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în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poz. 105, tel/fax.: 
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Denumirea lucrării: Raport de Securitate pentru amplasamentul S.C.  PUROLITE 

S.R.L situat în localitatea Victoria, Jud. Braşov 

 

Date privind amplasamentul: Amplasamentul S.C.  PUROLITE S.R.L este situat în 

localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 11, jud. Braşov. 

 

Baza legală: Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu cerinţele legale ale Legii 59  

din 11 aprilie 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase, stipulate în art. 2(1) şi art. 10 şi concretizate în Anexa nr. 3 a 

legii menţionate. 

 

Scopul lucrării: Raportul de Securitate prezintă măsurile puse în aplicare pentru 

prevenirea, controlul şi limitarea consecinţelor unui posibil accident major  în activităţile 

desfăşurate în amplasamentul  S.C.  PUROLITE S.R.L şi prezintă informaţiile precizate în 

legislaţia mai sus menţionată. 

Prezentul Raport de Securitate a fost elaborat la solicitarea titularului de activitate şi 

constituie o revizuire şi a Raportului de Securitate elaborat în 2015 de S.C. OCON ECORISC 

S.R.L.,  pentru amplasamentul  S.C.  PUROLITE S.R.L. 

Elaborarea ediţiei 2017 a Raportului de securitate s-a făcut ca urmare a modificărilor 

legislative apărute prin transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2012/18/UE (SEVESO 

III) prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase.  
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Definirea principalelor noţiuni şi termeni folosiţi în cuprinsul lucrării. 

Definiţii 

1. amplasament – întreaga zonă care se află sub controlul unui operator, unde sunt 

prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii situate în această zonă, 

inclusiv în infrastructurile sau activităţile obişnuite ori conexe; amplasamentele sunt 

fie amplasamente de nivel inferior, fie amplasamente de nivel superior; 

2. amplasament de nivel superior – un amplasament în care substanţele periculoase 

sunt prezente în cantităţi egale cu, sau mai mari decât cantităţile prevăzute în coloana 

3 din partea 1, ori în coloana 3 din partea a 2-a din Anexa nr. 1, acolo unde este 

necesar aplicându-se regula de însumare stabilită în nota 4 din Anexa nr. 1,Legea 

59/2016; 

3. amplasament învecinat – un amplasament a cărui poziţionare în apropierea unui alt 

amplasament este de natură să sporească riscul sau consecinţele unui accident major; 

4. accident major – un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie 

ce rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care 

intră sub incidenţa prevederilor Legii 59/2016 şi care conduce la pericole grave, 

imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în 

exteriorul amplasamentului, şi care implică una ori mai multe substanţe periculoase; 

5. amestec – o mixtură sau o soluţie compusă din două sau mai multe substanţe; 

6. avarie/incident – eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii 

populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major; 

7. controlul operaţional – adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi 

instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea 

instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din 

funcţionare; 

8. depozitare – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scopul înmagazinării, 

depozitării în condiţii de siguranţă sau menţinerii în stoc; 

9. dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale 

sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale 

mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte 

nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; 
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10. efectul Domino – rezultatul unei serii de evenimente, în cascadă, în care consecinţele 

unui accident ce are loc la o instalaţie, un sit de exploatare sau un amplasament sunt 

amplificate prin propagarea efectelor sale şi producerea unui alt accident la o altă 

instalaţie, alt sit de exploatare ori amplasament, din cauza distanţelor dintre 

amplasamente şi a proprietăţilor substanţelor prezente, şi care conduce în final la un 

accident major; 

11. evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori 

producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau 

potenţial a fi afectate, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri 

de populaţie ori bunuri, în mod organizat, şi dispunerea acestora în zone şi localităţi 

care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a 

instituţiilor publice şi agenţilor economici; 

12. factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi 

timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 

13. fraza de pericol (H, EUH) – este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului 

prezentat de substanţele şi amestecuri periculoase pentru om şi mediul înconjurător, 

conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008; 

14. inspecţie – toate acţiunile, inclusiv vizite la faţa locului, verificări ale unor măsuri 

interne, sisteme, rapoarte şi documente de monitorizare, precum şi orice monitorizare 

necesară, efectuată de către sau în numele autorităţii competente, pentru a verifica şi a 

promova conformarea amplasamentelor cu cerinţele LegiI 59/2016; 

15. instalaţie – o unitate tehnică din cadrul unui amplasament, aflată la nivelul sau sub 

nivelul solului, în care sunt produse, utilizate, manipulate ori depozitate substanţe 

periculoase; aceasta cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemelor de 

conducte, utilajelor, instrumentelor, căilor ferate proprii de garare, docurilor, 

cheiurilor de descărcare care deservesc instalaţia, pontoanelor, depozitelor sau altor 

structuri similare, plutitoare ori de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei 

respective; 

16. intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile 

specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, 

după caz, a consecinţelor acesteia; 

17. înştiinţare/notificare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre 

iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către 
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autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării 

surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie; 

18. managementul pentru modernizare – adoptarea şi implementarea procedurilor 

pentru modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de noi 

instalaţii, procese sau unităţi de stocare; 

19. managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi 

procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate 

pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza 

situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea 

acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; 

20. monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării 

sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi 

intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a 

modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 

21. operator – orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deţine controlul 

unui amplasament sau al unei instalaţii ori căreia, potrivit prevederilor legislaţiei 

naţionale, i-a fost delegată puterea de decizie economică sau de luare a deciziilor 

asupra funcţionării din punct de vedere tehnic şi al siguranţei amplasamentului ori 

instalaţiei; 

22. pericol/hazard – proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei situaţii 

fizice, cu potenţial de a produce daune asupra sănătăţii umane ori asupra mediului; 

23. prezenţa substanţelor periculoase – prezenţa efectivă sau anticipată a substanţelor 

periculoase pe amplasament ori a substanţelor periculoase despre care se poate 

prevedea că ar putea fi generate în timpul pierderii controlului asupra proceselor, 

inclusiv a activităţilor de depozitare, în oricare dintre instalaţiile aflate în cadrul 

amplasamentului, în cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile relevante pentru 

încadrare prevăzute în Anexa nr. 1, Legea 59/2016; 

24. public – orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de constituire a 

acesteia; 

25. public interesat – publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în 

luarea unei decizii privind oricare dintre aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1) Legea 

59/2016; în accepţiunea prezentei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care 
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promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc toate cerinţele aplicabile în 

conformitate cu legislaţia naţională sunt considerate public interesat; 

26. risc – probabilitatea ca un efect specific să se producă într-o anumită perioadă sau în 

anumite împrejurări; 

27. risc rezidual – riscul rămas după aplicarea măsurilor de reducere a acestuia; 

28. situaţie de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, 

valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate 

sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare 

şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 

29. starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de risc, care 

prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi 

sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 

30. starea de alertă - se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi 

măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor 

situaţiei de urgenţă; 

31. substanţă periculoasă – o substanţă sau un amestec care intră sub incidenţa părţii 1 

ori care este prevăzut/prevăzută în partea a 2-a din Anexa nr. 1, Legea 59/2016, 

inclusiv sub formă de materie primă, produs, produs secundar, rezidual sau 

intermediar. 

32. urgenţă internă – totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul amplasamentului 

în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii 

necontrolate, în cursul exploatării amplasamentelor prevăzute în Legea 59/2016, ce 

pun în pericol sănătatea personalului şi/sau calitatea mediului şi în care sunt implicate 

una sau mai multe substanţe periculoase. 
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I. Informaţii asupra sistemului de management şi asupra organizării 

amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore  

 

I.A Politica de prevenire a accidentelor majore  

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C.  PUROLITE S.R.L face parte 

integrantă din politica de protecţie a mediului a companiei. 

In domeniul protecţiei mediului S.C.  PUROLITE S.R.L  îşi propune  un management 

de mediu şi soluţii inovatoare, pentru clienţii săi şi părţilor interesate. Pentru a atinge 

obiectivele sale de mediu, Purolite îşi propune să: 

 • îndeplinescă şi chiar să depăşesca prevederile legale şi reglementările de mediu la 

toate instalaţiile Purolite 

 • furnizeze asistenţă pentru clienţi, astfel încât utilizarea produselor sale să 

minimalizeze impactul asupra mediului  

 • dezvolte noi tehnologii de producere a răşinilor care reduc utilizarea resurselor 

naturale şi generarea de deşeuri 

• livreze produsele într-o manieră care minimizează deşeurile de ambalaje  

• promoveze  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi reducerea la minimum a 

deşeurilor 

 • informeze angajaţii asupra legislaţiei de mediu şi politicii de mediu Purolite 

 • monitorizeze  continuu şi să îmbunătăţeasca obiectivele şi performantele de mediu 

Protejarea mediului prin prevenirea poluării care rezultă din activităţile, produsele şi 

serviciile sale sunt un deziderat primordial.Conformarea la cele mai bune practici, informarea 

şi instruirea angajaţilor pentru a-şi îndeplini sarcinile în ceea ce priveşte punerea în aplicare 

cu succes şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu a companiei, 

monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a tuturor aspectelor legate de operaţiunile sale 

reprezinta un efort continuu de a face responsabilitatea faţă de mediu şi durabilitatea o valoare 

de bază în cadrul Purolite. 

 Managementul de vârf asigură cadrul pentru stabilirea obiectivelor de mediu şi 

revizuirea şi monitorizarea performanţelor în raport cu obiectivele stabilite. Sunt luate măsuri 

pentru a obţine rezultate şi neconformităţile sunt înregistrate şi se iau masuri corective.  

S.C.  PUROLITE S.R.L  este pe deplin angajată în responsabilitatea faţă de mediu şi 

crede în obligaţia de a monitoriza şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu în proiectarea, 
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fabricarea şi distribuţia produselor sale. Purolite a creat un cadru pentru a oferi operaţiunilor 

sale durabilitate pe termen lung, să utilizeze resursele în mod eficient şi  să minimalizeze 

impactul negativ asupra mediului. 

Politica de prevenire a accidentelor majore parte a politicii companiei este, pentru 

societate, un angajament pentru o dezvoltare durabilă orientată către protecţia sănătăţii 

oamenilor, a mediului natural şi o economie prosperă. Baza acestei politici este aplicarea de 

măsuri tehnice de prevenire dar şi de limitare a consecinţelor accidentelor majore dacă acestea 

totuşi se produc,  în întreaga activitate desfăşurata, pentru o protecţie ridicată a mediului şi a 

sănătăţii angajaţilor şi a populaţiei. 

Obiectivele globale ale titularului activităţii 

OBIECTIVELE GLOBALE ale societăţii referitoare la controlul asupra pericolelor de 

accident major de pe amplasamentul  S.C.  PUROLITE S.R.L  

 prevenirea apariţiei incidentelor/accidentelor; 

 controlul şi limitarea  efectelor  negative ale accidentelor care totuşi se pot 

produce; 

 identificarea şi evaluarea sistematică a riscurilor ce rezultă din pericolele de 

accidente majore aferente tuturor activitatilor  companiei; 

 identificarea necesităţilor de instruire pentru a menţine şi îmbunătăţi nivelul de 

competenţă; 

 implementarea de proceduri şi instrucţiuni de lucru care sa asigure o operare în 

condiţii de siguranţă; 

 realizarea planurilor pentru situaţii de urgenţă pentru pericolele de accidente 

majore identificate, precum şi testarea lor periodică pentru a le monitoriza 

eficienţa şi a menţine nivelul de pregătire a personalului; 

 monitorizarea sistematică la toate nivelurile organizaţiei  a eficienţei 

Sistemului de Management al Securităţii şi auditarea performanţelor acestuia 

faţă de obiectivele propuse; 

 creşterea satisfacţiei şi increderii comunităţii locale referitoare la performanţele 

companiei. 

 

Atingerea obiectivelor se realizează prin: 

 creşterea securităţii tehnice a instalaţiilor şi asigurarea securităţii în exploatare 

a echipamentelor tehnice; 
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 îmbunătăţirea continuă a sistemului de control pentru respectarea cerinţelor 

securităţii tehnice şi monitorizarea proceselor desfăşurate pe amplasament; 

 protejarea sănătăţii şi asigurarea securităţii personalului societăţii, precum şi a 

societăţilor ce funcţionează în vecinătate; 

 dezvoltarea şi consolidarea structurilor cu rol în implementarea prevederilor 

legislative privind prevenirea si limitarea consecintelor accidentelor majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase; 

 asigurarea transparenţei şi informării publice asupra politicii şi acţiunilor 

societăţii în acest domeniu; 

 stabilirea responsabilităţilor pe scară ierarhică; 

 instruirea şi implicarea corespunzătoare a personalului, în vederea realizării 

obiectivelor politicii sale de prevenire a accidentelor majore. 

 

 Principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major 

PRINCIPIILE DE ACŢIUNE referitoare la controlul asupra pericolelor de accident 

major de pe amplasamentul  S.C.  PUROLITE S.R.L. sunt următoarele: 

 respectarea cerinţelor legale, a normativelor care reglementează activitatea 

societăţii, în domeniul protecţiei mediului, securităţii tehnice, sănătăţii în 

muncă şi apărarea împotriva incendiilor; 

 adoptarea masurilor preventive pentru evitarea apariţiei situaţiilor de avarii, 

înţelegând că orice activitate productivă a societăţii, propusă sau realizată, 

poate prezenta un pericol potenţial;  

 evaluarea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesională, incendiu, 

asigurarea şi controlul consecvent al măsurilor pentru reducerea acestor riscuri; 

 stabilirea priorităţilor în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă, apărării 

împotriva incendiilor, protecţiei mediului şi implementarea normativelor în 

cadrul societăţii; 

 respectarea prevederilor legale si asigurarea calităţii în efectuarea lucrărilor de 

reparaţii, expertize, modernizări în cadrul societăţii, pentru instalaţiile aflate în 

funcţiune sau repuse în funcţiune şi instalaţiile noi; 

 implicarea întregului personal al societăţii în activitatea de asigurare a 

securităţii, sănătatii în muncă si protecţia mediului 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 9 

 

 asigurarea resurselor umane şi a resurselor materiale pentru activităţile de 

prevenire si limitare a consecintelor accidentelor majore; 

 elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenta, PSI si dotarea corespunzătoare 

cu sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor şi sisteme de protecţie şi pază; 

 investigarea incidentelor/accidentelor produse, analizarea datelor şi 

implementarea de măsuri care să asigure ca acestea nu se vor putea repeta. 

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C.  PUROLITE S.R.L. constituie un 

angajament de asigurare continuă a siguranţei în desfăşurarea proceselor şi operare a 

echipamentelor, de reducere a riscurilor de avarii, incidente şi accidente generate de 

depozitarea, manipularea şi procesarea substanţelor periculoase aflate pe amplasament.  

Politica de prevenire a accidentelor majore este afişată în birourile şi la sediul 

compartimentelor din societate, inclusiv în compartimentele operaţionale, este disponibilă 

tuturor angajaţilor, subcontractorilor şi vizitatorilor şi este prelucrată angajaţilor în procesul 

de instruire. 

 

Declaraţia de Politică de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C.  PUROLITE 

S.R.L., este prezentată în continuare : 

POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE 

Politica de prevenire a accidentelor majore  a S.C.  PUROLITE S.R.L este . un 

angajament pentru o dezvoltare durabilă orientată către protecţia sănătăţii oamenilor şi a 

mediului natural .S.C.  PUROLITE S.R.L prin specificul activităţilor desfăşurate pe 

amplasamentul său, prezintă conform prevederilor legale  riscuri de accident major cu 

potenţial impact asupra mediului,  asupra angajaţilor proprii şi asupra  populaţiei. Din acest 

motiv compania se angajează să asigure un nivel înalt de protecţie a mediului,a  angajaţilor şi 

a populaţiei, să reducă la minim aceste riscuri şi să asigure toate resursele umane şi financiare 

pentru atingerea acestor  deziderate. 

Prevenirea accidentelor majore este strâns legată de strategia de dezvoltare şi de 

valorile promovate de  S.C.  PUROLITE S.R.L. 

S.C.  PUROLITE S.R.L recunoaşte că desfăşurarea normală a activitatii de producţie 

trebuie să fie sigură şi îşi asumă responsabilitatea că stăpâneşte prin reguli clare şi precise 

pericolele potenţiale de producere a unui accident major.  

Managementul la cel mai înalt nivel a definit şi documentat politica de prevenire a 

accidentelor majore în concordanţă cu politica generală a organizaţiei. 
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S.C.  PUROLITE S.R.L se angajează să îşi desfăşoare activităţile în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase şi a tuturor prevederilor legale care 

reglementează acest domeniu. 

Obiectivele globale ale politicii sale în domeniul controlului asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase sunt: 

• Prevenirea producerii oricăror accidente majore 

• Îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei prin gestionarea 

corespunzatoare a riscurilor de accident major, aceasta având un impact pozitiv asupra 

costurilor şi a creşterii credibilităţii organizaţiei 

• Controlul riscurilor majore identificate,  asociate activităţilor care se 

desfasoară pe amplasamentul său şi  reducerea lor la minimum   

• Controlul şi limitarea  efectelor  negative ale accidentelor care totuşi se pot 

produce 

• Asigurarea creşterii încrederii clienţilor în calitatea serviciilor  

Principiile de acţiune pentru realizarea acestor obiective, pe care S.C.  PUROLITE 

S.R.L se angajează să le pună în aplicare,  cuprind  urmatoarele  măsuri : 

• Identificarea şi analizarea pericolelor majore asociate activităţilor desfăşurate 

şi evaluarea periodică a riscurilor  

• Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului de siguranţă în funcţionarea 

instalaţiilor, echipamentelor şi agregatelor 

• Asigurarea resurselor umane şi materiale corespunzatoare 

• Stabilirea de măsuri tehnice şi organizatorice 

• Implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice pentru a preveni apariţia 

oricăror evenimente care pot conduce la producerea unui accident major 

• Evaluarea periodică a eficienţei functionarii sistemului său de management şi 

îmbunătăţirea continuă a acestuia 

• Identificarea situaţiilor de urgenţă previzibile, testarea şi actualizarea regulată a 

planului de urgenţă internă 

Echipa managerială a S.C.  PUROLITE S.R.L  va analiza în mod regulat Politica de 

prevenire a accidentelor majore,  va evalua şi dupa caz modifica obiectivele ei şi eficienţa 

punerii în practică prin Sistemul de management al securităţii. 
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Conducerea  firmei şi toţi angajaţii se obligă să  respecte Politica de prevenire a 

accidentelor majore şi să se implice în îmbunătăţirea continuă a acesteia . 

 

S.C.  PUROLITE S.R.L  Romania, August 2017 

 

Director General 

Arvind  Manohar  VERULKAR  

 

 

S.C.  PUROLITE S.R.L. continuă să dezvolte o cultură a participarii tuturor 

angajatilor, a training-ului continuu şi un management sistematic al datelor în toate procesele 

şi practicile. Acest lucru presupune diligenţă şi calitate în fiecare etapa a operaţiunilor. S.C.  

PUROLITE S.R.L.care prin toate acţiunile întreprinse caută să atinga cele mai înalte 

standarde de excelenţă în toate activităţile. In acest sens compania este angajată să se 

conformeze ăi să îmbunătăţească continuu eficacitatea Sistemului său de Management. 

 S.C.  PUROLITE S.R.L.  este dedicat unui sistem de îmbunătăţire continuă în ceea ce 

priveşte performanţele de securitate şi sănătate care se bazează pe stabilirea, atingerea şi 

revizuirea obiectivelor şi tintelor care asigură că cel puţin este atinsă conformarea cu 

obligaţiile legale. 

In realizarea acestora recunoaşte importanţa identificarii pericolelor şi a proceselor de 

evaluare a riscului cu obiectivul de a determina o abordare proactivă de management. 

Purolite recunoaşte de asemenea importanţa implicării angajaţilor săi în procesul de 

management şi se angajează să îi implice în problemele care afectează securitatea şi sănătatea, 

să-i informeze, să-i instruiasca cu privire la toate aspectele politicii de sănatate şi securitate. 

Acestea fac subiectul revizuirilor permanente de către management şi toate procedurile şi 

procesele sunt supuse auditului.In acest fel absolut fiecare angajat are un rol specific şi vital în 

mentinerea standardelor de securitate ale S.C.  PUROLITE S.R.L.  

Unde este necesar Purolite va cere consultanţă specializată profesională şi competentă pentru 

conducerea programului său de Sănatate şi Siguranţă. 

S.C.  PUROLITE S.R.L. asigură că politica sa este relevantă, şi îşi ia angajamentul de a se 

conforma cu legislaţia relevantă şi oricăror alte cerinţe la care compania poate subscrie, să 

corespundă celor mai bune practici din industrie şi să-şi îmbunătăţească continuu eficacitatea 

Sistemului de management.
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 I.B. Sistemul de management al securităţii 

 

Sistemul de management al  securităţii este parte din sistemul general de management 

al organizaţiei şi include următoarele aspecte: organizare şi personal, identificarea şi 

evaluarea pericolelor majore, controlul operaţional, managementul schimbărilor/modificărilor, 

planificarea pentru situaţii de urgenţă, monitorizarea performantelor, audit şi revizuire. 

Sistemul de management al securităţii are rolul de a implementa în practică conceptul 

de siguranţă a amplasamentului, pentru prevenirea producerii accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase.   

Funcţionarea sistemului de management asigură punerea în aplicare a politicii de 

prevenire a accidentelor majore. 

În prezent S.C.  PUROLITE S.R.L. are implementat sistemul de management al 

calitatii ISO 9001: 2008 şi Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 

OHSAS 18001:2007.De asemenea  S.C.  PUROLITE S.R.L.  este certificat privind 

Conformitatea cu buna practică de fabricaţie, de către Ministerul sănătăţii, Agenţia Naţională 

a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi este înregistrată “U.S. Food and Drug 

Administration”.  

a) Organizare şi personal 

Prin organigrama societăţii sunt stabilite compartimentele, responsabilii şi modul de 

subordonare în structurile funcţionale ale societăţii. Principalele domenii şi funcţii implicate în 

sistemul de management al securităţii sunt următoarele: 

- Conducerea executivă: Director General, Director Fabrică, Director Resurse Umane, 

Director HS&E, Director Achiziţii, Director Logistică, Director Financiar, Director R&D&TS, 

Director Calitate,Director de producţie, Director întreţinere; 

 - Producţie: 

    Director Fabrica 

  - Director de producţie; 

  - Şef instalaţie/Supervizor Polimer; 

  - Şef instalaţie/Supervizor Anionit; 

  - Şef instalaţie/Supervizor Cationit; 

  - Şef instalaţie/Supervizor Speciale  ; 

  - Şef instalaţie/Supervizor Speciale 1.  

  - Şef instalaţie/Supervizor CR4; 
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- HS&E : 

  - Responsabil în domeniul managementului securităţii 

  - Şef Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă;  

- Mentenanţă – Întreţinere:  

  - Director întreţinere mecanică,  

  - Director departament instrumentatie( electro-ama şi metrologie) ;  

 - Ingineri de proces 

- Calitate 

  - Director calitate 

  - asigurarea calităţii 

  - controlul calităţii 

 

Principalele responsabilităţi relevante în domeniul managementului securităţi a 

compartimentelor menţionate sunt următoarele: 

- Conducerea executivă: 

  - este responsabilă de managementul activităţii în concordanţă cu proiectele şi 

programele societăţii cu respectarea prevederilor legale aplicabile;  

  - este responsabilă de managementul resurselor materiale ale societăţii şi asigură 

fondurile necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii;  

  - asigură ducerea la îndeplinire a politicii societăţii în domeniul prevenirii 

accidentelor majore; Analizează periodic politica de prevenire a accidentelor majore şi sistemul de 

management al securităţi şi ia măsuri de îmbunătăţire a acestora dacă este cazul; 

  - este responsabilă de managementul resurselor umane (supervizare, sprijin, 

monitorizare şi evaluare a activităţii angajaţilor societăţii, instruire); 

  - asigură comunicarea către public şi autorităţi în legătură cu riscurile de accident 

major asociate funcţionării amplasamentului; Supervizează în acest sens actele de comunicare şi 

luările de poziţie ale societăţii. 

