatorizare, incluse in tabelul urmator.
Cerinte BAT
-

-

-

-

Folosirea unei instalatii flotante combinata, daca este posibil, cu utilizarea de
floculanti, pentru indepartarea altor mateii solide (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.10)
Folosirea de rezervoare sau tancuri cu capacitate suficienta pentru
egalizarea/regularizarea debituluide ape uzate (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.11)
Asigurarea unei capacitati de stocare de rezerva (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.1)
Prevenirea scurgerilor lichide si a emisiilor urat mirositoare din rezervoarele
instalatiei de epurare ape uzate prin etansarea bazei si peretilor si prin acoperirea
rezervoarelor (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.12 si 4.1.43.13)
Folosirea treptei de epurare biologica (sistemul de tratare aeroba si anaeroba
aplicabil la apele uzate din abatoare si instalatii de procesare a deseurilor de origine
animala sunt descrise in BREF SA, Sectiunea 2.3.1.2, 2.3.2.1.3, 4.1.43.14,
4.1.43.15, 4.2.6.2, 4.2.6.3 si 4.3.3.15)
Indepartarea azotului si fosforului (BREF SA, Sectiunea 2.3.1.2)
Indepartarea namolurilor produse si utilizarea lor conform cu conditiile impuse de
legislatia sanitar-veterinara si (OM 723/2003) si de prevederile altor reglementari
nationale, de ex. folosirea namolurilor de la statiile de epurare in agricultura
Valorificarea gazului metan produs prin fermentare anaeroba (biogaz)
Tratarea tertiara a efluentului
Monitorizarea calitatii efluentilor din statia de epurare (BREF SA, Sectiunea
4.1.43.2)
Cerinta BAT

Situatia in amplasament

Folosirea unei instalatii flotante combinata,

Statia de preepurare este prevazuta cu o unitate de

daca este posibil, cu utilizarea de floculanti,

flotatie cu aer dizolvat eficienta in reducerea materiilor
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pentru indepartarea altor materii solide

grase

(BREF SA, Sectiunea 4.1.43.10)
Folosirea de rezervoare sau tancuri cu

Statia de preepurare este prevazuta cu un bazin

capacitate suficienta pentru

tampon unde se aduna apele uzate care sunt

egalizarea/regularizarea debituluide ape

pompate in bazinul de aerare. Bazinul tampon are rol

uzate (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.11)

de egalizare a varfurilor de debit si concentratie.

Asigurarea unei capacitati de stocare de

Bazinul de aerare este prevazut cu doua

rezerva (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.1)

compartimente care functioneaza alternativ

Prevenirea scurgerilor lichide si a emisiilor
urat mirositoare din rezervoarele instalatiei de
epurare ape uzate prin etansarea bazei si

Caminele pompelor, bazinul tampon si bazinul de

peretilor si prin acoperirea rezervoarelor

aerare sunt sunt betonate si impermeabilizate.

(BREF SA, Sectiunea 4.1.43.12 si 4.1.43.13)
Folosirea treptei de epurare biologica
(sistemul de tratare aeroba si anaeroba
aplicabil la apele uzate din abatoare si
instalatii de procesare a deseurilor de origine
animala sunt descrise in BREF SA,

Statia de preepurare este prevazuta cu treapta
biologica prevazuta cu sistem de aerare amplasat pe
fundul bazinului.

Sectiunea 2.3.1.2, 2.3.2.1.3, 4.1.43.14,
4.1.43.15, 4.2.6.2, 4.2.6.3 si 4.3.3.15)
Indepartarea azotului si fosforului (BREF SA,

Statia este prevazuta cu treapata de denitrificare

Sectiunea 2.3.1.2)

pentru indepartarea azotului. Pentru indepartarea
fosforului este prevazut tratament cu clorura ferica
Deseurile rezultate din statia de preepurare se

Indepartarea namolurilor produse si utilizarea

gestioneaza astfel:

lor conform cu conditiile impuse de legislatia

- deseuri de filtrare – predare la SC CAZACIOC&CO

sanitar-veterinara si si de prevederile altor

SRL CO Smirdan jud. Tulcea

reglementari nationale, de ex. folosirea

- deseuri de flotatie - predare la predare la

namolurilor de la statiile de epurare in

CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea

agricultura

- namol biologic in exces deshidratat – predare la SC
Mondeco SRL

Monitorizarea calitatii efluentilor din statia de

Dispozitive masurare oxigen, pH, temperatura –

epurare (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.2)

permanent
Monitorizare de la toti parametrii de catre laboratorul
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Compania Regionala de Apa Bacau

Compararea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate tehnologice
Cerinte BAT
Prevenirea stagnarii apelor uzate
(BREF SA,Sectiunea 4.1.43.3)

Situatia in unitate
Halele sunt dotate cu pardoseala in panta, suprafata
neteda si sifoane de scurgere.
Se asigura curatirea manuala frecventa a sifoanelor
Sitele sifoanelor din incintele de productie asigura

Retinerea prealabila a materialelor
solide prin sitare (BREF SA,
Sectiunea 4.1.43.4)

retinerea particulelor solide.
Statia de epurare este prevazuta cu o faza de filtrare
– filtru rotativ – care are rolul de a separa partile
grosiere cu diametrul mai mare de 0,75 mm.
Vezi descrierea statiei de preepurare.

Indepartarea grasimii din apele

Statia de preepurare este prevazuta cu o faza de

uzate

flotatie unde are lor un proces de separare avansata a

(BREF SA, Sectiunea 4. 1.43.9)

substantelor grase.

Compararea cu cerintele BAT pentru managementul apelor meteorice
Cerinte BAT

Situatia in unitate
Apele pluviale nu sunt impurificate in amplasament,
activitatea, desfasurandu-se in totalitate in incinte
inchise.

Separarea apelor conventional curate
de cele contaminate

Apele pluviale se colecteaza si se evacueaza
separat in colectorul de ape pluviale de pe Calea
Moldovei

Compararea cu cerintele BAT privind pierderile si scurgerile de apa uzata

Practici curente Cerinte BAT

1.

2.

Situatia conformarii

3.

Masuri
necesare
4.

Termene

si

responsabili
tati
5.
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Structuri subterane

Atat retelele de canalizare cat

impermeabilizate

si caminele sunt din tuburi de

Canalizare din
tuburi de beton
Dn=400 mm,
bituminate in
interior si
exterior

beton bituminate interior si
Detectare continua

exterior

a scurgerilor

scurgerilor

pentru

prevenirea

Nu este

Program de
Exista un Plan de inspectie,

inspectie si

cazul

Nu este cazul

intretinere si reparatii

intretinere

Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea noii investitii nu va influenta negativ
calitatea apei din zona.
Calitatea apei epurate care se evacueaza in canalizarea oraseneasca:
Indicator
Temperatura
pH
materii in suspensie
CBO5
CCOCr
N aminiacal
Fosfor
sulfuri si hidrogen
sulfurat
sulfati
Substante extractibile
cu eter
Detergenti sintetici
cloruri

Unitate de
masura

Valori determinate

Limita conform
NTPA 002/ 2005

C
unit. pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10.07.2017
15
7,41
292
135
422,92
19,98
1,4

7.03.2018
9,5
7, 46
235
128,6
404,8
17,08
1,86

10.05.2019
11
7,52
276,0
393,1
17,8
1,53

mg/l

2,959/0,414

1,09/0,18

2,17/0,30

1.0

mg/l

120,6

130,4

120,4

600

mg/l

24

12,4

18,8

30

mg/l
mg/l

2,862
115,5

4,16
198,5

3,89
103,5

25
500

0

40
6,5-8,5
350
300
500
30
5

Se anexeaza Buletinele de analiza nr. 3/7.03.2018 si nr. 5/10.05.2019.
Capacitatea proiectata a statiei:
-

75 m3/ora pentru sistemul de filtrare

-

129 m3/ora pentru sistemul de flotatie

-

1032 m3/zi pentru sistemul biologic

-

Volumul bazinului aerare:

3516 m3

Programul de abatorizare este de 8 h /zi.
Quz max = 1123.31 mc/zi inainte de extindere
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Quz, max = 1663.3 mc/zi dupa extindere
Quz max = 374.43 mc/8h inainte de extindere
Quz, max = 554.43 mc/8h dupa extindere

Avand in vedere ca programul de abatorizare este de doar 8 h/zi, exista 2 bazine
tampon cu capacitatea de 80 mc fiecare , bazinul de aerare are o capacitate de
1032 mc/zi cu un Quz max de 554.43 mc la 8 h ( intr-o zi rezulta max 554.43 mc
apa uzata ), statia de epurare este dimensionata corespunzator pentru a preepura
si cantitatea de apa uzata suplimentara rezultata in urma extinderii.
PROGRAM FUNCTIONARE STATIE EPURARE
BAZIN 1
Operatiuni

BAZIN 2
Operatiuni

Alimentare cu
Alimentare cu
Denitrif Limpe Evacu
Denitri Limpe Evacua
Interval orar
apa
Aerare
apa
Aerare
icare zire
are
ficare zire
re
tehnologica
tehnologica
00 ,00– 00,30
X
X
X
00,30 – 01,00
X
X
X
01,00 – 01,30
X
X
X
01,30 – 02,00
X
X
X
02,00 – 02,30
X
X
X
02,30 – 03,00
X
X
X
03,00 – 03,30
X
X
X
03,30 – 04,00
X
X
X
04,00 – 04,30
X
X
X
04,30 – 05,00
X
X
X
05,00 – 05,30
X
X
X
05,30 – 06,00
X
X
X
06,00 – 06,30
X
X
X
06,30 – 07,00
X
X
X
07,00 – 07,30
X
X
X
07,30 – 08,00
X
X
X
08,00 – 08,30
X
X
X
08,30 – 09,00
X
X
X
09,00 – 09,30
X
X
X
09,30 – 10,00
X
X
X
10,00 – 10,30
X
X
X
10,30 – 11,00
X
X
X
11,00 – 11,30
X
X
X
11,30 – 12,00
X
X
X
12,00 – 12,30
X
X
X
12,30 – 13,00
X
X
X
13,00 – 13,30
X
X
X
13,30 – 14,00
X
X
X
14,00 – 14,30
X
X
X
14,30 – 15,00
X
X
X
15,00 – 15,30
X
X
X
15,30 – 16,00
X
X
X
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16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30
17,30 – 18,00
18,00 – 18,30
18,30 – 19,00
19,00 – 19,30
19,30 – 20,00
20,00 – 20,30
20,30 – 21,00
21,00 – 21,30
21,30 – 22,00
22,00 – 22,30
22,30 – 23,00
23,00 – 23,30
23,30 – 00,00

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Calitatea apei epurate in statia de preepurare proprie se incadreaza in limitele
prevazute in NTPA 002/2005.
Refolosirea apelor uzate
Datorita specificului activitatii, in general nu se practica recircularea sau reutilizarea apei in
procesul tehnologic propriu zis.
Transportul hidraulic al penelor rezultate din operatia de deplumare este singura operatie care
permite reutilizarea partiala a apei: cca. 60% din apa ramasa dupa separarea penelor este
reintrodusa in circuitul respectiv.
Masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti
Activitatile din abator sunt conforme cu toate cerintele BAT specifice acestui sector de activitate,
descrise in documentul de referinta BREF SA si prezentate in tabelul de mai jos.
Conformarea cu cerintele BAT pentru utilizarea apei
Cerinta BAT

Situatia in unitate

Cerinte pentru utilizarea eficienta a apei si reducerea cosumului de apa
- Sunt contorizate alimentarile cu apa potabila atat de
Masurarea consumurilor de apa pe categorii de
activitati (BREF SA, Sectiunea 4.1.4).

la reteaua orasului cat si din sursa proprie.
- Se folosesc instalatii automate cu consum de apa
comandat prin calculator de proces
- Spalarea utilajelor si spatiilor de productie se
realizeaza cu o statie fixa booster si 18 sateliti
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Renuntarea la utilizarea furtunului cu apa

amplasati in fiecare sectie pentru a putea executa in

curgatoare; repararea robinetelor si

mod simultan igienizarea atat in timpul procesului de

instalatiilor de la toalete (BREF SA,

productie cat si la sfarsitul programului. Instalatia

Sectiunea 4.1.7).

este sub presiune.

Indepartarea oricaror robineti inutili din linia
de abatorizare (BREF SA, Sectiunea

- Conditiile sanitar-veterinare referitoare la igiena
personalului de lucru sunt respectate, fiind montate
20 spalatoare de maini si 3 ecluze igienice pentru

4.2.1.13).

accesul restrictionat al personalului in zona curata de
lucru

Instalatii cu curatare uscata si transportul
uscat al sub-produselor (BREF SA,
Sectiunea 4.1.12), urmata de curatarea sub
presiune (BREF SA, Sectiunea 41.10)
folosind furtunuri cu stuturi actionate manual
(BREF SA, Sectiunea 4.1.9).

- Transportul pneumatic al viscerelor
- Instalatie performanata pentru spalare-dezinfectie a
spatiilor de productie si utilajelor:
- Sistem de igienizare cu spuma insemnand un punct
fix de unde sunt alimentate 14 puncte de spalare cu
apa sub presiune.

Robineti controlati termostatic pentru abur si
apa calda (BREF SA, Sectiunea 4.1.23)

- Robineti controlati termostatic pentru cele trei circuite
de apa calda, cu temperaturi diferite, folosite in proces

Refacerea si izolarea retelei de apa calda si

- In perioada de modernizare s-au refacut izolatiile la

de abur (BREF SA, Sectiunea 4.1.24)

traseelor de agent termic

Curatarea uscata a vehiculelor (BREF SA,
Sectiunea 4.2.1.1) inainte de curatarea cu

- Vehicule pentru transportul pasarilor in 24

furtunul de inalta presiune (BREF SA,

containere/masina care sa asigure confortul pasarilor

Sectiunea 4.2.1.2).

si curatarea facila dupa descarcarea acestora.

Proiectarea si/ sau construirea si utilizarea

- Pardoseli refacute din materiale fara rugozitati,

de vehicule, echipamente si incinte care sa

permitand o curatare eficienta si de calitate; sifoane de

permita o curatare facila (BREF SA,

pardoseala curatate periodic si bine intretinute;

Sectiunea 4.1.30).

eficiente pentru retinerea partilor grosiere

Colectarea uscata si selectiva a subproduselor in lungul liniei de abatorizare
(BREF SA, Sectiunea 4.2.1.6), in combinatie
cu optimizarea sangerarii si colectarea
sangelui (BREF SA, Sectiunea 4.2.2.2.1)

Se face o colectare selectiva a deseurilor de
abatorizare: sange, viscere, capuri, gheare, pene si se
predau la SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud.
Tulcea pentru neutralizare.

Folosirea unei drenari duble din halele de
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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sangerare (BREF SA, Sectiunea 4.2.1.7)
Oparirea in abur (BREF SA, Sectiunea
4.2.3.3.1); izolarea tancurilor de oparire

O

acolo unde trecerea la oparirea cu abur nu
este economic viabila (BREF SA, Sectiunea

Oparire prin imersie in apa la 50-52 C ; nivelul apei
ramane constant datorita unor robineti cu flotor;
temperatura se monitorizeaza automat

4.2.3.3.2)
Reducerea consumului de apa prin
scoaterea din linia de abatorizare a
echipamentului de spalare a carcaselor dupa

Spalare in masina automata de extragere gusa si

deplumare si eviscerare (BREF SA,

trahee, realizandu-se totodata spalarea interioara si

Sectiunea 4.2.3.3.1)

exterioara a carcasei cu apa potabila sub presiune

Folosirea unor capete de dus eficiente la
spalarea pasarilor in timpul eviscerarii (BREF

p=16 atm

SA, Sectiunea 4.2.3.5.1)

Activitatea obiectivului, în conditii normale de functionare - fara descarcari directe de ape
uzate, nu generaza un impact negativ semnificativ asupra calitatii apelor de suprafata si
subterane din zona.

Compararea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate tehnologice
Cerinte BAT
Prevenirea stagnarii apelor uzate

Situatia in unitate
Halele sunt dotate cu pardoseala in panta, suprafata

(BREF SA,Sectiunea 4.1.43.3)

neteda si sifoane de scurgere.
Se asigura curatirea manuala frecventa a sifoanelor
Sitele sifoanelor din incintele de productie asigura

Retinerea prealabila a materialelor

retinerea particulelor solide.
Statia de epurare este prevazuta cu o faza de filtrare –

solide prin sitare (BREF SA,

filtru rotativ – care are rolul de a separa partile grosiere

Sectiunea 4.1.43.4)

cu diametrul mai mare de 0,75 mm.
Vezi descrierea statiei de preepurare.
Indepartarea grasimii din apele uzate Statia de preepurare este prevazuta cu o faza de
(BREF SA, Sectiunea 4. 1.43.9)

flotatie unde are lor un proces de separare avansata a
substantelor grase.
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Compararea cu cerintele BAT pentru managementul apelor meteorice
Cerinte BAT

Situatia in unitate
Apele pluviale nu sunt impurificate in amplasament,
activitatea, desfasurandu-se in totalitate in incinte
inchise.

Separarea apelor conventional curate
de cele contaminate

Apele pluviale se colecteaza si se evacueaza
separat in colectorul de ape pluviale de pe Calea
Moldovei

Compararea cu cerintele BAT privind pierderile si scurgerile de apa uzata
Practici curente Cerinte BAT
2.

1.

Structuri subterane
impermeabilizate
Canalizare din
tuburi de beton
Dn=400 mm,
bituminate in
interior si
exterior

Situatia conformarii
3.

Termene si
Masuri
responsabili
necesare
tati
4.

5.

Nu este
cazul

Nu este cazul

Atat retelele de canalizare cat
si caminele sunt din tuburi de
beton bituminate interior si

Detectare continua

exterior

a scurgerilor

scurgerilor

pentru

prevenirea

Program de
inspectie si
intretinere

Exista un Plan de inspectie,
intretinere si reparatii

Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea noii investitii nu va influenta negativ
calitatea apei din zona.

In anul 2019 a fost o sesizare de la dul Tarcau Lucian cu privire la evacuarea unor
reziduuri toxice. In urma verificarii in teren s-a constatat era o defectiune a
senzorului de nivel din bazinul de contact colector . apa uzata scurgandu-se pe
partea superioara a bazinului pe terenul adiacent statiei. S-au facut analize de
sol, nu s-au constatat depasiri ale pragului de alerta la folosinte mai putin
sensibile . S-a constatat o depasire la indicatorul de calitate Cd de 5.6mg/kg s.u
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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fata de 5 mg/kg s.u valoare care nu a putut fi atribuita scurgerilor accidentale ci
se datoreza fondului natural.

B.4.2.

ESTIMAREA POLUARII AERULUI

Calitatea aerului in amplasament

Conform masurilor impuse prin

autorizatia integrata de mediu referitoare la monitorizare,

pentru anii 2017 si 2018, societatea a analizat anual imisiile – probe momentane la 30 min.

Stada Ecaterina Teodoroiu
studiu

NH3

H2S

sanatate

2017

2018

0,0 ppm

0,0 ppm

09.2019

-

-

-

-

0,006 - 0,089
mg/mc

0,005 - 0,009
mg/mc

studiu
2017

2018

0,0 ppm

0,0 ppm

-

-

-

-

sanatate
09.2019

0,008-0,064
mg/mc

-

STAS

poluant

Strada Arinilor

12574/1987

Rezultatele obtinute au fost transmise la autoritatea de mediu.

0,3 mg/mc

0,015 mg/mc

PM10
Pulberi
suspensie

in

0,011-0,034
mg/mc

0,011-0,027
mg/mc

17 mg/mc

Anexam Buletinele nr. 956.1 - 956.2/30.11.2018 si 425.1 – 425.2/20.09.2019 intocmite de SC
Laborvet Serv SRL Hemeius.
Din tabelul de mai sus se observa ca valorile inregistrate la indicatorii analizati sunt mult sub
limitele admise de STAS 12574/97 – Aer in zonele protejate.
Pentru anul 2019 caracterizarea calitatii aerului in zona s-a facut pe baza analizelor din
probe de aer si masuratori de zgomot efectuate de catre Laboratorul de analize de Mediu
al Centrului de Mediu si Sanatate din Cluj-Napoca, in zilele de 10.09.2019 si 11.09.2019 in
cadrul studiului,, EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA
LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: STATIE DE PREEPURARE – ABATOR PASARi ASUPRA
CONFORTULUI SI SANATATII POPULATIEI DIN ZONA”
In studiu au fost efectuate masuratori ale concentratiei de amoniac, pulberi sedimentabile –
recoltare la 24 ore si hidrogen sulfurat – probe momentane la 30 minute.
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DATELE SUNT PRELUATE DIN STUDIUL DE SANATATE
Punctele de masurare: P1 – strada Arinilor; P2 –strada Ecaterina Teodoroiu; P3 – Calea
Moldovei
REZULTATE AER – IMISII
In tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele analizelor efectuate pentru probele de aer in
perioada 10.09.09-11.09.2019.
Rezultatele analizelor
Punct P1 – strada ARINILOR
N 46°36’18.68”
E 26°54’23.74”
1020-0854
Parametru

interval

Valoare
obtinuta

09351005

0.007

Parametru

interval

Valoare
obtinuta

10201050

0.039

Ora masurare si valoare
obtinuta
0935 :
0.018

10

30

0

C

kPa

U

1022:
16.8 100.4 56
0.025

vant

viteza

S

1.0

30

-

-

12 1240

0.039

11 :
0.035

12 :
21.9 100.4 57
0.032

SE

0.9

13171337

0.005

14211451

0.044

1325:
0.021

1433:
24.8 100.3 44
0.011

SE

0.7

10

07

10

20

15 1540

0.009

16 1637

0.043

15 :
0.021

16 :
25.8 100.3 37
0.023

Calm

-

-

-

18301900

<0.03
(0.006)

1740:
0.039

1830:
25.4 100.2 30
0.029

E

0.7

50

H2S
(mg/m3)

Conditii de mediu pe durata
prelevarii

15

17 1820

0.009

-

-

-

-

NH3
(mg/m3)

15

20 2045

0.089

22342304

0.042

010-040

PM10
(mg/m3)

19 :
0.018

20 :
21.4 100.2 46
0.014

Calm

-

2122:
0.020

2250:
17.5 100.4 53
0.031

Calm

-

NV

0.7

18

0.081

15

45

23 :
0.034
30

28

0 :
14.7 100.4 61
0.015
45

-

-

02 0245

0.044

1 :
0.017

02 :
12.3 100.3 64
0.023

N

0.9

-

-

04010431

0.041

0315:
0.033

0427:
10.9 100.3 62
0.036

Calm

-

-

-

06110631

<0.03
(0.007)

0505:
0.026

0620:
11.1 100.4 65
0.013

Calm

-

09351005

0.006

08240854

<0.03
(0.007)

0720:
0.028

0835:
13.5 100.4 59
0.019

N

0.7

0.040 mg/m3

0.024= 24
μg/m3

senin

Lipsa precipitatii
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Rezultatele analizelor
Punct P2- STRADA ECATERINA TEODOROIU
N 46°36’8.93” E 26°54’23.65”
1020-0854
Parametru interval

Valoare
Parametru interval
obtinuta

Valoare
obtinuta

20

-

10 1050

-

10

09 :
0.021
30

0

C

kPa

U

vant

viteza

16.8 100.4 56

S

1.0

22

10 :
0.016
30

-

-

12 1240

0.059

11 :
0.019

12 :
0.020

21.9 100.4 57

SE

0.9

-

-

14211451

<0.03
(0.020)

1325:
0.018

1433:
0.011

24.8 100.3 44

SE

0.7

07

10

20

-

-

16 1637

0.052

15 :
0.021

16 :
0.012

25.8 100.3 37

Calm

-

-

-

18301900

0.062

1740:
0.018

1830:
0.024

25.4 100.2 30

E

0.7

21.4 100.2 46

Calm

-

Calm

-

NV

0.7

12.3 100.3 64

N

0.9

15

-

3

H2S
(mg/m3)

Ora masurare si valoare
obtinuta
35

0.064

Conditii de mediu pe durata
prelevarii

NH3 (mg/m )

15

20 2045

0.039

-

-

22342304

<0.03
(0.019)

-

-

010-040

<0.03
(0.017)

-

-

02150245

0.037

01

19 :
0.018

45

20 :
0.017

22
2250:
PM10 21 :
17.5 100.4 53
0.024
(mg/m3) 0.022
18
23 : 28
0 : 0.015 14.7 100.4 61
0.016

130:
0.022
15

0245:
0.019
27

-

-

04 0431

<0.03
(0.027)

03 :
0.021

04 :
0.018

10.9 100.3 62

Calm

-

-

-

06110631

<0.03
(0.025)

0505:
0.015

0620:
0.027

11.1 100.4 65

Calm

-

-

-

08240854

<0.03
(0.008)

0720:
0.011

0835:
0.013

13.5 100.4 59

N

0.7

0.036 mg/m3

0.017= 17 μg/m3

senin

Lipsa precipitatii
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Rezultatele analizelor
Punct P3 – CALEA MOLDOVEI
Conditii de mediu pe durata

N 46°36’9.36” E 26°54’12.97”

prelevarii

1020-0854

Parametru interval

Valoare

Parametru interval

obtinuta

Valoare

Ora masurare si valoare

obtinuta

obtinuta

1020-

-

-

-

1050
12101240

0.033

0.035

1421-

-

-

-

-

-

-

-

H2S
(mg/m3)

1451
16071637

0.033

-

-

0.029

1130:

1230:

0.026

0.021

1325:

1433:

0.016

0.013

1510:

1620:

0.025

0.028

1740:

1830:

1900

(0.012)

0.021

0.019

1915:

2045:

0.019

0.017

2045

0.034
PM10

2234-

0.023

<0.03

(mg/m3)
-

1022:

1830-

2015NH3

0.040

0935 :

2304
010-040

0.048

0.032

22
(mg/m3) 21 :

C

kPa

U

vant

viteza

16.8 100.4 56

S

1.0

21.9 100.4 57

SE

0.9

24.8 100.3 44

SE

0.7

25.8 100.3 37

Calm

-

25.4 100.2 30

E

0.7

21.4 100.2 46

Calm

-

17.5 100.4 53

Calm

-

NV

0.7

12.3 100.3 64

N

0.9

10.9 100.3 62

Calm

-

11.1 100.4 65

Calm

-

13.5 100.4 59

N

0.7

2250:

0.024
2318:

0

0.026

028: 0.020 14.7 100.4 61

0.018

-

-

-

-

-

-

-

-

0215-

<0.03

130:

0245:

0245

(0.018)

0.017

0.021

0315:

0427:

0.027

0.025

04010431

0.031

0611-

<0.03

0505:

0620:

0631

(0.011)

0.020

0.018

0824-

<0.03

0720:

0835:

0854

(0.016)

0.015

0.023

0.029 mg/m3

0.021= 21 μg/m3

senin

Lipsa precipitatii

Nici una dintre concentratiile masurate ale amoniacului si PM10, nu s-a depasit
concentratia maxim admisa pentru timpul de mediere de 24 ore. Acelasi lucru s-a
constatat in cazul concentratiilor H2S masurate pentru timpul de mediere de 30 minute.
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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Se observa ca atat in cazul amoniacului, cat si in cazul PM10 valoarea concentratiilor
pentru timpul de mediere de 24 h este mai mare in punctul 1 (locuinte invecinate cu
statia de epurare ape uzate si unitatea de productie praf de oua) fata de celelalte puncte
de prelevare.
Pentru indicatorul amoniac
Diferenta intre valorile obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,1 mg/mc –
acestea situandu- se la mai putin de 50% din valoarea pragului admis.