- Producţie: 

  - Asigură realizarea activităţilor de producţie în condiţii de siguranţă, în 

conformitate cu instrucţiunile de lucru; 

  - Asigură funcţionarea în parametrii de proces a instalaţiilor pentru realizarea 

produselor în conformitate cu cerinţele de calitate; 

  - Asigură instruirea personalului de operare; 
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  - Sesizează şi raportează compartimentului de mentenanţă orice avarie sau 

funcţionare anormală a instalaţiile şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie; 

  - Asigură prima intervenţie în caz de avarie sau accident. 

- Mentenanţă – Întreţinere: 

  - Asigură mentenanţa instalaţiilor şi echipamentelor pentru funcţionarea în siguranţă 

a acestora;   

  - Propune achiziţionarea de echipamente inclusiv a dotărilor necesare pentru 

siguranţă. 

  - Consemnează lucrările de mentenanţă efectuate;  

  - Propune cheltuielile de mentenanţă pentru anul următor şi le înaintează 

Directorului General. 

  - Monitorizează încadrarea în cheltuielile de mentenanţă planificate. 

  - Propune subcontractarea lucrărilor de mentenanţă către furnizori specializaţi. 

- Control-Inspecţie: 

  - Monitorizează activitatea personalului în domeniile specifice; 

  - Verifică instruirea personalului; 

  - Identifică prin activitatea de audit neconformităţile din activitatea desfăşurată şi 

verifică aplicarea măsurilor preventive şi corective rezultate în urma auditului; 

  - Raportează conducerii executive rezultatele auditului. 

- Siguranţă: 

  - Identifică riscurile asociate funcţionării amplasamentului; 

  - Elaborează planurile de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

  - Asigură intervenţia în situaţii de urgenţă în măsura posibilităţilor şi dotărilor 

existente, funcţie de gravitate şi condiţiile specifice. 

 

Totalul personalului din S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria este de  266 angajaţi dintre care 

sunt implicaţi în activitatea productiva fie direct: cca. 136 în instalaţiile de producţie, fie indirect 

(întreţinere–reparaţii, materii prime şi utilităţi) 39.  

 La nivelul societăţii S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria prin Decizia nr. 32/20.12.2016, 

este numit Responsabilul în Domeniul Managementului Securităţii, în conformitate cu Legea 

59/2016 art. 5 (2).  
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La S.C. PUROLITE S.R.L. prin Decizia nr. 31/20.12.2016 este constituit Serviciul 

Privat pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea  sunt organizate Celula pentru Situaţii de 

Urgenţă si Centru Operativ cu activitate Temporală. 

Atribuţiile specifice a structurilor pentru management şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă sunt detaliate în Regulamentul de organizare si functionare a SPSU.  

Calificare şi şcolarizare 

Personalul muncitor şi specialiştii români din cadrul amplasamentului au fost recrutaţi dintre 

cei care au mai lucrat în domeniu sau în domenii conexe şi au avut iniţial un stagiu de pregătire în 

UK de unde au preluat toate cunoştinţele necesare inclusiv în ceea ce priveşte pericolele potenţiale. 

Pentru a lucra în cadrul amplasamentului  candidaţii sunt verificaţi mai întâi preliminar prin 

CV-uri, apoi sunt verificaţi în cadrul unui interviu şi, daca este cazul sunt supuşi la proba de lucru ; 

avand prioritate cei care fac dovada unei pregătiri profesionale corespunzătoare. Înainte de a li se 

încredinţa responsabilităţi directe sunt instruiţi şi trec printr-o perioada de probă ( de obicei de trei 

luni ), timp în care li se pune la dispoziţie toata informaţia necesară şi sunt supravegheaţi şi 

îndrumaţi de muncitori cu experienţă precum şi de şefii de instalaţii. La încheierea perioadei de 

probă, sunt din nou verificaţi şi, dacă corespund, pot prelua atribuţiunile locului de munca.  

Managementul societăţii de la cel mai înalt nivel determină nivelul de experienţă, 

competenţă şi instruire necesare pentru a se asigura  de capabilitatea personalului, în special a 

celor însărcinaţi cu conducerea compartimentelor relevante pentru sistemul de management a 

securităţii. 

Pentru personalul implicat în managementul securitatii şi intervenţia de urgenţă, pe lângă 

activitatea permanentă vizând prevenirea, o prioritate este şi pregătirea permanentă a 

intervenţiei în cazuri de urgenţă. 

Calificarea şi şcolarizarea personalului se realizează prin: 

- Instructaje generale şi periodice specifice; 

- Participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente. 

Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează conform Ordinul 

MAI nr.712/23.06.05 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- la angajare prin instructajul introductiv general; 

- înainte de începerea efectivă a activităţii prin instructajul la locul de muncă; 

- instructaj periodic, conform programului de instruire; 
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- instructaj pe schimb; 

- instructaj pentru lucrări periculoase; 

- instructaj la recalificarea profesională. 

Instructajul introductiv general cuprinde următoarele aspecte: 

- conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă 

şi activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului 

societăţii S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria; 

- managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul amplasamentului; 

-  mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate 

construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele 

tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă; 

- formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi 

anunţării unui incendiu; 

- acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de 

urgenţă. 

După efectuarea instructajului sunt verificate cunoştinţele asimilate. Durata 

instructajului introductiv general este de 8 ore.  

Instructajul specific locului de muncă cuprinde următoarele: 

- caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la 

locul de muncă; 

- condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor 

tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, 

măsurile de prevenire a acestora; 

- descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi 

sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de 

prevenire a avariilor tehnologice; 

- descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, 

aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor; 

- concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul 

planurilor de intervenţie; 
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- sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de 

incendiu şi realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă. 

Verificarea cunoştinţelor acumulate se realizează la finalizarea instructajului. Durata 

instructajului la locul de muncă este de 8 ore. 

Instructajul periodic cuprinde următoarele aspecte: 

- actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea 

de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă; 

- obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi; 

- condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor 

tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, 

regulile şi măsurile de prevenire a acestora; 

- descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor 

de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor; 

- modul de acţiune a salariaţilor pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. 

Tematica se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către 

cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din: 

- controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor 

stabilite; 

- natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţă 

produse pe raza teritorială a unităţii sau în sectoare de activitate similare; 

- modificări ale legislaţiei specifice. 

Instructajul periodic durează 2 h şi se efectuează diferenţiat pe categorii de personal. 

Instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi instructajul periodic se 

consemnează în fişele de instruire pentru situaţii de urgenţă. 

Instructajul pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care 

desfăşoară activităţi în locuri de muncă cu risc major din punctul de vedere al existenţei 

factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. Durata instructajului este de 10 - 

15 minute. Instructajul pe schimb se efectuează pentru atenţionarea salariaţilor din tura de 

serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe baza 

identificării tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatările anterioare, precum şi de 

operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv. Instructajul pe 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 18 

 

schimb se efectuează de conducătorul locului de muncă, execuţia consemnându-se sub 

semnătură în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.  

Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor 

lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu sau/şi explozie din cauza 

manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive 

ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă de altă natură. 

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă la: 

- executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje 

tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate 

determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii ori a altor situaţii de 

urgenţă; 

- lucrări de reparaţii sau de întreţinere: 

- prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase care 

prezintă riscuri; 

- lucrări cu foc deschis (sudură, tăiere cu flacără, etc); 

- lucrări de mentenanţă care pot produce scântei şi care se desfăşoară în locuri cu 

pericol de incendiu/explozie; 

- lucru în utilaje în care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate substanţe periculoase 

care pot provoca incendii/explozii sau intoxicaţii ale personalului.  

- alte lucrări speciale care presupun implicarea unor substanţe periculoase care 

prezintă pericol pentru personal sau pentru mediu. 

Instructajul special pentru lucrări periculoase cuprinde informaţii privind tehnologia 

de execuţie si condiţiile tehnologice si se face de către conducătorul locului de muncă. 

Pentru efectuarea lucrărilor periculoase se eliberează permise de lucru conform 

specificului şi caracteristicilor lucrării. Efectuarea instructajului special pentru lucrări 

periculoase se consemnează, după caz, în permisul de execuţie a lucrării, registrul de tură sau 

în fişele individuale de instruire 

Instructajul la recalificarea profesională se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi 

care au parcurs un astfel de curs de formare profesională, definit conform legislaţiei specifice. 

La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesională, a persoanelor care 

îl efectuează, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se au în 

vedere următoarele: 
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- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă în care 

au lucrat şi înainte de conversia profesională, şeful locului de muncă efectuează instructajul 

specific locului de muncă cu includerea instrucţiunilor specifice noilor sarcini de muncă 

dobândite în urma recalificării profesionale;  

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din 

amplasament se va relua instructajul de la locul de muncă potrivit noilor condiţii de muncă. 

Conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 sunt 

prevăzute exerciţii şi antrenamente lunare, vizând următoarele evenimente: 

1. Incendii, inclusiv cele la fondul forestier 

2. Fenomene meteorologice periculoase şi/sau poluări, respectiv accidente la 

construcţii hidrotehnice 

3. Exerciţii de evacuare 

De asemenea s-au prevazut exerciţii de înştiinţare, prealarmare, avertizare şi alarmare 

si participarea la testarea Planului de Urgenţă Externă având ca tematică „Accidente chimice 

cu implicaţii pe amplasament sau în afara amplasamentului precum şi cele pe căile de 

transport”.  

Instructajul pentru personalul din afara amplasamentului S.C. PUROLITE S.R.L. se 

desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în incinta amplasamentului 

(contractori externi sau vizitatori) unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de 

situaţii de urgenţă. Instructajul se execută diferenţiat în conformitate cu potenţialul de pericol 

al activităţii desfăşurate şi caracteristicile locului din amplasament unde urmează ca 

activitatea să fie desfăşurată. Instructajul se efectuează după caz de către o persoană special 

desemnată în acest scop (responsabilul cu situaţiile de urgenţă din amplasament) sau de către 

conducătorul locului de muncă unde activitatea urmează a fi desfăşurată. Consemnarea 

instruirii personalului din afara amplasamentului se face printr-un proces verbal de instruire.  

Contractorii care desfăşoară activităţi pe amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria 

sunt instruiţi special. Acestora le este prelucrat Regulamentul de ordine interioara şi sunt informaţi 

asupra pericolelor existente. Cu firmele contractante sunt încheiate contracte/convenţii în care sunt 

specificate obligaţiile fiecărei părţi cu scopul de a preveni accidentele de orice fel. Pe parcursul 

desfăşurării activităţii contractorilor le este acordata asistenţă tehnică şi supraveghere calificată. 
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b) Identificarea şi evaluarea pericolelor majore 

Identificarea şi evaluarea pericolelor majore presupune depistarea posibilelor pericole 

care provin atât din activitatea desfăşurată cât mai ales din proprietăţile substanţelor prezente 

în cadrul amplasamentului. 

Identificarea şi evaluarea pericolelor  legate de funcţionarea instalaţiilor din 

amplasament s-a făcut încă din faza de proiectare ţinând cont atât de experienţa în 

funcţionarea unor instalaţii similare pe care firma PUROLITE le deţine pe plan internaţional 

cât şi de experienţa existentă pe platforma industrială ca urmare a funcţionării unor instalaţii 

de fabricare a schimbătorilor de ioni la S.C VIROMET S.A. În acest sens proiectarea 

instalaţiilor din amplasament s-a făcut conform standardelor de securitate utilizate în instalaţii 

din Marea Britanie.  

La proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor din amplasament au 

participat firme specializate recunoscute din ţara (IPROCHIM, TMUCB) şi din străinătate 

(PFAUDLER) cu experienţă confirmată în domeniul lor de activitate. 

 

Pentru identificarea şi evaluarea pericolelor de accident major s-a utilizat Analiza 

Hazardurilor de Proces (PHA – Process Hazard Analysis).Este o metodă de analiză 

preliminară calitativă a riscurilor, în care sunt identificate şi evaluate hazardurile din 

procesul tehnologic şi se estimează riscul fiecărui hazard identificat într-un mod calitativ.  

Un PHA se concentrează în principal pe scenariul care implică o eliberare nedorită 

de substanţe sau energie (pierdere de conţinut: dispersie toxica, incendiu, explozie).  

Metoda este o analiză preliminară de risc şi constituie etapa premergătoare pentru 

analizele cantitative. Scopul acesteia este de a stabili cât mai devreme posibil cerinţele de 

securitate necesare pentru sistemul în cauză şi incidentele cu cea mai mare probabilitate de 

producere sau cu consecinţe majore, pentru a se putea lua decizii corecte cu privire la 

măsurile de reducere a riscului 

 În procesul de identificare şi analiză a scenariului, între cauzele iniţiale şi 

consecinţe, evenimentele intermediare oferă multe "oportunităţi de a interveni şi a opri 

succesiunea de evenimente”( măsuri care acţionează ca bariere între evenimente).  

În mod uzual controlul pericolelor se realizează utilizând o combinaţie de una sau 

mai multe strategii uzuale,strategii de prevenire şi strategii de limitare a consecinţelor. În 
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esenţă, strategiile preventive trebuie să abordeze două cauze fundamental diferite ale 

pierderii de conţinut, după cum urmează: 

• Controlul întreruperii proceselor (de exemplu, ca urmare a unor sisteme de 

control defecte sau echipament defect) şi degradare 

• Degradarea controlului retenţiei primare (de exemplu, ca rezultat al unor 

fenomene de degradare cum ar fi coroziunea, eroziunea, uzura,etc.).  

Strategiile de limitare sunt tipuri de răspuns la posibile evenimente sau posibile 

serii de evenimente după ce pierderea de conţinut s-a produs şi care într-o primă fază 

constau în evitarea dezvoltării unui accident. 

• Oprirea sau reducerea debitului de eliberare, pentru a limita cantităţile 

eliberate. Odată ce a avut loc o pierdere de conţinut, limitând eliberarea este prima acţiune 

posibilă de atenuare.  

• Reţinerea sau dirijarea răspândirii substanţelor chimice eliberate 

• Atenuarea consecinţelor cauzate de incendiu  

• Atenuarea consecinţelor din cauza unei explozii 

• Atenuarea consecinţelor din cauza unei eliberari toxice  

• Evitarea surselor de aprindere. În cazurile în care lichide inflamabile sau gaze 

pot fi eliberate, s-ar putea să apară o atmosferă explozivă şi un scenariu de explozie este 

un risc potenţial. 

 Analiza de risc este prezentată la capitolul 4 al lucrării. 

 

c) Controlul operaţional 

Sunt elaborate proceduri şi instrucţiuni pentru exploatarea în condiţii de securitate  a 

instalatiilor, proceselor, a echipamentului. Sistemul de management conţine instrucţiuni de 

operare pentru fiecare  instalaţie. Aceste proceduri au fost elaborate şi reactualizate în baza 

unor verificări amănunţite, inclusiv prin efectuarea de probe tehnologice detailate, cu asistenţa 

tehnică din partea specialiştilor. 

Sunt elaborate Manualul cu instrucţiuni de lucru pentru Cationiţi, Anionit, Copolimer 

şi pentru Speciale, revizuite octombrie 2016, care cuprind instrucţiuni de lucru pentru fiecare 

etapă a fluxului tehnologic în condiţii de operare normală şi anormală.  
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Instrucţiunile de lucru la descarcarea materiilor prime cuprind în afară de modul de 

lucru efectiv şi utilajele principale folosite (exploatare, întreţinere, monitorizare).Pentru 

anumite substanţe sunt stipulate modul  de lucru pe timp de vară şi pe timp de iarnă.Se 

prevede verificarea zilnică a integrităţii vasului, pompei şi a traseelor. In situaţia în care apare 

orice defecţiune mecanică sau electro-ama, se anunţă departamentul întreţinere.Se menţin 

curate (se verifica zilnic) bazinul de beton al vasului si başa pompei si nivelul lichidului din 

vasul de stocaj ( care se notează într-un raport în fiecare dimineaţă).In cazul anumitor 

substanţe se verifică şi temperatura ( de exemplu pentru Oleum) Instrucţiunile cuprind măsuri 

privind protecţia muncii (echipamentul de protecţie obligatoriu, măsuri de protecţia muncii 

specifice substanţei periculoase) dar şi măsuri ce trebuie luate împotriva scurgerilor de 

substanţe chimice pe platformele betonate.Există elaborată procedură pentru recepţia 

materiilor prime lichide. 

Conform Instrucţiunii  privind Inregistrare stocuri materii prime, în fiecare zi de lucru,  se va 

completa un raport cu situaţia stocurilor de materii prime vrac lichide, iar 

în fiecare săptămână, vinerea, se va completa un raport cu situaţia stocurilor de materii prime. 

In magazia de materii prime se vor păstra înregistrări cu circulaţia în timp real a tuturor 

materiilor prime care nu sunt vrac.  

Procedurile şi instrucţiunile pentru  întreţinerea instalaţiei, a proceselor, a 

echipamentului cuprind atât întreţinerea preventivă cît şi întretinerea corectivă. 

Intreţinerea preventivă şi corectivă a echipamentului tehnologic se realizează pentru a 

asigura capacitatea permanentă a procesului de producţie.  

Intreţinere preventivă  

Activitatea de întreţinere preventivă este planificată cu   ajutorul datelor computerizate 

şi depinde de piesele de schimb cât şi de priorităţile agreate între toate departamentele 

implicate.Planul pentru întreţinere mecanică este înregistrat pe computer baza de date  

întreţinere preventivă şi pentru Electro-ama (IMTE) în baza de date computerizate. 

Formularele pentru execuţia activităţilor de întreţinere preventivă mecanică şi cea electrică şi 

instrumentaţie sunt elaborate de supervizorul mecanic şi de supervizorul instrumentaţie şi sunt 

distribuite grupului de lucru care va executa activitatea.Formularele sunt completate în baza 

de date computerizate de întreţinere preventivă pentru lucrări mecanice şi în baza de date 

pentru lucrări electrice şi de instrumentaţie. 

Dacă activitatea de întreţinere preventivă care va fi executată necesită condiţii de lucru 

speciale se va proceda conform instructiunilor. 
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Activitatea de întreţinere preventivă se executa în conformitate cu Manualul de 

întreţinere şi cu cerinţele pentru întreţinere mecanică. Inregistrarea şi  verificarea activităţii de 

întreţinere este făcută în programul de întreţinere mecanică preventivă şi în baza de date 

pentru întreţinere preventivă Electro-ama. 

Intreţinere corectivă 

Se realizează în baza unei cereri pe care solicitantul o adresează printr-un Formular de 

solicitare pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii (Permis de muncă la rece) Departamentelor 

de Intreţinere şi Electro-ama  întocmit în trei exemplare (o copie a formularului este ţinută în 

departamentul care face solicitarea şi celelalte două sunt transmise executantului). 

Dacă activitatea de întreţinere corectivă necesită condiţii de muncă speciale, vor fi 

completate şi stabilite condiţiile de muncă necesare conform formularelor, Autorizaţia pentru 

lucrul în reactoare şi spaţii limitate şi autorizaţia pentru lucrul în zone cu pericol de incendiu.

  

Activitatea solicitată trebuie executată în termenul specificat de solicitant. Activitatea 

este înregistrată şi verificată. 

Revizia planificată (perioada de închidere) 

Lista cu lucrările din perioada de revizii este elaborată de supervizorii de producţie, 

departamentul întreţinere şi inginerie de proces. Daca se execută lucrări noi în timpul 

reviziilor, acestea sunt coordonate de inginerii de proces şi lista va include şi aceste lucrări 

sub supravegherea directorului întreţinere.Lista centralizată a lucrărilor de revizie este 

elaborată conform Planului de revizii şi este distribuită tuturor departamentelor implicate. 

După întocmire, planul de închidere este analizat şi sunt stabiliţi responsabilii lucrărilor. 

Predarea instalaţiilor de producţie, utilităţilor şi a celorlalte zone care necesită întreţinere către 

echipa de întreţinere este realizată conform procedurii operationale. 

Lucrările de revizie şi întreţinere preventivă sunt executate în perioadele stabilite în 

Planul de închidere. 

Autorizaţia pentru lucrul în reactoare şi spaţii limitate şi cea pentru lucrul în zone cu 

pericol de incendiu, vor fi eliberate de responsabilul lucrării. 

Acţiunile din Planul de închidere sunt verificate şi înregistrate în Registrele de revizie 

mecanică.  

Predarea dupa închidere se realizează conform procedurii. 
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Procedura operationala privind lucrul cu cu foc deschis, se aplică la locurile de 

muncă din cadrul SC PUROLITE S.R.L. unde există pericole de incendiu sau de explozie şi 

are ca scop reglementarea modului de utilizare a focului deschis. 

Punerea în aplicare a procedurii are doua etape, şi anume într-o primă etapă instruirea 

personalului iar în etapa a doua stabilirea emitenţilor permiselor de lucru cu foc.  

 Pentru stabilirea locurilor de muncă, obiectivelor şi/sau echipamentelor de lucru la 

care se realizează utilizarea focului deschis pe baza permisului de lucru cu foc, salariaţii cu 

responsabilităţi în aplicarea procedurii vor respecta prevederile art. 97, art. 98 şi art.99 din   

Norma generală de apărare împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul 163/2007. 

Pregătirea locului de muncă unde urmează să se execute lucrări cu foc deschis se 

realizează de către executantul (executanţii) lucrării şi  de către şeful sectorului de activitate. 

După terminarea lucrărilor cu foc deschis, executantul lucrării şi persoana 

nominalizată în permisul de lucru pentru supravegherea acestora, împreună cu şeful sectorului 

de activitate, trebuie să asigure verificarea. 

Permisele de lucru cu foc se înregistrează într-un registru special de evidenţă a acestora şi se 

arhivează pe o perioadă de doi ani.  

Pornind de la nivelul de bază, funcţionarea instalaţiilor la fiecare loc de muncă este 

monitorizată permanent de către personalul de operare care asigură supravegherea calificată şi 

permanentă a acestuia. În acest sens toate utilajele sunt prevăzute cu aparatură de măsură si 

control performantă, cu indicare locală şi cu înregistrarea continuă a parametrilor pe 

calculator în sistem PLC (Controler Programabil Logic). Monitorizarea se face conform 

procedurilor stabilite si aprobate, cuprinse in instrucţiunile de lucru şi în fişele de şarje. 

Parametrii realizaţi sunt înscrişi în fişele de şarje la care se anexează, daca este cazul, 

diagramele înregistratoarelor de parametri. În fişele de şarje şi în raportul de schimb se 

înregistrează şi alte observaţii privind modul în care au funcţionat utilajele. Şefii de schimb 

centralizează informaţiile privind funcţionarea instalaţiilor din zona lor de competenţă iar 

supervizorii centralizează şi analizează aceste informaţii la nivelul instalaţiilor şi arhivează 

documentele. Concluziile analizei efectuate de supervizori sunt transmise conducerii 

executive în şedinţa zilnică de producţie.  

Zonele periculoase sunt permanent supravegheate, instalaţiile oprite sunt golite, 

spălate şi deconectate de la utilităţi. În cazul opririlor generale exista o procedura de urmărire 

a substanţelor periculoase şi de aceea, nici în aceasta perioada zonele periculoase nu rămân 

fără supraveghere. 
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 Avariile şi lucrările aferente remedierii acestora sunt monitorizate, înregistrate atât de 

către sectoarele de întreţinere care primesc cererile de lucrări cât şi de şefii de schimb sau de 

instalaţii care emit aceste cereri şi care recepţionează lucrările efectuate. Ambele sectoare au 

câte o copie pe care o arhivează după recepţia lucrării.  