Pentru indicatorul pulberi in suspensie PM10
Diferenta intre valorile obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,05 mg/mc
acestea situandu- se sub limita de 50% din valoarea pragului admis.

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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Pentru indicatorul H2S
In ceea ce priveste evolutia concentratiilor de H2S in punctul de masurare 1 s-au identificat
concentratii mai mari in intervalul orar 15.00 -18:20 cand unitatea de productie praf de oua avea
activitatea terminata (in general ora 15.00), in schimb era in curs de desfasurarea aerarea apei
rezidulale in bazinele deschise din cadrul statiei de preepurare.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,016 mg/mc
– media acestora situandu- se sub limita de 50% din valoarea maxima de prag admis.

Evolutia concentratiilor amoniacului pe parcursul celor 24 ore arata valori mai mari in intervalul
orar 20:15 - 00:40 in Punctul 1 (locuinte invecinate cu statia de epurare ape uzate si unitatea de
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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productie praf de oua) cand pe amplasamentul unitatii industriale functiona doar statia de
epurarea cu procesul de aerare activ.
Dar si in acest fel valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS
12574/1987 care este 0,3 mg/mc pentru probe momentane (30 min).

.

Intrucat nu sunt surse de poluare semnificativa in amplasament, poluarea de fond a aerului
ambiental se incadreaza in limitele admisibile.
Surse si poluanti generati
In timpul realizării investitiei
Pe perioada de executie a proiectului nu exista impact produs asupra factorului de mediu aer
intrucat:
-

Amenajarile constructive se executa pe cladiri existente;

-

Nu vor fi alte surse de mirosuri

-

Vor fi doar emisii de la autovehicule; emisiile vor fi sporadice, locale, pe un areal
restrans si de scurta durata

-

Lucrarile de montaj pentru liniile tehnologice se executa in interiorul halei si nu vor fi
emisii sau imisii in atmosfera .

In cele ce urmeaza se prezinta sursele si emisiile de poluanti atmosferici specifici
amplasamentelor si lucrarilor aferente mentionate.
Emisiile din timpul desfasurarii lucrarilor sunt asociate in principal cu saparea pamantului, cu
manevrarea altor materiale, precum si cu construirea in sine a unor facilitati specifice, pe de o
parte si cu traficul echipamentelor si autovehiculelor de lucru in amplasament, pe de alta parte.
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
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Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul
activitatii, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.
Sursele de poluare asociate lucrarilor de constructie sunt surse deschise, libere.
Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel
redus.
Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii si
aprovizionarea cu materiale si echipamente implica utilizarea de autovehicule pentru transport
care, la randul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.
Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice,
prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.
Utilajele folosite functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera
continand intregul complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei.ici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), bioxid de sulf (SO2).
Tipuri de poluanti emisi in atmosfera
Poluant

Loc de producere

Tip poluare

Surse nedirijate, joase, cu
- doar in perimetrul Abatorului pentru
lucrarile de amenajari constructive impact strict local, temporar si de
nivel redus.

pulberi

cu gaze de eşapament
emise de autovehiculele implicate in
(SO2, NOx, CO, CO2,
procesele de transport - surse mobile.
SO2, CH4 )

Surse mobile, cu impact strict
local si temporar

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel
redus.
Pe perioada executiei lucrarilor impactul asupra factorului de mediu este nesemnificativ.
In timpul functionarii
Nu exista emisii de poluanti in aer din procesul de abatorizare propriu zis.
Emisii punctiforme sunt doar de la centrala termica prin arderea gazului metan.
Emisii difuze: - receptie pasari : paf, miros, gaze de esapament
- Deplumare – eviscerare - mirosuri specifice
- Bazine din statia de epurare a apelor uzate, camine de vizitare din
reteaua de canalizare: metan, compusi organici volatili nonmetanici,
amoniac
- Traficul auto: NO2, CO si SO2 si pulberi
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Inventarul emisiilor in aer
Faza de proces

Punct de
emisie

Poluant

Echipament de depoluare
identificat

Propus sau
existent

Emisii din surse punctiforme
Instalatia de producere
a agentului termic
(centrala termica)

Cos
evacuare

NOx
SO2

Cosuri de dispersie - cos de fum
autoportant Ø500 mm respectiv Ø
400, H=7m ,

Prevazut in
proiect

Emisii difuze din procesul de abatorizare

Receptie pasari

-

Praf, miros,
gaze de
esapament

Aer viciat
(mirosuri
specifice

Asomare / sangerare

Oparire – Deplumare

-

Se vor prevedea:
- 6 sisteme de evacuare aer avand
fiecare cate 30.000mc/h compuse din
ventilator axial (montat pe stilp) si
tubulatura circulara(spiro) cu grile de
aspiratie rectangulare pe tubulatura.
Mod de functionare: vara functioneaza
toate, in timp ce iarna functioneaza
doar 2 sisteme.
- 2 sisteme de intoducere aer
proaspat alcatuite cu centrale de
tratare aer modulate (CTA) fiecare de
30.000mc/h, echipate cu baterie de
incalzire (doar pentru iarna) si
tubulatura de introducere circulara cu
difuzoare circulare permanent -ambele,
vara nefiind ceruta racirea aerului;
- 4 sisteme de introducere aer
proaspat avand fiecare cate
30.000mc/h compuse din ventilator
axial (montat pe stalp) si tubulatura
circulara cu difuzoare circulare Mod de
functionare: toate – doar vara.
Acestea au rolul de a elimina aerul din
incinta (praf, fum, gaze de esapament)
asigurand in acelasi timp si dispersia
acestuia.
un sistem de evacuare aer pentru
iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare
axiale de cate 7.500mc/h fiecare
amplasate in podul tehnic. Mod de
functionare: iarna functioneaza un
ventilator, iar vara functioneaza toate 4.
Acestea au rolul de a elimina aerul din
incinta (praf, fum, gaze de esapament)
asigurand in acelasi timp si dispersia
acestuia.

-un sistem de evacuare aer pentru
iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare
Aer viciat
axiale de cate 7500mc/h fiecare
(mirosuri
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

Prevazut in
proiect

Prevazut in
proiect

Prevazut in

59

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

specifice)

Zona colectare pene

Aer viciat
(mirosuri
specifice)

amplasate in podul tehnic. Mod de
functionare: iarna functioneaza un
ventilator, iar vara functioneaza toate 4.
Acestea au rolul de a elimina aerul din
incinta (mirosuri specifice) asigurand in
acelasi timp si dispersia acestuia.
4 ventilatoare axiale de 5 000mc/h
(montate pe stilp) – pentru evacuare
aer, care vor functiona toate vara si
doar unul singur iarna.
Acestea au rolul de a elimina aerul din
incinta (mirosuri specifice) asigurand in
acelasi timp si dispersia acestuia.

proiect

Prevazut in
proiect

Emisii difuze din procesul de epurare ape uzate
Bazine din statia de
epurare a apelor uzate,
camine de vizitare din
reteaua de canalizare

Trafic auto

metan,
Statie de epurare este dotata cu
compusi
treapta mecanica si fizica (amplasate
organici volatili
in cladire inchisa antifonata) si treapta
nonmetanici,
exista
biologica
amoniac
Emisii difuze din trafic auto
se utilizeaza numai mijloace auto cu
NO2, CO,
noxe reduse in limitele legale astfel
SO2 si pulberi
exista
incat emisiile nu sunt semnificative

Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea noii investitii nu va influenta negativ
calitatea aerului din zona.
MIROSURI
Mirosurile sunt generate, in principal, de:

-

Praf, miros, gaze de esapament pot sa apara din sectorul Receptie pasari

-

Transportul, incarcarea/descarcarea si depozitarea sub-produselor de origine
animala

-

mirosuri specifice pot sa apara la sectorul Deplumare – eviscerare

-

mirosuri de la statia de preepurare

In mare parte mirosul specific este diminuat prin faptul ca toata activitatea se desfasoara in
spatii inchise.


Praf, miros, gaze de esapament pot sa apara din sectorul Receptie pasari. Ventilatia
acestui sector se realizeaza cu 6 sisteme de evacuare aer avand fiecare cate
30.000mc/h compuse din ventilator axial (montat pe stilp) si tubulatura circulara(spiro) cu
grile de aspiratie rectangulare pe tubulatura.
Mod de functionare: vara functioneaza toate, in timp ce iarna functioneaza doar 2

sisteme.
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Acestea au rolul de a elimina aerul din incinta (praf, fum, gaze de esapament) asigurand
in acelasi timp si dispersia .


Zona de depozitare a deseurilor tehnologice este o incinta inchisa in care sunt
amplasate containerele in care se depoziteaza deseurile; containerele sunt etanse si
acoperite, se ridica zilnic de SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea si se
aduc in loc containere curate.



Aer viciat (mirosuri specifice) poate sa apara la sectorul Deplumare – eviscerare.
Incaperea este prevazuta cu un un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit
din 4 ventilatoare axiale de cate 7.500mc/h fiecare amplasate in podul tehnic. Mod de
functionare: iarna functioneaza un ventilator, iar vara functioneaza toate 4.
Acestea au rolul de a elimina aerul din incinta (mirosuri specifice) asigurand in acelasi
timp si dispersia acestuia.

Se impune respectarea :


parametrilor de functionare a statiei de preepurare;



respectarea programului si a conditiilor de livrare a deseurilor catre firma contractanta;



livrarea la timp a tuturor deseurilor din amplasament;



respectarea programului de curatire a canalizarii si caminelor aferente;



pastrarea in stare curata a bazinului de colectare a apelor uzate din incinta
amplasamentului Abatorului de unde apele sunt pompate in statia de preepurare.

Compararea cu cerintele BAT pentru managementul mirosurilor
Cerinte BAT

Situatia in unitate

Prevenirea stagnarii apelor uzate
(BREF SA,Sectiunea 4.1.43.3)

Halele sunt dotate cu pardoseala in panta, cu
suprafata neteda si sifoane de scurgere pentru a evita
stagnarii apelor uzate.
Se asigura curatirea manuala frecventa a sifoanelor
Sub-produselor de origine animala (viscere si pene) se

Transportul, incarcarea/descarcarea
si depozitarea sub-produselor de
origine animala in recipienti inchisi
(Sectiunea 4.1.29)

transporta in sistem inchis in containere etanse
amplasate in cladirea pentru gestiunea deseurilor si se
predau la SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud.
Tulcea Cofiscatele se colecteaza in recipienti inchisi si
se preiau de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO
Smirdan jud. Tulcea

Refrigerarea sangelui cat de repede
posibil si pentru perioade de timp cat

Sangele se stocheaza in cisterna cu ajutorul unei

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
61

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

se poate de scurte astfel incat sa se

instalatii de transport pneumatic.si se preda zilnic la

minimizeze

descompunerea

SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea,

acestuia, daca nu este posibila

dupa finalizarea procesului de abatorizare. Intrucat nu

tratarea

se

inainte

ca

procesul

de

descompunere sa genereze mirosuri

pastreaza

in

amplasament

nu

se

impune

refrigerarea acestuia.

(BREF SA, Sectiunea 4.2.1.8)
Prevenirea scurgerilor lichide si a
emisiilor

urat

mirositoare

din

rezervoarele instalatiei de epurare
ape uzate prin etansarea bazei si
peretilor

si

prin

acoperirea

rezervoarelor (Sectiunea 4.1.43.12 si
4.1.43.13)

Vezi descrierea statiei de epurare
Fazele mecanica si fizica pentru epurarea apelor
uzate sunt amplasate in incinta inchisa. Treapta
biologica este prevazuta cu aeratoare situate pe
fundul bazinului tocmai pentru a preintampina emisia
de mirosuri.

Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea noii investitii nu va influenta negativ
calitatea aerului din zona.
EXTRAS DIN STUDIUL ,,EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATILORCARE SE DESFASORA
LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: STATIE DE PREEPURARE – ABATOR PASAR ASUPRA
CONFORTULUI SI SANATATII POPULATIEI DIN ZONA”
Reactii de disconfort la poluarea chimica a aerului se constata tot mai frecvent in comunitatile
contemporane, odata cu cresterea gradului lor de informare si de cultura. Senzatia de disconfort
este influentata si “modulata” de o componenta social-culturala, oficial recunoscuta de
Organizatia Mondiala a Sanatatii inca din 1979. Un plan de protectie a populatiei va include si
raportari la factorii psihosociali, mai ales atunci cand emisiile existente, chiar reduse, se
asociaza in planul perceptiei colective cu un disconfort sau chiar risc potential, semnalat in plan
subiectiv indeosebi prin mirosuri.
Mirosul este o problema locala dar devine o problema importanta pe masura zona cladirilor
de locuit creste.
In general mirosurile sunt considerate subiectiv, deci reactiile la stimuli de miros (odorizanti)
nu sunt intotdeauna predictibile. Pe deasupra, simtul mirosului devine selectiv, adica
mirosim instinctiv anumite mirosuri si ignoram altele. Mirosul, ca si gustul, poate fi adaptat
unor anumiti stimuli dupa expunere si poate fi atenuat cu timpul.
Nici un studiu nu a dovedit ca exista vreo boala sau
sau munca in zonele din vecinatatea obiectivelor
certitudine, se poate afirma ca starea de sanatate
mirosuri dezagreabile nu este afectata de mirosuri.
sursa de disconfort sau neplaceri.

modificare fiziologica cauzata de locuirea
generatoare de mirosuri neplacute. Cu
a persoanelor care locuiesc in zone cu
mirosul de la ferme este mai degraba o
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B.4.3.

Estimarea poluarii prin zgomot si vibratii

(i) sursele de zgomot si vibratii
In timpul realizării investitiei
Pe perioada executiei proiectului, principala sursa de de zgomot este traficul auto

datorat

masinilor care aprovizioneaza cu materiale de constructii sau utilaje.
Lucrarile de constructii sunt in majoritate amenajari – compartimentari ceea ce conduce la
concluzia ca marea majoritate a lucrarilor se executa la interior fara a avea un aport la zgomotul
din zona.
Montajul utilajelor se realizeaza in interiorul halelor ; asadar activitatea nu va avea un aport la
zgomotul din zona.
Se poate concluziona ca zgomotul pe perioada de executie a proiectului este de mica amploare,
local si de scurta durata.
In timpul functionarii
Principalalele surse de zgomote si vibratii sunt:


functionarea ventilatoarelor,



functionarea pompelor



traficul auto in incinta.

(ii) amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite
admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:
-

Program de intretinere care implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in
instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot;;

-

Toate pompele de la statia de preepurare sunt amplaste in bazine subterane ;

-

Toate echipamentele de la statia de preepurare ( unitate de filtrare, unitate de flotatie,
suflante sunt amplasate in incinta inchisa antifonat.;

-

Utilajele din fluxul de abatorizare sunt in incinta inchisa;

-

Pardoseala in cladirea centralei de frig este izolata antifonic ;

-

In dreptul uzinei de frig, la o distanta de cca 8 m de limita de proprietate, este construit
un panou fonoabsorbant pentru a preintampina dispersia zgomotului spre zona locuita.

In aceste conditii, se poate concluziona ca nu este impact din punct de vedere al
zgomotului cu conditia respectarii programului de verificare, remediere sau inlocuire a
partilor componente in instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
63

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul zgomotului
Cerinte BAT

Situatia in unitate

Implementarea sistemului de management
pentru zgomot (BREF SA, Sectiunea 4.1.36)

Program de intretinere care implica controlul
periodic si inlocuirea partilor componente in
instalatii, inclusiv cele generatoare de
zgomot
- Toate pompele de la statia de preepurare
sunt amplaste in bazine subterane
- Toate echipamentele de la statia de
preepurare
( unitate de filtrare, unitate de flotatie,
suflante sunt amplasate in incinta inchisa
antifonata.
- Utilajele din fluxul de abatorizare sunt in
incinta inchisa.
- In dreptul uzinei de frig, la o distanta de
cca 8 m de limita de proprietate, este
construit un panou fonoabsorbant pentru
a preintampina dispersia zgomotului spre
zonele locuibile.

Reducerea zgomotului in puncte ca de
ex.: ventilatoare de coama, aeratoare/
suflante din iazurile biologice, instalatii de
refrigerare (BREF SA, Sectiunile 4.1.3,
4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39) prin actiuni
ca:
- identificarea punctelor de producere
a zgomotului, frecventa si durata
acestuia
- izolare antifonica a surselor de
zgomot
-

Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul zgomotului
Cerinte BAT
Implementarea
sistemului
de
management pentru zgomot (BREF
SA, Sectiunea 4.1.36)

Situatia in unitate
Program de intretinere care implica controlul
periodic si inlocuirea partilor componente in
instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot

MONITORIZARE ZGOMOT
Caracterizarea calitatii aerului in zona s-a facut pe baza analizelor din probe de aer si
masuratori de zgomot efectuate de catre Laboratorul de analize de Mediu al Centrului de Mediu
si Sanatate din Cluj-Napoca, in zilele de 10.09.2019 si 11.09.2019.
STAS
10009/2017
Perioada
de
masurare

Loc de recoltare

2017

2018

studiu
sanatate
09.2019

nivel zgomot
la limita
proprietatii
industriale,
Lech dB(A)

Str. Arinilor limita incinta abator in
dreptul halei Receptie pasari
Str. Arinilor nr.1, la 3 m de limita

55

4 -5
zi

25

58,4
db(A)

-

-

65 db(A)

-

57,3

-

65 db(A)
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incinta abator, inaltimea 1,3 m

noapte

-

55,2

-

65 db(A)

Str. Arinilor nr.3, la 3 m de limita
incinta abator, inaltimea 1,3 m

zi

-

54,9

-

65 db(A)

noapte

-

54,4

-

65 db(A)

zi

-

54,6

-

65 db(A)

noapte

-

53

-

Str. Arinilor nr.11, la 3 m de limita
incinta abator, inaltimea 1,3 m
Str. Arinilor

09

11 -11

19

Str. Arinilor

30

19 -19

40

Str. Arinilor

18

23 -23

28

str. Ecaterina Teodoroiu nr.20,
limita incinta locuinta

5 –6

str. Ecaterina Teodoroiu

11 -11

09

19

str. Ecaterina Teodoroiu

19 -19

30

40

str. Ecaterina Teodoroiu

23 -23

18

28

Calea Moldovei

11 -11

09

19

Calea Moldovei

19 -19

30

40

Calea Moldovei

23 -23

18

28

33

10

-

-

65 db(A)

54,9

1

51,5

2

49,9

3

-

-

43,2

-

-

-

49,8

4

-

48,9

5

-

-

53,8

6

-

-

69,4

7

-

-

70,1

8

-

-

60,9

9

-

65 db(A)
65 db(A)
65 db(A)
65 db(A)

Observatii:
- Pe perioada masuratorii, au trecut 2 autoturisme. Surse de zgomot: activitate
amplasament si latratul cainilor de pe str. Arinilor
- Fara valori de trafic. Surse de zgomot: activitate amplasament si latratul cainilor de pe
str. Arinilor
- Pe perioada masuratorii, a trecut 1 autoturism. Surse de zgomot: activitate amplasament
si latratul cainilor de pe str. Arinilor
- Fara valori de trafic.
- Fara valori de trafic
- Pe perioada masuratorii, au trecut 2 autoturisme. Surse de zgomot: latratul cainilor de
pe str. E. Teodoroiu
- Pe perioada masuratorii,au trecut 183 autoturisme. Surse de zgomot: Trafic rutier de pe
Calea Moldovei
- Pe perioada masuratorii,au trecut 172 autoturisme. Surse de zgomot: Trafic rutier de pe
Calea Moldovei
- Pe perioada masuratorii,au trecut 79 autoturisme si o masina de politie cu semnalele
acustice in functiune. Surse de zgomot: Trafic rutier de pe Calea Moldovei
Pentru anii 2017 si 2018 masuratorile au fost efectuate de Laboratorul APM Bacau.
Valorile pentru aii 2017 si 2018 sunt rezultatul masuratorilor efectuate de laboratorul APM
Bacau.
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Se anexeaza la documentatie:
-

Raportul de incercare nr. 189/8.08.2017 intocmit in urma masuratorilor de zgomot
efectuate de APM Bacau in data de 5.08.2017

-

Raportul de incercare nr. 43/14.09.2018 intocmit in urma masuratorilor de zgomot
efectuate de APM Bacau in data de 13.09.2018

Valorile obtinute se incadreaza in limitele prevazute de STAS 10.009/2017 si implicit in
valorile impuse prin autorizatia integrata de mediu.
Pentru anul 2019, masuratorile de zgomot au fost efectuate de catre Laboratorul de analize de
Mediu al Centrului de Mediu si Sanatate din Cluj-Napoca, in zilele de 10.09.2019 si 11.09.2019.

B.4.4.