 Zilnic în zilele lucrătoare şi în zilele libere (atunci când este cazul), specialiştii: şefii 

de instalaţii, şefii sectoarelor de întreţinere, inginerii, Directorul H&SE, Directorul de 

producţie şi, atunci când situaţia o impune, Directorul general, analizează amănunţit starea 

obiectivului sub toate aspectele, începând cu avariile sau funcţionările anormale. Directorul de 

producţie are obligaţia de a da explicaţii detaliate conducerii companiei pentru orice oprire. În 

acest sens este interzisă funcţionarea instalaţiilor atunci când siguranţa acestora sau a 

personalului este pusă în pericol şi, ca urmare, defecţiunile şi opririle accidentale sunt 

permanent urmărite şi remediate în cel mai scurt timp.  

Lunar Directorul de producţie face bilanţul activităţii pe care îl transmite conducerii 

societăţii. În situaţia în care se constată repetarea unor avarii sau funcţionări anormale, situaţia 

se analizează şi se iau măsuri pentru soluţionarea pe cât posibil definitive a problemei.  

Cel puţin de două ori pe an specialiştii din producţie şi întreţinere analizează cu 

conducerea starea tehnica a amplasamentului sub aspectele de siguranţă în exploatare, revizie, 

îmbunătăţiri tehnologice, modernizare şi dezvoltare. La această întâlnire se analizează din nou 

avariile şi funcţionările anormale care se repetă. Daca situaţia nu s-a îmbunătăţit după prima 

remediere este verificat modul de soluţionare iar după a doua remediere care nu a adus 

rezultatele dorite se procedează la schimbarea modului de abordare al problemei. Acest proces 

se repetă pana la eradicarea situaţiei periculoase. Problemele care s-au ridicat rămân înscrise 

în listele de lucrări până la rezolvare. Termenul de realizare a lucrărilor de remediere sunt 

stabilite în funcţie de importanta şi amploarea acestora. Lucrările cu termen se stabilesc astfel 

ca sa nu prezinte pericol în funcţionarea instalaţiilor şi nu privesc siguranţa în funcţionare a 

instalaţiei pe termen scurt. Aceste situaţii (care privesc siguranţa în funcţionare) sunt rezolvate 

imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, funcţionarea instalaţiei este oprită în condiţii de 

siguranţă. Aspectele legate de siguranţa în funcţionare sunt considerate prioritate primordiala 

şi sunt rezolvate în cel mai scurt timp, instalaţia fiind oprită în această perioadă. 

Toate problemele pentru rezolvarea cărora sunt necesare intervenţii,  reparaţii sau remedieri, 

sunt analizate înainte de a fi date spre rezolvare sectoarelor de întreţinere mecanică şi electro – ama 

şi sunt întocmite cereri de lucrări şi permise corespunzătoare( detaliile au fost prezentate mai sus). 

Pentru a fi asigurată funcţionarea în siguranţă a utilajelor şi echipamentelor acestea sunt inspectate, 
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conform normelor în vigoare şi a graficelor de întreţinere preventivă, de către personal specializat şi 

instruit corespunzător, din amplasament sau de către firme specializate/autorizate conform legislaţiei 

în vigoare. Întreţinerea, revizia şi reparaţiile se fac de către personal specializat în timpul opririlor 

curente sau în timpul celor două opriri generale planificate în fiecare an. Pentru toate intervenţiile se 

întocmesc documentele corespunzătoare şi se iau măsurile specifice prevăzute de aceste. Toate 

utilajele, echipamentele, piesele de schimb şi materialele folosite sunt aprovizionate conform 

prescripţiilor tehnice şi sunt însoţite de certificate de conformitate. Nu se permit nici un fel de 

improvizaţii sau compromisuri în alegerea modului de lucru sau a materialelor. 

Starea de sănătate a personalului din amplasament este monitorizată conform 

legislaţiei de sănătate şi securitate ocupaţională. 

Accesul contractorilor şi a tuturor colaboratorilor este monitorizat, iar pentru 

activitatea desfăşurata de aceştia este asigurată asistenţa tehnică. Lucrările sunt desfăşurate, 

verificate şi recepţionate în baza cererilor de lucrări, proceselor verbale de recepţie şi/sau a 

contractelor special încheiate. Documentele privind lucrările efectuate de contractori se 

arhivează.Procedura operaţională privind managementul contractorilor, se aplică pentru 

activităţile de prestări servicii care se desfăşoară cu executanţi din afara societăţii şi are ca 

scop stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor pe care le au executanţii şi beneficiarii la 

efectuarea acestor activităţi, pentru a asigura: 

- mediul de lucru în siguranţă; 

- gestionarea relaţiilor cu executanţii externi; 

- reguli după care trebuie să lucreze angajaţii proprii şi externi pentru a se 

proteja împotriva riscurilor existente şi potenţiale; 

- respectarea obligaţiilor şi răspunderilor dintre părţi pe linie de protecţia 

mediului, în vederea creării unui ansamblu de activităţi organizatorice şi 

tehnice pentru prevenirea poluării. 

Contractorii efectuează lucrări în incinta S.C.  PUROLITE S.R.L. numai pe baza unui 

contract încheiat şi trebuie să înştiinţeze beneficiarul încă din starea iniţială dacă vor avea sau 

nu subcontractori. 

d) Managementul schimbărilor/modificărilor 

În cadrul companiei PUROLITE International, de adoptarea procedurilor pentru: 

modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de noi instalaţii, procese 

sau unităţi de stocare, se ocupa un compartiment special condus de unul dintre coproprietarii 

firmei. În principal, în funcţie de cerinţele pieţii, consiliul de conducere al firmei decide 
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direcţiile şi căile şi  de dezvoltare şi modernizare ale societăţii. Compartimentul de marketing 

comunică noile necesităţi, compartimentul de cercetare dezvoltare analizează posibilităţile de 

rezolvare şi propune soluţii, compartimentul de inginerie de procese şi proiecte dezvoltă 

aspectele tehnice ale proiectelor şi face evaluări, iar compartimentul financiar prognozează 

modul în care eventuala investiţie influenţează performantele companiei. Rezultatele şi 

concluziile obţinute de cele trei compartimente sunt corelate şi sunt prezentate conducerii 

pentru analiză în vederea luării deciziei. Pentru fundamentarea deciziilor, compartimentele 

specializate de cercetare–dezvoltare şi de procese–proiecte au un rol de consiliere important, 

atât la nivel central cât şi la nivelul filialelor. Dintre propunerile care sunt la nivel de proiect o 

parte sunt promovate la nivel de investiţii în urma analizei efectuate de conducerea 

companiei. 

 Pentru implementarea modificărilor planificate asupra instalaţiilor existente sau a 

proiectării de noi instalaţii, procese sau unităţi de stocare, sunt desemnate compartimentele 

specializate de cercetare – dezvoltare şi de procese - proiecte, de la nivelul filialelor, sub 

directa îndrumare a directorului general de filiala. S.C. PUROLITE S.R.L. este filiala din 

Romania şi acţionează în baza aceloraşi proceduri, cu menţiunea ca principiile de baza sunt 

aplicate şi corelate cu realităţile şi legislaţia naţională. 

 În cadrul legăturii între filiale şi conducerea centrală se promovează propunerile 

filialelor de îmbunătăţire a activităţii lor. În acest context prioritară este problematica creşterii 

siguranţei în exploatare şi perfecţionarea tehnologiilor existente. Propunerile sunt analizate de 

compartimentul specializat al conducerii firmei, şi, dacă sunt aprobate, sunt aplicate. Ori de 

cate ori rezultatele obţinute sunt corespunzătoare într-o filială conducerea companiei 

generalizează/promovează soluţia la nivelul celorlalte filiale, care aplică tehnologii similare, 

adaptate la situaţia concretă din ţara şi societatea respectivă. 

Procedura operaţionala de control al modificărilor/schimbărilor, defineşte sistemul 

de control al modificărilor pentru a evalua şi aproba toate schimbările care ar putea afecta 

producţia şi este aplicabilă modificărilor planificate.Domeniul de aplicare cuprinde: materii 

prime, specificaţii, proceduri de testare, instalaţii, utilităţi, sisteme suport, echipament inclusiv 

hardware, etape de procesare, materiale de ambalare şi etichetare, software şi training deci 

practic orice schimbare majoră care trebuie comunicată autorităţilor de reglementare şi 

clienţilor. 

Evaluarea modificării în vederea aprobării implementării presupune determinarea 

implicaţiilor modificării ( testare adiţionala, cerinţe de instruire ca efect al modificărilor 
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multiple, cerinţele în vederea validării, lista documentelor afectate şi numarul de revizie 

precum şi orice testare sau cerinţă de validare, verificarea faptului că cerinţele de 

reglementare sunt îndeplinite etc.). De asemenea se verifică dacă modificarea presupune 

aprobarea clienţilor. Analiza impactului este realizată de o echipă şi pot fi implicate 

departamentele tehnice, de reglementare şi calitate, componenţa variind în funcţie de 

modificare.Aprobarea pentru implementarea modificării este confirmată prin semnare şi 

datare. Ori de câte ori este cazul trebuie informate autorităţile de reglementare inclusiv FDA, 

asupra oricărei modificări care ar putea afecta calitatea produsului prezentându-se date 

relevante privind produsul înainte şi după modificare. Când modificarea este aplicabilă ea se 

implementează dupa obţinerea aprobării autorităţilor. Dacă modificarea este aprobată, data de 

început a implementării este stabilită şi înregistrată în „Solicitarea/Autorizarea modificării”. 

Paşii de implementare variază în funcţie de modificare şi dacă pe parcursul procesului apar 

noi implicaţii sau modificări ale impactului, procesul de implementare se modifică în 

concordanţă şi se realizează studii şi documentaţii cu noile cerinţe.Toate documentele care 

sunt afectate de modificare sunt revizuite şi distribuite personalului implicat. De asemenea se 

organizează  instruiri specifice. 

Efectele modificării sunt studiate prin teste adecvate, validare, documentare şi studii 

speciale şi toate referinţele sunt menţionate în Solicitarea de autorizare a modificării şi/sau în 

documente ataşate.O analiză ştiinţifică va determina dacă sunt necesare studii şi teste 

suplimentare faţă de cele stabilite iniţial.Evaluarea rezultatelor implementarii şi concluziile 

sunt consemnate în „Solicitarea/Autorizarea modificării”. 

Lucrările dispuse pentru a fi realizate sunt preluate pentru rezolvare/punere în practică 

de către departamentele de procese şi proiecte ( implicând dacă e cazul conform celor anterior 

menţionate şi compartimentul de Cercetare şi dezvoltare). Se fac verificări, documentări, 

evaluări şi în final proiecte. În paralel sunt cerute şi obţinute aprobările, avizele sau 

autorizările necesare conform cu legislaţia în vigoare şi se elaborează documentaţiile aferente.  

Pentru lucrările pentru care societatea nu dispune de specialişti, sau pentru lucrările de 

anvergură sunt contractate servicii de specialitate cum sunt: studii, analize, sau lucrări de 

cercetare, consultanţă, efectuarea de analize chimice, măsurători şi/sau verificări metrologice, 

ISCIR, proiectare de execuţie.  

Directorul General prin reprezentant autorizat are responsabilitatea să notifice detaliat 

autoritatea de mediu, conform prevederilor legale, cu privire la: implementarea unei noi 

investiţii, modificarea unei instalaţii sau unui proces tehnologic, a naturii sau cantităţii de 
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substanţe periculoase, care sunt relevante pentru controlul pericolelor de accident major. În 

urma notificării autorităţilor sunt parcurse etapele procedurale legale pentru obţinerea, după 

caz, a aprobărilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare conform legii. După stabilirea modului de 

acţiune şi obţinerea aprobărilor legale se trece la execuţie, cu echipamente, materiale sau 

servicii de la furnizori autorizaţi în domeniile necesare proiectului. Pe tot parcursul realizării 

proiectului este asigurată asistenţa tehnica, sunt întocmite permisele necesare şi asigurate 

condiţiile de realizare în siguranţă a lucrărilor. Lucrările sunt recepţionate conform normelor 

în vigoare şi se întocmesc documentele aferente. Se revizuiesc procedurile existente ţinând 

cont de noile condiţii, se refac instrucţiunile de lucru, sănătate şi securitate în muncă, situaţii 

de urgenţă, fişele de şarje şi se instruieşte personalul din zona/instalaţia care a fost modificată. 

La efectuarea probelor tehnologice participă toţi specialiştii implicaţi în proiect. Sunt 

monitorizate rezultatele obţinute după reparaţii, înlocuiri sau modificări şi se trag concluziile 

de către întregul colectiv de specialişti.  

 

e) Planificarea pentru situaţii de urgenţă 

Adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor vizând identificarea urgenţelor 

previzibile prin analiză sistematică este asigurată prin faptul că planificarea la urgenţă se 

bazează pe scenarii reprezentative de accident şi există o strategie de intervenţie şi resursele 

necesare pentru fiecare scenariu reprezentativ. 

Sunt luate în considerare în instructiunile de lucru/manualele de operare, posibile 

devieri de la funcţionarea conformă si sunt specificate instrucţiuni clare de primă intervenţie. 

Pentru situaţiile de urgenţă, la nivelul amplasamentului sunt elaborate: 

- Plan de urgenţă internă;  

- Plan de intervenţie la incendiu; 

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale. 

Planul de urgenţă internă este elaborat în scopul planificării măsurilor specifice 

pentru limitarea riscurilor asupra sănătăţii angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi 

integrităţii bunurilor materiale, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase cât şi acţiunile care trebuie întreprinse în astfel de situatii. Planul de urgenţă 

internă are la bază rezultatele analizei de risc din Raportul de Securitate şi ia în considerare 

consecinţele accidentelor asupra oamenilor, mediului şi instalaţiilor. 

Planul de urgenţă internă este formulat în scris şi conţine următoarele părţi principale: 

- descrierea modului cum este organizată intervenţia într-o situaţie de urgenţă; 
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- modul  de alarmare pentru luarea măsurilor necesare ; 

- posibilele urgenţe ce pot apărea, tipologia şi clasificarea acestora; 

- modul de coordonare şi comunicare în timpul unei intervenţii la o situaţie de urgenţă; 

- descrierea resurselor interne şi externe care pot fi mobilizate pentru a limita 

consecinţele unui accident major pentru oameni şi mediu. 

Pentru testarea planurilor de urgenţă sunt efectuate exerciţii organizate de către 

societate. Pregătirea exerciţiilor şi antrenamentelor se execută pe baza unui grafic întocmit de 

compartimentele de specialitate şi aprobat de conducerea societăţii. Anual se execută cel puţin 

un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase. În 

urma efectuării exerciţiilor se elaborează un raport de evaluare care este transmis autorităţilor 

locale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (A.P.M. Braşov) şi situaţiilor de 

urgenţă (I.S.U. Braşov). Ori de cate ori este necesar planul este revizuit. 

Este asigurată instruirea specifică pentru întregul personal care lucrează în cadrul 

amplasamentului (inclusiv a personalului subcontractat ) conform precizărilor de la punctul 

(a) organizare şi personal. 

Planul de intervenţie în caz de incendiu,  cuprinde: 

- Organizarea apărării împotriva incendiilor şi intervenţia în caz de incendiu; 

- Scenariu de securitate la incendiu pentru obiectivul analizat; 

- Planul de amplasare pentru reţeaua de alimentare cu apa şi hidranţii exteriori. 

Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - Plan de intervenţie,  

avizat de autorităţile competente, cuprinde: 

- Modul de intervenţie în cazul unei poluări accidentale; 

- Componenta colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale pe unitate; 

- Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale 

- Fişa poluantului potenţial; 

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale; 

- Componenţa echipelor de intervenţie; 

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale; 

- Programul anual de instruire a echipelor de intervenţie; 

- Responsabilităţile conducătorilor; 

- Lista unităţilor care acorda sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale; 
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f) Monitorizarea performanţei 

 Managementul companiei PUROLITE International este angajat în asigurarea 

condiţiilor optime de funcţionare a amplasamentului, sub toate aspectele. Politica companiei 

în ceea ce priveşte securitatea este ca instalaţiile din amplasament să funcţioneze în deplină 

siguranţă. Nu se admite nici un compromis de la siguranţa în exploatare. Se acţionează astfel 

încât să se previna accidentele majore,  iar dacă totuşi acestea se produc se acţionează pentru 

reducerea la minimum posibil a efectelor asupra angajatilor, populaţiei şi mediului. 

Managementul securităţii este o parte a activităţii manageriale acordându-se acestei 

problematici toată atenţia deoarece este vitală pentru activitatea companiei. Sistemul de 

management al securităţii înglobează siguranţa industriala, protecţia civilă şi protecţia 

mediului, în mod organic pentru a asigura cu succes controlul asupra oricăror evenimente 

periculoase. Reprezentanţii conducerii companiei monitorizează activitatea managerială din 

fiecare filială, inclusiv amplasamentul din Victoria. Din punct de vedere operativ aceasta se 

face zilnic iar în mod programat prin teleconferinţe, lunar.  

Performanţa este monitorizată şi comparată cu obiectivele de siguranţă definite.Se 

verifică dacă planurile şi obiectivele sunt realizate şi  dacă măsurile de control al riscurilor 

sunt implementate corespunzător. Sunt efectuate inspecţii ale instalatiilor, echipamentelor şi 

instrumentelor critice cât si evaluarea conformării cu instruirile, instrucţiunile şi practicile de 

muncă în conditii de securitate. Se acordă o atenţie specială avariilor şi sunt luate măsuri 

pentru a se asigura că lectiile învăţate sunt aplicate operaţiunilor viitoare. 

 Informaţiile rezultate din monitorizarea performanţelor are o contribuţie importantă în 

procesele de audit şi revizuire Performanţa amplasamentului este atent şi permanent urmărită 

atât de conducerea societăţii cât şi de autorităţile de control cu atribuţii în domeniu. În acest 

sens procesele verbale de inspecţie sau de evaluare şi alte documente elaborate de autorităţi 

sunt elemente care sunt luate în considerare de conducerea societăţii atunci când se analizează 

eficienţa sistemului de management al securităţii.  

Monitorizarea performanţei se face unitar şi cuprinde toate aspectele activităţilor 

desfăşurate în amplasament, inclusiv managementul securităţii. Monitorizarea funcţionării 

instalaţiilor (monitorizarea tehnologică), asigurarea mentenanţei, auditul intern şi situaţiile de 

urgenţă din amplasament, precum şi rezultatele inspecţiilor şi controalelor efectuate de 

autorităţi, sunt părţi ale monitorizării performanţei sistemului de management al securităţii.  
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g) Audit şi revizuire 

Auditul trebuie să asigure că organizarea, procesele şi procedurile astfel cum au fost  

definite şi realizate sunt în concordanţă cu sistemul de management al securitatii.  În plus faţă 

de monitorizarea de rutină a performanţei, se efectueaza audituri anuale ale SMSului pe baza 

planului de audit care să determine dacă performanţa generală a sistemului de management al 

securităţii este în conformitate cu cerinţele, atât externe, cât şi cele ale amplasamentului. 

Rezultatele acestor audituri sunt folosite pentru a decide ce îmbunătăţiri trebuie aduse 

elementelor  SMS şi punerea în aplicare a acestora.Auditul este realizat de către un grup de 

audit.  

Managementul de vârf evalueaza rezultatele acestor audituri şi ia măsuri corective 

acolo unde este necesar. 

Cel puţin de două ori pe an specialiştii din producţie şi întreţinere analizează împreună 

cu conducerea starea tehnică a amplasamentului sub toate aspectele, un capitol determinant 

fiind siguranţa în exploatare. La această întâlnire se verifică stadiul măsurilor propuse precum 

şi rezultatele obţinute în urma măsurilor/lucrărilor realizate. În funcţie de concluziile ce 

rezultă în urma analizei, dacă este cazul, se realizează revizuirea procedurilor sistemului de 

management al securităţii. 
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 II. Prezentarea mediului în care este situat amplasamentul  

 

 II.A. Descrierea amplasamentului şi a mediului în care acesta este situat  

 

 II.A.1. Localizarea amplasamentului 

 

 Amplasamentul  S.C. PUROLITE S.R.L. este situat  în zona industriala a oraşului 

Victoria, în sud-vestul judeţului Braşov, în partea de nord – vest a platformei S.C. VIROMET 

S.A.  Din punct de vedere geografic, S.C. PUROLITE S.R.L.  este amplasat în partea sud-

vestică a judeţului Braşov, în apropierea judeţului Sibiu, la circa 350 m est de pârâul Ucea, la 

contactul dintre şesul depresionar submontan al Depresiunii Făgăraşului şi Munţii Făgăraş, la 

baza piemontului care margineşte arealul montan. 

 
Figura nr. 2.1.   Localizarea amplasamentului S.C. PUROLITE S.R.L. 

 

 

 Amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L. se află situat în partea de sud faţă de oraşul 

Victoria la circa 1 km de zona rezidenţială a acestuia.  
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 Coordonatele  amplasamentului  sunt (WGS - World Geodetic Sistem):  

 
 

 

 S.C. PUROLITE. deţine o suprafaţă totală de 30888 mp, din care: 

- suprafaţa construită este de 21100 mp, din care clădirile închise ocupa o suprafaţă totala de 

10540 mp;  

- instalaţiile în aer liber ocupa o suprafaţă totala de 1000 mp; 

- clădirea social administrativa ocupă o suprafaţă de 800 mp şi este conectata cu ansamblul 

clădirilor depozitelor şi secţiilor de producţie; 

- clădirea instalaţiei Speciale 1 este separată, independentă, de restul construcţiilor, conform 

normelor G.M.P. (Good Manufacturing Practices) şi F.D.A. (Food & Drug Administration), 

în partea de sud – vest a platformei cu o suprafaţă construită de 1100 mp. 

- clădirea Centralei termice este separata, independentă de restul construcţiilor, în partea de 

sud – est a platformei, cu o suprafaţă construită de 200 mp. 

- pentru accesul mijloacelor de transport şi a personalului există două porţi, una pe latura 

nordica la limita perimetrului şi a doua la limita sudica a laturii vestice. Ambele porţi au cate 

o mica clădire pentru portar. Pentru persoane mai este o poarta de acces pe latura vestică a 

clădirii administrative. 

- suprafaţa ocupată cu reţele, căi de acces este 8000 mp; 

 În interiorul amplasamentului este un drum uzinal care leagă cele două porţi de acces 

pentru mijloace auto, în partea estică a obiectivului cvasiparalel cu drumul exterior. 

 

 II.A.3. Descrierea împrejurimilor amplasamentului  

 În imediata apropiere a amplasamentului, pe partea opusă a drumului, spre vest se afla 

Secţia de Pompieri Victoria având un efectiv de sub 100 persoane, şi un atelier de reparaţii 

auto unde se reunesc cel mult de 10 persoane.  
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 În partea de sud – vest la cca. 100 m, este situat un grup de clădiri ce formează sediul 

administrativ al S.C. VIROMET S.A. unde activează între orele 8 – 16 cel mult 200 persoane. 

În partea de sud, la cca. 250 m se afla poarta de intrare pentru personal a S.C. VIROMET S.A. 

cu doi portari pe schimb şi două birouri unde lucrează dimineaţa max. 5 persoane. Între 

obiectiv şi poarta amintită este teren cu arboret. 

 Spre sud-est la 500 m sunt situate instalaţii din cadrul S.C. VIROMET S.A,  S.C. 

MAXAM la circa 1200m si PIROCHIM S.A. la circa 800 metri. Activităţile desfăşurate în 

aceste societăţi sunt de producţie chimică: formaldehidă, metanol la VIROMET S.A.,  

explozivi la MAXAM S.A. şi muniţie la PIROCHIM S.A. La ora actuală marea majoritate a 

instalaţiilor din societăţile VIROMET S.A şi PIROCHIM S.A. sunt oprite, funcţionarea 

instalaţiilor având loc cu intermitenţă. Atât S.C. VIROMET S.A, SC MAXAM SA. cât şi S.C. 

PIROCHIM S.A. sunt amplasamente aflate sub incidenta prevederilor Legii 59/2016. 

 În partea de est terenul aparţine S.C. VIROMET S.A., nu sunt amplasate construcţii  

terenul fiind ocupat în cea mai mare parte de pădure.  

 În partea de nord-est de la cca. 200 m sunt amplasate o instalaţie de prelucrat mase 

plastice, o bază de construcţii şi la cca. 600 m Staţia de epurare aparţinând S.C. VIROMET 

S.A.  

 În partea la nord-vest este amplasat complexul de sere. 

 Zonele locuite din apropiere sunt următoarele: 

- Spre nord, oraşul Victoria cu zona rezidenţială la cca. 1 km, cu o populaţie totală de  7386 

locuitori conform Institutului National de statistica ‚Populatia Romaniei pe localitati 

01.01.2016*.  

 

Tabel nr. 2.1 Localităţile învecinate şi populaţia acestora, pe o raza de pana la 10 km 

Localitati (orase,comune, 

sate. catune)    

Poziţia faţă de 

amplasamentul S.C. 

PUROLITE S.R.L. 

Distanţa  aproximată 

faţă de amplasament 

[ km] 

Populaţia 

aproximativă 

Orasul Victoria Nord 1 7386  locuitori* 

Catun Vistisoara  Est 1,5 Cca 200 locuitori 

Catun Sumerna Vest    1,5  Cca 150 locuitori 

Comuna Ucea Nord  2358 locuitori* 

sat Ucea de Sus Nord 5  

sat Ucea de Jos Nord 9  

Comuna Vistea 
(Viştea de Jos Viştea de Sus Olteţ Rucar) 

 
   

2218  locuitori* 

sat Vistea de Sus Nord -Est 5,2  

sat Vistea de Jos Nord -Est  10  

Sat Corbi Nord 8,4  

sat Dragus Est 8 1102 locuitori* 
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Localitati (orase,comune, 

sate. catune)    

Poziţia faţă de 

amplasamentul S.C. 

PUROLITE S.R.L. 

Distanţa  aproximată 

faţă de amplasament 

[ km] 

Populaţia 

aproximativă 

Arpaşu de Jos Nord - Vest 10,6  

Arpaşu de Sus Vest 7,5  

Sambata Sud -Est 8,5 1527 locuitori* 

 

 În partea de sud – vest la cca. 100 m, în apropierea sediului administrativ al S.C. 

VIROMET S.A. sunt amplasate câteva locuinţe. 

 Drumurile care străbat oraşul Victoria sunt următoarele: 

Denumire Tabel nr. 2.2. Căile rutiere oraş Victoria 

Căi rutiere    

DJ 105 C Ucea de Jos – Victoria   

DJ 104 A Perşani - Victoria 

DJ 102 G 
Victoria-Viştişoara- 

Mânăstirea Sâmbăta  

 ime 

 

 Căi Ferate 

 Oraşul Victoria nu este deservit direct de transportul de cale ferată.Pe raza localitatii 

se află o cale ferată folosită doar în scop industrial şi face legatura între platforma industrială 

şi Gara Ucea la aproximativ 9 km pe DJ 105 C. 

 

 Căi de acces 

 Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN1 (Braşov–Sibiu), aflat la o distantă 

de 8 km de orasul Victoria. Legătura dintre orasul Victoria si DN1 se face prin DJ 105C Ucea 

de Jos-Victoria.lLegătura directă cu municipiul Braşov, aflat la 100 km, este asigurată de 

drumul naţional DN 1.Cele mai apropiate municipii sunt Făgăras aflat la o distantă de 32 km 

si Sibiu la 58 km..A 

 Accesul pe amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L. se realizează din DJ 105 C– Ucea 

de Jos – Victoria. Drumul care trece pe la vest de amplasament, la limita acestuia, este cu 

destinaţie specifică pentru accesul la zona industrială. Porneşte de la intrarea sudică în oraş 

continuînd spre sud drumul de centură al oraşului, care la rândul lui face legatura între 

şoseaua naţională Braşov – Sibiu şi oraşul Victoria. Asigură şi accesul atât spre cătunul 

Sumerna spre vest cât şi spre cătunul Vistişoara spre est, bifurcaţia fiind situată la intrarea pe 

platforma industrială. ca 

 

re C 
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  Centre vulnerabile Oraş Victoriate entre vulnerabile trece pe la vest de obiectiv, 

la  Unităţi de învăţământ: 

- Gradiniţa cu program prelungit nr. 1 (cca 200 persoane);  

- Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Barbat (cca 440 persoane);  

- Liceul Teoretic “Ion Codru Drăguşanu” (cca 870 persoane);  

Furnizori servicii de sănătate(cca 200 persoane); 

1.Spitalul Orăşenesc  

2. Centru de permanenta  

3. Policlinica  

4. Serviciul de ambulanta  

5. Serviciul SMURD  

6. Cabinet Scolar  

 Complexul de Servicii Victoria,  în cadrul DGASPC Braşov,compus din Centrul de 

Plasament  Azur ( 70 locuri) şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Castanul (30 locuri). 

Biserici: – Biserici ortodoxe parohiale nr. 1 si nr. 2 (400 persoane); 

      Biserica penticostală (50 persoane); 

      Biserica adventistă (50 persoane); 

Piaţa agro-alimentară (100 persoane); 

Baza sportivă (1.000 persoane); 

a) Oras Victoria 

II.A.4. Aspecte geologice, hidrogeologice şi hidrologice  

 Geologia 

 Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se înscrie în zona de sud a 

unităţii morfostructurale cunoscuta sub numele de Depresiunea Făgăraşului. Amplasamentul 

S.C. PUROLITE S.R.L. este situat în imediata apropiere a zonei de contact dintre fosa 

depresionară a Făgăraşului şi versanţii nordici ai munţilor cu acelaşi nume. În perimetrul 

cercetat, fundamentul geologic este constituit din şisturi cristaline, având în compoziţie mică 

sericit şi clorit afectate de metamorfism de epi şi metazona. Placat peste fundamentul stâncos, 

se găsesc masive depozite coluvial – deluviale, rezultate în urma proceselor de dezagregare 

fizică şi alterare chimica a rocii de baza, precum şi de eroziune şi transportul efectuat de 

torenţii care au drenat versanţii nordici ai Munţilor Făgăraş. 

 Cercetările geologice şi geotehnice executate în zona au stabilit ca în sol nu se găsesc 

depuneri de mâl, turba, săruri solubile sau goluri subterane din categoria celor carstice.  
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 Caracteristici geomorfologice 

 Terenul amplasamentului este relativ plan, fără denivelări evidente. Amplasamentul 

indică în general o panta uşoară dinspre sud sud-est (602 m) înspre vest şi nord (596-591 m). 

 La timpul respectiv, pentru amenajarea cotei finite a terenului s-au proiectat şi 

executat lucrări de terasamente, materialul excavat compactându-se controlat. 

Fundaţiile construcţiilor s-au incastrat în terenul natural de la baza umpluturilor create. 

 Terenul fiind în panta pe latura de est a platformei create s-a executat un zid de sprijin, 

amplasat pe şirul de fundaţii din capătul depozitului de produse finite. Zidul de sprijin s-a 

realizat din elemente prefabricate din beton, având talpa extinsă spre interiorul construcţiei, 

fapt care nu creează probleme în cazul în care alăturat fundaţiilor actuale vor fi proiectate alte 

construcţii. 

 În prezent, platforma betonata prezintă o declivitate de circa 1,20 m, pe o lungime de 

35 m, cotele terenului fiind între 596,85 ÷ 595,67 m. 

 

 Date geotehnice   

 Stratificaţia terenului de suprafaţa 

 Prospecţiunile executate au stabilit ca grosimea stratului de pământ compactat care se 

găseşte peste terenul natural măsoară 1,00 ÷ 1,20 m. Sub cotele – 1,00 ÷ 1,20 m, respectiv, 

începând de la baza stratului de pământ compactat se găseşte un strat de argila gălbuie plastic 

vârtoasă, care se extinde pana la – 3,00 ÷ 3,30 m, unde se pătrunde într-o formaţiune 

aluvionara alcătuită din bolovăniş şi pietriş. Elementele de bolovăniş cu dimensiunile cuprinse 

intre 15 ÷ 20 cm, sunt de forma rulata sau colţuroasă, procentul acestora în masa de nisip fiind 

de 15 ÷ 40 %, uneori crescând pana la 70% în blocuri de 60 ÷ 80 cm. Această formaţiune 

aluvionara cu grad de îndesare avansat este extinsa pana la 7 ÷ 15 m. 

 Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheţ în zona este  de 1,10 m. 

 

 Date hidrografice 

 Amplasamentul este situat în bazinul mijlociu al râului Olt care curge paralel cu 

şoseaua DN 1 între Făgăraş şi Avrig. Între Olt şi obiectiv sunt cca. 14 km. În zonă râul Olt 

este amenajat hidrotehnic cu o serie de acumulări, cele mai apropiate fiind acumularea Arpaş 

în aval şi Viştea în amonte. Datorită lucrărilor hidrotehnice care permit acumularea de volume 

mari de apă şi regularizarea debitului râului în caz de necesitate, în zonă nu există pericol de 

inundaţie pe acest curs de apă.  
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 La 300 m vest de amplasament curge pârâul Ucea, iar la cca. 900 m est pârâul 

Corbişor ( apele acestuia fiind preluate de staţia de epurare a S.C. VIROMET S.A.).  

 Pârâul Ucea (S = 39 km, L = 21,9 km), care izvorăşte de sub crestele versantului 

nordic al Munţilor Făgăraş, nu este monitorizat hidrometric. Prin comparaţia bazinului 

hidrografic al pârâului Ucea cu cel al pârâurilor monitorizate din apropiere se estimează un 

debit mediu multianual de circa 1 mc/s. 

  Pârâul Ucea este situat în Ecoregiunea 10- Carpatică . 

 În conformitate cu datele din Planul de management actualizat al bazinului hidrografic 

Olt (2016-2021), corpul de apă Ucea indică o stare ecologică bună, fiind încadrat zonelor 

vulnerabile la nitraţi. Starea chimică globală este bună. 

 Un alt curs de apă din vecinătate este cursul necadastrat pârâul Corbişor. 

 Amplasamentul nu este afectat de nici un fel de reţeaua hidrografică din zonă sau de 

torenţi terenul din amonte a platformei Viromet, fiind amenajat în acest sens.  

 

 Hidrogeologia 

 Porozitatea ridicată, specifică depozitelor aluvionare din depresiune, permite 

acumularea unor cantităţi mari de ape subterane. Acestea sunt alimentate atât lateral, din 

cursurile de apă învecinate, cât şi din precipitaţii.  

 În conformitate cu datele din Planul de management actualizat al bazinului hidrografic 

Olt (2016-2021), amplasamentul studiat este încadrat corpului de apă freatic cu cod ROOT07 

- Depresiunea Făgăraş (1172 kmp), care are extensiune maximă pe partea stângă a Oltului. 

Corpul de apă, de tip poros permeabil, este localizat în depozitele aluvial-proluviale, de vârstă 

cuaternară, ale luncii şi teraselor râului Olt (în principal pe partea stângă) şi ale afluenţilor 

acestuia.  

 În lunca Oltului depozitele aluvionare sunt constituite din pietrişuri si bolovănişuri în 

masă de nisipuri medii şi grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase prăfoase. Grosimea 

acestor depozite este, în general, cuprinsă între 3-10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în 

zona Viştea de Jos şi Turnu Roşu, până la 12 m.  

 Stratul acvifer freatic se dezvoltă, de regulă, imediat sub solul vegetal, sau sub o serie 

de depozite argiloase nisipoase prăfoase, cu grosimi de aproximativ 1 m.  

Nivelul hidrostatic se găseşte la adâncimi de la sub 1 m până la maxim 5 m, valori mai mari, 

de peste 10 m, întâlnindu-se în sectorul Voila – Turnu-Roşu.  
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 Debitele specifice au valori de la sub 1 l/s/m până la 13 l/s/m, coeficienţii de filtraţie 

variază între 10-100 m/zi, iar transmisivităţile între 100-1000 m2 /zi.  

În terasele Oltului, dezvoltate pe malul stâng, depozitele sunt constituite din bolovănişuri şi 

pietrişuri în masă de nisipuri de granulometrie diferită şi local cu liant argilos, în care se 

intercalează uneori strate lenticulare argiloase prăfoase, separând unul sau mai multe 

orizonturi acvifere. Acoperişul stratului acvifer este constituit, în general dintr-un sol nisipos, 

care uneori poate lipsi. Grosimea este de aproximativ 40 m în terasa medie şi depăşeşte 85 m 

în terasa superioară.  

 Nivelul hidrostatic se află la adâncimi relativ mari, depăşind frecvent 10 m. Debitele 

specifice au valori de la 1 l/s/m pana la 10 l/s/m, întâlnindu-se şi valori 10- 20 l/s/m. 

Coeficienţii de filtraţie variază între 100 şi 200 m/zi, iar transmisivităţile ajung până la 800 

mp/zi. Oltul si afluenţii săi drenează corpul de apă freatic, direcţiile de curgere fiind 

îndreptate către râu.  

 Alimentarea corpului de apă se face din precipitaţii, valoarea infiltraţiei eficace fiind 

cuprinsă între 31,5-157,5 mm/an.  

 Din punct de vedere chimic apele subterane sunt de tipul bicarbonato-sulfato-calcico-

magneziene sau sodice, iar din punct de vedere al calităţii, sunt în general potabile, local cu 

depăşiri ale valorii CMA la amoniu (Făgăraş, Turnu Roşu). În anumite sectoare se remarcă 

conţinuturi ridicate în fier, substanţe organice şi mangan. Sursele potenţiale de poluare 

punctiformă sunt reprezentate de depozitele menajere neamenajate de la Victoria (Lisa), 

Făgăraş, Avrig, de societăţile comerciale SC 93 NITRAMONIA SA Făgăraş, RAGCPS 

Făgăraş, SC VIROMET SA Victoria şi SC SACOTERM SA Victoria.  

 Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează în 

clasa de protecţie medie. 

Pe suprafaţa acestuia se dezvoltă 9 situri de importanţă comunitară dintre care 3 au 

suprafaţa mai mare de 10 Kmp.  

Pe situl ROSCI0122 - Munţii Făgăraş se afla habitatul 6430 - Asociaţii de liziera cu 

ierburi înalte hidrofile, de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin, aflat în 

dependenţă de ROOT07 şi 4 tipuri de utilizare a terenului şi anume: 231 Păşuni secundare, 

311 Păduri de foioase, 313 Păduri mixte şi 324 Zone de tranzitie cu arbuşti (in general 

defrişate), aflate şi acestea în dependenţă probabilă de corpul de apă subterană.  

Pe situl ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu se afă habitatul 91IO -

Vegetaţie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp. - în dependenţă probabilă de apa 
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subterană şi 4 tipuri de utilizare a terenului şi anume: 231 Păşuni secundare, 311 Păduri de 

foioase, 313 Paduri mixte şi 324 Zone de tranzitie cu arbuşti (în general defrişate) - în 

dependenţă probabilă de apa subterană.  

 Pe situl ROSCI0303 - Hârtibaciu Sud-Est se află habitatul dependent de apa subterană 

91IO - Vegetaţie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp şi 4 tipuri de utilizare a terenului 

şi anume: 231 Păşuni secundare, 311 Păduri de foioase, 312 Păduri de conifere şi 324 Zone de 

tranzitie cu arbuşti (în general defrişate). Habitatul 91IO şi folosinţele terenului sunt în 

dependenţă probabilă cu apa subterană. 

 

 II.A.5. Caracteristici meteo-climatice 

 Oraşul Victoria, se găseşte la poalele munţilor Făgăraş, în depresiunea cu acelaşi 

nume, la altitudinea de cca. 600 m, la cca. 10 km nord faţă de creastă şi ca urmare, clima este 

puternic influenţată de zona de amplasare.  

 Caracteristicile factorilor climato-genetici încadrează regiunea climatului temperat-

continental moderat. 

 Cei mai importanţi parametri climatici sunt temperatura aerului şi precipitaţiile 

atmosferice. 

 Analiza datelor de temperatură a evidenţiat un regim termic specific zonelor 

depresionare submontane cu frecvente inversiuni de temperatură, iarna şi temperaturi 

moderate vara. Temperatura medie multianuală la staţia meteorologică cea mai apropiată 

(staţia Făgăraş, 429 m) este de circa 8,6 ºC (Tabel 2.3, Fig. 2.2). Faţă de valoarea medie 

multianuală, de-a lungul anilor au existat variaţii neperiodice, cu ani reci în alternanţă cu ani 

calzi, oscilaţiile înregistrând un ecart de 3-4 ºC. 

Tabel nr. 2.3. Valorile termice medii (lunare şi media multianuală) la staţia Făgăraş (sursa: 

ANM) 

I F M A M I I A S O N D An 

-5.0 -2,3 3.0 8.7 13.8 16.6 18.0 17.0 13.6 7.9 2.7 -2.0 8.6 
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Figura nr. 2.2. Distribuţia valorilor medii lunare în profil anual la staţia Fagaraş  

 

 Cele mai scăzute temperaturi medii lunare sunt specifice lunii ianuarie (-5,0ºC), iar 

cele mai ridicate lunii iulie (18 ºC), atunci când Soarele este cel mai aproape de zenit la orele 

amiezii. 

 Precipitaţiile atmosferice constituie unul dintre elementele climatice de bază, 

caracterizându-se printr-o mare variabilitate spaţio-temporală a parametrilor asociaţi 

(intensitate, duratǎ, frecvenţǎ).  

Valoarea medie multianuală a precipitaţiilor la staţia Făgăraş este de 643,9 mm, cele 

mai bogate cantităţi fiind specifice perioadei mai-iulie, iar cele mai reduse anotimpului rece, 

atunci când stabilitatea atmosferică este persistentă (Tabel 2.4, Fig.2.3).  

 

Tabel nr. 2.4. Sume pluviometrice medii (lunare şi media multianuală) la staţia Făgăraş 

(sursa: ANM) 

I F M A M I I A S O N D An 

27.3 25.8 29.1 53.4 85.2 95.3 100.3 77.6 48.7 37.5 34.6 29.1 643.9 
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Figura nr. 2.3. Repartiţia lunară a mediilor multianuale a cantităţii  

precipitaţiilor la staţia Făgăraş 

 

Comparativ cu media multianuală, precipitaţiile au înregistrat oscilaţii neperiodice. 

Astfel, în anii cu activitate ciclonică deosebit de intensă cantitatea de precipitaţii a depăşit 

1100 mm (maxim 1166 mm), iar în anii deficitari au scăzut sub 400 mm. 

Umiditatea relativă a aerului are valori medii în regiune. Astfel, media multianuală 

indică valori de 72 %, acestea fiind mai ridicate în iarna. Nebulozitatea are o valoare medie 

multianuala de 4,8 optimi. 

Stratul de zăpadă este prezent în fiecare iarnă, având o durata medie anuala de 58,8 

zile şi grosimi medii de 8 cm atinse în lunile ianuarie-februarie. 

Parametrii asociaţi vântului, în principal viteza şi direcţia sunt foarte importanţi pentru studiile 

de modelare a dispersiilor atmosferice.  

 Viteza medie anuală a vântului în zonă este de 2,4 m/s, cu o frecvenţă medie anuală a 

calmului atmosferic de aproape 40 %. Vitezele medii comporta creşteri accentuate în cursul 

primăverii, crescând progresiv înspre perioada de tranziţie primăvară – vară. 

 Analizând datele din tabelul şi figurile de mai jos se observă faptul că vânturile 

predominate sunt cele din sectoarele V, NV şi NE.  Direcţiile predominante sunt în strânsă 

legătură cu topografia locului, respectiv larga deschidere a Depresiunii Făgăraş înspre vest şi 

nord-est şi cu direcţia predominantă a vântului peste România, respectiv cea din sector vestic 

şi direcţiile învecinate.  (Tabel 2.5, Fig.2.4.). 
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 Tabel nr. 2.5 Valori medii multianuale ale frecvenţei vântului pe direcţii (%) şi ale 

vitezei medii a vântului pe direcţii la staţia meteorologică Făgăraş (sursa datelor: ANM) 

Direcţia Frecvenţa pe direcţii (%) Viteza pe direcţii (m/s) 

   

N 3.8 1.5 

NE 11.8 2.7 

E 9 4 

SE 1.9 2 

S 0.9 1.3 

SV 4 2 

V 19.6 3 

NV 10 2.8 
 

   
Figura nr. 2.4. Frecvenţa şi viteza vântului pe direcţii  

 

 Se impune menţiunea că, direcţia şi viteza vântului au caracter foarte particular la 

nivel local, fiind puternic influenţate de geomorfologia locului, prin morfometria şi 

morfostructura specifica zonei de contact dintre munţi şi spaţiul jos depresionar. Implicaţiile 

locale ale orografiei produc astfel devierea şi canalizarea curenţilor de aer de-a lungul 

culoarelor de vale. În condiţiile în care amplasamentul este situat pe un spaţiu expus de platou 

interfluvial este de aşteptat ca viteza medie a vântului sa aibă valori mai ridicate (circa 4-5 

m/s). 

 În afara vânturilor cu caracter general, datorită diferenţelor locale de temperatură şi 

presiune ce apar între munte şi spaţiile joase depresionare, mai ales vara, iau naştere mişcări 

locale ale aerului, cunoscute sub numele de brize montane sau brize de munte-vale. Ziua, când 

se produce încălzirea cea mai accentuată, are loc ascendenţa aerului mai cald şi uşor de-a 

lungul versanţilor, înspre culmi, în timp ce noaptea aerul aerul mai rece şi dens coboară de pe 

crestele montane înspre depresiune, primenind aerul din depresiune. Pe de altă parte, în 

condiţiile circulaţiei atmosferice din sector sudic, în zonă, acţionează cel mai caracteristic 

vânt de tip foehn din ţară (vânt cald şi uscat care poate produce topirea rapida a zăpezilor 
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iarna şi primăvara) cu denumirea locală ,,Vântul Mare,,. 

 

 II.A.6. Hazarde naturale 

 Zonarea seismica 

 Luând în considerare intensităţile cutremurelor care au avut loc pe perioade lungi de 

timp şi studiile de inginerie seismică, au fost elaborate metode de calcul folosite în proiectarea 

antiseismică a construcţiilor şi hărţi de zonare seismică. Zonarea seismică constă în 

delimitarea arealelor expuse seismelor la nivel naţional sau regional, pe baza unor informaţii 

de natură istorică, geologică şi geofizică. La realizarea acestei zonări se ţine cont de mărimea 

mişcărilor terenului corelate cu reprezentarea geografică determinată pe baza unor parametri 

seismici: intensităţi, acceleraţii, viteze sau deplasări.  

 Intensitatea seismică reprezintă cea mai veche măsură a cutremurelor. Aceasta se 

bazează pe observaţii calitative ale efectelor unui cutremur într-un amplasament dat, cum ar fi 

degradările construcţiilor şi reacţia oamenilor la cutremur. 

 Zonarea seismică a teritoriului României, pe scara MSK (Medvedev-Sponheuer-

Karnik) (SR 11100-1:93) care redă intensităţile seismice probabile pe teritoriul României în 

cazul producerii unui cutremur, indică faptul că oraşul Victoria este situat într-un areal 

caracterizat de intensităţi seismice probabile 71 (cutremure cu intensitatea 7 cu perioada de 

revenire de 50 ani) (Figura 2.5), a treia valoare a intensităţii seismice pe teritoriul naţional 

după zona Vrancea (pe o scară cu 4 valori de la 6 la 9).  