ESTIMAREA POLUARII SOLULUI

Surse de poluare a solurilor in perioada de executie
Pe perioada de executie a proiectului nu vor fi surse de poluare a solului intrucat nu se folosesc
substante chimice, substante sau materiale agresive iar deseurile rezultate se colecteaza si se
elimina si/sau valorifica.
Sursa de poluare

Situatia in amplasament
Nu este cazul intrucat:
- nu a fost semnalata poluarea solului in
zona
acumulari si migrari de poluanti in sol pe perioada
- nu se pune problema migrarii poluantilor pe
executarii lucrarilor de decopertare/sapare
perioada executiei lucrarilor de sapare
intrucat lucrarile sunt de mica amploare si se
executa local
Nu este cazul ; lucrari locale de mica
impactul prognozat al lucrarilor de decopertare
amploarea , pamantul din sapatura se
asupra elementelor mediului;
utilizeaza in cadrul lucrarii
compactarea solurilor, tasarea solurilor,
amestecarea straturilor de sol, schimbarea
Nu este cazul
densitatii solurilor
in activitatea biologica a solurilor, a calitatii,
Nu este cazul
vulnerabilitatii si rezistentei
impactul transfrontiera
Nu este cazul

Surse de poluare a solurilor in perioada de functionare
In perioada de functionare activitatile desfasurate in abator nu presupun depozitarea pe sol a
deseurilor de abatorizare ci in recipienti etansi amplasati in incinta inchisa motiv pentru care se
considera ca nu exista o sursa de poluare a solurilor in amplasamentul abatorului
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Activitatile desfasurate in abator nu presupun depozitarea pe sol a deseurilor de abatorizare

-

ci in recipienti etansi amplasati in incinta inchisa motiv pentru care se considera ca nu exista
o sursa de poluare a solurilor in amplasamentul abatorului
Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.
Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra
solului si subsolului din amplasament.Se va respecta programul de menetenanta a statiei
de prepurare astfele incat sa nu existe scurgeri de ape uzate din bazine

PROGNOZAREA IMPACTULUI
Prognozarea impactului in perioada de executie
Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece:
-

lucrarile constructive sunt de mica amploare

-

lucrarile privind completarea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare sunt
de mica amploare.

-

lucrarile de montaj utilaje se executa in incinta inchisa, fara legatura cu exteriorul

Prognozarea impactului in perioada de functionare
In acest amplasament se desfasoara aceeasi activitate de cca. 32 ani.. Se dovedeste prin
analizele de sol efectuate. Se anexeaza Buletinul de analiza nr. 128.3 din 26.10.2017, Raport
de incercare nr. 161/19.06.2013 emis de SC Laborvet Serv SRL Hemeius.
Rezultate
Nr. Indicatori
crt. analizati

Proba 1

Proba 2

Limite
normale
Conf. Ordin
756/1997

Unitatea de
masura

Prag de alerta
pentru soluri
mai puţin
sensibile
conf Ordin
756/1997

Prag de
interventie
pentru soluri
mai puţin
sensibile
conf Ordin
756/1997

1.

Cu

mg/kg SU

19,72

19,89

20

100

250

2.

Cd

mg/kg SU

0,253

0,278

1

3

5

3.

Zn

mg/kg SU

73,9

78,7

100

300

700

4.

Pb

mg/kg SU

18,93

19,1

20

50

250
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Daca din punct de vedere calitativ solul se incadreaza cu mult sub pragul de alerta pentru
soluri mai putin sensibile in conformitate cu prevederile Ordinului 756/1997, rezulta clar ca
activitatea abatorului de pasari nu prezinta un risc de poluare a solului.
Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.
Se apreciaza ca nu vor interveni schimbari in calitatea si structura solului si subsolui
decat in cazul unor deversari accidentale si a neinterventiei la timp a celor abilitati sau
din nerespectarea procedurilor de interventie.

In anul 2019 a fost o sesizare de la dul Tarcau Lucian cu privire la evacuarea unor
reziduuri toxice. In urma verificarii in teren s-a constatat era o defectiune a
senzorului de nivel din bazinul de contact colector . apa uzata scurgandu-se pe
partea superioara a bazinului pe terenul adiacent statiiei. S-au facut analize de
sol, nu s-au constatat depasiri ale pragului de alerta la folosinte mai putin
sensibile . S-a constatat o depasire la indicatorul de calitate Cd de 5.6mg/kg s.u
fata de 5 mg/kg s.u valoare care nu a putut fi atribuita scurgerilor accidentale ci
se datoreza fondului natural.

B.4.5.

ESTIMAREA POLUARII SUBSOLULUI

Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus
Din punct de vedere geologic teritoriul judeţului Bacău prezintă o complexitate de structuri şi
anume:
-

în partea de vest, pe structură cutată, s-au format şiruri muntoase

-

în partea de est, monoclinul platformei dalmatice a condus la apariţia unor forme
domoale de podiş colinar

Acţiunea agenţilor externi şi, în special, a apelor curgătoare a modificat relieful iniţial şi i-a dat
forma actuală care, prin caracteristicile pe care le prezintă, pe anumite sectoare, se poate
împărţi în următoarele unităţi morfologice:
- unitatea montană
- Subcarpaţii
- Valea Bistriţei
- Valea Siretului
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- Colinele Tutovei
Amplasamentul Abatorului de pasari este situat pe terasa raului Bistriţa, la altitudinea de
160 m, pe un teren plan, fără denivelări.
Din punct de vedere litologic, zona studiată este destul de variată şi corespunde
formaţiunilor levantine şi cuaternare, complexul de bază, care constituie patul impermeabil.
Alternanţa de argile, marne, nisipuri şi pietrişuri, reprezintă caracteristica acestui complex
litologic.
Acţiunea agenţilor externi si, in mod special, acţiunea apelor curgătoare a condus la
modificarea reliefului iniţial prezentandu-se in următoarele unităţi morfologice cu care se
invecinează zona de amplasament: unitate montana, Subcarpatii, Valea Bistritei, a Siretului
si Colinele Tutovei.
Aşa cum arata forajele de adancime coloana litologica a solului este constituită

din

următoarele straturi:
- la suprafaţă un strat de sol vegetal cu grosimi cuprinse intre 0,5-1,0 m ;
- praf nisipos intre 1,0-5,0 m
- pietriş si nisip intre 5,0-8,0 m
- argilă intre 8,0-9,0 m
- nisip şi pietriş 9,0-12,0 m
- argilă 12,0-14,0 m
Conform normativului P100/92 obiectivul aparţine zonei seismice C fiind caracterizat printr-un
coeficient de intensitate seismica KS=0,2 si pentru o perioada de colţ Tc=1s. Ca amplasament
zona resimte cutremurele cu epicentru in zona Vrancei, cat si cutremurele de pămant cu
intensităţi mai mici de origina pontica si prebalcanică.
Din punct de vedere hidrologic, zona în care sunt amplasate fermele se află în lunca
bazinului hidrografic al raului Bistriţa care străbate Moldova de la nord la sud, parcurgand pe
teritoriul judeţului Bacău o lungime de 35 km.
Cea mai apropiata apa de suprafata este raul Bistrit, amplasat la o distanta de 400 m in
partea de nord a amplasamentului.
Alimentarea reţelei hidrografice se realizează în principal din ploi şi topirea zăpezilor, în
proporţie de 60-70% din debitul total.
Sub raport hidrogeologic, zona studiată dispune de importante rezerve de apă subterană, care
sunt cantonate la adancimi variabile, de cca 13 m. Adancimea orizonturilor acvifere şi dinamica
lor depinde de poziţia şi grosimea rocilor, predominantă fiind în direcţia de scurgere, conform
pantei morfologice.
Din punct de vedere climatic, zona studiata se incadreaza in unitate de nuanta continentala
cu ierni reci si veri calduroase cu predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord-nord-vest.
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Regimul anual al umiditatii se caracterizeaza prin existenta unui maxim de precipitatii in
perioada rece si un minim de preciitatii in perioada calda a anului.
Obiectivul este dotat cu retele de canalizare
a) ape menajere;
b) ape uzate tehnologice ;
c) ape pluviale
Apele menajere rezulta de la grupurile sanitare de la personalul punctului de lucru care
lucreaza in trei schimburi, timp de 8 ore/schimb. Reteaua de ape menajere este separata de
reteaua de ape uzate tehnologice.
Apele uzate tehnologice rezulta din procesul de productie atat pe perioada desfasurarii
proceselor tehnologice cat si in perioada executarii operatiei de spalare dezinfectie a
utilajelor si spatiilor de productie.
Canalizarea este din tuburi de beton Dn=400 mm, bituminate in interior si exterior. Structurile
subterane impermeabilizate. Se face detectarea continua a scurgerilor prin programul de
inspectie si intretinere.
Apele uzate tehnologice sunt epurate intr-o statie de preepurare, dupa epurare se evacueaza la
canalizarea CRA Bacau.
Apele pluviale din incinta unitatii sunt colectate printr-o retea de canalizare din tuburi de beton
Dn 400-600 mm, cu panta i = 0,002, prevazute cu camine de vizitare. Apele pluviale colectate
sunt deversate in reteaua de canalizare stradala.

Apele pluviale nu sunt impurificate pe

amplasament, activitatea, desfasurandu-se in totalitate in incinte inchise.
Lungimea retelei de canalizare este de cca. 500 m
Din analiza datelor nu au rezultat situatii de poluari accidentale ale panzei freatice sau
a apelor de suprafata.
IMPACTUL PROGNOZAT
Impactul prognozat in perioada de executie
Activitatile care se vor desfasura pe perioada de executie a proiectului nu vor avea impact
asupra componentelor subterane – geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul
geologic.
In zona de implementare a proiectului nu exista elemente geologice valoroase ce necesita
protejare.
Impactul prognozat in perioada de functionare
In perioada de functionare singurele surse cu potential impact asupra subsolului pot fi:
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-

retelele de canalizare a apelor menajere;

-

retelele de canalizare a apelor de uzate tehnologice;

-

bazinele din cadrul statiei de preepurare,

in cazul unei explotari necorespunzatoare sau a aparitiei unor defectiuni.
Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra
subsolului amplasamentului.
Se va respecta programul de mentenanta al statiei de preepurare .

B.4.6.

ESTIMAREA CANTITATII DE DESEURI

Generarea deseurilor, managementul deseurilor, eliminarea si reciclarea deseurilor trebuie sa
se analizeze pentru doua perioade diferite si anume pe perioada executarii lucrarilor de
modernizare si pe perioada de functionare a fermei.
Deseuri rezultate in perioada executiei proiectului
deseuri menajere.

-

deseuri din activitatea de constructie

Denumire
deșeu

Deşeuri
menajere

hârtie şi carton

textile

resturi de balast

Cod
deșeu

20 03 99

19 12 01

20 01 11

17 05 08

Cantitate

-

0.1

0.005

0.002

1

UM

To

To

Operațiune
valorificare
/ eliminare

Eliminare

Valorificare

Cod
operațiune

In activitatea de executie si montaj vor rezulta

Denumire operațiune

D5

Depozitarea in depozite
special amenajate (de
exemplu, dispunerea in
celule etanse separate,
care sunt acoperite si
izolate unele fata de
celelalte si fata de
mediu si altele
asemenea)

R12

Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate de
la R1 la R11

To

Valorificare

R12

Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate de
la R1 la R11

to

Valorificare

R12

Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
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pamant si pietre

17 05 04

2

to

Valorificare

R12

oricareia dintre
operatiile numerotate de
la R1 la R11
Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate de
la R1 la R11

Deseurile rezultate nu vor produce impact, deoarece vor fi gospodarite functie de cantitatea si
natura lor prin grija constructorului pe perioada de reabilitare a halelor si prin grija beneficiarului
pe perioada de montaj a liniilor tehnologice.
Deseuri rezultate in timpul functionarii investitiei si impactul lor asupra factorilor de mediu
sunt prezentate in tabelul urmator:

Denumire
deşeu

Cantitate Starea

Managementul deşeurilor

prevăzuta fizică

-cantitatea prevazută a fi valorificata-

a fi

Solid-S

Codul

generata

Lichid-L

deşeului

Semisolid
(t/an)
Deseuri de
abatorizare
(sange,
115.700
viscere,
tone/an
pene)
12,5
Confiscate
tone/an
Cadavre
pasari

Deseuri
metalice
Deseuri de
polietilena

(t/an)

Valorificată Eliminată

Observatii

SS

S+L

-

02 02 02;
02 02 03

-

S 02 02 02

115.700
tone/an

Se colecteaza separat si se
predau spre valorificare SC
CAZACIOC&CO SRL CO
Smirdan jud. Tulcea

12,5 tone/an

IDEM

185 tone/an

IDEM

185
tone/an

S

02 01 02

-

Sunt colectate separat
si predate la SC
REMAT SCHULTZ
FILIALA MOLDOVA
SRL

5 tone/an

S

17 04 05

4,3 tone/an

S

20 01 39

-

4,3 tone/an

Sunt colectate separat si
predate la SC ANDISIMO
SRL Bacau

S

15 01 01

43 tone/an

-

Sunt colectate separat si
predate la SC ANDISIMO
SRL Bacau

S

15 01 02

-

140 tone/an

Deseuri
hartie

43 tone/an

Deseuri
polistiren

140
tone/an

5 tone/an

-
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Deseuri de
materiale
plastice
Deseuri
hartie/carton

76 tone/an

S

20 01 39

-

76 tone/an

670
tone/an

S

15 01 01

-

670 tone/an

Namol de la
statia de
epurare –
namol
deshidratat

28,8 t/an

S

probe
laborator

75 kg/an

S

130 kg/an

L

Reactivi

Deşeuri
menajere

02 02 04

02 02 02

-

28,8 t/an

-

75 kg/an

-

130 kg/an

-

725 mc/an

16.05.07*

S

725 mc/an

20.01.01
20.01.02
20.01.08

Ambalajele scoase pe piata
interna odata cu produsele
devin deseuri generate la
consumator si sunt
valorificate de catre SC ECO
X Bucuresti

Se colecteaza separat
si se preda spre
eliminare la SC
Demeco SRL Bacau
Se colecteaza separat si se
preda spre eliminare la SC
OLE STAR SRL Bacau
Se colecteaza separat si se
preda spre eliminare la SC
CHEMICAL COMPANY SA
Bacau
In containere metalice,
acoperite pe platforma, in
zona special amenajata.
betonata pana la eliminare

a) Deseurile rezultate din procesul de abatorizare sunt urmatoarele: pene, oase, sange,
capuri, gheare, intestine, alte resturi, confiscatele.
Deseurile sunt transportate in spatiul de colectare de unde vor fi preluate de SC
CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea, in baza contractului incheiat, in vederea
neutralizarii.
Pentru colectarea deseurilor tehnologice rezultate din procesul de abatorizare a fost
amenajata o incapere. Incinta are amenajate spatiile pentru depozitarea pe categorii a
deseurilor tehnologice.
Incinta are doua etaje amenajate astfel:


La etajul 1 sunt amplasate urmatoarele utilaje: pompa vacuum cu trei cicloane pentru
transportul vacumatic al deseurilor moi, jgheab pentru transport deseuri in container;
separator pene, presa pene, banda de cauciuc si jgheab pentru transportul penelor in
containerul de pene.



La parter sunt amplasate containerele pentru colectare deseuri:
a)

container pentru depozitare pene capacitate - 15 mc;

b) container pentru depozitare deseuri moi 15 mc;
c)

cisterna pentru colectarea sangelui 5 mc;
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Containerele si cisterna sunt proprietatea prestatorului, sunt mobile, etanse, containerele
prevazute cu capac etans. Containerele si cisterrna se ridica zilnic de catre societatea
prestatoare aducandu-se in schimb cisterna si containere goale.


Sangele rezultat de la faza asomare-taiere se colecteaza printr-un jgheab in cisterna de
capacitate 5 mc, amplasata la parterul cladirii.



Pentru colectarea deseurilor rezultate din transare si eviscerare (deseuri moi) va fi
prevazuta o instalatie separata de vacuum de capacitate min 2000 kg/ora cu 3 valve
operate pneumatic si cutii de comanda aferente, tanc de colectare deseuri moi, tanc de
colectare deseuri pipota, ciclon.



Pompa pentru transport pene, presa de pene cu tablou de comanda inclus, instalatie de
vacuum de capacitate min.3000 kg/ora pentru transport deseuri din eviscerare dotata cu
panou de control, 2 valve operate pneumatic cu cutii de comanda si doua cicloane.
Pentru colectarea deseurilor vor mai fi prevazute 2 zdrobitoare cu 2 tancuri de colectare,
1 jgheab de transport si o banda orizontala de transport cu capac de protectie

b) Mortalitatile aparute pe perioada transportului la abator si confiscatele de pe fluxul
tehnologic sunt predate la CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului
nr. 116/28.05.2012.
c) Deseuri metalice provenite din activitatile de intretinere si reparatii care se predau spre
valorificare la societati specializate SC SOMA SA – contract nr. 551/9.12.2010
d)

Deseuri

de

hartie/carton

provenite

din

circuitul

interfazic

se

predau

spre

eliminare/valorificare la societati specializate – SC ANDISIMO SRL Bacau – contract nr.
256/2.03.2015;
e) Deseuri de polietilena provenite din circuitul interfazic se predau spre eliminare la societati
specializate – SC DEMECO SRL Bacau – contract nr. 969/7.11.2016
f) Deseuri de laborator SC OLE STAR SRL Bacau (probe laborator) nr. 421/27.12.2012 si SC
CHEMICAL COMPANY SA Bacau (reactivi) contract nr. 13697/21.12.2015.
g) Deseuri de hartie/caron, polietilena si poilistiren generate la consumator care se
valorifica de catre SC ECO X Bucuresti Contract nr. 12390/03.10.2016, cu respectarea HG
621/2005.
h) Namol provenit de la statia de epurare de la instalatia de deshidratare namol care se
elimina prin societatea SC DEMECO SRL Bacau – contract nr. 969/7.11.2016
i) Deseurile menajere se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforma betonata,
in spatiu special amenajat si preluate de societatea de salubritate.
Unitatea, prin specificul activitatii anterioare si prezente, nu a depozitat substante chimice cu
exceptia solutiilor utilizate la igienizari care nu vin in contact cu solul si prin natura lor nu pot
contamina solul.
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Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor produce un
impact asupra mediului.
Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurarii unui
management corect al deseurilor, se numara urmatoarele:
-

se va institui evidența gestiunii deseurilor în conformitate cu legislatia de mediu in
vigoare, evidentiindu-se atat cantitatile de deșeuri rezultate, cat și modul de gestionare a
acestora;

-

predarea deseurilor catre diversi beneficiari se va face pe baza de procese verbale de
predare-primire dupa caz formulare de transport, în care vor fi evidentiate cantitatile de
deseuri predate, respectiv preluate;

-

deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel încat sa poata fi preluate si
transportate în vederea valorificari sau eliminarii;

-

evacuarea ritmică a deseurilor din zona de generare în vederea evitarii formarii de
stocuri si amestecarii diferitelor tipuri de deseuri între ele;

-

deseurile generate vor fi preluate numai de unitați autorizate în valorificarea/eliminarea
tipurilor de deseuri generate de titularul activitatii.

Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul deseurilor
Cerinta BAT

Situatia in unitate

CERINTE BAT GENERALE

Colectarea selectiva, in flux continuu, a
deseurilor in procesul de tratare a
subproduselor (BREF SA, Sectiunea
4.3.1.1).

Folosirea unor instalatii inchise pentru
stocarea, manevrarea si procesarea
deseurilor (BREF SA, Sectiunea 4.3.1.3).

- Sangele rezultat de la faza asomare-taiere se
colecteaza printr-un jgheab in cisterna de
capacitate 5 mc, amplasata la parterul cladirii.
- Pentru colectarea deseurilor rezultate din
transare si eviscerare (deseuri moi) este o
instalatie separata de vacuum de capacitate min
2000 kg/ora cu 3 valve operate pneumatic si cutii
de comanda aferente, tanc de colectare deseuri
moi, tanc de colectare deseuri pipota, ciclon.
- Pompa pentru transport pene, presa de pene cu
tablou de comanda inclus, instalatie de vacuum
de capacitate min.3000 kg/ora pentru transport
deseuri din eviscerare dotata cu panou de control,
2 valve operate pneumatic cu cutii de comanda si
doua cicloane.
- Pentru colectarea deseurilor rezultate din transare si
eviscerare (deseuri moi) este o instalatie separata de
vacuum de capacitate min 2000 kg/ora
- Pentru transport pene exista o instalatie de vacuum
de capacitate min.3000 kg/ora
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Refrigerarea subproduselor pe cat de repede
posibil si pentru perioade scurte de timp,
daca nu este posibila inceperea procesului
de procesare inainte ca procesul de
descompunere sa genereze mirosuri si alte
probleme de calitate (BREF SA, Sectiunea
4.3.1.4).

Subprodusele rezultate din procesul de abatorizare
se ridica zilnic de catre CAZACIOC&CO SRL CO
Smirdan, nu este necesara refrigerarea lor.

Daca se utilizeaza sau se produc substante
urat mirositoare, gazele de intensitate mica /
volum mare se vor trece printr-un biofiltru
(BREF SA, Sectiunea 4.1..3..3.)
CERINTE BAT SUPLIMENTARE

Inchiderea completa a liniei de neutralizare
(BREF SA, Sectiunea 4.3..3.1).
Reducerea dimensiunii carcaselor si partilor
de carcasa inainte de neutralizare la
dimensiuni de 25-150 mm (BREF SA,
Sectiunea 4.3.1.1).
Neutralizarea in flux cortinuu, de ex. a
pernelor, pentru a preveni aparitia
mirosurilor (BREF SA, Sectiunea 4.3.3.3).
Indepartaea apei din sange (BREF SA,
Sectiunea 4.3.3.4).

Nu este cazul

Pe amplasament nu exista instalatie de neutralizare a
deseurilor

Pentru colectarea deseurilor sunt prevazute 2
zdrobitoare cu 2 tancuri de colectare, 1 jgheab de
transport si o banda orizontala de transport cu
capac de protectie
Pompa pentru transport pene, presa de pene cu
tablou de comanda inclus, instalatie de vacuum de
capacitate min.3000 kg/ora pentru transport
deseuri din eviscerare dotata cu panou de control,
2 valve operate pneumatic
Sangele rezultat din procesul de asomare nu se
transporta hidraulic

Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor produce un
impact asupra mediului.

O DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REALIZABILE - DE EXEMPLU, ÎN
TERMENI
DE
CONCEPŢIE,
TEHNOLOGIE,
AMPLASARE,
DIMENSIUNE ŞI ANVERGURĂ A PROIECTULUI - ANALIZATE DE
CĂTRE
TITULARUL
PROIECTULUI,
RELEVANTE
PENTRU
PROIECTUL PROPUS, PRECUM ŞI CARACTERISTICILE SPECIFICE
ALE PROIECTULUI ŞI INDICAREA PRINCIPALELOR MOTIVE CARE
STAU LA BAZA ALEGERII FĂCUTE, INCLUSIV COMPARAREA
EFECTELOR ACESTORA ASUPRA MEDIULUI.

B.5.

In general, alternativele la un proiect se pot referi la:
-

amplasamentul de investitie;
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-

momentul de demarare al proiectului;

-

solutii tehnice;

-

alte specificatii de proiect;

-

masuri si echipamente pentru protectia factorilor de mediu.

Pentru implementarea proiectului au fost luate in calcul doua alternative:
Varianta 0 – nu se mai realizeaza modernizarea abatorului .
Avantaje: nici un avantaj, in zona ramane aceeasi situatie din toate punctele de vedere
Dezavantaje:
-

din punct de vedere tehnic, economic si social neimplementarea proiectului este o
solutie total nefezabila.

Varianta 1 – care presupune modernizarea tehnologiei in amplasamentul care dispune de
amenajarile constructive specifice activitatii de abatorizare pasari; amplasament in care
activitatea de abatorizare se desfasoara de cca. 32 ani.
Avantaje:
Cu privire la amplasamentul investitiei, precizam ca este avantajos, din punct de vedere
economic sa se modernizeze o activitate deja existenta care dispune de:
- alimentare cu apa + retelele aferente
- retele de canalizare
- alimentare cu energie electrica
- alimentare cu gaze naturale
- statie de preepurare a apelor uzate
- zona in care se modernizeaza abatorul de pasari respecta prevederile din Planul General de
Urbanism al localitatii;
Referitor la momentul de demarare al proiectului, acesta este dictat in primul rand de
considerente economice privind disponibilitatea fondurilor proprii. Daca proiectul se demareaza
intr-un alt moment, aceasta nu are relevanta din punct de vedere al efectului manifestat asupra
mediului inconjurator si/sau asupra populatiei.
In cazul activitatii abatorului se vor utiliza cele mai noi tehnologii de echipamente,
situate la un nivel actual pentru acest domeniu de activitate, echipamente care sa intruneasca
toate conditiile de avizare si sa respecte normele sanitar-veterinare si de protectia mediului. Vor
fi echipamente situate la un nivel tehnologic de varf si se va institui un sistem de
management al activitatii prin care se va asigura:
-

un consum energetic redus prin achizitia si montarea de echipamente noi,
performante,
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consum redus de apa - instalatiile tehnologice utilizate in procesul de abatorizare vor

-

fi de ultima ora, conforme BAT, functionarea acestora fiind controlata si reglata
automat;
-

parametrii tehnologici vor fi in permanenta monitorizati

-

conditiile privind bunastarea pasarilor sunt corespunzatoare;

Prin urmare, studiind alternativele disponibile pentru acest proiect, s-a ajuns la concluzia ca
solutiile constructive, tehnice si de management in abatorul de pasari pentru Varianta 1 creaza
premisele pentru o dezvoltare sustenabila a zonei.
Implementarea proiectului a fost facuta avandu-se în vedere reducerea cat mai mult a costurilor
de investitie.
Ca urmare, studiind alternativele disponibile pentru acest proiect, s-a ajuns la concluzia
ca Varianta 1 este fezabila si se va analiza in prezentul studiu de impact.

B.6.

O DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A
MEDIULUI SCENARIUL DE BAZĂ - ŞI O DESCRIERE SCURTĂ A
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU
ESTE IMPLEMENTAT, ÎN MĂSURA ÎN CARE SCHIMBĂRILE
NATURALE FAŢĂ DE SCENARIUL DE BAZĂ POT FI EVALUATE PRIN
DEPUNEREA
DE
EFORTURI
ACCEPTABILE,
PE
BAZA
INFORMAŢIILOR PRIVIND MEDIUL ŞI A CUNOŞTINŢELOR
ŞTIINŢIFICE DISPONIBILE.

B.6.1.

FACTORUL DE MEDIU APA

Apa potabila este asigurata din doua surse : sursa proprie subterana si reteaua oraseneasca.
Alimentarea cu apa este autorizata din punct de vedere al gospodaririi a apelor si protectia
mediului:
-

autorizatia integrata de mediu nr. 127.02.2018

-

autorizatia de gospodarire a apelor nr. 120/7.05.2019

Calitatea apei potabile din sursa proprie este analizata periodic. Nu au fost depistate depasiri ale
indicatorilor analizati fata de normele in vigoare.
Din analiza amplasamentului nu au fost identificate surse anterioare sau prezente care ar
putea avea un impact asupra calitatii panzei freatice.
Apa este necesara pentru:
-

pentru consum menajer

-

pentru consum tehnologic

-

pentru spalare- dezinfectie spatii de productie
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-

apa pentru incediu.

Colectarea apelor in incinta este in sistem divizor, evacuarea realizandu-se tot in sistem divizor.
Din activitatea desfasurata in abator, rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:
-

ape uzate provenite din procesul tehnologic vor fi epurate in statia de preepurare
proprie;

-

apele menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate in

reteaua de

canalizare ape menajere si sunt dirijate in reteaua de canalizare a municipului
Bacau;
-

apelor meteorice sunt colectate in reteaua de canalizare ape pluviale si sunt dirijate
in reteaua de canalizare a municipului Bacau;

Indicator
Temperatura
pH
materii in suspensie
CBO5
CCOCr
N aminiacal
Fosfor
sulfuri si hidrogen
sulfurat
sulfati
Substante extractibile
cu eter
Detergenti sintetici
cloruri

Unitate de
masura

Valori determinate

Limita conform
NTPA 002/ 2005

C
unit. pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10.07.2017
15
7,41
292
135
422,92
19,98
1,4

7.03.2018
9,5
7, 46
235
128,6
404,8
17,08
1,86

10.05.2019
11
7,52
276,0
393,1
17,8
1,53

mg/l

2,959/0,414

1,09/0,18

2,17/0,30

/1

mg/l

120,6

130,4

120,4

600

mg/l

24

12,4

18,8

30

mg/l
mg/l

2,862
115,5

4,16
198,5

3,89
103,5

25
500

0

40
6,5-8,5
350
300
500
30
5

Se anexeaza Buletinele de analiza nr. 3/7.03.2018 si nr. 5/10.05.2019.
Calitatea apei epurate in statia de preepurare proprie se incadreaza in limitele prevazute in
NTPA 002/2005.

Activitatea obiectivului, în conditii normale de functionare - fara descarcari directe de ape
uzate, nu generaza un impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane din
zona.

B.6.2.

FACTORUL DE MEDIU AER

Pentru anul 2019 caracterizarea calitatii aerului in zona s-a facut pe baza analizelor din probe
de aer efectuate de catre Laboratorul de analize de Mediu al Centrului de Mediu si Sanatate din
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Cluj-Napoca, in zilele de 10.09.2019 si 11.09.2019.
In studiul au fost efectuate masuratori ale concentratiei de amoniac, pulberi sedimentabile –
recoltare la 24 ore si hidrogen sulfurat – probe momentane la 30 minute.
DATELE SUNT PRELUATE DIN STUDIUL STUDIUL ,,EVALUAREA IMPACTULUI
ACTIVITATILORCARE SE DESFASORA LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: STATIE DE
PREEPURARE – ABATOR PASAR ASUPRA CONFORTULUI SI SANATATII POPULATIEI DIN
ZONA”
Punctele de masurare: P1 – strada Arinilor; P2 – strada Ecaterina Teodoroiu; P3 – Calea
Moldovei
REZULTATE AER – IMISII
In tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele analizelor efectuate pentru probele de aer in
perioada 10.09.09-11.09.2019.

Nici una dintre concentratiile masurate ale amoniacului si PM10, in nici un punct
de prelevare, pentru toti parametrii urmariti nu a depasit concentratia maxim
admisa pentru timpul de mediere de 24 ore. Acelasi lucru s-a constatat in cazul
concentratiilor H2S masurate pentru timpul de mediere de 30 minute.
Pentru indicatorul amoniac
Diferenta intre valorile medii la 24 ore obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,1 mg/mc –;
acestea situandu- se sub 50% din vaaloarea prag admisa ; valorile sunt cuprinse in
intervalul 0,029 mg/mc – 0,04 mg/mc.
Evolutia concentratiilor amoniacului pe parcursul celor 24 ore arata valori mai mari in intervalul
orar 20:15 - 00:40 in Punctul 1 (locuinte invecinate cu statia de epurare ape uzate si unitatea de
productie praf de oua) cand pe amplasamentul unitatii industriale functiona doar statia de
epurarea cu procesul de aerare activ.

Dar si in acest fel valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS
12574/1987 care este 0,3 mg/mc pentru probe momentane (30 min).
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Pentru indicatorul pulberi in suspensie PM10
Diferenta intre valorile obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,05 mg/mc –;
acestea situindu- se sub 50% din pragul admis; . valorile sunt cuprinse in intervalul 0,029
mg/mc – 0,04 mg/mc.
Pentru indicatorul H2S
In ceea ce priveste evolutia concentratiilor de H2S in punctul de masurare 1 s-au identificat
concentratii mai mari in intervalul orar 15-18:20 cand unitatea de productie praf de oua avea
activitatea terminata (in general ora 15), in schimb era in curs de desfasurarea aerarea apei
rezidulale in bazinele deschise din cadrul statiei de preepurare.

Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 –
0,016 mg/mc – media acestora situindu- se sub 50% din valoarea prag admisa.
Evolutia concentratiilor amoniacului pe parcursul celor 24 ore arata valori mai mari in intervalul
orar 20:15-00:40 in Punctul 1 (locuinte invecinate cu statia de epurare ape uzate si unitatea de
productie praf de oua) cand pe amplasamentul unitatii industriale functiona doar statia de
epurarea cu procesul de aerare activ.
Dar si in acest fel valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS
12574/1987 care este 0,3 mg/mc pentru probe momentane (30 min).
Concluzia Studiului de sanatate este:

Intrucat nu sunt surse de poluare semnificativa in amplasament, poluarea de
fond a aerului ambiental se incadreaza in limitele admisibile.
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B.6.3.

FACTORUL DE MEDIU SOL

Surse de poluare a solurilor in perioada de executie
Pe perioada de executie a proiectului nu vor fi surse de poluare a solului intrucat nu se folosesc
substante chimice, substante sau materiale agresive iar deseurile rezultate se colecteaza si se
elimina si/sau valorifica.
Sursa de poluare

Situatia in amplasament
Nu este cazul intrucat:
- nu a fost semnalata poluarea solului in
zona
acumulari si migrari de poluanti in sol pe perioada
- nu se pune problema migrarii poluantilor pe
executarii lucrarilor de decopertare/sapare
perioada executiei lucrarilor de sapare
intrucat lucrarile sunt de mica amploare si se
executa local
Nu este cazul ; lucrari locale de mica
impactul prognozat al lucrarilor de decopertare
amploarea , pamantul din sapatura se
asupra elementelor mediului;
utilizeaza in cadrul lucrarii
compactarea solurilor, tasarea solurilor,
amestecarea straturilor de sol, schimbarea
Nu este cazul
densitatii solurilor
in activitatea biologica a solurilor, a calitatii,
Nu este cazul
vulnerabilitatii si rezistentei
impactul transfrontiera
Nu este cazul
Surse de poluare a solurilor in perioada de functionare
In perioada de functionare activitatile desfasurate in abator nu presupun depozitarea pe sol a
deseurilor de abatorizare ci in recipienti etansi amplasati in incinta inchisa motiv pentru care se
considera ca nu exista o sursa de poluare a solurilor in amplasamentul abatorului
Activitatile desfasurate in abator nu presupun depozitarea pe sol a deseurilor de abatorizare ci
in recipienti etansi amplasati in incinta inchisa motiv pentru care se considera ca nu exista o
sursa de poluare a solurilor in amplasamentul abatorului
Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise;
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata;
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.

Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact
asupra solului si subsolului din amplasament.
PROGNOZAREA IMPACTULUI
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Prognozarea impactului in perioada de executie
Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece:
-

lucrarile constructive sunt de mica amploare;

-

lucrarile privind completarea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare sunt
de mica amploare;

-

lucrarile de montaj utilaje se executa in incinta inchisa, fara legatura cu exteriorul;

Prognozarea impactului in perioada de functionare
In acest amplasament se desfasoara aceeasi activitate de cca. 32 ani. Nu au fost surse de
poluare a solului. Se dovedeste prin analizele de sol efectuate. Se anexeaza Buletinul de
analiza nr. 128.3 din 26.10.2017 , Raport de incercare nr. 161/19.06.2013 emis de SC Laborvet
Serv SRL Hemeius.
Rezultate
Nr.
crt.

Indicatori
analizati

Proba 1

Proba 2

Limite
normale
Conf. Ordin
756/1997

Unitatea de
masura

Prag de alerta
pentru soluri
mai puţin
sensibile
conf Ordin
756/1997

Prag de
interventie
pentru soluri
mai puţin
sensibile
conf Ordin
756/1997

1.

Cu

mg/kg SU

19,72

19,89

20

100

250

2.

Cd

mg/kg SU

0,253

0,278

1

3

5

3.

Zn

mg/kg SU

73,9

78,7

100

300

700

4.

Pb

mg/kg SU

18,93

19,1

20

50

250

Daca din punct de vedere calitativ solul se incadreaza cu mult sub pragul de
alerta pentru soluri mai putin sensibile in conformitate cu prevederile Ordinului
756/1997, rezulta clar ca activitatea abatorului de pasari nu prezinta un risc de
poluare a solului.
Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise;
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata;
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.

Se apreciaza ca nu vor interveni schimbari in calitatea si structura solului si
subsolului decat in cazul unor deversari accidentale si a neinterventiei la timp a
celor abilitati sau din nerespectarea procedurilor de interventie.
Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii
activitatii se pot identifica urmatoarele situatii:
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-

gestionare defectuoasa a deseurilor si crearea unor depozite neconforme in
incinta;

-

exfiltratii de ape uzate din canalizari in cazul aparitiei unor defectiuni la reteaua
de canalizare;

-

deversari accidentale de produse chimice utilizate in operatiunile de spalare dezinfectie;

-

pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto ce
tranziteaza incinta abatorului de pasari.

MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
Masuri de diminuare a impactului in perioada de executie
Pentru

diminuarea

impactului

asupra

solului,

se

impun

urmatoarele

masuri

de

prevenire/diminuare pentru toate situatiile in care pot aparea poluari ale solului-subsolului si
freaticului, astfel:
-

se va stabili un responsabil pentru supravegherea activitatii in santier;

-

se vor gestiona conform legislatiei in vigoare toate categoriile de deseuri rezultate
din lucrarile de constructii;

-

se vor recupera si reutiliza pamantul rezultat din sapaturi;

-

nu se vor crea depozite de materiale si/sau deseuri direct pe sol;

-

nu se vor crea depozite de combustibili in cadrul organizarii de santier;

-

suprafetele de lucru vor fi restranse la minim in cadrul organizarii de santier.

Masuri de diminuare a impactului in perioada de functionare
Pentru diminuarea impactului asupra solului, societatea dispune de urmatoarele amenajari:
-

pardoselile halelor de productie sunt plane, betonate, prevazute cu sifoane de scurgere;

-

reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata

-

bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.

-

platformele betonate sunt realizate cu pante si rigole de colectare a apelor pluviale

-

caile de acces si aleile sunt amenajate.

-

apele meteorice aferente platformelor si parcarilor auto din perimetrul Abatorului de
pasari vor fi colectate printr-un sistem de camine si geigere si vor fi evacuate la emisarul
din zona, dupa preepurare locala prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi;

-

produsele chimice utilizate in operatiunile de spalare dezinfectie sunt pastrate in
siguranta si sunt gestionate numai de catre persoane autorizate;

-

mijloacele auto ce tranziteaza incinta fermei sunt relative noi, sunt verificate in serviceuri specializate; sunt excluse pierderile de combustibil.
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B.6.4.

FACTORUL DE MEDIU APA SUBTERANA

Impactul prognozat
Impactul prognozat in perioada de executie
Activitatile care se vor desfasura pe perioada de executie a proiectului nu vor avea impact
asupra componentelor subterane – geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul
geologic.
In zona de implementare a proiectului nu exista elemente geologice valoroase ce necesita
protejare.
Impactul prognozat in perioada de functionare
In perioada de functionare singurele surse cu potential impact asupra subsolului pot fi:
-

retelele de canalizare a apelor menajere;

-

retelele de canalizare uzate tehnologice;

Apa din panza freatica nu este afectata de functionare obiectivelor existente in amplasament.
Acest fapt este dovedit de calitatea apei din sursa subterana proprie care se incadreaza in
normele impuse de legislatia in vigoare.
Facem mentiunea ca dintotdeauna apa din panza freatica a fost urmarita din punct de vedere
chimic si bacteriologic prin analize de laborator datorita faptului ca alimentarea cu apa a fermei
se realizeaza din put forat si se utilizeaza ca apa potabila in procesul tehnologic.
Calitatea apei potabile din sursa proprie este urmarita periodic de catre societate. Se anexeaza
Buletinul de analize nr. 816.1 – 816.2/3.09.2018 si Buletinul de analize nr. 425.1 –
425.2/20.09.2019.
Rezultate

Legii 458/2002
modificata si

Nr.
Crt.

Indicator

Unitate
de
masura

2018

pH

2.

amoniu

3.

azotati

completata cu
Legea 311/2004

Putul nr.1
1.

2019

Putul nr.2

Putul nr.1

Putul nr.2

unit. ph

7,33

7,30

7,15

7,34

6,5-9,5

mg/l

0,09

0,11

0,4

0,42

0,5

mg/l

11,23

12,03

38,81

35,24

50
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4.

azotiti

5.

fosfor

6.

CBO5

7.

CCO-Cr

mg/l

0,08

0,06

0,29

0,22

0,5

mg/l

0,04

0,06

0,2

0,17

-

mgO2/l

6,42

6,98

9,97

13,68

-

mgO2/l

12,07

14,33

22,13

30,44

-

Calitatea apei corespunde atat din punct de vedere chimic cat si din punct de vedere
bacteriologic prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.
Masuri de diminuare a impactului
Masuri de diminuare a impactului in perioada de executie
Intrucat nu este un impact asupra mediului, nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.

Masuri de diminuare a impactului in perioada de functionare
-

retelele de canalizare cat si caminele sunt din tuburi de beton bituminate interior si exterior
pentru prevenirea scurgerilor

-

toate structurile subterane (obiectele statiei de preepurare) sunt impermeabilizate

-

suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă

-

exista un program de verificare si remediere in cazul aparitiei unor defectiuni

-

in timpul functionarii, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul identificarii in
timp util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.

Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra
subsolului amplasamentului.

B.7.

ZGOMOTUL

Conform masuratorilor nivelului de zgomot in anii 2017 si 2018, punct de masurare limita
incintei industriale, nivelul de zgomot se situeaza in valorile admise de STAS 10009/1987.
Conform masuratorilor de zgomot efectuate de Laboratorul de analize de Mediu al Centrului de
Mediu si Sanatate din Cluj-Napoca, in zilele de 10.09.2019 si 11.09.2019 nivelele de zgomot
ambiental se prezinta astfel:
- au depasit LMA pe timp de zi (55 dB) in punctul de masurare 3 (Calea Moldovei) datorita
traficului rutier foarte intens.
- in punctul de masurare 1 (str. Arinilor) nivelul de zgomot ambiental (zi) s-a situat la limita
superioara a nivelului admis.
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- pe timp de noapte toate valorile masurate ale zgomotului ambiental in cele 3 puncte au depasit
LMA (45 dB) chiar si cu peste 15 decibeli (punct 2 si punct 3).
Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite
admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:
-

Program de intretinere care implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in
instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot;

-

Toate pompele de la statia de preepurare sunt amplasate in bazine subterane ;

-

Toate echipamentele de la statia de preepurare ( unitate de filtrare, unitate de flotatie,
suflante sunt amplasate in incinta inchisa antifonata;

-

Utilajele din fluxul de abatorizare sunt in incinta inchisa;

-

Pardoseala in cladirea centralei de frig este izolata antifonic;

-

In dreptul uzinei de frig, la o distanta de cca 8 m de limita de proprietate, este construit
un panou fonoabsorbant

pentru a preintampina dispersia zgomotului spre zonele

locuibile.
-

Programul de intretinere existent la nivelul societatii implica controlul periodic si inlocuirea
partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot;

-

Plasarea pompelor in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise;

-

Activitatea de cbatorizare se desfasoara in spatii inchise;

-

Toate utilajele care se vor achizitiona si monta in cadrul acestui proiect sunt utilaje noi,
motoarele sunt silentioase, functioneaza in interiorul unei hale fapt pentru carei nu vor
constitui o sursa de producere si transmitere a zgomotului.

In aceste conditii, se poate concluziona ca nu este impact din punct de vedere al
zgomotului cu conditia respectarii programului de verificare, remediere sau
inlocuire a partilor componente in instalatii, inclusiv cele generatoare de
zgomot
In zona in care se va implementa proiectul de modernizare abatorul de pasari a fost
inregistrata o sesizare la autoritatea de mediu referitor la un disconfortul cauzat de
zgomot dar prin rapoartele de incercare nu au fost depasiri ale valorilor limita admise

C.

Nr.
crt.

DESCRIEREA EVOLUTIEI PROBABILE A MEDIULUI IN
CAZUL IN CARE PROIECTUL NU SE EXECUTA

Factorul de mediu

Evolutia probabila a mediului in cazul in care proiectul nu
se executa
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1

cantitatea si calitatea apei cantitatea si calitatea apei se vor mentine pe termen lung

2

calitatea aerului

calitatea aerului se va mentine pe termen lung

3

zgomot si vibratii

Conditiile actuale se vor mentine pe termen lung

4

sol

Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale

5

utilizarea terenului

Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale – va avea de
suferit agentul economic intrucat acivitatea societatii este in
circuit integrat –abatorul de pasari nu va avea capacitatea de
preluare a puilor crescuti in fermele societatii.

6

biodiversitate

Biodiversitatea nu va suferi modificari

7

peisaj

Peisajul nu va suferi modificari
Modificari care vor apare:
- nu vor fi venituri suplimentare la bugetul local

8

aspecte economice

- va insemna un ,,minus” la economia judetului
- agentul economic va fi impieidicat sa se dezvolte si sa
implementeze tehnologii noi, performante

9

aspecte sociale

10

patrimoniu cultural

D.

Modificari care vor apare:
- nu se vor crea noi locuri de munca;
In zona amplasamentului in care se implementeaza proiectul
nu sunt obiective culturale

O DESCRIERE A FACTORILOR PREVĂZUŢI LA ART. 7
ALIN. (2) SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTAŢI DE PROIECT:
POPULAŢIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, BIODIVERSITATEA DE EXEMPLU, FAUNA ŞI FLORA, TERENURILE - DE
EXEMPLU, OCUPAREA TERENURILOR, SOLUL - DE
EXEMPLU, MATERIA ORGANICĂ, EROZIUNEA, TASAREA,
IMPERMEABILIZAREA, APA - DE EXEMPLU, SCHIMBĂRILE
HIDROMORFOLOGICE, CANTITATEA ŞI CALITATEA,
AERUL, CLIMA - DE EXEMPLU, EMISIILE DE GAZE CU
EFECT DE SERĂ, IMPACTURILE RELEVANTE PENTRU
ADAPTARE, BUNURILE MATERIALE, PATRIMONIUL
CULTURAL, INCLUSIV ASPECTELE ARHITECTURALE ŞI
CELE ARHEOLOGICE, ŞI PEISAJUL, ŞI INTERACŢIUNEA
DINTRE ACEŞTIA.
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D.1.

POPULAŢIA ŞI SĂNĂTATEA UMANA

Pentru acest capitol se prezinta concluziile Studiului STUDIUL ,,EVALUAREA IMPACTULUI
ACTIVITATILORCARE SE DESFASORA LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: STATIE DE
PREEPURARE – ABATOR PASAR ASUPRA CONFORTULUI SI SANATATII POPULATIEI DIN
ZONA”
Interpretare: Cand orice indice de hazard (HI), specific unui anumit efect, depaseste valoarea
1, exista o preocupare privind toxicitatea potentiala. Cu cat mai multi indici de hazard (HI)
pentru efecte diferite depasesc valoarea 1, potentialul de toxicitate asupra sanatatii umane,
creste, deasemenea. Acest potential de risc nu este acelasi lucru cu riscul probabilistic; o
dublare a indicelui de hazard (HI) nu indica neaparat o dublare a riscului toxic. Cu toate
acestea, o valoare numerica specifica a indicelui de hazard (HI) se presupune, de obicei, ca
prezinta acelasi nivel de preocupare in ceea ce priveste potentialul toxic asupra sanatatii,
indiferent de numarul de componente chimice care contribuie la HI, sau de un anume efect toxic
care este urmarit. In calculul HI s-au utilizat pentru amoniac si pulberi valoarea limita zilnica
pentru protectia sanatatii umane. Calea de expunere pentru toate substantele din cadrul mixturii
chimice este cea inhalatorie.
Indici de hazard – timp de mediere 24 ore
CMA

P1
Med. 24h

NH3

0,1

0,04

PM10

0,05

0,024

P2
IH
0,88

Med. 24h
0,036

0,017

P3
IH

Med. 24h
0,029

0,7

0,021

IH
0,71

Indicii de hazard calculați pe baza concentraţiilor masurate si normate in punctele de masurare
1-3 s-au situat sub valorea 1, ceea ce indică improbabilitatea unei toxicități potenţiale
asupra sănătăţii grupurilor populaționale. Menţionam că inclusiv indicii de hazard peste 1 nu
indică neaparat toxicitatea substanţei evaluate pentru grupurile populaționale. Valoarea indicelui
de hazard in punctul 1 a fost superioara celor din punctele 2 si 3 in cazul mixturii formate de
amoniac si PM10.
Pentru hidrogenul sulfurat a carui concentratie a fost masurata in 5 etape doar in punctul 1
valoarea medie a indicelui de hazard a fost 0.54.

Ora determinarii

CMA

H2S

CMA

NH3

IH
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8:54-10:22

0,015

0,007

0,3

0,039

0,60

51

13: -14:

0,015

0,005

0,3

0,021

0,40

15:10-16:37

17

0,015

0,009

0,3

0,021

0,67

50

20

17: -18:

0,015

0,009

0,3

0,006

0,62

20

05

0,015

0,006

0,3

0,008

0,43

07: -10:

Media

0.54

Interpolarea valorilor indicilor de de hazard pentru mixtura formata de amoniac si PM10
arata ca zona punctului 1 este o zona vulnerabila (HI 0.8-0.9), fara a o putea insa caracteriza ca
zona de risc.
Conform Studiului de sanatate ,, REZULTA CA FUNCTIONAREA OBIECTIVULUI NU
POATE GENERA RISCURI SI IMPACTURI SEMNIFICATIVE.”
Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic prin atragerea
fortei de munca, plata taxelor locale, dezvoltarea sectorului agro-zootehnic al zonei, etc
Din punct de vedere social, activitatea are un efect pozitiv, asigurand locuri de munca,
intr-o zona unde posibilitatile de angajare sunt reduse, in special pentru forta de munca
necalificata.
D.2.

BIODIVERSITATEA

D.2.1.