 

Figura nr. 2.5. Zonarea seismica SR 11100-1:93 
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 Efectele unui cutremur de gradul 7 ar putea avea următoarele efecte asupra 

vieţuitoarelor şi obiectelor din mediu: 

- stabilitatea oamenilor este dificilă;  

- se simte chiar în vehicule aflate în mişcare;  

- mobila se crapă;  

- apar valuri pe suprafaţa lacurilor, sună clopotele grele;  

- apar uşoare alunecări şi surpări la bancurile de nisip şi pietriş 

 Asupra lucrărilor de construcţii efectele probabile sunt: 

- se distrug zidăriile fără mortar, apar crăpături în zidării cu mortar;  

- cade tencuiala, cărămizile nefixate, ţiglele, cornişele, parapeţii, calcanele, obiectele 

ornamentale. 

 Oraşul Victoria este situat şi în imediata apropiere a zonei seismice Făgăraş (82 pe 

scara MSK), dar în afara acesteia, aceasta extinzându-se în zona izvoarelor Argeşului, la sud 

de cumpăna de ape care desparte afluenţii Oltului, la nord, de cei ai Argeşului, în sud. 

 În zona Făgăraş se produc cele mai puternice cutremure crustale (de mică adâncime, 

5-30 km) din ţară, dar cu o frecvenţă considerabil mai mică decât a celor din alte zone 

seismice crustale (Banat, Dobrogea). Cutremurele făgărăşene tipice au epicentrele localizate 

în lungul versantului sudic al Munţilor Făgăras, şi, la intervale de 80 - 100 de ani ating 

magnitudini de ordinul 6, chiar 6,5 grade pe scara Richter. Cel mai puternic cutremur din zona 

Făgăraş este considerat a fi cel din 26 Oct. 1550, intensitatea sa corespunzând unei 

magnitudini MS = 7,2.  Ultimul cutremur făgărăşean major s-a produs la 26 ianuarie 1916 si a 

atins o magnitudine de 6,4-6,5 grade pe scara Richter. Seismele făgărăşene sunt legate de o 

serie de falii majore care, pe de o parte, delimitează masivul Cozia de Iezer, iar, pe de alta 

parte, delimitează masivul Făgăraş de Depresiunea Transilvaniei. În ultimii 300 de ani, 

seismele făgărăşene s-au repetat la intervale medii de 85 de ani, în 1746, 1832 şi 1916. Din 

acest motiv unii specialişti consideră ca fiind posibil, în perioada următoare, un seism puternic 

în zonă. 

 Pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor există hărţi speciale, cum ar fi cea 

prezentată în Codul P.100-1/2006, figura 2.6, care redă zonarea teritoriului României pe baza 

valorilor de vârf a acceleraţiei orizontale a rocii de bază.  
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Figura nr. 2.6. Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având 

perioada de revenire de 100 de ani. 

 

 Zona amplasamentului este localizată într-un areal a cărui valoare de vârf a 

acceleraţiei rocii de bază este de circa 0,15 g (15 mp/s) (pe o scară de la 0,08g la 0,32 g, 0,32g 

fiind valoarea cea mai mare de pe teritoriul României, valoare care caracterizează zona 

Vrancea) a acceleraţiilor terenului la cutremur de pe teritoriul României. 

 Ca urmare a celor prezentate, în conformitate cu prevederile H.G. 642/2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice 

şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de 

riscuri specifice, amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L. Victoria este situat într-o zonă cu 

risc seismic. 

 

Fenomene geomorfologice de risc 

 Amplasamentul studiat este localizat în zona piemontană a Depresiunii Făgăraş. 

 Topografia amplasamentului este destul de plană indicând pante foarte reduse înspre 

vest şi nord, iar structura litologică prezintă depozite coluvio-deluviale cu stratificare stabilă. 

Amplasamentul nu este expus fenomenelor de risc geomorfologic (eroziune, procese 

torenţiale, alunecări de teren şi surpări). 

 

Fenomene atmosferice de risc 

Dintre fenomenele atmosferice de risc, mai semnificative pentru amplasament pot fi 
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ploile torenţiale, fenomenele de îngheţ şi inversiunile termice. 

 Ploile torenţiale, specifice sezonului de vară, pot conduce la inundarea unor terenuri 

cu drenaj deficitar în cazul în care au intensitate deosebită. Ploile cu cele mai mari intensităţi 

şi/sau cantităţi înregistrate în vecinătate, în judeţul Braşov, au avut următoarele valori: 

- Braşov, 142 mm în 40 minute (iulie 1981); 

- Babarunca, 110,5 mm (23.03.2007); 

- Tohanu Nou, 95 mm (14.08.2009); 

- Moieciu, 89,7 mm (10.08.2007); 

- Dacia 84 mm în 12 ore (05.08.2005). 

 Majoritatea staţiilor amintite se află însă la distanţe destul de mari de amplasament, în 

apropiere nefiind consemnate cantităţi foarte mari de precipitaţii în 24 ore. Situaţia este 

explicabilă având în vedere faptul că amplasamentul este localizat pe versantul nordic al 

Munţilor Făgăraş, acolo unde procesele convective de vară nu sunt atât de puternice ca şi pe 

versanţii cu orientare sudică. 

 Intensitatea medie are valori cuprinse între 0,04 şi 0,24 l/minut, în cazul ploilor cu 

durată mai mare de o oră şi poate creşte până la peste 3 l/minut, în cazul unor ploi cu o durată 

cuprinsă între 3 şi 30 de minute.  

 Temperaturi scăzute. Din noiembrie şi pâna în luna martie e posibil ca în regiune să se 

înregistreze valori ale temperaturii minime de sub -10˚C  (nopţi geroase), media multianuală 

indicând o valoare ridicată (circa 15 nopţi geroase pe an). Valoarea maximă lunară medie a 

acestui parametru se atinge în luna ianuarie (6 zile). Nopţile geroase afectează deseori 

regiunea în sezonul rece al anului, dovadă că numai în ultima perioadă de timp s-a atins de 

două ori valoarea de -30ºC (08.01.2015, 10.01.2017). Minima absolută din zonă este de -34 

ºC. 

 Zile cu temperaturi ridicate. Zilele tropicale cu temperatura maxima de peste 30ºC au 

un număr destul de redus în zonă, ajungând în medie, la 20 zile pe an. Frecvenţa maximă se 

înregistrează în intervalul lunar iulie-august (circa 15 zile). Temperatura maxima absolută la 

staţia Făgăraş a avut valoarea de 37,0 ºC în 5.07.2000. 

 Inversiunile de temperatură. Favorizând acumularea locală a poluanţilor şi, implicit, 

împiedicând dispersia acestora, inversiunile de temperatură specifice anotimpului rece 

constituie, de asemenea, fenomene atmosferice cu potenţial pericol. Acest fenomen constituie 

un caz particular al stabilităţii atmosferice, situaţie în care poluanţii emişi sunt stopaţi în 

ascensiune de un ,,ecran de inversiune’’ care formează o cupolă sub care poluanţii se 
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concentrează progresiv.  

 În Despresiunea Făgăraş, condiţiile locale favorizează apariţia inversiunilor de 

temperatură mai ales în nopţile şi dimineţile senine de iarna. În medie aproximativ 50 zile /an 

sunt cu inversiuni termice, acestea având frecvenţă şi intensitate mai ridicate în lunile ianuarie 

şi februarie. Cu toate acestea amplasamentul analizat se consideră a fi afectat în mai puţine 

situaţii de astfel de fenomene, ca urmare a faptului că este amplasat la o altitudine superioară 

patului depresionar unde se concentrează aerul rece şi dens în situaţii cu inversiuni. 

 Vânturile puternice. Vânturile cu intensitate mare pot avea efecte distructive asupra 

elementelor constructive şi pot pune în pericol uneori chiar viaţa oamenilor. Zona de studiu nu 

este foarte expusă la vânturi puternice, însă în cazul furtunilor de vară asociate norilor 

Cumulonimbus şi în cazul ciclonilor extratropicali intenşi se pot produce, izolat, intensificări 

ale vântului de peste 100  km/h. 

 

 Riscul de inundare  

 Cel mai important curs de apă din apropierea obiectivului studiat este pârâul Ucea, 

nemonitorizat din punct de vedere hidrometric, care curge la circa 300 m vest de 

amplasament. 

 În conformitate cu Planul de management al riscului la inundaţii elaborat de 

Administraţia Bazinală de Apă Olt, pârâul Ucea nu este inclus zonelor cu risc potenţial 

semnificativ la inundaţii.  

 În relaţie cu amplasamentul obiectivului studiat se impune menţiunea că în cazul unor 

viituri majore (flash-floods) obiectivul nu ar fi afectat, deoarece, în plan vertical, există o 

diferenţă de nivel de circa 30 m între cotele normale ale apelor pârâului şi nivelul platformei 

amplasamentului.  

 

 Schimbări şi tendinţe in evoluţia parametrilor climatici  

 Conform datelor şi studiilor existente, în ultimii 100 de ani temperatura medie anuală 

a aerului a crescut în România cu 0,8°C. Tendinţa crescătoare este evidenţiată începând cu 

anul 1985. Această tendinţă este în acord cu cea observată la nivel global. 

 În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, pentru perioada 1901-2007, analizele 

efectuate indică existenţa, în special după anul 1960, a unei tendinţe generale descrescătoare a 

cantităţilor anuale de precipitaţii la nivelul ţării, mai redusă, nulă sau chiar crescătoare în 

interiorul arcului carpatic şi în regiunea de studiu.  



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 50 

 

 Grosimea stratului de zăpadă a scăzut semnificativ în nord-estul, centrul şi vestul 

României.  

 Similar cu situaţia înregistrată la nivel global, s-au evidenţiat schimbări în regimul 

unor evenimente extreme (pe baza analizei datelor de la mai multe staţii meteorologice): 

- creşterea frecvenţei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnică > 30ºC) şi descreşterea 

frecvenţei anuale a zilelor de iarnă (maxima zilnică < 0ºC). 

- creşterea semnificativă a mediei temperaturii minime de vară şi a mediei temperaturii 

maxime de iarnă şi vară (până la 2ºC în sud şi sud-est în vară). 

 Într-un studiu cuprinzător, elaborat recent de Bojariu şi alţii, 2015, au fost prelucrate 

date zilnice de temperatură şi precipitaţii provenite de la toate staţiile meteorologice cu şir 

complet din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în scopul evaluării 

schimbărilor/tendinţelor în evoluţia acestor parametri, pentru intervalul 1961-2013. 

 Conform acestui studiu, la staţia meteorologică cea mai apropiată de amplasament 

(staţia Făgăraş), tendinţele cu nivel de semnificaţie mai mare de 10 % (adică o şansă din 10 ca 

afirmaţia să nu fie validă),  conform testului Man-Kendall sunt : 

a. tendinţe semnificative de creştere în cazul: 

-  temperaturii medii anuale, de primavară, iarnă şi mai ales vară; 

- duratei de strălucire a Soarelui, primăvara şi vara; 

- precipitaţiilor maxime zilnice, iarna. 

b. tendinţe semnificative de scădere în cazul: 

- grosimii medii a stratului de zăpadă şi a numărului anual de zile cu strat de zăpadă. 

c. lipsa unor tendinţe semnificative pentru: 

- viteza medie a vântului; 

- precipitaţiile anuale şi anotimpuale. 

 

 Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul global, ţinând 

seama de condiţiile regionale.  

 În acest context, potrivit evaluărilor prezentate în Raportul al 5-lea al IPCC, 2013, 

regiunea de studiu aşteaptă o încălzire medie anuală apropiată de cea proiectată la nivelul 

Europei Centrale. Pentru a obţine valorile din tabel, temperatura medie şi precipitaţiile au fost 

mai întâi mediate pentru fiecare model CMIP5, pentru perioada de bază 1986-2005 şi 

proiectate pentru perioada 2016-2035. Bazat pe 13 diferenţe dintre aceste două perioade, 

tabelul indică percentilele de 25%, 50% şi 75% şi cele mai mici şi mai ridicate 14 răspunsuri 
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dintre cele 42 modele pentru temperaturi (în ºC) şi precipitaţii (în % schimbare negativă sau 

pozitivă). 

 Proiecţiile CMIP5 au relevant, la o percentilă  de 50% (50 % reprezintă mediana, 

adică valoarea medie obţinută în urma proiecţiilor), că în Europa Centrală, şi implicit în 

regiunea de studiu, se aşteptă o creştere medie anuală de temperatură de 1,1 ºC la nivelul 

perioadei 2016-2035 comparativ cu perioada de referinţă.  

 În cazul precipitaţiilor, tot la percentile de 50%, se aşteaptă o uşoară creştere a 

cantiţătilor medii anuale de precipitaţii (2-3 %) şi a celor din anotimpul de iarna (mai mare 

comparativ cu cea anuală) şi variaţii aproape insesizabile vara. Abaterile în cazul 

precipitaţiilor sunt mai mici. Se impune menţiunea că incertitudinea predicţiilor în cazul 

precipitaţiilor este mai mare, iar modelările anticipate în regimul acestora au un grad de 

încredere destul de redus (Tabel 2.6). 

 

     Tabel nr. 2.6.  Proiecţii ale temperaturilor şi precipitaţiilor medii anuale şi sezoniere în  

Europa Centrală şi regiunea de studiu pe baza modelelor globale CMIP5 (IPCC, 2013)  

Anotip 

/anual 

An 

predicţie/ 

orizont 

Temperatura (ºC) Precipitaţiile (% schimbare + 

sau -) 

min 25% 50% 75% max min 25% 50% 75% max 

Iarnă 2016-2035 -0,4 0,6 1,2 1,7 2,5 -4 0 3 5 11 

Vară 2016-2035 0,3 0,9 1,1 1,5 2,4 -8 -3 0 4 9 

Anual 2016-2035 0,3 0,7 1,1 1,4 2,3 -3 -1 2 3 8 

 

 

 II.A.6. Istoricul amplasamentului 

 Platforma chimică a oraşului Victoria a fost construită iniţial de întreprizători cehi în 

1937. După ocuparea Cehoslovaciei de către nazişti, uzina trece în proprietatea statului 

german, iar după al Doilea Război Mondial platforma a fost preluată de statul român şi 

administrată de Sovrom după care a devenit Combinatului Chimic Victoria. 

 Profilul iniţial, în conformitate cu contractul încheiat cu Societatea FEROSTAHL din 

Germania, a fost în domeniul producţiei de apărare - producerea pulberilor fără fum pe bază 

de nitroceluloză. 

 Pentru aceasta au fost puse in funcţiune fabricile de acid sulfuric, amoniac, acid azotic 

şi nitroceluloză. Primele instalatii au fost puse in fucnţiune în anul 1953. 

 Unitatea mai cuprindea o centrală termoelectrică de 9 MW, cu o producţie de abur de 

72t/h, instalaţie de alimentare cu gaz metan, energie electrică, apă, canalizare şi alte instalaţii 

auxiliare. 
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 Dezvoltarea combinatului până în anul 1960 a constat în punerea in funcţiune a unei 

linii de îngrăşăminte azotoase de capacitate redusă, prima de acest fel din ţară. 

 Dezvoltarea combinatului a continuat între anii 1960 ÷ 1965 prin punerea bazelor unui 

sector economic de activitate, având ca obiect de activitate chimizarea gazului metan în 

produse organice de sinteză şi anume: metanol, formol, răşini ureoformaldehidice, a 

întăritorilor pentru aceasta şi a hexametilentetraminei. 

 În perioada 1965 ÷ 1970 are loc o dezvoltare calitativă a sortimentelor aflate deja în 

producţia curentă a unităţii. 

 După anul 1970, s-a trecut la asimiliarea de produse noi, prin construirea unui sector 

de prelucrare a maselor plastice şi teflon (PTFE) şi a mai multor instalaţii pentru fabricarea 

răşinilor fenolformaldehidice, a alcoolului furfuridic şi a unor răşini furanice, a răşinilor 

alchidice, a biocizilor, a schimbătorilor de ioni, a sulfatului şi hidratului de hidrazină şi a 

paraformaldehidei. 

 Instalaţiile de amoniac, uree, azotat de amoniu, schimbători de ioni, hidrazină, alcool 

furfurilic, nitroceluloze, acid sulfuric, acid azotic, răşini alchidice, bicarbonat de amoniu au 

fost închise atunci cand s-au dovedit a fi depaşite moral. 

 Producţia de metanol s-a dezvoltat permanent, fiind construite succesiv instalaţiile nr 1 

apoi 2, 3 si 4, primele trei fiind ulterior oprite atunci când au devenit ineficiente. 

Prin reorganizarea ce a fost realizată în 1990, sectorul producţiei de apărare, mai puţin 

instalatiile de nitroceluloză, acid azotic şi acid sulfuric au fost separate, constituindu-se ca 

sucursală a Regiei Autonome Rompiro (în prezent SC PIROCHIM SA VICTORIA SA, 

Oraşul Victoria, din cadrul Companiei Naţionale ROMARM SA ). 

 Restul fostului combinat şi succesorul acestuia a devenit S.C. VIROMET S.A. Acesta, 

în 1994, a pus la dispoziţie terenul de la limita nord-vestică pentru construirea societăţii mixte 

S.C.Virolite – Polimeri Funcţionali S.A. Terenul pe care se afla obiectivul a fost ocupat 

anterior de arboret, tufe şi păşune, fiind defrişat complet în scopul amplasării acestei societăţi.  

 Prin preluarea pachetului de acţiuni ale VIROLITE de la VIROMET din 2002, S.C. 

PUROLITE S.A. a devenit proprietarul terenului pe care este situat actualul amplasament. Din 

01.01.2006 denumirea societăţii s-a schimbat în S.C. PUROLITE S.R.L. 

 Purolite este o companie americană înfiinţată în 1981, cu sediul central în 

Philadelphia. Compania are trei fabrici – în Philadelphia (SUA), la Victoria, şi în China, la 

Hangzhou. Purolite, este producător şi distribuitor de produse primare care sunt utilizate pe 

scară largă în producţia farmaceutică, microcipuri, apă potabilă, industria chimică şi rafinarea, 
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cataliză, industria alimentară şi a băuturilor industrie, precum şi în domeniul metalelor de 

extracţie, metalelor de finisare, galvanizare, generarea de energie nucleară, separarea 

cromatografică şi biochimice absorbante. 

 

 II.B. Identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi ale amplasamentului care ar 

putea prezenta un pericol de accident major  

 Conform prevederilor din Legea 59/2016,  prin instalaţie se înţelege:  o instalaţie – o 

“unitate tehnică din cadrul unui amplasament, aflată la nivelul sau sub nivelul solului, în care 

sunt produse, utilizate, manipulate ori depozitate substanţe periculoase; aceasta cuprinde 

totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemelor de conducte, utilajelor, instrumentelor, 

căilor ferate proprii de garare, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc instalaţia, 

pontoanelor, depozitelor sau altor structuri similare, plutitoare ori de altă natură, necesare 

pentru exploatarea instalaţiei respective”;  SECŢIUNEA a 2-a  Definiţii ART. 3,  aliniatul 13. 

 Activitatea din amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L. are un caracter unitar, fiind 

destinată producerii răsinilor/polimerilor schimbători de ioni. In denumirea curent utilizată, 

diferite părţi ale amplasamentului sunt denumite instalaţii (sau secţii), cum sunt: Copolimeri, 

Anioniţi, Cationiţi, etc., acestea formând o singură instalaţie unitară conform definiţiei de mai 

sus,  deoarece sunt părţi componente ale fluxului de fabricaţie cu legături tehnice între ele cât 

şi cu intrările de materiile prime şi de utilităţi.  

 Fluxul tehnologic general pentru obţinerea răşinilor schimbătoare de ioni constă din 

următoarele etape principale: 

- Instalaţia de obţinere a copolimerilor stirenici; 

- Instalaţia de obţinere a răşinilor schimbătoare de ioni tip cationiţi; 

- Instalaţia de obţinere a răşinilor schimbătoare de ioni tip anioniţi, prin clormetilare si 

aminare; 

- Instalaţia de deshidratare şi uscare a răşinilor schimbătoare de ioni; 

- Instalaţia de purificare şi/sau condiţionare a unor sortimente de răşini schimbătoare de ioni; 

- Instalaţia de obţinere de amestecuri de răşini schimbătoare de ioni (de exemplu: pat mixt). 

- Instalaţia Speciale şi Speciale1 de uscare si măcinare a răşinilor schimbătoare de ioni. 

- Instalaţia de Ambalare a răşinilor schimbătoare de ioni 

-Fabricarea de utilităţi precum: abur cu cazane generatoare încălzire cu gaze naturale; ape 

tratate ca apa de proces, apa de răcire, apa demineralizată;  azot în instalaţia de producere tip 

PSA, aer comprimat, fluide frigorifice ca apa refrigerată, sola cu glicoli, cu staţia de frig; 
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energie electrică, distribuţie şi transformare pe trepte de tensiune, generator electric cu motor 

Diesel pentru situaţii de avarie;  

- Activitatea de reparaţii şi mentenanţă se desfaşoară în ateliere specializate pe profile ca 

mecanic, AMC, PRAM, electric. 

 Necesităţile procesului de producţie implică  aprovizionarea şi depozitarea materiilor 

prime lichide în parcul de rezervoare şi a materiilor prime solide, produse intermediare şi 

produse finite în magazia mare. 

 Activităţile din amplasament care prezintă pericol de accident major şi în care sunt 

implicate substanţe periculoase sunt: 

- Depozitarea materiilor prime lichide în parcul de rezervoare, ca substanţe chimice agresive, 

toxice, inflamabile care dau amestecuri explozive în amestec cu aerul; 

- Obţinerea copolimerilor stirenici din monomeri inflamabili şi toxici şi peroxizi ce se pot 

descompune exploziv; 

- Obţinerea cationiţilor din copolimeri cu substanţe chimice agresive, acizi şi baze; 

- Obţinerea anioniţilor din copolimeri cu substanţe chimice agresive, acizi şi amine, cu 

intermediari de reacţie toxici; 

- Depozitarea peroxizilor în magazia mare, stocaţi într-o incintă frigorifică specială; 

- Obţinerea aburului în cazane de abur încălzite cu gaz metan sau motorină. 

 În capitolul 2.D. sunt descrise sintetic Zonele critice din zonele principalele ale 

amplasamentului fiind descrise şi identificate părţile din cadrul instalaţiei în care pot fi 

prezente permanent sau temporar substanţe periculoase si care prezintă pericol de accident 

major.  

 La capitolul 3.B. al prezentului raportului sunt identificate zonele critice din fiecare 

proces. 

 Pe lângă activitatea principală (de producţie) în amplasament se desfăşoară o serie de 

activităţi ca  management, logistica, activităţi de cercetare, proiectare şi modernizări 

tehnologice şi de inginerie, analize fizico-chimice în procesele de producţie şi produse finite, 

marketing, comerciale şi financiare legate de producţie. 

 În capitolul 4 a prezentului raport, sunt identificate riscurile asociate fiecărei părţi din 

amplasament relevante pentru securitate. 
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 II.C. Identificarea amplasamentelor învecinate, precum şi a siturilor de 

exploatare care ar putea genera sau creşte riscul ori consecinţele unui accident major şi 

ale unor efecte domino 

 

 Siturile de exploatare învecinate sunt:  

Tabel nr. 2.7. Situri de exploatare din vecinătatea amplasamentului 
Sit de exploatare învecinat Poziţia faţă de 

amplasamentul S.C. 

PUROLITE S.R.L.  

Distanţa  aproximată faţă de 

amplasament 

[ m] 

SC FLUOROPOLIMERI SRL 

Aleea uzinei; nr. 2 E 

Nord Vest 500 

SC POLUX SRL 

Str Stadionului 

Nord  1000 

S.C. WIND SPEED SRL Vest 30  

 

 S.C. FLUOROPOLIMERI S.R.L. are ca obiect de activitate  producţia şi 

comercializarea de materiale plastice avansate pentru industrie şi materiale plastice tehnice de 

uz general. 