Surse de poluare a florei si faunei

Proiectul de modernizare a Abatorului de pasari se implementeaza intr-o instalatie deja
existenta in care s-a desfasurat aceeasi activitate de cca. 32 ani.
Amplasamentul studiat:
-

nu se afla in sau in vecinatatea Ariei naturale protejate de interes national inclusa in
reteaua NATURA 2000;

-

in zona nu exista plante sau fauna care sa faca parte din categoria celor ocrotite de
lege;

-

nu exista specii rare, ocrotite sau amenintate cu disparitia;

-

zona nu se caracterizeaza prin specii de plante sau animale cu valoare deosebita.

Surse de poluare a florei si faunei si emisii in perioada de executie a proiectului
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Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru sunt particulele de praf
rezultate de la amenajarile constructive descrise anterior.
Alaturi de acestea dar in cantitati mai mici vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie
urmatorii poluanti NOx, S02, CO rezultati de la utilajele care se folosesc la lucrari.
Aceste emisii sunt locale si de scurta durata fara impact asupra imprejurimilor.
Surse de poluare a florei si faunei si emisii in perioada de functionare
In perioada de functionare activitatea Abatorului de pasari nu afecteaza flora si fauna.

D.2.2.

Masuri de protectie a florei si faunei

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de executie
Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii se
iau din faza de organizare a lucrarilor, astfel:
-

suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la
strictul necesar;

-

traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru
specificat;

-

se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta in urma lucrarilor
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite

-

reducerea vitezei de deplasare a utilajelor de constructii;

-

optimizarea manevrelor tuturor utilajelor de constructii si transport.

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de functionare
Se recomanda:
-

respectarea rutelor de transport a masinilor care asigura aprovizionarea cu materii prime
si auxiliare, livrarea produsului finit;

-

respectarea parametrilor tehnici in functionarea procesului tehnologic pentru incadrarea
emisiilor in limite normale.

Mentiuni speciale referitoare la impactul lucrarilor proiectate asupra biodiversitatii
Intrucat proiectul de modernizare se implementeaza in hale construite deja si care au functionat
cu aceeasi activitate se concluzioneaza:
-

nu modifica suprafetele zonelor impadurite;

-

nu distruge sau altereaza habitatele speciilor de plante si animale incluse in Cartea
Rosie;

-

nu aduce modificari compozitiei pe specii;
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-

nu se altereaza speciile si populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile,
nevertebrate:

-

nu influenteaza dinamica resurselor de specii de vinat, specii rare de pesti, dinamica
resurselor animale;

-

nu influenteaza rutele de migrare; adaposturile de animale pentru crestere, hrana,
odihna, iernat;

-

nu produc alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci;

-

nu are efecte transfrontaliera.

Activitatea propusa nu induce un impact semnificativ asupra biodiversitatii din zona
adiacenta si cu atat mai putin impact transfrontalier.

D.3.

TERENURILE- OCUPAREA TERENURILOR

Referitor la ocuparea terenului se fac urmatoarele precizari:
-

suprafetele de teren utilizate pentru noile spatii construite este de 4.738 mp; terenul este
din categoria de folosinta curti constructii si reprezinta cca. 37% din suprafata actual
construita.

-

Toate halele si constructiile aferente; retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare,
bazinele de colectarea a apelor uzate; drumul de acces si aleile din perimetrul abatorului
exista, sunt construite intrucat abatorul de pasari functioneaza.

Concluzionam ca terenul nu va fi afectat prin implementarea proiectului
D.4.

SOLUL
MATERIA
IMPERMEABILIZAREA

ORGANICĂ,

EROZIUNEA,

TASAREA,

Nu este cazul.
Solul nu va suferi modificari, in structura sa, intrucat nu se executa lucrari de constructii de
amploare.
Solul nu va fi afectat prin implementarea proiectului

D.5.

APA - SCHIMBĂRILE
CALITATEA

HIDROMORFOLOGICE,

CANTITATEA

ŞI

Sursa proprie subterana de alimentare cu apa potabila exista, este in functiune.
Intrucat acest proiect se implementeaza intr-o instalatie existenta, consideram ca sursa
Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
92

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

de apa nu va suferi modificari.
D.6.

AERUL, CLIMA, EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Nu se poate vorbi despre un efect asupra climei intrucat din activitatea desfasurata nu sut emisii
de gaze cu efect de sera.
D.7.

BUNURILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL
ASPECTELE ARHITECTURALE SI CELE ARHEOLOGICE

INCLUSIV

Realizarea proiectului in zona de amplasament studiata, nu va duce la modificarea conditiilor
etnice si culturale locale.
Amplasarea Abatorului de pasari respecta prevederile din PUG – ul municipiului Bacau. Conform
Certificatului de Urbanism nr. 233/18.04.2019 emis de Primaria Bacau, functiunea aprobata
prin PUG/2012 este zona unitati agricole inclusa in UTR 6.
D.8.

PEISAJUL

Modernizarea Abatorului de pasari nu va conduce la schimbari asupra peisajului din zona
intrucat se respecta functiunea aprobata prin PUG/2012 este zona unitati agricole inclusa
in UTR 6.

E.

O DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE
PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI ŞI CARE
REZULTĂ, PRINTRE ALTELE, DIN:

E.1.

CONSTRUIREA ŞI EXISTENŢA PROIECTULUI, INCLUSIV, DACĂ ESTE
CAZUL, LUCRĂRILE DE DEMOLARE

In cadrul acestui proiect lucrarile de demolare sunt de mica amploare; cu precadere vor fi lucrari
de recompartimentare a unor spatii deja existente.
Concluzionam ca terenul nu va fi afectat prin implementarea proiectului
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E.2.

UTILIZAREA
RESURSELOR
NATURALE,
ÎN
SPECIAL
A
TERENURILOR, A SOLULUI, A APEI ŞI A BIODIVERSITĂŢII, AVÂND
ÎN VEDERE, PE CÂT POSIBIL, DISPONIBILITATEA DURABILĂ A
ACESTOR RESURSE;

APA – sursa proprie subterana de apa potabila este in functiune. Nu intra in calcul utilizarea de
noi surse de apa.
SOLUL – prin implementarea proiectului nu se actioneaza asupra solului.
TERENURI - suprafata de teren care se va ocupa suplimentar prin implementarea proiectului
este de 4.738 mp; terenul este din categoria de folosinta curti constructii si reprezinta cca. 37%
din suprafata actual construita.

E.3.

EMISIA DE POLUANŢI, ZGOMOT, VIBRAŢII, LUMINĂ, CĂLDURĂ ŞI
RADIAŢII, CREAREA DE EFECTE NEGATIVE ŞI ELIMINAREA ŞI
VALORIFICAREA
DEŞEURILOR;
DESCRIEREA
EFECTELOR
POSIBILE
CA
URMARE
A
DEZVOLTĂRII/IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI ŢINÂND CONT DE HĂRŢILE DE ZGOMOT ŞI DE
PLANURILE DE ACŢIUNE AFERENTE ACESTORA6) ELABORATE,
DUPĂ CAZ, PENTRU AREALUL DIN ZONA DE INFLUENŢĂ A
PROIECTULUI;

E.3.1.

Estimarea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu

PERIOADA DE CONSTRUCTIE

impactul asupra factorului de mediu
impact
direct

impact
indirect

impact pe
termen scurt

impact pe
termen lung

impact
rezidual

impact
cumulativ

emisii in apa

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii in aer
emisii sol
Zgomot
Vibratii
Lumina
caldura si radiatii
Deseuri

NU
NU
da
da
NU
NU
da

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
da
NU
NU
da

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

impact

impact

rezidual

cumulativ

factor de mediu

PERIOADA DE FUNCTIONARE

impactul asupra factorului de mediu
factor de mediu

impact
direct

impact

impact pe

impact pe

indirect
termen scurt
termen lung
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emisii in apa

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Vibratii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

NU

NU

NU

NU

NU

NU

E.4.

RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ, PENTRU PATRIMONIUL
CULTURAL SAU PENTRU MEDIU - DE EXEMPLU, DIN CAUZA UNOR
ACCIDENTE SAU DEZASTRE;

E.4.1.

Riscurile pentru sanatatea umana

Concluziile Studiului de sanatate evidentiaza faptul ca prin desfasurarea activitatii in Abatorul de
pasari nu se creeaza un risc asupra sanatatii populatie:


,,Indicii de hazard calculați pe baza concentraţiilor masurate si normate in punctele de
masurare 1-3 s-au situat sub valorea 1, ceea ce indică improbabilitatea unei toxicități
potenţiale asupra sănătăţii grupurilor populaționale.”



,,Valoarea indicelui de hazard in punctul 1 (str. Arinilor) a fost superioara celor din
punctele 2 si 3 in cazul mixturii formate de amoniac si PM10. Pentru hidrogenul sulfurat a
carui concentratii au fost masurate in 5 etape doar in punctul 1, valoarea medie a
indicelui de hazard a fost 0.54.”



,,Interpolarea valorilor indicilor de de hazard pentru mixtura formata de amoniac si PM10
arata ca zona punctului 1 (str. Arinilor) este o zona vulnerabila (HI 0.8-0.9), fara a o
putea insa caracteriza ca zona de risc.”

E.4.2.

Riscurile pentru patrimoniu cultural

Investitia se va implementa intr-o instalatie existenta cu acelasi profil de activitate si nu schimba
destinatia zonei.
In zona studiata nu se afla nici un monument istoric. Terenul de amplasament al viitoarei
investiţii nu se afla in raza de protectie a monumentelor istorice. In timpul realizarii proiectului nu
se produce impact asupra obiectivelor din patrimoniului cultural.
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F.

CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR
PROIECTE EXISTENTE ŞI/SAU APROBATE, ŢINÂND
SEAMA DE ORICE PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE
LEGATE DE ZONE CU O IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, CARE AR PUTEA FI
AFECTATE, SAU DE UTILIZAREA RESURSELOR
NATURALE;

Pentru acest capitol se prezinta concluziile Studiului ,,EVALUAREA IMPACTULUI
ACTIVITATILORCARE SE DESFASORA LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: STATIE DE
PREEPURARE – ABATOR PASARI ASUPRA CONFORTULUI SI SANATATII POPULATIEI
DIN ZONA”
In zona analizata sunt urmatoarele obiective: abator pasari, fabrica de praf oua, statia de
preepurare.
In acest studiu care este anexat sunt prezentate rezultatele analizelor efectuate pentru probele
de aer in perioada 10.09.09-11.09.2019. Nici una din concentratiile masurate ale amoniacului si
pulberilor in suspensie PM10, in niciun punct de prelevare, pentru toti parametrii urmariti nu a
depasit concentratia maxim admisa pentru timpul de mediere de 24 ore. Acelasi lucru s-a
constatat in cazul concentratiilor H2S masurate pentru timpul de mediere de 30 minute.
Au fost prelevate probe din trei puncte :
- punct p1 – strada Arinilor;
- punct p2- strada Ecaterina Teodoroiu
- punct p3 – Calea Moldovei
Nici una dintre concentratiile masurate ale amoniacului si PM10, in nici un punct de
prelevare, pentru toti parametrii urmariti nu a depasit concentratia maxim admisa pentru
timpul de mediere de 24 ore. Acelasi lucru s-a constatat in cazul concentratiilor H2S
masurate pentru timpul de mediere de 30 minute.
Pentru indicatorul amoniac
Diferenta intre valorile medii la 24 ore obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,1 mg/mc –;
acestea situindu- se sub 50% din pragul admis; valorile sunt cuprinse in intervalul 0,029
mg/mc – 0,04 mg/mc.
Evolutia concentratiilor amoniacului pe parcursul celor 24 ore arata valori mai mari in intervalul
orar 20:15-00:40 in Punctul 1 (locuinte invecinate cu statia de epurare ape uzate si unitatea de
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productie praf de oua) cand pe amplasamentul unitatii industriale functiona doar statia de
epurarea cu procesul de aerare activ.
Dar si in acest fel valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS
12574/1987 care este 0,3 mg/mc pentru probe momentane (30 min).

Pentru indicatorul pulberi in suspensie PM10
Diferenta intre valorile obtinute in cele trei puncte este nesemnificativa.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,05 mg/mc –;
acestea situindu- se sub 50% din pragul admis; . valorile sunt cuprinse in intervalul 0,029
mg/mc – 0,04 mg/mc.
Pentru indicatorul H2S
In ceea ce priveste evolutia concentratiilor de H2S in punctul de masurare 1 s-au identificat
concentratii mai mari in intervalul orar 15-18:20 cand unitatea de productie praf de oua avea
activitatea terminata (in general ora 15), in schimb era in curs de desfasurarea aerarea apei
rezidulale in bazinele deschise din cadrul statiei de preepurare.
Valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS 12574/1987 – 0,016 mg/mc
–; media acestora situindu- se sub 50% din pragul admis.
Evolutia concentratiilor amoniacului pe parcursul celor 24 ore arata valori mai mari in intervalul
orar 20:15-00:40 in Punctul 1 (locuinte invecinate cu statia de epurare ape uzate si unitatea de
productie praf de oua) cand pe amplasamentul unitatii industriale functiona doar statia de
epurarea cu procesul de aerare activ.
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Dar si in acest fel valorile obtinute sunt cu mult sub valoarea admisa prin STAS
12574/1987 care este 0,3 mg/mc pentru probe momentane (30 min).
Concluzia Studiului de sanatate este:
Intrucat nu sunt surse de poluare semnificativa in amplasament, poluarea de fond a aerului
ambiental se incadreaza in limitele admisibile.

G.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA CLIMEI - DE EXEMPLU,
NATURA ŞI AMPLOAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERĂ - ŞI VULNERABILITATEA PROIECTULUI LA
SCHIMBĂRILE CLIMATICE - TIPURILE DE
VULNERABILITĂŢI IDENTIFICATE, CUANTIFICAREA
TENDINŢELOR DE AMPLIFICARE A VULNERABILITĂŢILOR
EXISTENTE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE;

Tehnologia implementata in Abatorul de pasari nu presupune emisii de gaze cu efect de sera.

G.1.

TEHNOLOGIILE ŞI SUBSTANŢELE FOLOSITE. DESCRIEREA
EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PROBABILE ASUPRA
FACTORILOR SPECIFICAŢI LA ART. 7 ALIN. (2) DIN PREZENTA
LEGE AR TREBUI SĂ CUPRINDĂ EFECTELE DIRECTE ŞI
EVENTUALELE EFECTE INDIRECTE, SECUNDARE, CUMULATIVE,
TRANSFRONTALIERE, PE TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG,
PERMANENTE ŞI TEMPORARE, POZITIVE ŞI NEGATIVE ALE
PROIECTULUI. DESCRIEREA TREBUIE SĂ ŢINĂ SEAMA DE
OBIECTIVELE DE PROTECŢIA MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL
NAŢIONAL ŞI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE, CARE SUNT
RELEVANTE PENTRU PROIECT.

PERIOADA DE CONSTRUCTIE

impactul asupra factorului de mediu
impact

impact

impact pe

impact pe

impact

impact

direct

indirect

termen scurt

termen lung

rezidual

cumulativ

emisii in apa

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

da

NU

da

NU

NU

NU

factor de mediu

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
98

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

Vibratii

da

NU

da

NU

NU

NU

Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

da

NU

da

NU

NU

NU

PERIOADA DE FUNCTIONARE

impactul asupra factorului de mediu
impact
direct

impact
indirect

impact pe
termen scurt

impact pe
termen lung

impact
rezidual

impact
cumulativ

emisii in apa

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii in aer
emisii sol
Zgomot
Vibratii
Lumina
caldura si radiatii
Deseuri

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

factor de mediu

Concluzii:
Respectarea recomandarilor BAT privind:
-

linia tehnologica pentru abatorizare pasari;

-

gestionarea deseurilor tehnologice;

-

gestionarea apelor uzate;

-

respectarea conditiilor privind confortul animalelor;

-

Amplasarea Abatorului de pasari respecta prevederile din PUG – ul municipiului Bacau.
Conform Certificatului de Urbanism nr. 233/18.04.2019 emis de Primaria Bacau,
functiunea aprobata prin PUG/2012 este zona unitati agricole;

-

Functionarea unitatii industriale de abatorizare si prelucrare a carnii de pasare
apartinand societatii Agricola International SA, localitatea Bacau, nu a eliberat in
perioada analizata (24 ore) substante periculoase (amoniac, PM10, si H2S) in concentratii
care sa depaseasca valorile maxim admise pentru aer in zone protejate.

Conduce la concluzia ca Abatorul de pasari nu reprezinta un poluator semnificativ in zona.
Avand in vedere:
-

cele mentionate mai sus

-

faptul ca Abatorul de pasari functioneaza in acest amplasament de 32 ani cu acelasi profil
de activitate;
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-

concluziile de Studiul de sanatate (studiul este anexat)

Se poate concluziona ca functionarea obiectivului NU POATE GENERA RISCURI SI
IMPACTURI SEMNIFICATIVE.

H.

O DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE
PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ŞI
EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI, INCLUSIV DETALII PRIVIND DIFICULTĂŢILE DE EXEMPLU, DIFICULTĂŢILE DE NATURĂ TEHNICĂ SAU
DETERMINATE DE LIPSA DE CUNOŞTINŢE - ÎNTÂMPINATE
CU PRIVIRE LA COLECTAREA INFORMAŢIILOR
SOLICITATE, PRECUM ŞI O PREZENTARE A
PRINCIPALELOR INCERTITUDINI EXISTENTE.
Reactii de disconfort la poluarea chimica a aerului se constata tot mai frecvent in

comunitatile contemporane, odata cu cresterea gradului lor de informare si de cultura. Senzatia
de disconfort este influentata si “modulata” de o componenta social-culturala, oficial
recunoscuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii inca din 1979. Un plan de protectie a
populatiei va include si raportari la factorii psihosociali, mai ales atunci cand emisiile existente,
chiar reduse, se asociaza in planul perceptiei colective cu un disconfort sau chiar risc potential,
semnalat in plan subiectiv indeosebi prin mirosuri.
Mirosul este o problema locala dar devine o problema importanta pe masura zona
cladirilor de locuit creste.
In general mirosurile sunt considerate subiectiv, deci reactiile la stimuli de miros
(odorizanti) nu sunt intotdeauna predictibile. Pe deasupra, simtul mirosului devine selectiv,
adica mirosim instinctiv anumite mirosuri si ignoram altele. Mirosul, ca si gustul, poate fi adaptat
unor anumiti stimuli dupa expunere si poate fi atenuat cu timpul.
Nici un studiu nu a dovedit ca exista vreo boala sau modificare fiziologica cauzata de locuirea
sau munca in zonele din vecinatatea obiectivelor generatoare de mirosuri neplacute. Cu
certitudine, se poate afirma ca starea de sanatate a persoanelor care locuiesc in zone cu
mirosuri dezagreabile nu este afectata de mirosuri. mirosul de la ferme este mai degraba o
sursa de disconfort sau neplaceri.
Protectia impotriva poluarii mediului prin imisii mirositoare nu este reglementata in actele
administrative

In mediul inconjurator pot fi provocate poluari cu mirosuri in special prin impuritati ale
aerului datorate instalatiilor chimice, rafinariilor de uleiuri minerale, fabricilor de alimente,
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fermelor de animale sau instalatiilor de prelucrare a deseurilor, dar si datorate circulatiei
autovehiculelor grele(autocamioane), incendii ale caselor, ale agriculturii si ale vegetatiei.
Estimarea acestui tip de poluare provoaca dificultati deosebite. De regula, imisiile din
aer, pot fi masurate obiectiv ca si concentratie a masei cu ajutorul procedurilor de masurare
fizico-chimice. Comparatia concentratiei imisiilor masurate sau cand este cazul calculate cu
limitele de imisie, nu prezinta atunci dificultati speciale. In schimb, stabilirea si estimarea
imisiilor de miros se sustrage de departe unei asemenea proceduri. Datorita aparitiei
poluarii de miros chiar si la concentratii foarte mici de substante, si in general in cazul
interactiunii cu diferite substante, masurarea prin diferite metode fizico-chimice este
deosebit de dificila sau imposibila. La aceasta se adauga si faptul ca efectele poluante
ale imisiilor de miros depind foarte mult de sensibilitatea si atitudinea subiectiva a celor
implicati. Acest lucru presupune ca la stabilirea, evaluarea si estimarea imisiilor de miros
trebuie luat in considerare un numar ridicat de criterii.
Astfel se pune intrebarea daca acest fel de poluare poate fi privita ca si semnificativa si
prin aceasta ca efect negativ asupra mediului, nu numai prin concentratia imisiilor respective ci
si prin tipul mirosurilor, prin distributia efectelor pe parcursul zilelor sau in decursul unui an, a
ritmului in care apar aceste poluari, prin folosirea unei anumite zone, dar si prin alte criterii.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
mentionam:
- Art. 3. - (1) În zona de protecție sanitară a exploatațiilor agricole existente și care
funcționează conform prevederilor legale se interzic eliberarea autorizațiilor de construcție și
construirea clădirilor destinate locuințelor și altor obiective socioeconomice.
(2) Zonele de protecție sanitară și distanțele minime de protecție sunt definite și stabilite
la art. 13 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populație
Deținătorii de exploatații agricole care au fost înființate și funcționează cu
respectarea prevederilor legale și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte
obiective socioeconomice cu nerespectarea restricțiilor impuse dprin Normele de igienă
și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările
ulterioare, pot iniția proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcții
neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu
scopul exclusiv de a preveni și limita disconfortul și riscurile sanitare.
Mentionam ca s-au eliberat autorizatiii de construire locuinte fara a tine seama de
legislatia in vigoare.
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I.

O DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU
EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACĂ ESTE
POSIBIL, COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE NEGATIVE
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE ŞI,
DACĂ ESTE CAZUL, O DESCRIERE A ORICĂROR MĂSURI
DE MONITORIZARE PROPUSE - DE EXEMPLU,
PREGĂTIREA UNEI ANALIZE POSTPROIECT, PROGRAM
DE MONITORIZARE. PROGRAMUL DE MONITORIZARE
TREBUIE SĂ CONŢINĂ TIPURILE DE PARAMETRI
MONITORIZAŢI ŞI DURATA MONITORIZĂRII
PROPORŢIONALE CU NATURA, AMPLASAREA ŞI
DIMENSIUNEA PROIECTULUI, PRECUM ŞI CU
GRAVITATEA EFECTELOR SALE ASUPRA MEDIULUI.
DESCRIEREA RESPECTIVĂ TREBUIE SĂ EXPLICE ÎN CE
MĂSURĂ SUNT EVITATE, PREVENITE, REDUSE SAU
COMPENSATE EFECTELE NEGATIVE SEMNIFICATIVE
ASUPRA MEDIULUI ŞI TREBUIE SĂ SE REFERE ATÂT LA
ETAPA DE CONSTRUIRE, CÂT ŞI LA CEA DE
FUNCŢIONARE.

I.1.

DESCRIEREA MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU EVITAREA,
PREVENIREA, REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA
MEDIULUI

I.1.1.

Factorul de mediu APA

Pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa,
societatea a abordat urmatoarele tehnici:
In perioada de executie a lucrarilor
Nu este cazul.
In perioada de functionare
-

spalarea se va executa cu pompe sub presiune in scopul rationalizarii consumului de
apa si a unei curatiri eficiente din punct de vedere a impunerilor sanitar-veterinare –
Se foloseste un sistem de igienizare cu spuma insemnand un punct fix de unde sunt
alimentate 14 puncte de spalare cu apa sub presiune.

-

exista un program de urmarire a etanseitatii instalatiilor de alimentare cu apa

-

consumurile de apa sunt contorizate.
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-

Se face intretinerea si verificarea periodica a retelei de canalizare;

-

Se face intretinerea si curatarea periodica a bazinului de stocare a apelor uzate
tehnologice di amplasamentul abatorului de pasari;

-

intretinerea si verificarea periodica a autovehiculelor si utilajelor auto pentru ca
acestea sa nu prezinte scurgeri de produse petroliere pentru a nu fi antrenata de apele
pluviale.

Capacitatea proiectata a statiei:

75 m3/ora pentru sistemul de filtrare
129 m3/ora pentru sistemul de flotatie
1032 m3/zi pentru sistemul biologic
Volumul bazinului aerare:

3516 m3

Quz max = 1123.31 mc/zi inainte de extindere
Quz, max = 1663.3 mc/zi dupa extindere

Programul de abatorizare este de 8 h /zi.
Quz max = 374.43 mc/8h inainte de extindere
Quz, max = 554.43 mc/8h dupa extindere

Avand in vedere ca programul de abatorizare este de doar 8 h/zi, exista 2 bazine
tampon cu capacitatea de 80 mc fiecare , bazinul de aerare are o capacitate de
1032 mc/zi cu un Quz max de 554.43 mc la 8 h ( intr-o zi rezulta max 554.43 mc
apa uzata ), statia de epurare este dimensionata corespunzator pentru a prelua si
cantitatea de apa uzata suplimentara rezultata in urma extinderii.
I.1.2.