 S.C. POLUX S.R.L. are ca domeniu de activitate principal Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. 

 S.C. WIND SPEED S.R.L. are ca obiect de activitate  transportul de mărfuri şi 

logistica (deţine un depozit pentru mărfuri generale de aproximativ 700mp cu o capacitate de 

350 europaleţi şi un depozit nou, având o suprafaţă de 1000 mp şi o capacitate de 1100 euro-

paleţi. 

 În vecinătatea S.C. PUROLITE S.R.L.  sunt amplasate trei unităţi industriale :  

 Tabel 2.8 Amplasamente din vecinătatea S.C. PUROLITE S.R.L. 
Amplasament  învecinat Poziţia faţă de 

amplasamentul S.C. 

PUROLITE S.R.L. 

Distanţa  aproximată faţă de 

amplasament 

[ m] 

S.C. VIROMET S.A. 

Aleea uzinei, nr. 8 

Sud – Vest 

 

 

Sud-Est 

 

 

 

Est 

 

Nord-Est 

cca. 100 m (grup de clădiri ce formează 

sediul administrativ al S.C. VIROMET 

S.A.) 

cca 500 m (instalaţii S.C. VIROMET S.A) 

 teren (aparţine S.C. VIROMET S.A.) 

cca. 200 m (instalatii S.C. VIROMET 

S.A.) 

 cca. 600 m Staţia de epurare aparţinând 

S.C. VIROMET S.A. 

 S.C. PIROCHIM S.A. 

Aleea Uzinei nr. 8   

Sud Est 800  

 

S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L.  

Aleea Uzinei 8 Bis 

Sud Est 1200  
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 În cadrul S.C. VIROMET S.A. conform documentului Informaţii ce trebuie 

comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz 

de accident, întocmit în baza Legii 59/2016, pe amplasament sunt prezente urmatoarele 

substanţe chimice periculoase: Metanol, Fenol, Aldehidă formică, Metilal (dimetoximetan), 

Oleum, Hidrat de hidrazină, Gaz natural, catalizator de desulfurare pe baza de ZnO 

KATALCO JM 32-5, Oxigen, Acetilenă, Clor, Motorină, Stiren şi Divinilbenzen. 

 Trebuie precizat că S.C. PUROLITE S.R.L. depozitează pe amplasamentul S.C. 

VIROMET S.A. VICTORIA substanţe periculoase în baza unui contract de închiriere.In 

prezent, este depozitat oleum 25% în patru rezervoare de 50 mc fiecare, capacitate totală de 

stocare 383 tone.Distanţa între limita incintei şi rezervoare este de circa 1,78 km.  

 S.C. PIROCHIM S.A. fabrica de pulberi (muniţie) din Victoria nu desfaşoară 

activitati de circa 10 ani, acestea urmând a fi reluate în viitorul apropiat.   

 Pericolul pe care l-ar putea prezenta ar putea fi cel de explozie. Efectele probabile 

asupra amplasamentul S.C. PUROLITE S.R.L ar fi destul de reduse deoarece: 

 depozitul precum şi celelalte instalaţii sunt protejate cu diguri de pământ care 

să controleze direcţia de propagare a undei de şoc către zone nepericuloase; 

 direcţia de propagare a undei de şoc ar fi  în direcţie opusă amplasamentului;  

 între amplasamente este o distanţă de cca 800 metri şi terenul împădurit are o 

uşoară culme pe platforma S.C. VIROMET S.A. situată între cele doua unităţi; 

 

 S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L Conform documentului publicat pe site-ul 

companiei privind Informarea publică/24.05.2017 riscurile pe care le prezinta amplasamentul 

sunt de incendiu/explozie şi luându-se în calcul cel mai rău scenariu posibil ( cantităţi maxime 

de azotat de amoniu şi explozibil, efectul Domino cu explozia ambelor depozite) riscurile 

determinate se încadrează în limitele acceptabile. 
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Figura nr. 2.7. Imagine cu amplasamentele situate in împrejurimile S.C. PUROLITE S.R.L. 

 

 

 

 II.D. Descrierea zonelor în care poate avea loc un accident major  

 În acest capitol sunt descrise sintetic zonele critice / părţile din cadrul instalaţiei în care 

pot fi prezente permanent sau temporar substanţe periculoase si care prezintă pericol de accident 

major din ariile principalele ale amplasamentului: 

- Prima zona în care poate avea loc un accident major o reprezintă parcurile de 

rezervoare ce înconjoară capătul de est, sud-est şi sud al clădirii cu halele de producţie. 

 Rezervoare sunt amplasate împrejurul clădirii principale în care sunt instalaţiile de 

fabricaţie. Parcul de rezervoare este format din mai multe zone, astfel: 

- Parcul de acizi dotat cu: vas stocaj acid sulfuric; vas stocaj oleum; vas stocaj acid sulfuric 

rezidual; vas stocare soluţie sodă reziduală; vas de colectare ape acide şi vasul de stocaj pentru 

acid clorhidric   

- Parcul de monomeri este dotat cu: două vase de stiren; vas stocaj divinilbenzen; vas stocaj 

dicloretan; vas stocaj cloroform; vas stocaj izobutanol . 

- Parcul de materii prime anionit este compus din: vas acid clorsulfonic; vas clorură ferică; vas 

metanol; vas stocaj metilal; vas stocaj metaform.  

- Parcul de amine este alcătuit din: vas dimetiletanolamină; vas dimetilamină. vas trimetilamină. 

- Parcul de baze este alcătuit din: vas stocaj lapte de var, peste drumul uzinal faţă de parcul de 

monomeri şi la sud faţă de rezervorul de acid clorhidric; trei vase stocaj hidroxid de sodiu, în 

partea de vest a clădirii în camera compresoarelor de frig. 
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- Parcul de rezervă este un ansamblu de patru rezervoare în care sunt depozitate materii prime 

lichide ce nu se folosesc curent. Parcul de rezervă este format de la est la vest din: vas clorură de 

calciu; vas trietilentetramină; doua rezervoare în cuva comuna, folosite pentru depozitarea unor 

lichide care rezultă aleator din procesele de producţie şi care sunt ulterior recuperate, cum este de 

ex. dicloretanul. 

Activităţile curente de aprovizionare materii prime lichide implică folosirea de 

autocisterne, care se descarcă curent în 20-22 de rezervoare cu o frecvenţă de 1 pîna la 3 cisterne 

pe zi, funcţie de structura sortimentală a producţiei.  Riscul de accident major este determinat de 

operaţiile manuale şi mecanice aferente acestor descărcari, varietatea substanţelor, 

incompatibilităţile unor substanţe, gradele diferite de toxicitate, inflamabilitate şi amestecurile 

explozive ce se pot forma. Erorile umane, defecţiunile de etanşare, defecţiunile mecanice şi de 

automatizare pot contribui la creşterea riscurilor incidentelor şi accidentelor. Descărcarea 

cisternelor se face prin pompare, de regulă, aceleaşi pompe se folosesc şi la pomparea în proces. 

 

- A doua zonă în care poate avea loc un accident major o reprezintă halele de fabricaţie,  

în care sunt amplasate secţiile de obţinere a comonomerilor stiren-divinil benzenici, a 

schimbătorilor de ioni tip cationiţi, a schimbătorilor de ioni tip anioniti, prin operaţii chimice şi 

fizice complexe. Fiecare secţie de fabricaţie are câte doua linii de fabricaţie independente (sau 

trei) compuse din vase de dozare volumetrice, vase reactoare, sisteme de răcire şi încălzire 

utilaje, vase de preparare soluţii din chimicale solide, vase de separare, vase de spălare repetată, 

sisteme de uscare diferite, sisteme de condensare vapori, sisteme de recuperare compuşi 

nereacţionaţi, sisteme complexe de tratare şi dezactivare chimică a produselor reziduale toxice 

gazoase.  

 În toate utilajele se vehiculează şi se produc prelucrări chimice/reacţii şi prelucrări fizice 

cu substanţele următoare : stiren; divinilbenzen; peroxizi organici, dicloretan,  cloroform,  

izobutanol, acid sulfuric; oleum; acid sulfuric rezidual; solutie sodă reziduală; ape acide, acid 

clorhidric, acid clorsulfonic; clorură ferică; metanol; metilal; metaform, dimetiletanolamină, 

dimetilamină, trimetilamină, lapte de var, hidroxid de sodiu,  clorura de calciu, trietilentetramină. 

Substanţele enumerate cumulează proprietăţi toxice, inflamabile, corozive cu efecte de 

contaminare aer, incendii şi explozii. Utilajele la care poate avea loc un accident major sunt 

reactoarele de proces care cumulează în diverse perioade de operare cantităţi mari de 

substanţe inflamabile, corozive, toxice, şi sistemele aferente. 
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- Alte secţii ca Speciale şi Speciale 1 continuă purificările, uscarea, măcinari fine,  

sortări dinensionale ale particulelor  de  schimbatori de ioni.  Nu reprezintă zone de 

risc major. 

- A treia zonă în care poate avea loc un accident major o reprezintă magazia  de materii  

prime ce conţine un spaţiu tip container cu sisteme de refrigerare amenajat pentru stocarea 

peroxizilor folosiţi la secţia copolimer.  In condiţii de pierderea controlului asupra sistemului de 

răcire şi a creşterii temperaturii în spatiul de stocare există pericolul descompunerii necontrolate 

a unor peroxizi cu SADT scăzut (30-60 grd C),  cu incendiu şi explozie.  

- Magazia  de produse intermediare şi finite nu prezinta riscuri de accident major. 

- A patra zonă în care poate avea loc un accident major o reprezintă o secţiune din 

unităţile de obţinere a utilităţilor, respectiv cazanele de generare abur care funcţionează  

cu gaz metan.  Gazul metan este inflamabil şi poate da amestecuri explozive în amestec 

cu aerul. Alte unităţi din zona utilităţilor sunt cele care tratează apa, obţinerea aerului 

comprimat, obţinerea azotului prin tehnologie PSA,  sistemele de răcire cu compresoare 

frigorifice,  turnurile de răcire apă recirculată. 

- Zonele de tratare a gazelor reziduale nu prezintă riscuri de accident major.  

- Colectarea apelor  reziduale, pretratarea în bazinele subterane de tratare şi pomparea la 

staţia de tratare ape reziduale de la Viromet nu prezintă riscuri de accident major. 
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 III. DESCRIEREA INSTALAŢIILOR 

  

III.A. Descrierea activităţilor şi a produselor principale ale acelor părţi ale 

amplasamentului care sunt importante din punctul de vedere al securităţii  

Zonele amplasamentului importante din punctul de vedere al securităţii sunt parcurile 

de rezervoare, instalaţiile de fabricaţie si cazanele de abur.  

Activităţile desfăşurate în aceste zone sunt operaţii cu substanţe corozive, inflamabile şi 

toxice: 

- în parcuri sunt descărcări din cisterne auto în rezervoare şi respectiv încărcări, pompări 

în instalaţiile de producţie;  

- în instalaţiile de producţie sunt reacţii chimice (polimerizare radicalică în suspensie, 

cu porofori, grefari chimice de suprafaţa şi reacţii chimice în zona poroasa a masei 

particulelor) şi tratări prin procedee fizice (decantare, filtrare, spălare, separare, 

distilare, extracţie, uscare, măcinare, sortarea dimensional a particulelor),  

- recuperarea produselor utile, separarea si tratarea produşilor secundari,  

- tratarea în faza umedă şi uscată a răşinilor schimbătoare de ioni de uz industrial şi 

medicamentos (eluare, uscare, măcinare, separare dimensionala prin sitare), 

- o treapta deosebita este depoluarea noxelor gazoase de reacţie rezultate în sisteme cu 

scrubere în serie,  

- pretratarea chimica a apelor reziduale rezultate înainte de pomparea la staţia de tratare 

ape reziduale ce aparţine S.C. Viromet S.A.  

 

Prima zona o reprezintă parcurile de rezervoare ce înconjoară capătul de est, sud-est şi 

sud al clădirii cu halele de producţie. 

Activităţile specific acestei zone sunt operaţiile cu substanţe inflamabile şi toxice, 

respectiv conectări şi deconectări de cisterne auto, descărcări din cisterne auto în rezervoare, 

pompări în instalaţiile de producţie în vasele de dozare. 

Rezervoare sunt amplasate împrejurul clădirii principale în care sunt instalaţiile de 

fabricaţie. Parcul de rezervoare este format din mai multe zone specializate, astfel: 

- Parcul de monomeri; 

- Parcul de acizi; 

- Parcul de materii prime anionit; 

- Parcul de amine; 
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- Parcul de baze;  

- Parcul de rezerva. 

Parcurile conţin următoarele materii prime şi reziduale lichide: 

stiren; divinilbenzen; dicloretan,  cloroform,  izobutanol, izopropanol, acid sulfuric; oleum; acid 

sulfuric rezidual; solutie soda reziduala; acid clorhidric, acid clorsulfonic; clorură ferică; 

metanol; metilal; metaform, dimetiletanolamina, dimetilamina, trimetilamina, lapte de var, 

hidroxid de sodiu,  clorura de calciu, trietilentetramina. 

Activităţile curente de aprovizionare materii prime lichide implică folosirea de 

autocisterne, care se descărcă curent în rezervoare, funcţie de  structura sortimentala a producţiei.  

Riscurile de accidente sunt determinat de operaţiile cu substanţe corozive, inflamabile şi 

toxice, unde sunt operaţii manuale şi mecanice aferente acestor descărcări, varietatea 

substanţelor, incompatibilităţile unor substanţe, gradele diferite de toxicitate, inflamabilitate şi 

amestecurile explozive ce se pot forma. Erorile umane, defecţiunile de etanşare, defecţiunile 

mecanice şi de automatizare pot contribui la creşterea riscurilor incidentelor şi accidentelor. 

Descărcarea cisternelor se face prin pompare, aceleaşi pompe se folosesc şi la pomparea în 

proces. 

Sursele de risc de accident sunt pompările şi operaţiile cu produse cu corozivitate şi 

toxicitate extrema precum H2SO4 oleum de diverse concentraţii SO3 (25% şi 20%), acid 

clorsulfonic; monomeri inflamabili ca stiren; divinilbenzen, hidrocarburi halogenate ca 

dicloretan, cloroform; alcoli şi produsi ca metanol, metilal, metaform; amine toxice şi 

inflamabile ca dimetiletanolamina, dimetilamina, trimetilamina, trietilentetramina. 

Produsele secundare şi reziduale stocate în parcuri sunt soluţii uzate de 

dicloretan/cloroform, hidroxid de sodiu de concentraţii variabile şi acid sulfuric rezidual care se 

refolosesc la diverse operaţii; ape amoniacale 10% care se livrează la o firma autorizata pentru 

distrugere. 

A doua zona în care poate avea loc un accident major o reprezintă halele de fabricaţie,  

în care sunt amplasate secţiile de obţinere a copolimerilor  stiren - divinil benzen, a 

schimbătorilor de ioni tip cationiti, a schimbatorilor de ioni tip anioniti, prin operaţii chimice şi 

fizice complexe. Fiecare secţie de fabricaţie are cate doua sau trei linii de fabricaţie independente 

compuse din vase de dozare volumetrice, vase de reacţie, sisteme de răcire şi încălzire utilaje, 

vase de preparare soluţii din chimicale solide sau lichide, vase de separare, vase de spălare, 

diverse sisteme de uscare, sisteme de condensare vapori, sisteme de recuperare compuşi 
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nereacţionati, sisteme complexe de tratare si dezactivare chimica a produselor reziduale toxice 

gazoase.  

Activităţile acestei zone sunt operaţiile cu substanţe inflamabile şi toxice, prelucrări 

prin reacţii chimice (polimerizari radicalice în suspensie, cu sau fără porofori, grefări chimice) 

şi prin procedee fizice, recuperarea produselor utile, separarea şi tratarea produşilor secundari. 

În toate utilajele se vehiculează şi se produc prelucrări chimice/reacţii şi prelucrări fizice 

cu substanţele următoare: stiren; divinilbenzen; peroxizi organici, dicloretan,  cloroform,  

izobutanol, acid sulfuric; oleum; acid clorhidric,  acid clorsulfonic; clorură ferică; metanol; 

metilal; metaform, dimetiletanolamina, dimetilamina, trimetilamina, trietilentetramina, lapte de 

var, hidroxid de sodiu,  clorura de calciu. 

Ca produse secundare ce se tratează şi se evacuează avem acid sulfuric rezidual; soluţie 

soda reziduala; ape acide. 

Sursele de risc de accident sunt determinate de manipularea acestor produse corozive 

şi toxice ca H2SO4.SO3 oleum  de 20% - 25%  la cationiţi şi producerea de compuşi foarte 

toxici ca clordimetileter şi bisclormetileter la faza de clorosulfonare. 

Utilajele la care poate avea loc accidente sunt atât reactoarele de proces cât şi sistemele 

aferente în flux care vehiculează pe durata fazelor de operare, la temperaturi şi presiuni 

diferite, cantităţi mari de substanţe inflamabile, corozive, toxice. Accidentele pot apare de la 

erori umane la manevrele curente, chimicale incompatibile, stocări defectuoase de peroxizi, la 

defecţiuni mecanice legate de etanşări, ventile defecte, garnituri uzate, defecţiuni ale 

materialelor din cauza coroziunii şi eroziunii, erori de conducere a proceselor pe calculator, 

căderile de utilităţi importante, erori de măsurare şi de reglare a instrumentaţiei.  

În secţiile Speciale şi Speciale 1 se continua purificări (eluare), uscarea, măcinări fine,  

sortări dimensionale ale particulelor.  Nu reprezintă zone de risc major.  

 

A treia zona în care pot avea loc accidente o reprezintă magazia  de materii prime ce 

conţine peroxizi folosiţi la secţia copolimer stocat într-un container specializat amenajat cu 

sisteme de refrigerare. În condiţii de pierderea controlului asupra sistemului de răcire şi a 

creşterii temperaturii peste valorile recomandate SADT în spaţiul de stocare exista pericolul 

descompunerii necontrolate a unor peroxizi cu producere de incendii şi explozii.  

Magazia  de produse intermediare şi finite nu prezintă riscuri de accident major. 
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A patra zona în care poate avea loc un accident major o reprezintă cazanele 

generatoare de abur care funcţionează cu gaz metan. Gazul metan este inflamabil şi poate da 

amestecuri explozive în amestec cu aerul. Alte unităţi din zona utilităţilor sunt reţelele electrice 

cu staţii trafo şi tablouri MCC,  unităţile care tratează apa, obţinerea aerului comprimat, obţinerea 

azotului,  sistemele de răcire cu compresoare frigorifice pentru sola cu glicoli,  apa refrigerata de 

5
0
C, turnurile de răcire apa recirculata. 

- Zonele de tratare în scrubere a gazelor reziduale  prezintă riscuri relative reduse de 

accidente majore.  

- Colectarea apelor  reziduale, pretratarea în bazinele subterane de tratare şi pomparea la 

staţia de tratare ape reziduale de la Viromet nu prezintă riscuri de accidente majore. 

 

Măsurile preventive existente şi preventive propuse sunt atât generale cât şi 

specifice, astfel: 

- în parcul de rezervoare avem: cuve de retenţie pentru colectarea scăpările, inertizare cu 

azot, supape de respiraţie, instrucţiuni de operare detaliate şi specifice, furtune de conectare 

permanente pentru fiecare poziţie, garniturile se schimbă la fiecare conectare de cisterna, 

aerisirile rezervoarelor sunt cuplate la sisteme de scrubere, goliri pe preaplin, sisteme de 

încălzire sau răcire ale rezervoarelor corespunzător substanţelor stocate, comenzi locale şi 

centralizate pentru pompe cu butoane de selectare şi blocare ventile şi trasee, materiale de 

dezactivare a scăpărilor, interblocări pentru nivele maxime în rezervoare, echipamente de 

protecţie antiacide şi contra bazelor pentru corp, mâini, faţă şi ochi; fântâni de spălare ochi. 

- în magazia de materii prime avem o incinta refrigerata pentru stocarea peroxizilor şi 

sisteme de răcire şi stingere prin stropire cu apă.  

- în halele de producţie avem sisteme de dozare volumetrice şi gravimetrice fluide şi 

solide, redundante cu măsurătorile de debit şi nivel rezervoare; operaţiile de alimentare se fac 

prin sisteme de conducte închise şi controlate de automatizare; reactoarele lucrează în mod 

curent la presiune atmosferica uşor negativă sub aspiraţia unor sisteme de extracţie gaze şi 

vapori ce merg prin sistemele de depoluare; exista supape de siguranţa şi discuri de spargere 

pentru operaţii ce implica creşteri de presiune; fazele controlate de creştere presiune la unele 

vase sunt descrise amănunţit în instrucţiunile de operare cu atenţionări şi detalii suplimentare; 

sistemele de încălzire/răcire sunt complet automatizate; zona reactorului de clorsulfonare 

unde se apar compuşi foarte toxici ca clordimetileter şi bisclormetileter, este dotata cu 

cromatograf de gaze pentru monitorizare şi alarmare a impurităţilor gazoase şi este izolata în 
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doua incinte spaţiale concentrice închise  cu doua sisteme de ventilaţie şi sisteme de depoluare 

separate şi în care se intră cu aparate izolante cu masca de respiraţie cuplata cu furtun la o reţea 

de aer comprimat filtrat. 

- Tabloul de comandă este dotat cu sisteme DCS şi cu sisteme PLC cu server central si 

computere locale pentru stocarea datelor, afisarea diagramelor de proces cu parametri şi pentru 

comenzi şi reglări specifice în procese.  

- Pentru cazuri de urgenta la întrerupere de alimentare curent electric se foloseşte un 

generator electric cu motor Diesel, de 430KW care alimentează controlat utilajele şi utilităţile 

vitale. Sunt capitole speciale în instrucţiunile de lucru de la instalaţiile de producţie pentru 

aceasta situaţie şi de asemenea instrucţiuni şi tabele de operaţii la tabloul de comanda şi în 

camera generatorului Diesel. 

- Dotarea cu extinctoare, hidranţi interiori şi exteriori este corespunzătoare normativelor. 

- În instalaţia  Speciale CR4 în care se lucrează  cu pulberi şi IPA exista un sistem de 

înăbuşire şi stingere  incendii cu amestec gazos tip INERGEN.  

- Pentru cazurile de explozii aer/praf  la instalaţia Speciale 1 la CR1, CR2 şi CR3 la 

morile de măcinare pulberi sunt amplasate sisteme cu membrane de spargere şi trasee de 

dirijare la exteriorul clădirilor  a efectelor exploziilor de praf/aer. 

 - Toate ariile în  care se manipulează substanţe inflamabile sunt zone EX şi au aparatura 

electrica şi de automatizare  corespunzătoare claselor de explozie. 

- Zona cazanelor de generare abur ce folosesc gaz metan este dotata cu aparatura EX  şi 

are ventilaţie corespunzătoare.    