Factorul de mediu AER

In perioada de executie a lucrarilor
In perioada de executie sursele de emisie sunt surse nedirijate, joase, cu impact strict local,
temporar si de nivel redus.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru reducerea emisiilor.
In perioada de functionare
In timpul functionarii Abatorului de pasari nu exista emisii de poluanti in aer din procesul de
abatorizare propriu zis.
Emisii punctiforme sunt doar de la centrala termica prin arderea gazului metan.
Pentru dispersia gazelor provenite din arderea gazului metan , centrala este prevazuta cu cosuri
de dispersie Dn = 500 mm respectiv Dn = 400, H=7m.
Emisii difuze:
-

Receptie pasari : paf, miros, gaze de esapament

-

Deplumare – eviscerare- mirosuri specifice
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-

Bazine din statia de epurare a apelor uzate, camine de vizitare din reteaua de
canalizare: metan, compusi organici volatili nonmetanici, amoniac
Traficul auto: NO2, CO si SO2 si pulberi

Pentru diminuarea emisiilor difuze din procesul tehnologic sunt prevazute instalatii de ventilatie
– sisteme de introducere aer proaspat si sisteme de evacuare aer din incinta.
Acestea au rolul de a elimina aerul din incinta (praf, fum, gaze de esapament, mirosuri
specifice) asigurand in acelasi timp si dispersia acestuia.

I.1.3.

MIROSURI

In perioada de executie
In perioada de executie nu sunt surse de mirosuri. Nu sunt necesare masuri speciale pentru
reducerea acestora.
In perioada de fnctionare
Mirosurile sunt generate, in principal, de:

-

praf, miros, gaze de esapament pot sa apara din sectorul Receptie pasari

-

transportul, incarcarea/descarcarea si depozitarea sub-produselor de origine animala

-

mirosuri specifice pot sa apara la sectorul Deplumare – eviscerare

-

mirosuri de la statia de preepurare

In mare parte mirosul specific este diminuat prin faptul ca toata activitatea se desfasoara in hale
inchise.
Praf, miros, gaze de esapament pot sa apara din sectorul Receptie pasari. Se vor prevede
6 sisteme de evacuare aer avand fiecare cate 30.000mc/h compuse din ventilator axial
(montat pe stilp) si tubulatura circulara(spiro) cu grile de aspiratie rectangulare pe
tubulatura.Vara functioneaza toate, in timp ce iarna functioneaza doar 2 sisteme. Acestea au
rolul de a elimina aerul din incinta (praf, fum, gaze de esapament) asigurand in acelasi timp si
dispersia acestuia.
Zona de depozitare a deseurilor tehnologice este o incinta inchisa in care sunt amplasate
containerele in care se depoziteaza deseurile; containerele sunt etanse si acoperite, se ridica
zilnic de SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea si se aduc in loc containere curate.
Aer viciat (mirosuri specifice) poate sa apara la sectorul Deplumare – eviscerare. Incaperea
este prevazuta cu un un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare
axiale de cate 7.500mc/h fiecare amplasate in podul tehnic. Mod de functionare: iarna
functioneaza un ventilator, iar vara functioneaza toate 4. Acestea au rolul de a elimina aerul din
incinta (mirosuri specifice) asigurand in acelasi timp si dispersia acestuia.
Conform studiului de sanatate nu s-a dovedit ca exista vreo boala sau modificare
fiziologica cauzata de locuirea sau munca in zonele din vecinatatea obiectivelor
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generatoare de mirosuri neplacute ( ferme, abatoare) . Cu certitudine, se poate afirma ca
starea de sanatate a persoanelor care locuiesc in zone cu mirosuri dezagreabile nu este
afectata de mirosuri. mirosul de la ferme este mai degraba o sursa de disconfort sau neplaceri.
Se pot inregistra episoade de accentuare a mirosului in zona, in special in zona strazii
Arinilor. Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma
matematica care sa permita o evaluare de risc.
Stationarea masinilor cu pasari in curtea abatorului, functionarea statiei de epurare ape
uzate (etapele de aerare) si unitatea de productie praf de oua se constituie in factori contributivi
la mofdificarea calitatii aerului cu precadere in zona strazii Arinilor.
Indicii de hazard calculați pe baza concentraţiilor masurate si normate in punctele de
masurare 1-3 s-au situat sub valoarea 1, ceea ce indică improbabilitatea unei toxicități
potenţiale asupra sănătăţii grupurilor populaționale.
Valoarea indicelui de hazard in punctul 1 (str. Arinilor) a fost superioara celor din
punctele 2 si 3 in cazul mixturii formate de amoniac si PM10. Pentru hidrogenul sulfurat a carui
concentratii au fost masurate in 5 etape doar in punctul 1, valoarea medie a indicelui de hazard
a fost 0.54.
Interpolarea valorilor indicilor de de hazard pentru mixtura formata de amoniac si PM10
arata ca zona punctului 1 (str. Arinilor) este o zona vulnerabila (HI 0.8-0.9), fara a o putea insa
caracteriza ca zona de risc.
Se impune respectarea urmatoarelor:

Depozitarea si eliminarea corecta si la timp (evitarea cu strictete a stationarii) a
deseurilor rezultate din procesul de epurare a apelor uzate; recomandam ca
procedurile sa aiba loc dupa ora 23.
Mentinerea perdelei de verdeata din zona statiei de epurare
Mentenanta instalatiilor de epurare a aerului (cicloane) la unitatea de productie a
prafului de oua. Se recomanda masurarea emisiilor de PM 10 in vederea
eficientizarii retinerii pulberilor
Colectarea corecta a deseurilor de oua si eliminarea frecventa, ideal zilnica de pe
amplasament
Optimizarea fluxului de aprovizionare cu pasari a abatorului pentru evitarea
stationarii prelungite in incinta a masinilor cu pasari.
respectarea programului de curatire a canalizarii si caminelor aferente;
pastrarea in stare curata a bazinului de colectare a apelor uzate din incinta
amplasamentului Abatorului de unde apele sunt pompate in statia de preepurare.
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Reducerea prin metode tehnice recomandate de proiectanti de specialitate a
formarii aerosolilor (risc biologic si purtatori de miros) la suprafata bazinelor
deschise unde apa tratata cu clorura ferica este aerata
Intrucat fazele mecanica si fizica pentru epurarea apelor uzate sunt amplasate in
incinta inchisa se va avea grija ca, in permanenta usile sa fie inches. Nu se va
functiona cu usile deschise.
Se va respecta programul de mentenanta a statiei de preepurare pentru evitarea mirosurior si a
situatiilor accidentale :
Intretinerea Statiei de Epurare
Filtru rotativ - Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, modul de operare trebuie verificat de
cateva ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire. Verificarile sunt doar vizuale.
Punctele de verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric (verificati pentru alarme)

-

Scurgeri la tevi

-

Depunerea de sedimente pe racleta.

-

Tensiunea arcului la racleta.

Verificari periodice
-

Verificarile periodice se efectueaza saptamanal.

Punctele de verificare sunt:
-

Starea racletei si a profilului de etanseizare.

-

Blocaje posibile la tevile de admisie sau evacuare.

-

Starea rulmentilor. Daca necesita lubrifiere.

-

Nivel ulei in motor.

-

In caz de pericol de inghet toata instalatia trebuie golita.

Unitatea de flotatie cu aer dizolvat
Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, operarea trebuie verificata de cateva
ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire. Verificarile sunt in principal vizuale. Punctele de
verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric (verificati pentru alarme)

-

Scurgeri (tevi, pompe, unitate)

-

Turbiditatea apelor reziduale (antrenare floculi)

-

Calitatea stratului plutitor (continut si consistenta solide uscate)

-

Calitatea aerarii
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-

Duze injectare (evitati infundarea)

-

Valva eliberare aer (evitati infundarea)

-

Actiune racleta

-

Descarcare namol (evitati infundarea)

-

Pompa saturare (evitati infundarea)

Verificari periodice
-

Verificarile periodice trebuie efectuate saptamanal. Dupa familiarizarea cu
echipamentele si procesul, acestea pot fi mai rare. Punctele de verificare sunt:

-

Acumularea de mizerie in unitatea de flotatie. Mizeria trebuie scoasa si curatata.

-

Setarile si valorile / afisajele.

-

Operarea valvelor (pneumatice).

-

Senzor nivel.

-

Comutator nivel.

Apa scursa in aerul comprimat.
Intretinere preventiva
-

La fiecare 10.000 de ore se schimba valva, duzele si furtunul.

-

La fiecare 5.000 de ore se schimba uleiul din cutia de transmisie a racletei.

Unitatea pentru prepararea polimerului
Verificarile sunt doar vizuale.
-

Punctele de verificare includ:

-

Nivelul din rezervorul de stocare.

-

Semnalele vizuale de la panoul electric (verificare alarme)

-

Scurgeri (tevi, pompe, unitate)

-

Calitatea floculilor.

In caz de pericol de inghet, pompele de dozare trebuie golite pentru a impiedica deteriorarea.
Bazinul de aerare
Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, operarea trebuie verificata de cateva
ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire.
Punctele de verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric

-

Scurgeri (tevi, pompe)
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Activitati de intretinere
-

Curatarea saptamanala a comutatorul de nivel.

-

Curatarea saptamanala a indicatorul de oxigen si reglarea daca este necesara

-

Calibrarea indicatorul de oxigen o data pe luna.

Exploatarea Statiei de Epurare
Apele uzate rezultate din procesul de abatorizare pasari sunt colectate intr-un bazin de pompare
cu un volum de 80 mc in incinta amplasamentului Abator..
Pentru a reduce/elimina posibilitatea aparitiei unui disconfort datorat mirosului provenit de la
apele uzate brute si pentru ca bazinul este amplasat in aer liber sunt prevazute echipmente si
masuri de intretinere pentru minimizarea impactului care s-ar produce:
-

Pe doua laturi ale ingradirii bazinului este montata o instalatie de speyere care consta
din cate o teava prevazuta cu cate 4 diuze pe unde este pulverizata apa deasupra
bazinului

in vederea creearii unei perdele de apa. Aceasta are rolul de a absorbi

eventualele mirosuri specifice.
-

Se va urmari ca instalatia de stropire sa functioneze permanent.

-

Spuma care se aduna pe suprafata bazinului se curata periodic, se indeparteaza si se
depoziteaza in containerele pentru deseuri de abatorizare.

-

Bazinul se va curata zilnic si se va spala cu apa curata;

-

Apa de spalare va fi pompata in statia de preepurare;

Deseurile rezultate din procesul de epurare a apelor uzate se vor depozita si elimina corect si
la timp – se va evita cu strictete stationarea acestora in amplasament de la o zi la alta.
Se va avea grija ca la schimbarea containerelor pentru depozitarea deseurilor provenite din
procesul de epurare, acestea sa fie spalate si igienizate.
Se va mentine si se va completa perdeaua de verdeata din zona statiei de epurare
.Sistemul de canalizare ape uzate va fi curatat si mentinut in stare buna de functionare
Intrucat fazele mecanica si fizica pentru epurarea apelor uzate sunt amplasate in incinta inchisa
se va avea grija ca, in permanenta usile sa fie inches. Nu se va functiona cu usile deschise.

I.1.4.

Factorul de mediu SOL

In perioada de executie
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Pentru

diminuarea

impactului

asupra

solului,

se

impun

urmatoarele

masuri

de

prevenire/diminuare pentru toate situatiile in care pot aparea poluari ale solului-subsolului si
freaticului, astfel:
-

se va stabili un responsabil pentru supravegherea activitatii in santier;

-

se vor gestiona conform legislatiei in vigoare toate categoriile de deseuri rezultate din
lucrarile de constructii;

-

se va recupera si reutiliza pamantul rezultat din sapaturi;

-

nu se vor crea depozite de materiale si/sau deseuri direct pe sol;

-

nu se vor crea depozite de combustibili in cadrul organizarii de santier;

-

suprafetele de lucru vor fi restranse la minim in cadrul organizarii de santier.

In perioada de functionare
Pentru diminuarea impactului asupra solului, societatea dispune de urmatoarele amenajari:
-

pardoselile halelor de productie sunt plane, betonate, prevazute cu sifoane de
pardoseala pentru colectarea partilor grosiere;

-

caile de acces in perimetrul Abatorului de pasari sunt amenajate;

-

reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata;

-

bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate ;

-

deseurile rezultate se colecteaza si se elimina si/sau valorifica ;

-

deseurile de abatorizare se transporta pneumatic in containerele speciale amplasate in
incinta inchisa de unde se vor prelua spre eliminare/valorificare de catre SC
CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea ;

-

platformele betonate sunt realizate cu pante si rigole de colectare a apelor pluviale ;

-

produsele chimice utilizate in procesul de spalare – dezinfectie a utilajelor si spatiilor de
productie sunt pastrate in siguranta si sunt gestionate numai de personal specializat;

-

mijloacele auto ce tranziteaza incinta fermei sunt relativ noi, sunt verificate in service-uri
specializate; sunt excluse pierderile de combustibil.

I.1.5.

Factorul de mediu subsol

Pe perioada de executie a proiectului
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Nu vor fi surse de poluare a subsolului , ca atare nu sunt necesare masuri speciale pentru
diminuarea impactului.
In perioada de functionare
Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.
In ultimii 10 ani de functionare nu au fost inregistrate sesizari, reclamatii, efecte negative asupra
zonei.
Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra solului si
subsolului din amplasament.

I.1.6.

Factorul de mediu ZGOMOT

In perioada realizării investitiei
Pe perioada executiei proiectului, principala sursa de de zgomot este traficul auto

datorat

masinilor care aprovizioneaza cu materiale de constructii sau utilaje.
Lucrarile de constructii sunt in majoritate amenajari – compartimentari ceea ce conduce la
concluzia ca marea majoritate a lucrarilor se executa la interior fara a avea un aport la zgomotul
din zona.
Montajul utilajelor se realizeaza in interiorul halelor ; asadar activitatea nu va avea un aport la
zgomotul din zona.
Se poate concluziona ca zgomotul pe perioada de executie a proiectului este de mica amploare,
local si de scurta durata.
In perioada functionarii
Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite
admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:
-

Program de intretinere care implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in
instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot;

-

Toate pompele de la statia de preepurare sunt amplasate in bazine subterane ;

-

Toate echipamentele de la statia de preepurare ( unitate de filtrare, unitate de flotatie,
suflante sunt amplasate in incinta inchisa antifonata;

-

Utilajele din fluxul de abatorizare sunt in incinta inchisa.

-

Pardoseala in cladirea centralei de frig este izolata antifonic
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-

In dreptul uzinei de frig, la o distanta de cca 8 m de limita de proprietate, este construit
un panou fonoabsorbant

pentru a preintampina dispersia zgomotului spre zonele

locuibile.

In aceste conditii, se poate concluziona ca nu este impact din punct de vedere al
zgomotului cu conditia respectarii programului de verificare, remediere sau
inlocuire a partilor componente in instalatii, inclusiv cele generatoare de
zgomot
I.1.7.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE

In perioada de executie
Nu se folosesc substante si preparate chimice. Nu sunt necesare masuri de protectie.
In perioada de functionare
substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
In activitatea fermei nu se folosesc substanţele şi preparatele chimice periculoase.
Substantele dezinfectante utilizate la dezinfectia spatiilor de productie si a utilajelor sunt
descrise in tabelul de mai jos:

Denumire
produs

Utilizare

Compozitia

Fraze de risc

Calgonit 312

dezinfectant

amestecuri

R31; R34; R35; R38; R41; R50

Calgonit 373

dezinfectant

amestecuri

R31; R34; R35; R50

Calgonit 504

dezinfectant

amestecuri

R22; R34; R35; R38; R41; R50

Calgonit680

dezinfectant

amestecuri

R11; R22; R23/25; R34; R42/43; R50

Masurile de gestionare ale substantele dezinfectante pentru evitarea afectarii factirilor de mediu:
-

se aprovizioneaza in cantitati mici care sunt necesare doar unei perioade de vid
sanitar;

-

fiecare substanta utilizata este insotita de fisa tehnica de securitate;
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-

se pastreaza in spatiu inchis la care are acces doar seful de abator;

-

sunt utilizatea de personal instruit si autorizat

PROGRAMUL DE MONITORIZARE

I.2.

I.2.1.

Monitorizarea in perioada de executie

In perioada de executiei se vor face urmatoarele verificari:
-

gestionarea deseurilor produse conform HG 856/2002;

-

verificarea amplasamentelor unde se vor depozita deseurile rezultate din organizarea de
santier;

-

verificarea inspectiilor tehnice la vehiculele folosite;

-

verificarea vizuala a amplasamentului pentru depistarea la timp la unor scurgeri de
combustibili, uleiuri, etc;

-

verificarea starii de curatenie pneurilor vehiculelor care ies din amplasament.

I.2.2.

Monitorizarea in perioada de functionare

Sistemul de monitorizare in faza de exploatare a fermelor are doua componente principale:
-

monitorizarea tehnologica;

-

monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta a activitatii.

Monitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a:
-

utilajelor si instalatiilor – interventii, revizii curente, revizii capitale

-

autovehiculelor - revizii curente

-

starea retelelor de alimentare cu apa,

-

starea retelelor de canalizare,

-

parametrii de functionare a statiei de epurare

Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:
-

consumul de energie electrica;

-

consumul de carburanti

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor
echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea
efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.
Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:
-

consumul de energie electrica;

-

consumul de carburanti

Monitorizarea factorilor de mediu
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Analizele si determinarile vor fi realizate de laboratoare acreditate, iar rezultatele vor fi
inregistrate pe toata perioada de activitate a fermei.
Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de
automonitorizare. Programulul de monitorizare a activitatilor desfasurate pe amplasament va
cuprinde urmatoarele:
-

Monitorizarea emisiilor si imisiilor in aer:

- Se vor analiza emisiile de la centrala termica: CO, SO2, NOX
- Se vor analiza imisiile la indicatorul NH3, conform recomandarilor autoritatii de mediu
-

Monitorizarea nivelului de zgomot la limita de proprietate a obiectivului, conform
recomandarilor autoritatii de mediu

-

Monitorizarea calitatea apelor subterane:

Se va monitoriza concentratia indicatorilor fizico-chimici si bacteriologici precum si debitul apei
de alimentare din foraj, atat la inceputul activitatii cat si pe parcursul desfasurarii acesteia,
conform unui program prestabilit. Compararea cu limitele prevazute in Legea nr. 458/2002.
Monitorizarea in timp va putea pune in evidenta din timp si un eventual inceput al procesului de
poluare a freaticului.
-

Monitorizarea consumurilor de apa potabila

- Se vor monitoriza volumele de apa consumate din subteran. Se vor pastra aceste inregistrari.
- Se vor monitoriza volumele de apa consumate din alimentarea de la reteaua CRA Bacau. Se
vor pastra aceste inregistrari
-

Monitorizarea calitatii solurilor:

Calitatea solurilor va fi monitorizata prin efectuarea de analize de laborator cu o frecventa de 10
ani.
-

Monitorizarea si raportarea deseurilor:

Se vor inregistra si se va tina evidenta lunara a cantitatilor de deseuri.
Conformarea cu cerintele BAT

Cerinta BAT

Situatia in instalatie

Monitorizarea consumului de apă
potabila

Se va tine evidenta lunara a
consumurilor de apa

Monitorizarea consumului de
energie
Monitorizarea consumului de
carburanti
Monitorizarea volumelor de apa
uzata provenite de la spalari hale

Se va tine evidenta lunara a
consumurilor de energie
Se va tine evidenta lunara a
consumurilor carburanti
Se va tine evidenta lunara a volumelor
de apa uzata

Comentarii
privind
conformarea
cu BAT

Conform BAT
Conform BAT
Conform BAT
Conform BAT
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Monitorizarea volumelor de apa
menajera
Monitorizarea deseurilor

J.

Se va tine evidenta lunara a volumelor
de apa menajera
Se va tine evidenta cantitatiilor de
deseuri rezultate

Conform BAT
Conform BAT

O DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE
PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI,
DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN
FAŢA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ŞI/SAU
DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL ÎN CAUZĂ.

Pe amplasamentul Abatorului de pasari nu se utilizeaza substante care sa determine incadrarea
in categoriile de risc conform prevederilor Directivei SEVESO.
Este in uz un un registru pentru evidenta urmatoarelor: accidente/ incidente, schimbari de
procedura, evenimente anormale, constatarile inspectiilor de intretinere.
Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se
prezinta in tabelul de mai jos
Tipuri de accidente
Scenariu de accident
sau de evacuare
anormala

Probabi
litatea
de
produce
re

Consecintel
e producerii

Masuri luate sau propuse
pentru minimizarea
probabilitatii de producere

Actiuni planificate
in eventualitatea ca
un astfel de
eveniment se
produce

Avarii la instalatiile
hidroedilitare

Redusa

Poluarea
solului,
subsolului si
panzei
freatice

Intretinerea corespunzatoare,
verificarea periodica a retelelor
de canalizare, respectarea
programului de curatire trasee
si bazin stocare

Unitatea are elaborat
un plan de interventii
cu responsabilitati

Explozie - Avarie la
reteaua de gaz metan

Redusa

Pierderi

Intretinere corespunzatoare a
retelei; instruirea personalului

Unitatea are elaborat
un plan de interventii
cu responsabilitati

umane
Pagube
materiale

Incendii

Redusa

Poluare

Se respectă instructiunile de

atmosferica;

prevenire si interventie in caz

Impact
vizual;
Pagube
materiale
si/sau umane

de incendii.

Unitatea are
elaborat un plan
de interventii cu
responsabilitati

La acestea se adauga masurile
de prevenire adoptate in faza
de proiectare

O mapa (va cuprinde planurile strict necesare) pentru evenimente neprevazute va ajuta
titularul activitatii sa rezolve situatii neplanificate referitoare la emisii si incidente cum ar
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fi poluarea apei sau a altor factori de mediu, daca acestea apar. Aceasta poate, de asemenea,
acoperi orice riscuri de incendiu si posibilitatea unui act de vandalism.
Mapa pentru evenimente neprevazute va include:
-

un plan al fermei aratand sistemele de drenaj si surse de apa;

-

detalii despre echipamentele disponibile in abator , sau disponibile la
cerere, care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare;

-

numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati

-

planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale, cum ar fi incendii,
scurgeri de la retelele de canalizare sau rezervoarele de stocare a apelor
uzate, pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune, titularul activitatii va elabora toate
documentele solicitate in procedura de autorizare si care vizeaza situatiile de risc, respectiv:
-

Plan de interventie in cazul poluarilor accidentale si dezastre;

-

Plan de interventie in caz de incendiu;

-

Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a
unui eveniment care poate conduce la o poluare

-

Alte asemenea planuri de masuri solicitate de autoritatile competente.

K.

UN REZUMAT NETEHNIC AL INFORMAŢIILOR FURNIZATE
LA PUNCTELE PRECEDENTE. REZUMATUL NETEHNIC AL
INFORMAŢIILOR FURNIZATE ÎN CADRUL RAPORTULUI
PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCLUDE ŞI
CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ, ALE
STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA
CORPURILOR DE APĂ ŞI ALE POLITICII DE PREVENIRE A
ACCIDENTELOR MAJORE SAU ALE RAPORTULUI DE
SECURITATE, DUPĂ CAZ.

K.1.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titularul proiectului – S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU, propune extinderea
capacitatii de productie prin implementarea proiectului EXTINDERE ABATOR PASARI.
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ABATORUL DE PASARI este amplasat in teritoriul administrativ al municipiului Bacau, pe
Calea Moldovei nr. 230, in partea de nord a municipiului. Acesul la Abator se realizeaza printrun drum betonat, cu latimea de 3,5 m, racordat la drumul national Bacau – Piatra Neamt .
Vecinatati:

- N – proprietati particulare
- S – proprietati particulare
- E – drum national Bacau – P. Neamt – Calea Moldovei
- V – Fabrica de praf oua – Agricola International

Prezenta documentatie are ca scop extinderea si modernizarea unei unitati existente de
abatorizare pasari prin reconfigurarea fluxului tehnologic, modificarea unor compartimentari
interioare, realizarea unor extinderi si desfiintarea unor cladiri existente.
Noile instalarii satisfac conditiile de bunastare ale pasarilor, normele sanitar-veterinare si de
biosecuritate precum si recomandarile celor mai bune tehnologii aplicate in tarile Uniunii
Europene.
Perioada de implementare a proiectului este 26.07.2019 – 22.11.2020
Capacitatea abatorului de pasari, dupa modernizare:
-

capacitate pe ora: 13.500 capete/ora

-

program de abatorizare: 8 ore//zi; 5 zile/saptamana; 51 saptamani/an

-

greutatea puiului adus la abatorizare: 2,4 kg

-

Capacitate = 13.500 capete/ora x 8 ore/zi x 5 zile/saptamana x 51 saptamani/an x 2,4
kg/cap = 60.096 tone/an carne in viu

Produs obtinut: 44.342 t/an; respectiv : 174 to/zi.
Obiectul investitiei consta in:
-

Amenajari, recompartimentari spatii, achizitie linie tehnologica pentru abatorizare pasari

-

extinderea zonei de receptie pasari;

-

realizarea unei extinderi de cladire in care sa se amenajeze spatii pentru expeditie,
depozitare si ambalare;

-

reconfigurarea spatiului interior pentru cladirea C32 – Depozitare selectiva SNCU pentru
introducerea centralei termice in incinta cladirii.