 

III.B. Descrierea proceselor şi a metodelor de operare  

Bazele tehnice ale procesului de obţinere a schimbătorilor de ioni 

Schimbătorii de ioni sunt materiale naturale sau sintetice care conţin grupări 

funcţionale capabile de a înlocui tipuri de anioni sau cationi cu particule încărcate electric cu 

acelaşi semn, dar de natură chimică diferită. Pe platforma industrială PUROLITE se produc 

schimbători de ioni sintetici de tip anionic şi cationic. Trebuie precizat că schimbătorii de ioni 

pot fi clasificaţi şi în categoriile: 

- schimbători puternici, (acizi sau bazici), în care grupele funcţionale au caracteristici 

extreme de pH, de ex: R – SO3H; R – PO4H,   R – NH3
+
C l

-
 ; R –N(CH3)2(CH2-CH2)

+
Cl 

-
 ; 

- schimbători slabi, (acizi sau baze), în care grupele funcţionale au caracteristici medii 

de pH, de exemplu R - COOH;  R2-NH
+
Cl 

-
; 
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Schimbătorii de ioni fabricaţi sunt de tip copolimeri stiren – divinilbenzen (St – DVB), 

obţinuţi prin procedeul de copolimerizare reticulantă “în suspensie“ cu funcţionalizare 

ulterioară pentru obţinerea grupărilor active de tip cationic sau anionic. Se foloseşte şi un 

produs baza compus din copolimer polimetacrilat - DVB aprovizionat pentru o alta gama de 

produse. Forma de prezentare a copolimerului (St – DVB) sintetizat este cea sferică, 

dimensiunile “perlelor“, (denumire tehnică acceptată universal), fiind cuprinse între 0,4 şi 2 

mm. Procesul de fabricaţie este extrem de versatil, permiţând obţinerea unei foarte mari game 

de produse finite care poate satisface practic orice dorinţă a clienţilor. Versatilitatea se referă 

atât la dimensiunea ”perlelor”, la compoziţia chimică a lor, la proprietăţile fizico-chimice, la 

tipul şi gradul de porozitate, la modalităţile de funcţionalizare ulterioară sau a domeniilor de 

utilizare. Baza copolimerică a produsului finit poate fi realizată în două structuri fizice 

fundamentale: de tip ”gel” şi de tip ”macroporos”. Deosebirea dintre ele constă în 

compactitatea structurii copolimerice, tipul ”gel” fiind o structură macromoleculară mult mai 

compactă decât cel ”macroporos”, care conţine un sistem deschis de pori interni 

interconectaţi. Acest sistem micro şi macroporos este generat de prezenţa în amestecul iniţial 

de copolimeri şi iniţiator a unui lichid care este miscibil cu comonomerii, dar nu dizolvă 

polimerul, astfel că în timpul reacţiei de formare a macromoleculei şi de apariţie a 

polimerului, acest solvent rămâne prins între macromoleculele reticulate. În etapa de spălare a 

perlelor, lichidul este îndepărtat, în particulele solide rămânând spaţii goale, un sistem de 

mezo şi macropori interconectaţi. Cantitatea şi tipul chimic de lichid generator de pori este 

determinantă pentru structura finală a ansamblului poros.  
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Figura nr. 3.1.  Reacţia de copolimerizare reticulanta stiren - divinilbenzen 

 

Modul general de lucru, influenţa componenţilor şi a parametrilor de operare la 

obţinerea bazei copolimerice este prezentat pe scurt mai jos. 

În reactorul de copolimerizare se introduce apă în cantitate de 2,5 – 6 ori mai mare decât 

suma monomerilor, comonomerilor, iniţiatorului şi a lichidului generator de pori (diluantului). 

Cu cât raportul apă/(amestec de substanţe organice) este mai mare, dimensiunea ”perlelor” 

este mai mică. Se adaugă în apă, de obicei sub încălzire şi agitare continuă, stabilizatorul de 

suspensie. Acest material are rolul de a împiedica picăturile de material organic, 

(comonomeri), dispersate în faza apoasă (anorganică), să se lipească între ele, să colapseze, 

îndeosebi în primele faze şi momente ale reacţiei de polimerizare, când macromoleculele se 

dizolvă fizic în amestecul de comonomeri organici, generând un fluid vâscos şi lipicios. Acest 

stabilizator de suspensie creează o barieră fizică între picăturile lipicioase, împiedicând 

aglomerarea particulelor. Perioada aceasta este critică pentru reacţia de polimerizare, dar ea 

durează un timp redus, 15 - 20 de minute, faţa de timpul total de polimerizare. După depăşirea 

momentului critic, particulele organice devin din ce în ce mai rigide, aşa încât prin ciocnirile 

între ele nu mai există riscul lipirii între ele sau a colapsării. Drept agenţi de stabilizare se 

utilizează două tipuri principale de materiale: 
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- pulberi solide fine, cu diametrul particulelor sub 20 micrometri, preferabil sub 5 

micrometri, chiar şi mai reduse, sub 0,5 micrometri,  insolubile în apă: carbonat de calciu sau 

magneziu, fosfat tricalcic, bentonită, alumină, etc. Natura chimică a solidelor, adică afinitatea 

apă/organic, distribuţia granulometrică a pulberilor, concentraţia şi diametrul mediu al 

particulelor pulberii permit obţinerea şi reglarea diametrului ”perlelor” în gama de dimensiuni 

cerute de beneficiari. Cu cât materialul solid este mai hidrofil, ”perlele” sunt mai mici. Cu cât 

concentraţia de stabilizator este mai mare, ”perlele” sunt mai mici. Cu cât dimensiunea 

pulberii este mai mică, ”perlele” sunt mai mici. Cu cât distribuţia granulometrică a pulberii 

este mai îngustă, ”perlele” sunt mai uniforme ca dimensiune. Avantajul stabilizatorilor solizi 

este eliminarea lor uşoară, comodă şi rapidă prin spălare cu apă. Evident că solidele se 

regăsesc în apele de spălare uzate şi trebuie supuse tratării şi epurării, generând şlam. 

Dezavantajul este cantitatea mai mare utilizată: 3 – 6% faţă cantitatea de fază apoasă. 

- compuşi macromoleculari de tip hidrofil solubili în apă: gelatină, hidroximetil sau 

hidroxietilceluloză, carboxietil, carboximetilceluloză, copolimeri ai acidului acrilic sau 

metacrilic parţial neutralizaţi, alcool polivinilic, polivinil acetat cu diferite grade de hidroliză, 

polivinil pirolidonă, alginat de sodiu, etc. De obicei, aceste materiale, după dizolvarea în apă, 

sunt condiţionate prin adausuri de săruri, (clorură de sodiu, potasiu, sau de calciu, carbonat 

sau bicarbonat de sodiu sau potasiu), acizi sau baze, în vederea corectării pH-ului sau 

generarea unui sistem hidrofil-hidrofob favorabil obţinerii diametrului solicitat. Cu cât 

concentraţia stabilizatorului solubil este mai mare, scade diametrul particulelor, dar şi creşte 

pierderea de polimer prin formarea aşa-zisei ”emulsii”, un sistem cu particulele extrem de 

mici, cu aspect lăptos. Avantajul acestor tipuri de stabilizatori este cantitatea foarte mică în 

care se utilizează: 0,05 – maxim 1% faţă de cantitatea de apă. Dezavantajul este îndepărtarea 

dificilă prin spălare, care se execută cu apă rece si caldă şi prin spălări repetate cu generarea 

unei cantităţi mari de ape uzate, care trebuie epurate prin sistemul de tratare cu nămol biologic 

la Viromet.  

- Sistemul de agitare al reactorului se foloseşte la uniformizarea temperaturii în volumul 

de lucru, la uşurarea dizolvării materialelor solide în lichid sau de dispersare a acestora, de 

menţinere în suspensie a picăturilor de compus organic faţă de apa cu densitate mai mare 

decât a amestecului de comonomeri organici, are un efect extrem de important în generarea 

dimensiunilor picăturilor, deci şi a diametrului „perlelor” finale, de menţinere  în suspensie şi 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 68 

 

- asigură amestecarea la spălarea finală a „perlelor”, acestea având în final densitate mai 

mare decât a apei datorită reducerii drastice a volumului picăturii prin reacţia de polimerizare. 

Principalele influenţe sunt:  

- cu cât turaţia agitatorului este mai mare, picăturile vor fi mai mici, dar dacă depăşeşte 

o limită, se va genera o cantitate mare de ”emulsie”, deci pierderi tehnologice; 

- forma geometrica a amestecătorului şi a spărgătoarelor de val sunt un factor crucial în 

obţinerea dimensiunii şi a spectrului granulometric dorit; plasarea elementelor interioare are 

un efect de modificare a spectrului granulometric, dar şi asupra depunerilor de polimer cu 

efecte directe asupra curăţirii şi întreţinerii reactorului.  

Comonomerii şi eventualele materiale de adaos sunt plasate în vasele de măsură 

destinate acestora, dozate într-un vas cu amestecare, vas în care se adaugă şi iniţiatorul de 

polimerizare, eventual alţi regulatori de reacţie: acceleratori, întrerupători de lanţ, agenţi de 

transfer de lanţ, agenţi de stopare. Stirenul este în cantitatea cea mai mare. Monomerul 

principal, eventual împreună cu ceilalţi componenţi cu dublă legătură, realizează partea 

importantă a lanţului polimeric. Urmează cantitativ DVB, monomer de tip benzenic 

prezentând două duble legături vinilice plasate în poziţia ”para” ce asigură reticularea, 

(generarea unei reţele tridimensionale care conferă insolubilitate în apă şi solvenţi organici, 

rezistenţă mare mecanică, la foc, intemperii, microorganisme, etc.). Cu cât cantitatea de 

reticulant, DVB, este mai mare, cresc rezistenţele la agenţii exteriori, dar creşte şi timpul 

necesar funcţionalizării în etapele următoare de fabricaţie. O cantitate mare de reticulant scade 

gradul de îmbibare, de gonflare, de acces a reactanţilor la reţeaua internă polimerică pentru 

grefare, se reduce porozitatea internă a  materialului, scade posibilitatea funcţionalizării 

materialului cu efect direct asupra calitatilor  de schimb ionic, care se reduc şi creşte timpul de 

schimb ionic.   

Iniţiatorii de reacţie sunt destinaţi generării de radicali liberi care să rupă dublele 

legături din monomeri şi astfel să iniţieze formarea lanţului polimeric. Sunt materiale cu 

reactivitate ridicată, având legături labile, sau materiale care generează grupări stabile. Pentru 

polimerizarea ”în suspensie” se utilizează iniţiatori solubili în amestecul de monomeri. Cei 

mai comuni iniţiatori sunt de tip peroxidic, adică o legătură tip - O – O -, cu substituenţi 

aromatici sau alchilici, fie de tip amfifil. Iniţiatorii de tip ”azoici”, generează molecule de azot 

şi radicali stabili, dar funcţionali de tip terţbutil. Peroxizii se diferenţiază între ei prin ”timpul 

de înjumătăţire”, ce arată care este perioada în care cantitatea de peroxid se reduce la jumătate 

la o anumită temperatură. Cu cât această perioadă este mai scurtă, reactivitatea materialului 
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este mai mare şi iniţierea reacţiei este mai energică, scurtând timpul tehnologic de 

polimerizare, dar creând probleme în sistemul de răcire al reactorului, prin suprasolicitarea 

acestuia. Uzuali sunt peroxizii de benzoil, lauroil, de terţbutil, hidroperoxizii de metil-etil 

cetonă. Se poate utiliza şi azoizobutironitrilul, un material fără caracter oxidant, deci mai 

puţin periculos din punct de vedere al exploziei sau incendiilor, care generează azot, gaz inert 

ce diluează oxigenul din spaţiul de lucru.  

Regulatorii de lanţ, acceleratorii, întrerupătorii de lanţ, agenţii de transfer de lanţ şi 

agenţii de stopare au rolul de a uniformiza lungimea macromoleculelor, adică a regla 

porozitatea internă a ”perlelor”, în special ale celor de tip ”gel”. Cantitatea lor estre extrem de 

redusă, dar ei nu rămân  în mediul de reacţie, moleculele lor fiind înglobate în masa 

polimerică în timpul procesului de creştere a macromoleculelor sau a reţelei tridimensionale. 

Aceşti agenţi auxiliari sunt chimicale reactive în starea lor iniţială şi prezintă o toxicitate 

ridicată faţă de sistemele biologice: oameni, animale sau plante, dar cantităţile foarte mici 

utilizate nu pun în pericol decât eventual personalul ce manipulează direct aceste cantităţi în 

momentul dozării lor în vasul de amestecare al comonomerilor. Aceşti agenţi trebuie să fie 

dozaţi în cantităţile exact prescrise pentru fiecare tip de sortiment produs, pentru că deşi sunt 

folosiţi în cantităţi foarte mici, ei influenţează structura de tip ”gel” internă sau micro-, 

macroporoasă şi ulterior modul general de funcţionare al copolimerului în fazele de 

funcţionalizare.   

Solvenţii nereactivi, solubili în masa de comonomeri şi nu în faza apoasă, au rolul de a 

crea porozitatea micro- şi macroscopică prin faptul că nu sunt solvenţi pentru partea 

macromoleculară, adică precipită polimerul în interiorul ”perlei”, rămânând captivi în reţeaua 

reticulară.  Acest material se elimină prin încălzire sau spălare, în raport cu natura sa. Cei mai 

comuni sunt: alcoolul izopropilic, izobutilic, izooctanul, dar se pot folosi şi solvenţii cloruraţi. 

Cu cât cantitatea lor este mai mare, porozitatea macroscopică a ”perlelor” creşte, 

funcţionalizarea este uşurată, proprietăţile de schimb ionic finale sunt îmbunătăţite, creşte 

capacitatea de gonflare, de retenţie a apei şi permeabilitatea, capacitatea şi uşurinţa de 

regenerare, dar scade rezistenţa mecanică şi a timpului de funcţionalizare ulterioară.  

După terminarea reacţiei de polimerizare, urmează separarea ”perlelor” de faza apoasă. 

Dacă s-au utilizat solvenţi pentru crearea micro- şi macroporilor, aceştia se recuperează prin 

încălzire şi condensarelor într-un vas separator, de unde faza apoasă este trimisă la canalizare, 

iar faza organică e dirijată în vasele de recuperare-stocare. ”Perlele” se spală cu apă sub 

agitare, apoi acestea sunt trimise la uscare, sortare, separare şi stocare în vederea 
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funcţionalizării. Dacă sunt destinate direct comercializării, ”perlele” sunt trimise la uscare în 

strat fluidizat, sortate prin cernere/sitare şi fracţiile sunt ambalate în ambalajele solicitate.  

Acest copolimer de bază, sortat pe dimensiuni, grad de gelifiere, grad de porozitate, 

cantitate sau alte considerente comerciale, poate fi utilizat în vederea funcţionalizării pentru 

obţinerea tipurilor principale de schimbători de ioni realizate de firmă: cationit, anionit sau 

materiale cu capacităţi de schimb speciale pentru cazuri deosebite: captarea sau recuperarea 

tipurilor deosebite de ioni, eventual de alte materiale de tip biomedical, bioactiv, alimentar, de 

cercetare, analitic, etc. 

Funcţionalizarea este operaţia de introducere a grupelor funcţionale din punct de 

vedere chimic, capabile să schimbe particule ionizate captate din soluţii, gaze, sau vapori. 

Această etapă a procesului tehnologic se realizează pe seama copolimerului reticulat de uz 

general obţinut în faza anterioară, prin reacţii chimice specializate pentru implementarea 

grupelor chimice anionice, cationice sau de uz special. Procedura este una de uz pur chimic, 

fiind necesare transformări a structurii materialului macromolecular reticulat prin reacţii 

chimice, care să creeze grupările funcţionale.  În principal, sunt două proceduri de formare a 

grupelor funcţionale: 

- crearea de grupe acide, cationice, prin sulfonare sau clorsulfonare; 

- crearea de grupări bazice, anionice, printr-un şir de reacţii derulate succesiv. 

Pentru cationiţi: procedura este sulfonarea copolimerului de bază cu acid sulfuric cu 

concentraţie minimă de 98% şi mergând până la oleum de maximum 30%, (oleumul este o 

soluţie de trioxid de sulf în acid sulfuric). Utilizarea acidului sulfuric sau a oleumului se 

realizează în mediu de solvent inert, de obicei solvenţi cloruraţi, (dicloretan, materiale inerte 

faţă de acidul sulfuric şi trioxidul de sulf, sau substanţe inerte: hidrocarburi alifatice). Cu cât 

este mai mare concentraţia de trioxid de sulf timpul de reacţie este mai mic şi gradul de 

funcţionalizare este mai mare, dar modalitatea de supraveghere a operaţiei este mai strictă, 

gradul de pericol este mai mare. Dezavantajul este periculozitatea utilizării acestui tip de 

material, cu cât concentraţia este mai mare, corozivitatea, căldura de diluare, agresivitatea 

chimică şi potenţialul toxic şi coroziv este mai mare, reacţia la contactul cu apa fiind extrem 

de exotermă şi foarte  violentă. 
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Figura nr. 3.2. Reactii de functionalizare la cationiti 

 

Utilizarea acidului sulfuric oleum este periculoasă, prin contactul cu apa sau mediile 

apoase rezultă atât căldură, acid sulfuric foarte concentrat, vapori de acid sulfuric şi de oleum 

gaze corozive, toxice, agresive, foarte reactive cu o mare varietate de materiale cu posibilitate 

de a interacţiona cu mediul biologic: uman, animal, vegetal sau la scară microbiologică. 

Reacţia se derulează într-un reactor în care copolimerul de bază, saturat cu solvent 

inert faţă de mediu acid, (dicloretan, tetracloretan, etc.), este contactat de acid, (sulfuric de 

98%, oleum 0 – 30%), un timp prestabilit, în proporţie de 100 – 150% faţă de stoichiometria 

reactiei. Excesul este necesar din cauza structurii compacte, ”gel” sau ”macroporos”. Reacţia 

este controlată din punct de vedere termic şi a degajării de acid clorhidric prin circulaţia apei 

de răcire in mantaua reactorului şi a ventilaţiei spre scruberele de spălare. Reacţia este 

derulata fără catalizatori. După recuperarea acidului de reacţie prin scurgere, rezultă un 

material, ”perle”, de culoare maronie, iar apoi se continua tratarea cu acid sulfuric pe trepte 

descrescătoare de concentraţie urmată de spălarea cu apă, recuperarea solventului inert prin 
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vaporizare şi condensare, separarea fazelor apoase şi organice şi recuperarea acidului sulfuric, 

care este în concentraţie de 15 – 30%. Spălarea cu apă în vederea îndepărtării acidului reţinut 

generează ape acide uzate. 

Anioniţii se obţin pornind de la copolimerul de bază obţinut ca mai sus, polimer care 

se clormetilează cu clormetileter, iar prin cuaternarizare (aminare) cu dimetil-, 

trimetilamine, dietil-, trietilamine, dimetiletanolamina, sau mono, bi sau trietanolamine se 

obţine produsul finit. Ca agenţi de alchilare şi funcţionalizare se poate utiliza metilalul şi 

trietilentetramina. Condiţiile de reacţie sunt extrem de diverse, din cauza multitudinilor de 

reactanţi şi intermediari utilizaţi. Reacţiile de cloralachilare şi cuaternizare solicită şi 

prezenţa unor materiale auxiliare: hidroxid de sodiu, clorură de calciu, acid clorhidric, acid 

acetic, etc.  

Aminarea copolimerul clormetilat are loc în mediu bazic, cu soluţii de amine, cel mai 

frecvent folosite fiind trimetilamina sau dimetilamina  

Utilizarea acidului clorsulfonic este periculoasă, prin contactul cu apa sau mediile 

apoase rezulta atât căldură, acid sulfuric foarte concentrat, dar şi acid clorhidric, un gaz 

corosiv, toxic, agresiv, foarte reactiv cu o mare varietate de materiale cu posibilitate de a 

interacţiona cu mediul biologic: uman, animal, vegetal sau la scară microbiologică. 

Obţinerea anioniţilor se face în două etape distincte, succesive şi anume prima este 

clormetilarea copolimerilor stirenici iar a doua este aminarea copolimerului clormetilat. 

Clormetilarea copolimerilor stirenici se realizează în mediu de acid clorsulfonic, 

formaldehidă şi metanol, cu catalizator clorură ferică. În cazul sortimentelor de “gel” se foloseşte 

ca agent de gonflare dicloretan.  

Clormetilarea este o succesiune de 2 reacţii: formarea clordimetileterului urmată imediat 

de clormetilarea copolimerilor stirenici în mediu de acid sulfuric în prezenţa, sau nu, ai unui 

agent de gonflare EDC. 

Clordimetileterul se formează din reacţia între metanol, formaldehidă şi acidul clorhidric 

rezultat din disocierea acidului clorsulfonic conform reacţiei: 

HClSO3 + H2O ↔ H2SO4  + HCl 

HCl + CH2O + CH3OH ↔ ClCH2-O-CH3 (clordimetileter) + H2O 

Bis-clormetileterul apare prin reacţie secundară din aceiaşi componenţi. Cu cât excesul 

de acid clorhidric este mai mare cu atât reacţia secundară de producere a bis-clormetileterului se 

poate produce cu probabilitate mai ridicată 

2HCl + CH2O + CH3OH ↔ (ClCH2)2-O (bis-clormetileter) + H2O 
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În general la formarea clordimetileterului se consideră că apariţia bis-clormetileterului nu 

poate fi evitată, o proporţie de 4-8%  a bis-clormetileterului faţă de clordimetileter putând fi luată 

în considerare. 

 

 

Figura nr. 3.3. Reactii de functionalizare la anioniti şi un detaliu de reactie 

În mediu de reacţie atât clordimetileterul cât şi bis-clormetileterul se consumă prin reacţia 

cu copolimerul stirenic, conform schemelor.. 

 

Schimbătorii de ioni de tip special se obţin după reţete caracteristice, specifice 

fiecărui tip în parte. Detaliile reţetelor de obţinere sunt puţin popularizate, din cauza 

destinaţiilor acestor schimbători de ioni, care solicită caracteristici stricte de exemplu 

biocompatibilitate, regim controlat de schimb ionic, selectivitate ridicată, etc. 

 

III.B.1. Parcurile de  rezervoare  

Depozitarea materiilor prime lichide se face în rezervoare supraterane amplasate în cuve 

de retenţie. În apropierea rezervoarelor – în cuve - sunt situate pompele aferente. Rezervoare sunt 
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amplasate în jurul clădirii principale în care sunt instalaţiile de fabricaţie. 

 

Aspecte de operare la parcurile de rezervoare Purolite 

În procedurile  de operare o mare parte  este compusa din detalii comune: 

- enumerare vas, substanţa şi pompa folosită; 

- verificare generala a vasului, pompei şi a traseelor, iar în cazul constatării de defecţiuni se 

anunţa departamentul de întreţinere; 

- se verifica zilnic şi se menţin curate cuvele de retenţie din beton şi bazele pompelor; 

- se verifica zilnic nivelul în vas şi se notează în raport dimineaţa; 

- echipamentul de protecţie obligatoriu folosit la executarea manevrelor de 

încărcare/descărcare: salopeta (alcătuită din pantaloni/combinezon, cămaşă şi/sau bluza de 

salopeta), bocanci de piele, mânuşi antiacide/antibazice, casca de protecţie şi ochelari de 

protecţie/panou transparent de protecţie;  

 - precizări împotriva scurgerilor de substanţe chimice pe platformele betonate: se va 

monta garnitura nouă, la îmbinările flanşate şi se vor monta toate şuruburile; dacă apare o 

scurgere de lichid se montează imediat, pentru preluarea deversării, un butoi de 60 litri;  

 - cisternele de chimicale nu se spală pe platformele betonate pe teritoriul Purolite, cu 

precizarea ca dacă este necesară spălarea cisternelor proprii Purolite, se ia legătura cu 

persoanele de decizie cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi protecţia muncii 

pentru a stabilii modalitatea şi locul de spălare; 

 Ca mod de lucru: recepţionerul (operator) echipat corespunzător, executa următoarele 

operaţii:  

- verifică montarea la roata din spate a capului tractor, de către şofer, a penelor  de blocaj; 

- verifică să fie închise ventilele manuale de pe aspiraţia pompei dinspre tancul de stocaj; 

- verifică să fie închis ventilul manual de pe aspiraţia pompei dinspre cisterna; 

- montează furtunul la ştuţul de golire al cisternei si verifica sa fie făcută legătura la aspiraţia 

pompei; 

- în tabloul local se trece comutatorul pe poziţia “FROM TANKER (auto)” şi se verifica daca 

s-au deschis ventilele automate de pe traseul de descărcare in vasul de stocaj si daca s-au 

închis ventilele automate de pe traseul de încărcare în fabrică; 

- poziţionează comutatorul pompei pe poziţia “LOCK”; 

- deschide ventilul de golire al cisternei si ventilul manual de pe aspiraţia pompei; 
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- porneşte pompa, urmăreşte presiunea pe manometru (1 atm când pompa este amorsata şi 0 

atm când nu este amorsata, presiunile diferă de la caz la caz în funcţie de produsul chimic) şi 

creşterea nivelului pe indicatorul electronic din tabloul local; 

- pompa se menţine in funcţiune până când se transfera întreaga cantitate din cisterna în tancul 

de stocaj sau până când se atinge nivelul maxim admis, conform tabelului cu nivele maxime 

rezervoare aprobat din 2004, mentional in fiecare instructiune de lucru-rezervor. 