-

reorganizarea accesului din strada Arinilor prin amenajarea cabina poarta si acces bariera

-

reorganizarea si recompartimentarea cladirii abator

-

achizitia si montarea intregii linii de abatorizare pasari
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Pentru implementarea proiectului societatea detine Certificatul de Urbanism nr. 233/18.04.2019
emis de Primaria Bacau

K.2.

DESCRIEREA INSTALATIEI
SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Abatorul de pasari a functionat pana in prezent in baza:
Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 120/7.05.2019;
Autorizatie integrata de mediu nr. 1/27.02.2019;
Descrierea instalatiei
Denumire
I Echipamente pentru linie receptie
-containere transport pasari – 80 buc
II.Echipamente linie taiere/asomare
-conveior aerian-40 m cu 260 cirlige
-taietor automat
III.Echipamente deplumare/oparire
-modul oparire-2 buc
-modul deplumare - 1 buc
-dispozitiv de gresare lant
-dispozitiv de spalare lant
-extractor automat de cap si trahee
IV.Echipamente pentru linie eviscerare
-conveior de eviscerare-105-110 m cu 720-750 cirlige
-masina de deschidere cloaca
-pompa de inalta presiune
-eviscerator automat
-smulgator de gituri
-masina de spalat interior/exterior
-spalator de cirlige
-dispozitiv de spalare lant
-conveior pentru organe 40-50 m cu 300-320 cirlige si dispozitiv de pozitionare
cirlige
-statie de inspectie veterinara
-extractor de fiere
-instalatie de vacum pentru fiere
Jgheab de transport organe
-statie de descarcare organe
V.Echipamente pentru linie organe
-racitor cu suport pentru ficat
-racitor cu suport pentru inimi si pipote
-agitatorVI.Echipamente pentru linie pre-racire (tunel soc) si refrigerare
-conveior tunel refrigerare 25 m
-lant refrigerare 2000 m cu dispozitiv de ungere
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-conveior tunel soc refrigerare 600-800 m cu 3000-5300 cirlige
-3 unitati de umidificare interior/exterior produs
-8 unitati de umidificare exterior produs
-sistem de racire dotat cu evaporatoare,valve si fitinguri , conducte si panou de
comanda si control
VII.Echipamente pentru linie calibrare
-sistem de transfer de pe linie refrigerare pe linie calibrare
-conveior calibare cu min400-max700 cirlige si 70-100m lungime.
-statie de cintarire
-5 statii de descarcare
-dispozitiv degajare cirlige
-dispozitiv ungere lant
VIII.Echipamente pentru linie transare-dezosare
-sistem de transfer de pe linia de calibrare pe linia de transare
-conveior transare 65-75 m cu 230-270 cirlige si dispozitiv pozitionare cirlige
-panou comanda si control linie transare
-modul intindere aripi
-modul ghidare aripi
-modul taiere aripi
-modul taiere piept cu os
-modul taiere pulpe anatomice
-modul taiere pulpa inferioara/superioara
-dispozitiv gresare lant
-dispozitiv spalator cirlige
-sistem imprejmuire de protectie transare
-sistem de dezosare piept: depielitare, indepartare excrescente, scoatere os
clavicula,taiere jumatati fileu,extragere fileu
IX.Sistem de comanda si control proces abatorizare
X.Echipamente evacuare deseuri din abatorizare
XI.Echipamente ambalare, marcare si etichetare
-masini automata ambalare carcasa si parti transate- 1 buc
- masini ambalare in folie stretch manuala carcasa si parti transate-1 buc
- cintare- 2 buc
XII.Echipamente igienizare
-statie spalare sub presiune cu 14 sateliti
-ecluza igienica
-spalatoare maini – 20 buc
XIII.Echipamente laborator
-analizator automat carne
-aparat pentru determinarea proteinei din carne
XIII.Echipamente de transport intern-Elctrostivuitor

K.3.

DESCRIEREA
PASARI

PROCESULUI

TEHNOLOGIC

DE

ABATORIZARE

Activitati propriu-zise de abatorizare, care la un anumit punct din fluxul tehnologic se separa
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pe doua linii, in functie de comenzi: refrigerare simpla si congelare
-

Receptia cantitativa si calitativa
Asteptare
Descarcare
Asomare
Sacrificare
Sangerare
Oparire
Deplumare;
Eviscerare
Spalare
Racire
Transare-Dezosare
Ambalare-etichetare
Refrigerare
Cogelare
Ambalare
Depozitare
Livrare

Numele
procesului
Transport pasari
vii

Cod
proces
I

Receptie
cantitativa si
calitativa

II

Sacrificare

III

Eviscerare

IV

Preracire

V

Racire

VI

Transare

VII

Preambalare

VII

Refrigerare -

IX

Capacitate
maxima
Transportul pasarilor vii de la ferme se face in camioane
24 containere
speciale prevazute cu containere din plastic.
/masina 250-300
pasari/container
Receptia cantitativa si calitativa a pasarilor vii urmata de 13.500 capete/ora
o perioada de odihna cuprinsa intre 30 minute si trei ore
se face in sectorul destinat receptiei. Aceasta este in
incinta inchisa., prevazuta cu perdele de aer pentru
indepartarea inesctelor
Sacrificarea pasarilor vii are loc in mai multe etape:
13.500 capete/ora
asomare; sacrificare-sangerare; oparire; deplumare;
separare cap, picioare de carcase; deschiderea cavitatii
abdominale
Operatiunea consta in extragerea pachetului intestinal , 13.500 capete/ora
extragere gusa si trahee, separare organe (ficat, inima,
pipota)
Se realizeaza printr-un tunel cu trei nivele, prin
13.500 capete/ora
sprayere, printr-un soc termic relizat prin schimbul de
temperatura intre carcasa calda si aerul racit ajugand la
o temperatura de 10-15°C de la 35°C.
Procesul se desfasoara in patru tunele de racire cu
13.500 capete/ora
doua nivele ale conveierului supraetajat unde are loc
racirea astfel incat la iesirea din tunel carcasa atinge in
interiorul pieptului 3÷4°C.
Cu ajutorul modulelor de transare automate se pot 13.500 capete/ora
detasa aripile, pieptul cu os, pulpele intregi sau
anatomice, pulpele superioare si inferioare.
Ambalarea sortimentelor din carne de pasare, tip
carcasa sau transate si dezosate se realizeaza intr-o
gama variata in pungi sau tavita.
Produsele din carne de pasare ambalate in pungi,
Descriere
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Mentinere

Congelare

X

Ambalare finala

XI

Depozitare

XII

Lotizare

XIII

Livrare produse
congelate si/sau
refrigerate

XIII

tavite, in cutii de carton sau vracuri sunt mentinute si
lotizate la temperatura de 0÷2°C in camere de
refrigerare.
Congelarea produselor din carne de pasare ambalate
se realizeaza ultrarapid la o temperatura a aerului de 35/-40°C intr-un timp scurt de aproximativ 3-6 ore
Ambalarea finala a produselor congelate se realizeaza
in cutii de carton sau in saci de polietilena stocate pe
paleti metalici.
Depozitarea produselor din carne de pasare congelate
se realizeaza prin stivuirea paletilor metalici intr-un
depozit de capacitatea 200 tone la o temperatura de 18/-20°C pe sistem de rastele metalice
Pregatirea comenzilor pe clienti pentru carne
congelatasi refrigerata
Livrarea se realizeaza cu masini proprii din cadrul
departamentului transporturi pentru reteaua de
magazine propriii dar si cu mijloace de trasport ale
diversilor beneficiari.

Instalatii conexe:
1. Centrala frigorifica este destinata pentru asigurarea frigului necesar procesului tehnologic de
abatorizare. Centrala este compusa din urmatoarele circuite:
-

Circuit de conditionare compus dintr-o instalatie pe freon ecologic A 404 si un
circuit ce functioneaza pe monoetilenglicool cu recirculare interioara.

-

Circuit de refrigerare carcase pui ce functioneaza pe amoniac si asigura
temperatura de (-10 ˚C) si trei camere de pastrare produse refrigerate : una
functioneraza pe monoetilen glicool si doua functioneaza pe freon ecologic R
404 A.

-

Circuit de pastrare produse congelate care functioneaza pe amoniac si
asigura temperatura de (-30 ˚C) cu un depozit de mentinere care asigura
temperatura de (-18˚C)

-

Circuit de congelare produse care functioneaza pe amoniac si asigura
temperatura la aspiratie de (-45 ˚C) iar in tunelul de congelare (-30 ˚C - (-35
˚C)

Toate utilajele necesare acestor circuite de racire sunt amplasate in incinta inchisa, in centrala
frigorifica.
Modul de functionare, parametrii si interventiile sunt inscrise intr-un jurnal de bord care se afla in
incinta centralei.
Depistarea pierderilor difuze se face permanent si se intervine acolo unde situatia o impune.
Pentru utilajele aferente centralei exista un Plan de revizie si reparatie a utilajelor (compresoare)
si un Plan de verificare a recipientilor de catre ISCIR.
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Se anexeaza copii dupa: - Fisa de parametri
- Proces verbal de urmarire a functionarii instalatiilor
- Fisa de mentenanta a utilajului
- Proces verbal de verificare tehnica ISCIR
2. Centrala termica
Agentul termic este asigurat de centrala termica proprie care va functiona pe gaze naturale.
Centrala termica va fi formata din 2 tipuri de cazane:
- doua cazane de 3.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva) pentru preparare apa calda
menajera si tehnologica
- doua cazane 1.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva ) pentru incalzire si climatizare
calda menajera.
Sistemul va fi redundant un acazan activ si un cazan in stand-by.
Camera centralei termice se va prevede

intr-un spatiu corespunzator conform presciptiilor

tehnice ISCIR C9 – 2010.
Cazanele vor functiona alternativ astfel incat sa fie folosite in mod egal ca timp de functionare.
Arzatoarele cazanelor vor fi modulante de la 15 la100% cu automatizare pentru vane cu 3 cai.
Fiecare cazan va fi prevazut cu cos de fum autoportant Ø500 mm respectiv Ø 400, H=7m ,
vase de expasiune , supape de siguranta.
3. Atelier intretinere
In cadrul atelierului se executa activitati de intretinere mici reparatii numai pentru utilajele din
dotarea instalatiilor din amplasament.
Atelierul este dotat cu:


strung – 1 bucata



freza – 1 bucata



masina gaurit – 1 bucata



polizor – 1 bucata

4. Statia de pre-epurare pentru apele uzate tehnologice
Amplasarea statiei de preepurare este in spatele Fabricii de Praf Oua, punct de lucru aflat tot in
proprietatea societatii Agricola International, avand urmatoarele vecinatati:
N – strada Arinilor
S – proprietati particulare
E – Canal Bistrita
V – strada Calea Moldovei si proprietati particulare
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Statia de pre-epurare este amplasata in apropierea limitei estice a incintei, fiind pozitionata la 7
m de canalul de fuga al raului Bistrita, la 10,15 m de proprietatile particulare aflate la limita de
proprietate dispre NV, la 29,65 m de str. Arinilor, si la 2 m de aleea de acces in incinta Fabricii
de Praf Oua.
Acest amplasament al statiei de preepurare ofera urmatoarele facilitati:


in vecinatate este o singura locuinta proprietate particulara, situata in zona opusa
incintei statiei de epurare, avand si declaratia proprietarului precum ca nu este afectat
de acesta investitie;



in zona exista posibilitatea unei bune aerisiri a aerului intrucat dispersia aerului este
inlesnita de amplasarea statiei in vecinatatea canalului de fuga al raului Bistrita si de
lipsa constructiilor ceea ce conduce la eliminarea situatiilor de disconfort;



zona este prevazuta cu perdea de protectie, plantata si intretinuta de societatea noastra.

Echipamente statie preepurare
1) sistem filtrare-flotare:
- pompa alimentare filtru
- filtru rotativ cu tambur
- pompa alimentare unitate flotare
- unitate flotare
- pompa namol
2) sistem tratare biologica
- mixer bazin selectare
- sisteme aerare-2 buc
- sistem submersibil aerare
- dispozitiv de control nivel bazin aerare
- dispozitiv masura si control oxigen
- instalatie evacuare apa tratata
- pompa evacuare namol in exces
- panou de comanda si control
3) sistem deshidratare
- pompa spalare
- tambur deshidratare

5. Laborator uzinal
Echipamente laborator uzinal:
- Instalatie demineralizare proteina;
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- Aparat de distilat azot;
- Aparat de extractie grasimi;
- Etuva;

Etapa

Proces

Descriere flux de productie
actual

1.

RECEPTIE
CANTITATIVA
SI
CALITATIVA

2.

ASTEPTARE

- se cantaresc mijloacele de
transport pasari vii si se verifica
documentele sanitar-veterinare
care insotesc transportul;
- receptia calitativa consta in
verificarea starii de sanatate a
pasarilor si documentelor care
atesta calitatea materiei prime;
- este perioada de timp in care
pasarile se vor linisti dupa
descarcarea
containerelor,
conform
politicii
pentru
bunastare a animalelor si este
de minim 30 minute.
- dupa perioada de asteptare,
containerele cu navetele cu
pasari sunt dirijate cu ajutorul
motostivuitoarelor catre banda
de incarcare, navetele cu pui
sunt transferate catre banda de
agatare de unde pasarile sunt
agatate manual pe conveerul de
sacrificare, dupa care sunt
inspectate vizual de catre un
tehnician
sanitar-veterinar.
Timpul de la agatare pana la
asomare nu trebuie sa fie mai
mare de 3 min.
- pasarile care trec de inspectia
vizuala sunt asomate intr-un
asomator cu baie de apa prin
care trece un curent cu
frecventa
inalta
(Parametri:
380Hz, 90 V, 3 A)
- dupa asomare puii sunt
sacrificati cu un modul prevazut
cu un cutit sub forma de disc, iar
perioada de sangerare este de
min. 2,5 minute.
- dupa sangerare pasarile intra
in doua bazine de oparire
prevazute cu diuze de barbotare
a apei la o temperatura de 52-

3.

AGATARE

4.

ASOMARE

5.

SANGERARE

6.

OPARIRE

Descriere flux de productie dupa
modernizare pentru capacitatea de
13.500 capete/ora
Achiziție sistem de cantarire individuala a
pasarilor, format din 2 cantare în flux
continuu care cântăresc cuștile pline și
imediat după golire, oferind informații
precise cu privire la greutatea lotului ce
urmează sa intre la sacrificare.
Extindere constructiva
așteptare.

a

zonei

de

Modernizare sistem de încărcare custi
Anglia
Autoflow
pentru
preluarea
capacitatii de 13.500 capete/ora.

Asomarea va avea loc înaintea agatarii,
prin introducerea sistemului de asomare
cu CO2.

Modernizare linie de sângerare pentru
preluarea
capacitatii
de
13.500
capete/ora.
Inlocuirea echipamentelor + schimbarea
solutiei tehnice din oparitoare cu abur în
oparitoare cu apa calda.
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7.

8.

54°C
- timpul de oparire este de 3
minute
- la sfarsitul programului apa
este schimbata
DEPLUMARE
- deplumarea se realizeaza cu Inlocuirea echipamentelor și upgrade
trei deplumatoare si un finisor pentru preluarea capacitatii de 13.500
prevazute cu degete de cauciuc. capete/ora
Se adauga 2 deplumatoare noi, cu o
tehnologie noua, care vor deservi
începutul și sfârșitul procesului de
deplumare și care vor asigura o calitate
ridicată a carcasei înainte de eviscerare.
EXTRACŢIE
- în această etapă are loc Inlocuirea
echipamentelor
pentru
CAP
ŞI extracţia capului şi a traheei.
preluarea capacitatii de capete/ora

9.

TRAHEE
TĂIERE
GHEARE

10.

TĂIERE
CLOACĂ

11.

EVISCERARE

12.

EXTRACŢIE
GÂTURI

13.

TAIERE
PIELE GÂT

- tăierea ghearelor se face
concomitent cu transferul puilor
de pe linia de sacrificare pe linia
de eviscerare de către un disc
rotativ cu posibilitate de reglare
în funcţie de mărimea puilor la
sacrificare.
- se extrage cloaca şi Bursa lui
Fabricius, astfel încât cloaca şi o
parte
din
intestine
sunt
suspendate pe partea dorsală a
carcasei.
- dupa taierea capului si a
ghearelor, pasarile trec prin
modulul de taiere cloaca apoi
prin modulul de eviscerare unde
se realizeza separarea carcasei
de pachetul intestinal

Inlocuirea
preluarea
capete/ora

echipamentelor
capacitatii
de

pentru
13.500

Inlocuirea
preluarea
capete/ora

echipamentelor
capacitatii
de

pentru
13.500

Inlocuirea
echipamentelor
pentru
preluarea
capacitatii
de
13.500
capete/ora și introducere linie automate
de colectare a organelor.
Viscera handling - linie de separare
individuala a organelor de pe pachetul
intestinal care în prezent se face manual
și care va conferi acestor produse o
calitate superioara.
Linia este formata dintr-un conveyor cu
carlige de transport pachet intestinal care
trece prin urmatoarele module: separare
pipota, inima, ficat care ulterior sunt
fasonate mecanic sau manual.
-este realizată o detaşare a Inlocuirea
echipamentelor
pentru
gâtului de carcasă. Ciclul de preluarea capacitatii de 13.500 bph
detaşare a gâtului este executat
în timpul rotirii unităţilor de
detaşare.
-controlul
pielii
gâtului Inlocuirea
echipamentelor
pentru
îndepărtează resturile de guşă, preluarea
capacitatii
de
13.500
trahee, esofag şi timus aderente capete/ora
pe pielea gâtului realizând în
acelaşi timp şi o spălare a
carcasei.
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14.

SPALARE

15.

RACIRE
CARCASĂ -

16.

RACIRE
ORGANE

- organele si gaturile sunt
depozitate
in
spatiile
de
refrigerare, timp de aproximativ.
4 h, timp în care se atinge
temperatura optimă, între 0÷4ºC

17.

TRANSARE –
DEZOSARE FELIERE

- dupa racire, carcasele intra in
sectia de transare unde pot fi
transate in parti anatomice si
apoi dezosate in functie de
comenzi la o temperature a
aerului de maxim 12°C

-carcasele
eviscerate,
trec
printr-un modul unde sunt
spalate cu apa la presiune si
debit marit
- carcasele eviscerate si spalate
intra in tunelele de racire (5
tunele etajate) unde are loc o
racire in aer la o temperatura
cuprinsa intre (-0,5) ÷ (-3)°C;

Inlocuirea
echipamentelor
pentru
preluarea
capacitatii
de
13.500
capete/ora + introducere tehnologie noua
Extindere capacitate de răcire prin
crearea unui tunel șoc situat deasupra
tunelelor de racire existente.
Acest tunel de răcire va prelua noua
capacitate de transare de 7.200
capete/ora
Tunelul este format din 1700 ml de
conveyor, dispus pe 2 rânduri unde
carcasele sunt racite cu ajutorul unei
instalatii de răcire cu amoniac cu puterea
de 1020 kw termici, special construita
pentru aceasta destinație.
Schimbarea tehnologiei din răcirea
organelor cu apa în răcire cu aer pe
benzi transportoare.
Benzi racire organe Makelis - benzi
racire organe dupa separare individuala.
In prezent se racesc cu apa.
După răcire carcasele sunt transferate pe
linia de sortare.
Aceasta linie este formata dintr-un
smartwhear (cantar inteligent) care va
cântări fiecare carcasa în vederea
distribuirii pe una din cele doua linii de
transare.
După cantarire carcasele trec printr-un
modul de verificare a calitatii (IRIS) care
va fotografia fiecare carcasa și va
compara rezultatul cu o baza de data,
pentru a directiona carcasele cu defecte
pe o linie separata.
În funcție de logistica producției
carcasele vor fi directionate pe noua linie
de transare cu capacitatea de 7.200
capete/ora.
Aceasta linie este formata dintr-un
conveyor care va directiona carcasele de
pasăre prin mai multe module de tăiere,
din care vor rezulta piese transate în flux
continuu:
Modul tăiere aripi – format din taierea
varfului, taierea bucatii mediene și
detasarea bucatii superioare.
Modul tăiere piept,
Modul tăiere spate,
Modul tăiere pulpa anatomica,
Modul tăiere pulpa cu spate,
Modul tăiere spinari,
Modul tăiere pulpa superioare/ciocanica.
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Aceasta linie este deservita de un sistem
de vacuum (sistem B), care va colecta
oasele și resturile rezultate din transare
și le va directiona către secție MDM.
Pieptul cu os rezultat în urma transarii
este directionat către una din cele 2
mașini de dezosare automata AMFi.
Aceste echipamente după dezosare
separa pieptul de file rezultand 2 bucăți
de piept și 2 bucăți de file.
Aceste produse sunt directionate cu
ajutorul benzilor transportoare către
statiile de fasonare unde operatorii
selecteaza bucățile de piept în vederea
calibrarii.
Aceasta operațiune se realizeaza cu
ajutorul unui echipament (GRADER) cu 8
porți. Acest echipament cântărește
individual bucățile de piept și le
selecteaza după calibre în vederea
formarii de pachete cu greutate fixa.

18.

19.

REFRIGERARE
– MENTINERE

AMBALARE

Pulpele superioare rezultate în urma
transarii cu linia de 7.200 capete/ora sunt
directionate
cu
ajutorul
benzilor
transportoare
la
echipamentul
de
depielitare și la echipamentul dezosare,
rezultand pulpe superioare dezosate fare
piele.
Logistica benzi transportoare Nawi schimbarea conceptului de transport al
produselor din zona de transare catre
buffer si ambalare. Se refolosesc bucati
din benzile actuale! Este trecut pe proiect
doar 50%.

- este spatiul in care carcasele
sau piesele transate (pentru a
evita stationarea in sectie) sunt
mentinute la o temperatura de
maxim
+4°C
in
interior;
temperatura aerului in camera
de refrigerare este de 0÷2°C
- carcasele si piesele transate Marirea capacitatii de ambalare prin
sunt ambalate in pungi din achiziția de echipamente noi.
polietilena, tavite stretch sau în
tavite polipropilena în atmosfera
controlata (amestec de gaz),
baxuri sau vrac în scopul livrării
ca produs refrigerat sau pentru
congelare;
- în urma ambalării carcaselor,
rezultă carcase neconforme,
acestea sunt redirecţionate spre
tranşare. Carcasele neconforme
sunt carcasele care prezintă
sângerări sau cheaguri de
sânge (pot prezenta înroşiri ale
aripilor, pieptului şi a pulpelor),
diverse
contuzii
(prezintă
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20.

ETICHETARE

21.

CONGELARE

22.

AMBALARE
FINALA/
PALETARE

23.

TRANSFER

24.

DEPOZITARE

25.

LIVRARE

contuzii la nivelul pieptului sau a
membrelor inferioare), rupturi
ale pielii sau nu corespund din
punct de vedere al culorii (pot
prezenta decolorări ale pielii).
- dupa ambalare produsele sunt
etichetate respectand legislatia
în vigoare;
- produsele pot fi etichetate
suplimentar in functie de
cerintele clientilor;
- produsele ambalate destinate
congelarii sunt dirijate in tunelul
de congelare ultrarapida la o
temperatura de -35/-40°C

- produsele refrigerate ambalate
se paleteaza și de cantaresc
- produsele congelate sunt
ambalate final in pungi/saci
polietilena si transferate in cutii
din carton, dupa care sunt
paletate și cantarite

- produsele refrigerate si/sau
congelate paletate se predau
catre Depozitul de lotizareasteptare
- paletii cu produse congelate
sunt depozitati, dupa cantarire,
in depozitul de mentinere
produse
congelate
la
o
temperatura de minim -18°C
- produsele refrigerate sunt

Marirea capacitatii de etichetare prin
achiziția de echipamente noi.

Relocare depozit congelare.
Masina procesare MDM+Plate Freezer –
Aceste echipamente vor prelua oasele
rezultate în urma transarii și le va
prelucra rezultand un produs sub forma
de pasta care va fi congelata în blocuri
de 20 kg cu ajutorul unui echipament de
congelare rapidă (Plate freezer).
Linia de congelare rapidă IQF este o linie
noua care permite congelarea individuala
rapidă, a pieselor transate, circa 1 h cu
capacitatea de 1000 kg/h, dupa care
urmeaza calibrarea pe unitatea de
ambalare si ambalarea in masina
verticala. Prin acest proces se asigura o
calitate foarte buna a acestui tip de
produs.
Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de productie.
Masina spalat navete - noua se adauga
celei existente in cladirea noua pentru
preluare capacitatii suplimentare de
producție.
Masina formare cartoane – se adauga în
clădirea noua, pentru a compensa
marirea capacitatii de producție orara.
Pentru preluarea capacitatii de 7.200
capete/ora se vor achizitiona 3 linii de
ambalare formate din mașina de ambalat
TS și echipament de cantarire și
etichetare a tavitelor ambalate.
Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de productie.
Marirea capacitatii de producție prin
construirea unui nou spațiu de productie.

Marirea capacitatii de producție prin
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scoase din depozit si livrate construirea unui nou spațiu de productie.
catre destinatia stabilita cu
documentele
de
insotire
aferente (aviz de insotire si
declaratia de conformitatate);
- produsele congelate sunt
scoase din depozit respectand
principiul FIFO apoi livrate catre
clienti;
-transportul se realizeaza cu
masini izoterme igienizate si
racite in prealabil, dotate cu
instalatii
frigorifice
conform
normelor sanitar veterinare in
vigoare.

K.4.

ASIGURAREA CU UTILITATI

K.4.1.

ALIMENTAREA CU APA POTABILA

Alimentarea cu apa potabila a Abatorului de pasari este asigurata din doua surse:
(i) prin racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Bacau,
(ii) din sursa proprie
(i) Alimentarea cu apa potabila de la reteaua de apa potabila a municipiului Bacau se
realizeaza prin racord din conducta stradala din Calea Moldovei, printr-un camin de bransare, in
baza Contractului nr. 135/29.06.2011, incheiat cu Compania Regionala de Apa Bacau.
Racordul de alimentare cu apa este executat dintr-o conducta Dn 219x6 mm care alimenteaza
rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 2x750 mc, amplasat in incinta abatorului.
Masurarea debitului de apa se realizeaza cu un debitmetru tip Dn = 100 serie 01W0336605..
(ii) Pentru alimentarea cu apa din sursa proprie, societatea are incheiat Contractul nr.
5001/1.01.2015, incheiat cu ABA SIRET Bacau. Societatea are in dotare 3 foraje situate pe
amplasament, cu o adancime de 10,0 m care capteaza apa din straturile acvifere formate din
nisip si pietris interceptate intre adancimile 3,5–6,0 m si 6,7–8 m din lunca raului Siret.
Caracteristicile hidrogeologice ale forajelor sunt urmatoarele:


nivel hidrostatic

3,0 m;



nivel hidrodinamic

6,0 m;



debitul de exploatare foraj 6,0 – 8,0 mc/h

Masurarea debitului de apa se realizeaza cu un debitmetru tip WP-MFD22.
Apa preluata din reteaua oraseneasca si apa preluata din sursa proprie sunt amestecate si
stocate rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 2x750 mc, amplasat in incinta abatorului.
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Pentru asigurarea debitului de apa si a presiunii necesare in reteaua de distibutie exista o statie
de pompare echipata cu urmatoarele utilaje: Statia de pompare este intr-o incinta special
construita care poarta denumirea de Camera pompelor, acesta incinta adaposteste atat grupul
de pompare hidrofor pentru apa menajera si tehnologica cat si grupurile de pompare aferente
instalatiilor de sprinklere, hidranti interiori si exteriori.
Pentru consum menajer si tehnologic:


electropompa LOTRU 125, 3 bucati (2A + 1R) cu caracteristicile: Q = 80 mc/h; H = 45 mCA;
P = 17 kw/h;



electropompa SADU 100, 2 bucati (1A + 1R) cu caracteristicile: Q = 100 mc/h; H = 50 mCA;
P = 17 kw/h.
- Grup de pompare pentru sprinklere amplasat in statia de pompare, format din:
Agregat cu 3 pompe (2A+1R) + 1 pompa pilot. Grupul de pompare avand Q = 136 m³/h, H =
60 m P=6 barr
echipat cu rezervor de hidrofor V = 500L; inclusiv tablou electric aferent
Pompa pilot aferenta grup de pompare sprinklere, Q = 10 m³/h, H = 65 m P=6,5 barr
Un grup de pompare format din 2 pompe active si una de rezerva pentru ridicarea presiunii,
grupul avand Q = 70.8 mc/h, H = 71.7 mCA, P=7,08 barr. Grup de pompare de referinta
Recipient de hidrofor cu membrana V = 1000 litri, Pn = 10 bari;
Presostate pentru pompe.
Pentru incendiu :
Grup de pompare pentru hidranţii interiori amplasat in statia de pompare, format din:
Agregat cu 2 pompe montate pe acelasi sasiu.
Grupul de pompare avand Q = 9.0 m³/h, H = 55 m P=5,5 barr – echipat cu rezervor de hidrofor
V = 200L; inclusiv tablou electric afferent
Grup de pompare pentru hidrantii exteriori amplasat in statia de pompare, format din:
Agregat cu 3 pompe montate pe sasiu (2A+1R). Grupul de pompare avand Q = 108 m³/h, H =
60 m (P=6BAR) echipat cu rezervor de hidrofor V = 500L; inclusiv tablou electric aferent.
Distributia apei in incinta abatorului se realizeaza in sistem unitar de la statia de pompare printro conducta Dn 108x4 mm, montata la adancimea de 1,0 m de la sol. Pe traseul conductei sunt
prevazute camine de sectionare in care sunt montate vane de sectionare si hidranti de incendiu.
In incinta, societatea este dotata cu hidranti cu un singur jet, reteaua avand diametrul Dn 3“,
apa de incendiu este asigurata din aceeeasi retea de apa potabila din incinta.
Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de cca. 1.100 m.
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MODUL DE FOLOSIRE A APEI

Apa este utilizata in urmatoarele scopuri:

K.4.2.

-

pentru consum menajer

-

pentru consum tehnologic

-

pentru spalare- dezinfectie spatii de productie

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica: pe baza de contract de la reteaua de distributie a Sistemului
Energetic National.
Alimentarea cu energie electrica a incintei se realizeaza din 3 transformatoare cu puterea de
Sn=1000kVA fiecare si inca doua transformare cu puterea de Sn=1600kVA fiecare echipate cu
tablouri generale de joasa tensiune. Transformatoarele aflate in dotarea societatii folosesc ca
agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidant, din punct de vedere calitativ
corespunzand STR 12780/1988 fara a contine compusi policlorurati.
Energia electrica si termica se foloseste eficient, in conformitate cu cerintele BAT.
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua de gaze din zona, gazul metan fiind folosit la
centrala termica din dotarea societatii.
AGENTUL TERMIC
Agentul termic este asigurat de centrala termica proprie care va functiona pe gaze natural.
Centrala termica va fi formata din 2 tipuri de cazane:
- doua cazane de 3.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva) pentru preparare apa calda
menajera si tehnologica
- doua cazane 1.5 MW (1 cazan activ si 1 cazan de rezerva ) pentru incalzire si climatizare
calda menajera.
FRIGUL
Necesarul de frig este asigurat de centrala de frig din dotare pentru urmatoarele domenii:
conditionare spatii tehnologice (4 - 8 0C); refrigerare (0 – 4 0C), congelare [(-12) – (- 20) 0C],
congelare rapida [(-35) – (- 40) 0C]
Este destinata pentru asigurarea frigului necesar procesului tehnologic de abatorizare. Centrala
frigorifica va fi suplimentata cu un chiller nou pentru conditionarea spatiului nou creat in hala
abator pasari.
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K.5.

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII
EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR

K.5.1.

FACTORUL DE MEDIU APA

PENTRU

RETINEREA,

Colectarea apelor uzate din incinta se realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora facanduse tot in sistem divizor.
Apele uzate menajere de la obiectele grupurilor sanitare, precum si sifoanele de
pardoseala din grupurile sanitare si apele provenite de la spalare-dezinfectie dupa finalizarea
procesului de abatorizare vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin
curgere gravitationala prin racorduri la canalizarea exterioara menajera si ulterior transferate la
canalizarea municipala.
Reteaua de ape menajere este separata de reteaua de ape uzate tehnologice.
Apele meteorice de pe acoperis si terasele intermediare ale cladirii vor fi colectate prin
receptori de terasa si evacuate prin coloane din PP pentru canalizari la reteaua exterioara de
canalizare. Apele pluviale din incinta unitatii sunt colectate printr-o retea de canalizare din tuburi
de beton Dn 400-600 mm, cu panta i = 0,002, prevazute cu camine de vizitare, apoi sunt
evacuate la canalizarea municipala.
Apele meteorice aferente platformelor si parcarilor auto din perimetrul Abatorului de
pasari vor fi colectate printr-un sistem de camine si geigere si vor fi evacuate la emisarul din
zona, dupa preepurari locala prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi.
Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de productie sunt colectate printr-o
retea de canalizare separata de reteaua menajerea. Aceste ape sunt colectate la o retea
separata de canalizare cu camine de vizitare care sunt dirijate in statia de epurare proprie
Calitatea apei epurate in statia de preepurare proprie se incadreaza in limitele prevazute
in NTPA 002/2005

K.5.2.

FACTORUL DE MEDIU AER

In timpul functionarii Abatorului de pasari nu exista emisii de poluanti in aer din procesul de
abatorizare propriu zis.
Emisii punctiforme sunt doar de la centrala termica prin arderea gazului metan.
Pentru dispersia gazelor provenite din arderea gazului metan , centrala este prevazuta cu cosuri
de dispersie Dn = 500 mm respectiv Dn = 400, H=7m.
Emisii difuze:
- Receptie pasari : paf, miros, gaze de esapament
- Deplumare – eviscerare- mirosuri specifice
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- Bazine din statia de epurare a apelor uzate, camine de vizitare din reteaua de canalizare:
metan, compusi organici volatili nonmetanici, amoniac
- Traficul auto: NO2, CO si SO2 si pulberi
Pentru diminuarea emisiilor difuze din din procesul tehnologic sunt prevazute instalatii de
ventilatie – sisteme de introducere aer proaspat si sisteme de evacuare aer din incinta.
Acestea au rolul de a elimina aerul din incinta (praf, fum, gaze de esapament, mirosuri
specifice) asigurand in acelasi timp si dispersia acestuia.

K.5.3.

FACTORUL DE MEDIU SOL – SUBSOL

Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea
potentialelor surse de poluare a solului.
- activitatea de abatorizare se desfasoara in totalitate in incinte inchise
- reteaua de canalizare este betonata si impermeabilizata
- bazinele aferente statiei de preepurare sunt betonate si perfect impermeabilizate.
Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra solului si
subsolului din amplasament.

K.5.4.

GESTIONAREA DESEURILOR

Din activitatea desfasurata in Abatorul de pasari rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
a) Deseurile rezultate din procesul de abatorizare sunt urmatoarele: pene, oase, sange,
capuri, gheare, intestine, alte resturi, confiscatele.
Deseurile sunt transportate in spatiul de colectare de unde vor fi preluate de SC
CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea, in baza contractului incheiat, in vederea
neutralizarii.
b) Mortalitatile aparute pe perioada transportului de la abator si confiscatele de pe fluxul
tehnologic sunt predate la CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului
nr. 116/28.05.2012.
c) Deseuri metalice provenite din activitatile de intretinere si reparatii care se predau spre
valorificare la societati specializate SC SOMA SA – contract nr. 551/9.12.2010
d)

Deseuri

de

hartie/carton

provenite

din

circuitul

interfazic

se

predau

spre

eliminare/valorificare la societati specializate – SC ANDISIMO SRL Bacau – contract nr.
256/2.03.2015;
e) Deseuri de polietilena provenite din circuitul interfazic se predau spre eliminare la societati
specializate – SC DEMECO SRL Bacau – contract nr. 969/7.11.2016
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f) Deseuri de laborator SC OLE STAR SRL Bacau (probe laborator) nr. 421/27.12.2012 si SC
CHEMICAL COMPANY SA Bacau (reactivi) contract nr. 13697/21.12.2015.
g) Deseuri de hartie/caron, polietilena si poilistiren generate la consumator care se
valorifica de catre SC ECO X Bucuresti Contract nr. 12390/03.10.2016, cu respectarea HG
621/2005.
h) Namol provenit de la statia de epurare de la instalatia de deshidratare namol care se
elimina prin societatea SC DEMECO SRL Bacau – contract nr. 969/7.11.2016
i) Deseurile menajere se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforma betonata,
in spatiu special amenajat si preluate de societatea de salubritate.
.Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor produce un

impact asupra mediului.

L.

SURSELE UTILIZATE PENTRU DESCRIERILE ŞI
EVALUĂRILE INCLUSE ÎN RAPORT.

Nu au fost intampinate probleme legate de:
- furnizarea datelor de catre beneficiar in scopul intocmirii studiului;
- vizitarea si inspectarea amplasamentului.
In legatura cu mirosurile de pe amplasament s-a efectuat un studiu de sanatate asupra
populatiei din zona, in care se mentioneaza:
In general mirosurile sunt considerate subiectiv, deci reactiile la stimuli de miros
(odorizanti) nu sunt intotdeauna predictibile. Pe deasupra, simtul mirosului devine
selectiv, adica mirosim instinctiv anumite mirosuri si ignoram altele. Mirosul, ca si
gustul, poate fi adaptat unor anumiti stimuli dupa expunere si poate fi atenuat cu timpul.
Nici un studiu nu a dovedit ca exista vreo boala sau modificare fiziologica cauzata de
locuirea sau munca in zonele din vecinatatea obiectivelor generatoare de mirosuri
neplacute. Cu certitudine, se poate afirma ca starea de sanatate a persoanelor care
locuiesc in zone cu mirosuri dezagreabile nu este afectata de mirosuri. mirosul de la
ferme este mai degraba o sursa de disconfort sau neplaceri.

M.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Conform concluziilor din studiul de sanatate mentionam:
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Functionarea unitatii industriale de abatorizare si prelucrare a carnii de pasare
apartinand societatii Agricola International SA, localitatea Bacau, nu a eliberat in
perioada analizata (24 ore) substante periculoase (amoniac, PM10, si H2S) in concentratii
care sa depaseasca valorile maxim admise pentru aer in zone protejate.



In anul 2018 cele mai multe evenimente cu vant au fost din directia de N; NNW si S;
SSE cu viteze de 3,60-5,70 km/h. Calmul atmosferic a avut o pondere relativ mica,
(12.31%), din totalul de evenimente inregistrate.



Interpolarea concentratiilor amoniacului si PM10 pentru timpul de mediere de 24 h arata
concentratii mai mari in punctul de prelevare 1 (str. Arinilor in vecinatea statiei de
epurare si a unitatii de productie praf oua).



Nivelele de zgomot ambiental au depasit LMA pe timp de zi (55 dB) in punctul de
masurare 3 (Calea Moldovei) datorita traficului rutier foarte intens. In punctul de
masurare 1 (str. Arinilor) nivelul de zgomot ambiental (zi) s-a situat la limita superioara a
nivelului admis. In schimb, pe timp de noapte toate valorile masurate ale zgomotului
ambiental in cele 3 puncte au depasit LMA (45 dB) chiar si cu peste 15 decibeli (punct 2
si punct 3).
Zgomot ambiant– sunet exterior nedorit sau dăunător generat de activităţile umane, care
include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian şi
zgomotul provenit de la amplasamentele unde se desfăşoară activităţile industriale
prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu
modificările şi completările ulterioare (Lege 121/iulie 2019)



Stationarea masinilor cu pasari in curtea abatorului, functionarea statiei de epurare ape
uzate (etapele de aerare) si unitatea de productie praf de oua se constituie in factori
contributivi la mofdificarea calitatii aerului cu precadere in zona strazii Arinilor.



Indicii de hazard calculați pe baza concentraţiilor masurate si normate in punctele de
masurare 1-3 s-au situat sub valorea 1, ceea ce indică improbabilitatea unei toxicități
potenţiale asupra sănătăţii grupurilor populaționale.



Valoarea indicelui de hazard in punctul 1 (str. Arinilor) a fost superioara celor din
punctele 2 si 3 in cazul mixturii formate de amoniac si PM10. Pentru hidrogenul sulfurat a
carui concentratii au fost masurate in 5 etape doar in punctul 1, valoarea medie a
indicelui de hazard a fost 0.54.



Interpolarea valorilor indicilor de de hazard pentru mixtura formata de amoniac si PM10
arata ca zona punctului 1 (str. Arinilor) este o zona vulnerabila (HI 0.8-0.9), fara a o
putea insa caracteriza ca zona de risc.

Mobil: 0742.781.521, www.ecoproject.ro
134

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR



Se pot inregistra episoade de accentuare a mirosului in zona, in special in zona strazii
Arinilor. Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma
matematica care sa permita o evaluare de risc.

Se impune respectarea urmatoarelor:

Depozitarea si eliminarea corecta si la timp (evitarea cu strictete a stationarii) a
deseurilor rezultate din procesul de epurare a apelor uzate; recomandam ca
procedurile sa aiba loc dupa ora 23.
Mentinerea perdelei de verdeata din zona statiei de epurare
Mentenanta instalatiilor de epurare a aerului (cicloane) la unitatea de productie a
prafului de oua. Se recomanda masurarea emisiilor de PM 10 in vederea
eficientizarii retinerii pulberilor
Colectarea corecta a deseurilor de oua si eliminarea frecventa, ideal zilnica de pe
amplasament
Optimizarea fluxului de aprovizionare cu pasari a abatorului pentru evitarea
stationarii prelungite in incinta a masinilor cu pasari.
Respectarea programului de curatire a canalizarii si caminelor aferente;
pastrarea in stare curata a bazinului de colectare a apelor uzate din incinta
amplasamentului Abatorului de unde apele sunt pompate in statia de preepurare.
Reducerea prin metode tehnice recomandate de proiectanti de specialitate a
formarii aerosolilor (risc biologic si purtatori de miros) la suprafata bazinelor
deschise unde apa tratata cu clorura ferica este aerata
Intrucat fazele mecanica si fizica pentru epurarea apelor uzate sunt amplasate in
incinta inchisa se va avea grija ca, in permanenta usile sa fie inchise. Nu se va
functiona cu usile deschise.
Se va respecta programul de mentenanta a statiei de preepurare pentru evitarea mirosurior si a
situatiilor accidentale :
Intretinerea Statiei de Epurare
Filtru rotativ - Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, modul de operare trebuie verificat de
cateva ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire. Verificarile sunt doar vizuale.
Punctele de verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric (verificati pentru alarme)

-

Scurgeri la tevi

-

Depunerea de sedimente pe racleta.

-

Tensiunea arcului la racleta.
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Verificari periodice
-

Verificarile periodice se efectueaza saptamanal.

Punctele de verificare sunt:
-

Starea racletei si a profilului de etanseizare.

-

Blocaje posibile la tevile de admisie sau evacuare.

-

Starea rulmentilor. Daca necesita lubrifiere.

-

Nivel ulei in motor.

-

In caz de pericol de inghet toata instalatia trebuie golita.

Unitatea de flotatie cu aer dizolvat
Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, operarea trebuie verificata de cateva
ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire. Verificarile sunt in principal vizuale. Punctele de
verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric (verificati pentru alarme)

-

Scurgeri (tevi, pompe, unitate)

-

Turbiditatea apelor reziduale (antrenare floculi)

-

Calitatea stratului plutitor (continut si consistenta solide uscate)

-

Calitatea aerarii

-

Duze injectare (evitati infundarea)

-

Valva eliberare aer (evitati infundarea)

-

Actiune racleta

-

Descarcare namol (evitati infundarea)

-

Pompa saturare (evitati infundarea)

Verificari periodice
-

Verificarile periodice trebuie efectuate saptamanal. Dupa familiarizarea cu
echipamentele si procesul, acestea pot fi mai rare. Punctele de verificare sunt:

-

Acumularea de mizerie in unitatea de flotatie. Mizeria trebuie scoasa si curatata.

-

Setarile si valorile / afisajele.

-

Operarea valvelor (pneumatice).

-

Senzor nivel.

-

Comutator nivel.

Apa scursa in aerul comprimat.
Intretinere preventiva
-

La fiecare 10.000 de ore se schimba valva, duzele si furtunul.
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-

La fiecare 5.000 de ore se schimba uleiul din cutia de transmisie a racletei.

Unitatea pentru prepararea polimerului
Verificarile sunt doar vizuale.
-

Punctele de verificare includ:

-

Nivelul din rezervorul de stocare.

-

Semnalele vizuale de la panoul electric (verificare alarme)

-

Scurgeri (tevi, pompe, unitate)

-

Calitatea floculilor.

In caz de pericol de inghet, pompele de dozare trebuie golite pentru a impiedica deteriorarea.
Bazinul de aerare
Verificari zilnice
O data ce instalatia a intrat in regimul de operare normala, operarea trebuie verificata de cateva
ori pe zi, mai ales in perioadele de pornire.
Punctele de verificare includ:
-

Semnale vizuale la panoul electric

-

Scurgeri (tevi, pompe)

Activitati de intretinere
-

Curatarea saptamanala a comutatorul de nivel.

-

Curatarea saptamanala a indicatorul de oxigen si reglarea daca este necesara

-

Calibrarea indicatorul de oxigen o data pe luna.

Exploatarea Statiei de Epurare
Apele uzate rezultate din procesul de abatorizare pasari sunt colectate intr-un bazin de pompare
cu un volum de 80 mc in incinta amplasamentului Abator..
Pentru a reduce/elimina posibilitatea aparitiei unui disconfort datorat mirosului provenit de la
apele uzate brute si pentru ca bazinul este amplasat in aer liber sunt prevazute echipmente si
masuri de intretinere pentru minimizarea impactului care s-ar produce:
-

Pe doua laturi ale ingradirii bazinului este montata o instalatie de speyere care consta
din cate o teava prevazuta cu cate 4 diuze pe unde este pulverizata apa deasupra
bazinului

in vederea creearii unei perdele de apa. Aceasta are rolul de a absorbi

eventualele mirosuri specifice.
-

Se va urmari ca instalatia de stropire sa functioneze permanent.
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-

Spuma care se aduna pe suprafata bazinului se curata periodic, se indeparteaza si se
depoziteaza in containerele pentru deseuri de abatorizare.

-

Bazinul se va curata zilnic si se va spala cu apa curata;

-

Apa de spalare va fi pompata in statia de preepurare;

Deseurile rezultate din procesul de epurare a apelor uzate se vor depozita si elimina corect si
la timp – se va evita cu strictete stationarea acestora in amplasament de la o zi la alta.
Se va avea grija ca la schimbarea containerelor pentru depozitarea deseurilor provenite din
procesul de epurare, acestea sa fie spalate si igienizate.
Se va mentine si se va completa perdeaua de verdeata din zona statiei de epurare
.Sistemul de canalizare ape uzate va fi curatat si mentinut in stare buna de functionare
Intrucat fazele mecanica si fizica pentru epurarea apelor uzate sunt amplasate in incinta inchisa
se va avea grija ca, in permanenta usile sa fie inches. Nu se va functiona cu usile deschise.

ANEXE
 Evaluarea impactului activitatilor care se desfasora la obiectivul de investitii: statie de
preepurare – abator pasari asupra confortului si sanatatii populatiei din zona”
 Buletinele nr. 956.1 - 956.2/30.11.2018 si 425.1 – 425.2/20.09.2019 intocmite de SC
Laborvet Serv SRL Hemeius.
 Raportul de incercare nr. 189/8.08.2017 intocmit in urma masuratorilor de zgomot
efectuate de APM Bacau in data de 5.08.2017


Raportul de incercare nr.43/14.09.2018 intocmit in urma masuratorilor de zgomot
efectuate de APM Bacau

 Buletinele de analiza nr. 3/7.03.2018 si nr. 5/10.05.2019 – apa epurata.
 Buletinul de analize nr. 816.1 – 816.2/3.09.2018 si Buletinul de analize nr. 425.1 –
425.2/20.09.2019 – apa potabila.
 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale apa, aer, sol
 Acceptul dnei Tancau Lucia pentru construirea statiei de preepurare a apelor uzate
 Planul de analiza si acoperire a riscurilor din zona de competennta a SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA;
 Plan de management si mentenanta , operare statie de epurare abator pasari;
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