 La terminarea descărcării cisternei: 

- se ridica furtunul dinspre cisterna spre pompa pentru a se goli; 

- se opreşte pompa, când presiunea ajunge la 0 atm; (sau o valoare specifica produsului) 

- se închide ventilul de golire al cisternei; 

- se poziţionează comutatorul pompei si cel din panoul local pe poziţia “OFF” şi se verifica 

închiderea ventilelor automate; 

- se demontează cu grija furtunul de la ventilul de golire al cisternei. 

 

Riscurile primare de accidente la rezervoare: toxicitate, inflamabilitate, cancerigene, 

mutagene,  arsuri caustice şi acide.  

Rezervor de  acizi selectat cu substanţa de risc mare de toxicitate:  

Reacţie violenta cu apa, caustic, toxic: Oleum 25%. 

 Rezervoare  din monomeri selectate cu substanţe de riscuri mari de  

inflamabilitate, cancerigen si toxicitate: Dicloretan EDC;  

inflamabilitate, si toxicitate: Stiren;  

toxicitate si mutagen: Divinilbenzen DVB;  

inflamabilitate, toxicitate: Izobutanol IBA, Izopropanol IPA; 

Rezervoare din anioniţi selectate cu substante de riscuri mari de:  

Arsuri grave, toxicitate: Acid clorsulfonic CSA; 

Inflamabilitate si toxicitate: Metanol;  

Inflamabilitate, toxicitate: Metilal. 

Rezervoare de amine selectate cu substante de riscuri mari de:  

Inflamabilitate şi toxicitate: dimetiletanolamina; DMEA;  

Inflamabilitate, toxicitate: dimetilamina, DMA;  

Inflamabilitate, toxicitate: trimetilamina, TMA.  
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III.B.2. Magazii de materii prime, semifabricate şi produse finite 

Magaziile de materii prime, semifabricate şi produse finite ocupă partea de nord.   

 

  Magazia de materii prime 

Zona de colt sud-est lângă peretele metalic antifoc spre atelierul mecanic şi peretele 

exterior spre camera electrica, transformatoare şi grupul Diesel, este situat un aranjament în 

forma de careu. Este o magazie delimitată cu plasă de sârma, înconjurată pe trei laturi cu 

rafturi pe cinci nivele. Pe peretele exterior spre atelierul electric nu sunt rafturi. Aici este 

amplasat un container frigorific de volum mare cu agregat independent de răcire alimentat cu 

curent electric în care se stochează catalizatorii peroxidici. Temperatura prescrisa +5
0
C.   

Aspecte critice in zona de depozitare 

Pericol de incendiu/explozie (peroxizi, acid peracetic, acid acetic, izooctan, metil 

isobutil carbinol). 

Defecţiune sistem răcire camera frigorifica peroxizi, incendiu, explozie 

Pericol de poluare mediu (peroxid de benzoil, acid peracetic, izooctan),  

Pericol de intoxicare personal (Lithium -7). 

Descrierea metodelor de operare  

Peroxiul de benzoil solid este aprovizionat stabilizat, în amestec cu apă în proporţie de 

75% substanţă activă şi 25% apă, ambalat în pungi de plastic de 5 kg, câte 5 pungi în cutii de 

carton, aşezate pe paleţi de lemn. Se utilizează în instalaţie prin manipulare manuală,  se 

introduce produsul din pungi prin manlocul reactorului de copolimerizare. 

  Peroxizii lichizi sunt aprovizionaţi ambalaţi în bidoane din plastic aşezate pe paleţi de 

lemn.  

Stocare materii prime lichide şi solide. 

Zona de sud-vest. mijloc magazie intermediară delimitate cu plasa de sârma, lipită de 

peretele de vest, cu un culoar de circulaţie, 4 rafturi la perete şi 5 rafturi spre centru. Conţine 

materii prime lichide şi solide. Zona Ex II A T2 Zona 2 şi “22”. 

Magazia de Semifabricate / produse intermediare 

Semifabricatele sunt constituite în cea mai mare măsură din copolimer St-DVB gel şi 

macroporos. Mai pot fi stocaţi si anioniţi sau cationiţi pentru prelucrări multiple, în funcţie de 

comenzi. Semifabricatele sunt paletizate şi ocupă rafturile din partea de sud a magaziei, fără ca 

spaţiul să fie strict delimitat, evoluând în funcţie de necesităţi. Un alt semifabricat este acidul 
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polimetacrilic (sau sarea K) reticulat cu DVB, materie prima aprovizionata pentru hidroliza şi 

obţinerea de WAC. 

Sorturi de semifabricate tipice St-DVB: PA100, PA430, PC150C. Structura chimică 

este de copolimer stirenic reticulat folosit drept copolimer pentru producţia de schimbători de 

ioni. Să se evite deshidratarea, deoarece la re-umectarea răşinii volumul creste şi produce 

ruperea ambalajului. Particule sferice solide de culoare alba sau maron. Materialul este 

considerat stabil în condiţii normale. Nu este inflamabil înainte de evaporarea apei de 

umidificare. Arde peste 230
0
C numai la aprindere.   

O parte din copolimerul ambalat  in hala de Copolimer e stocat pe rafturile de pe latura 

de nord a halei. 

Magazia de Produse finite 

Produsele finite sunt paletizare şi ocupă rafturile din partea nordică a magaziei, fără ca 

spaţiul să fie strict delimitat, evoluând în funcţie de necesităţi. Pe peretele nordic al clădirii sunt 

patru rampe de încărcare în autocamioane. Pentru personal o uşă pe  latura de nord a clădirii. 

În exteriorul clădirii  în şoproane cu copertine sunt spaţii de stocare produs finit pe 

latura de est. 

Pe latura spre instalaţie a magaziei  exista o camera de servit masa şi un birou pentru personal. 

 

Sortimentaţia de produse finite răşini schimbătoare de ioni 

Exista o sortimentaţie extrem de largă de răşini schimbătoare de ioni pe baza de 

copolimeri stiren – divinilbenzen, polimetacrilati, şi copolimeri din derivaţi de stiren şi 

derivaţi de DVB, care se pot clasifica după următoarele criterii: după structura; după 

întrebuinţare; după PSD; după Diametrul Mediu (μm) şi coeficientul de uniformitate; 

 

Grupele de produse după structura sunt următoarele: 

Schimbători cationici puternic acizi, SAC; 

Schimbători cationici slab acizi, WAC; 

Schimbători anionici puternic bazici, SBA; 

Schimbători anionici slab bazici, WBA; 

Paturi mixte. 

Aceste produse sunt caracterizate pe tipuri (gel, macroporos, macronet), forma ionica, 

capacitatea volumică totala (eq/L), retenţia de umiditate în %, greutatea specifica, umflarea 

reversibila în %, aplicaţii recomandate.  
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Grupele de produse după întrebuinţare sunt următoarele: 

Produse răşini catalizatori; 

Răşini hidrometalurgice, adsorbanţi, răşini cromatografice şi biocromatografice, răşini 

chelatoare, suporţi pentru enzime;  

Ingrediente farmaceutice active sau medicamente directe;  

Produşi pentru apa ultra pura; 

Produse de grad nuclear; 

Răşini selective de ioni pentru apa potabila; 

Răşini pulberi pentru polishing a condensatului din abur; 

Schimbători de ioni speciali; 

Produse după PSD (particle size distribution/distributia dimensională a particulelor) 

sunt următoarele tipuri: STD, MB, TL GEL, TL MACROPOROS, DL STRONG, DL WEAK, 

S/C caracterizate de proprietăţile următoare: Nominal Particle Size (intervale dimensionale), 

% de minime sub limita dimensionala inferioara, coeficientul de uniformitate 

Grupele de produse după Diametrul Mediu (μm) şi coeficientul de uniformitate 

sunt următoarele: 

PUROFINE ®,  

PUROPACK GEL ®,  

PUROPACK MACROPOROS SI ACRILICE®. 

 

III.B.3. Copolimeri stiren-divinilbenzen 

- Secţia Copolimer, Descriere amplasament 

Secţia Copolimer, ca amplasare, este situată la nord faţă de sectorul Aminare al secţiei 

Anionit ocupând partea vestica a clădirii. Peretele nordic al încăperii ce adăposteşte secţia 

Copolimer este în construcţie anti incendiu.  

Pe partea vestică a secţiei Copolimer, în exteriorul clădirii sunt amplasate doua bazine:  

un bazin subteran de 20 mc pentru colectare si recuperare şarje ratate şi  un alt bazin subteran de 

20 mc colectarea apelor uzate rezultate din procesul de fabricaţie a copolimerului. Din bazin apa 

uzată este pompata pe traseul antiacid, spre Staţia de epurare a S.C. Viromet S.A. 

Pentru modernizarea fabricaţiei copolimerului, în zona liberă existentă între clădirea 

instalaţiei Copolimer şi clădirea instalaţiei Anioniţi s-a construit o hală nouă. 

Clădirea este o construcţie cu 4 etaje în care sunt amplasate: utilaje necesare fabricaţiei 

de copolimeri (numai parter şi etajul 1), la etajul 2 camera tabloului de comandă, la etajul 3 
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climatizarea, la etajul 4 camera electrică şi camera AMC. În hala veche a secţiei  Copolimer sau 

făcut următoarele modificări în urma modernizării instalaţiei: modificări de amplasare a unor 

utilaje şi montare de echipamente noi; mutarea uşii de acces din exterior pe peretele vestic. 

Substanţele folosite în Secţia Copolimer prezintă pericol din cauza reactivităţii, 

inflamabilităţii şi a toxicităţii substanţelor utilizate: monomeri, solvenţi, peroxizi.  

Descrierea generala a  metodelor de operare 

Instalaţia este prevăzută să funcţioneze continuu 24 ore/zi 330 zile/an. Se opreşte pentru 

reviziile generale sau dacă nu sunt comenzi; 

Liniile de producţie funcţionează independent, concomitent sau nu, dar decalate în ceea 

ce priveşte momentul încărcării; Sunt 4 reactoare de polimerizare  

Pe linia 1 se fabrică numai sortimentele de “copolimer gel” fără agent porogen. 

Pe linia 2 se fabrică de obicei sortimentele de “copolimer macroporos” cu agent 

porogen, dar daca este cazul se poate fabrica şi “gel”. 

Pe linia 3 (pilot) se fabrică numai sortimente de “copolimer gel” şi funcţionează numai 

când este cazul; 

Procesul de fabricaţie este în regim discontinuu, în şarje. Se obţin de regulă două şarje în 

24 ore pe linie. Durata unei şarje este reproductibilă pentru fiecare sortiment dar diferă între 

sortimente; 

Reacţia de copolimerizare este puternic exoterma. După ce se trece de momentul „gel” 

căldura degajata este foarte mare, reacţia este la viteza mare şi poate scăpa de sub control 

dacă răcirea nu este eficace. Aceasta perioada critica are loc după obţinerea fazei de „gel” şi 

durează până la definitivarea reacţiei când perlele se depun în soluţia de sare (concentratia de 

sare difera conform cu fisa de preparare sarja).. Astfel după depăşirea fazei de „gel” căldura 

de reacţie este maxima. Se urmăreşte ca temperatura şarjei să nu crească mult mai mare 

decât temperatura de lucru. 

Substanţe periculoase care pot fi prezente 

- Stiren. Inflamabil, Nociv prin inhalare, Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru 

piele. 

- Divinilbenzen. Inflamabil, Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele, Foarte 

toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte pe termen lung asupra mediului acvatic, 

Posibil risc de a dăuna copilului, (foetus), în timpul sarcinii. 

- Izobutanol. Inflamabil, Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele, Risc de leziuni 

oculare grave, Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.  
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- Luperox A75, Peroxid de benzoil (solid umectat cu 25% apa): Risc de explozie la 

şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere, Poate provoca un incendiu, Iritant pentru ochi, 

Poate cauza iritare în contact cu pielea, Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

- Luperox 26,  terţ-butil 2-etilperoxihexanoat, (lichid): Risc de explozie la şoc, frecare, 

foc sau alte surse de aprindere, Poate provoca un incendiu, Poate cauza iritare în contact cu 

pielea, Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte pe termen lung 

mediului acvatic. 

- Luperox 270 Terţ-Butil 3, 5, 5-trimetilperoxihexanoat, (lichid) Poate provoca un 

incendiu, Poate cauza iritare în contact cu pielea, Foarte toxic pentru organismele acvatice, 

poate provoca efecte pe termen lung mediului acvatic. 

- Izooctan: Foarte inflamabil, Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de 

înghiţire, Iritant pentru piele, Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta şi ameţeală, Foarte 

toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra  

mediului acvatic. 

- Metil-izobutil-carbinol:  Inflamabil, Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru 

piele. 

Zone critice 

- Vasele de preparare monomer Pericol de incendiu/explozie, (stiren, divinilbenzen, 

izobutanol, peroxid de benzoil).  

- Vas de măsura pentru divinilbenzen Pericol pentru mediu, pericol de incendiu/explozie, 

(divinilbenzen). Divinilbenzenul nu este inflamabil la temperaturi obişnuite dar la temperaturi de 

peste 70
o
C poate produce vapori inflamabili/explozivi în amestec cu aerul. 

- Condensatoarele vaselor de spălare/distilare şi a reactorului din linia 2 Pericol de 

incendiu/explozie, (vapori organici). 

- Reactoarele de polimerizare şi vasele de spălare/ Pericol de incendiu/explozie (amestec 

monomer, vapori organici).  

Astfel după depăşirea fazei de „gel” căldura de reacţie este maxima şi sistemul poate fi 

instabil termic. Dacă şarja deversează o parte se va antrena pe aerisire iar alta va deversa pe 

manloc afara din reactor. Faza de risc, interval de reacţie intensă cu monomer nereacţionat. 

- Vasele de colectare/separare izobutanol Pericol de incendiu/explozie, (izobutanol).  

- Vasele de separare izobutanol Pericol de incendiu/explozie, (izobutanol).  

- Uscător copolimer – recuperare izooctan.Condensator şi separator de picături aferent 

sistemului de recuperare izooctan. Pericol de incendiu/explozie 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 81 

 

Instrucţiuni de lucru 

În  Manualul de instrucţiuni de lucru COPOLIMER  exista seturi de  instrucţiuni de 

detaliu. 

Pentru situaţia de avarie in cazul căderii de curent electric există instrucţiuni de lucru 

pentru operarea instalaţiei COPOLIMER. 

Instrucţiunile conţin: efectele imediate ale întreruperii curentului electric asupra 

motoarelor, serverului central şi monitoarelor centrale,  DCS şi PLC - urilor, computerelor din 

tablourile locale, iluminat (porneşte automat iluminatul de siguranţa), aer instrumental pentru 

ventilele automate (de reglare si de acţionare închis/deschis). De precizat ca ventilele de 

introducere şi evacuare apa de răcire în manta rămân deschise (Normal Open fără aer amc). 

Exista prevăzut un generator electric cu motor Diesel alimentat cu motorina şi cu o putere de 

circa 350-400KW.  

Puterea generatorului este limitată şi electricianul va cupla întâi iluminatul general şi 

sistemul de calculatoare din proces, DCS–uri şi PLC - uri din tabloul de comandă. Apoi 

electricianul va conecta strictul necesar pentru funcţionarea scruberelor şi asigurarea utilităţilor 

critice (aer de proces şi instrumental, azot, apa de răcire (turn), apa refrigerată, sola glicolica), 

conform tabelelor afişate atât în tabloul de comanda cât şi în camera generatorului Diesel.  

Instrucţiunile conţin precizări şi atenţionări operaţionale pe fazele în derulare a operării 

şarjelor în  reactorul de polimerizare. 

  Instrucţiunile conţin operaţii de executat sau interdicţii operaţionale pe grupe de utilaje, 

 

III.B.4.  Cationiti 

- Secţia Cationiti,  Descriere amplasament 

Secţia Cationit este situată la nord faţă de sectorul Clormetilare al secţiei Anionit 

ocupând partea estică a clădirii. Peretele nordic al încăperii ce adăposteşte secţia Cationit este în 

construcţie “anti-foc”. Substanţele folosite în această instalaţie prezintă pericol în special datorită 

corozivităţii acidului sulfuric şi a pericolului de incendiu de la solvenţii utilizaţi: dicloretan şi 

cloroform. 

Se obtin schimbători de ioni cationiti  şi cationiti slab acizi. 

Substanţe periculoase care pot fi prezente la cationiti puternic acizi 

Oleum: reacţionează violent cu apa, caustic, iritant pentru sistemul respirator; 

Dicloretan EDC; cancerigen cat. I, foarte inflamabil, nociv în caz de înghiţire şi 

inhalare, toxic prin inhalare, iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 
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Substanţe periculoase care pot fi prezente la cationitii slab acizi 

- Vapori cu amoniac (rezultaţi din procesul de hidroliză) diluati cu vapori de apa, conc. 

amoniac 10-12%; Fraze de pericol pentru amoniac anhidru: H 221, 314, 331, 400:  

inflamabil, toxic prin inhalare, provoacă arsuri, foarte toxic pt. mediul acvatic;   

- Soluţie apă amoniacală (10% - 12%) rezultata din procesul de distilare, circa 7500 

litri.  

Zone critice cationiti (puternic acizi si slab acizi) 

Vasul de măsură pentru dicloretan. Pericol de incendiu/explozie (dicloretan); 

Vasele de diluţie Pericol de accidentare a personalului şi reacţie violentă cu apa, 

(oleum); 

Condensatoarele reactoarelor . Pericol de incendiu/explozie, (vapori organici); 

Reactoarele de sulfonare. Pericol de incendiu/explozie, (dicloretan, vapori organici);  

Vasele de colectare/separare dicloretan respectiv cloroform. Pericol de incendiu/explozie, 

(dicloretan);  

Reactor de hidroliză pe faza de reacţie de hidroliza şi de distilare ape amoniacale  cu 

traseele aferente de vapori care conţin amoniac; Pericol de intoxicare personal cu amoniac. 

Reactorul de hidroliza, la 3 barg. se sparge discul de spargere spre scruberele de spălare 

gaze cu risc de eşapare masiva gaze fierbinţi în cantitate mare cu creştere presiune, temperatura 

şi pe ramificaţiile colectorului de gaze. 

Filtrele cu capace de explozie pe traseele de vacuum pentru transfer copolimeri spre 

buncărele de polimeri; socul exploziei şi flacăra se pot propaga la buncărele de copolimer. 

 

Manualul de instrucţiuni de lucru 

În  manualul de instrucţiuni de lucru CATIONIT  avem  seturi  de instrucţiuni de 

detaliu: 

- cationit:   

- macronet  

-  cationit slab acid WAC- general cationiti 

- drenare ape dewatering, 

- pentru gazele reziduale: operare scrubere cationit, operare scrubere cationit slab acid 

WAC,  

- pentru revizie exista proceduri şi instrucţiuni pentru predare instalaţie cationit pentru 

revizie şi de preluare după revizie. 
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Pentru  situaţia de avarie în cazul căderii de curent electric exista instrucţiuni de lucru 

pentru operarea instalaţiei CATIONIT. 

Instrucţiunile conţin: efectele imediate ale întreruperii curentului electric  

asupra motoarelor, computerului de proces, iluminat (porneşte automat iluminatul de siguranţa), 

aer instrumental pentru ventilele automate (de reglare şi de acţionare închis/deschis). De precizat 

ca ventilele de introducere şi evacuare apa de răcire în mantaua reactorului de sulfonare rămân 

deschise (Normal Open fără aer amc).  

Exista prevăzut un generator electric cu motor Diesel alimentat cu motorina şi cu o putere 

de circa 350-400KW. Puterea generatorului este limitata si electricianul va cupla întâi iluminatul 

general şi sistemul de calculatoare de proces, DCS–uri şi PLC - uri din tabloul de comandă. Apoi 

electricianul va conecta strictul necesar pentru funcţionarea scruberelor şi asigurarea utilităţilor 

critice (aer de proces si instrumental, azot, apa de răcire (turn), apa refrigerata, sola glicolica), 

conform tabelelor afişate atât în tabloul de comanda cât şi în camera generatorului Diesel.  

Instrucţiunile conţin de asemenea precizări şi atenţionări operaţionale pe fazele operării 

şarjelor în  reactorul de sulfonare,  pe derularea funcţionarii reactorului de dilutie, pe durata 

funcţionarii vaselor de spălare.  

Instrucţiunile conţin precizări operaţionale pe fazele operării şarjelor în  reactorul de 

hidroliza si pe fazele operării şarjelor în  vasul de stripare şi în vasul cauciucat. 

Instrucţiunile conţin operaţii de executat sau interdicţii operaţionale pe grupe de utilaje 

 În  caz de situaţie de avarie determinata de  căderea curent electric exista instructiuni 

de lucru pentru operarea instalaţiei CATIONIT SLAB ACID WAC   

  

III.B.5.  Schimbători de ioni ANIONITI 

- Secţia schimbători de ioni tip anioniti, descriere amplasament 

Secţia Anionit – ocupa partea de sud a ansamblului de clădiri pentru producţie şi 

depozitare materii prime lichide.  Are în componenţă două părţi distincte tehnologic: zona pentru  

Clormetilare ce ocupa partea de est şi zona vestica pentru Aminare. Substanţele prezente în 

această instalaţie sunt cele mai periculoase. Partea estică - clormetilarea - este prevăzuta cu spaţii 

închise pentru utilajele în care se pot forma clordimetileter substanta cancerigena şi 

bisclormetileter substanţă foarte toxică şi cancerigenă. Partea vestică – aminarea - foloseşte 

substanţe toxice cu un miros dezagreabil – aminele. 

Instalaţia prezintă pericol de incendiu datorita metanolului, a aminelor şi a formolului 

(paraformaldehidă).  
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Pe partea estică a sectorului Clormetilare, în exteriorul clădirii este un bazin subteran 

(sump) pentru colectarea apelor acide uzate rezultate din fabricaţie. De cealaltă parte a clădirii, la 

vest faţă de sectorul Aminare este amplasat un alt bazin subteran de aceleaşi dimensiuni pentru 

colectarea apelor uzate aminice rezultate din fabricaţie. Bazinele sunt echipate cu pompe ce 

trimit apele reziduale la Staţia de epurare a S.C. Viromet S.A. pe trasee separate. 

Secţia Anionit este separata practic de restul clădirii, între aceasta şi următoarele secţii 

Cationit şi Copolimer existând un spaţiu ocupat de corpul de clădire pentru Extindere Copolimer, 

Camera de comandă, conexiuni instrumentale şi staţiile de distribuţie energie electrică. 

 

Anioniţii se obţin pornind de la copolimerul de bază de copolimer stiren -DVB, 

polimer care se clormetilează cu clormetileter, iar prin cuaternarizare cu dimetil-, 

trimetilamine, dietil-, trietilamine, dimetiletanolamina, sau mono, bi sau trietanolamine se 

obţine produsul finit. Condiţiile de reacţie sunt extrem de diverse, din cauza multitudinilor de 

reactanţi şi intermediari utilizaţi. Reacţiile de cloralchilare şi cuaternizare solicită şi prezenţa 

unor materiale auxiliare: hidroxid de sodiu, clorură de calciu, acid clorhidric, acid acetic, etc.  

Obţinerea anioniţilor se face în două etape distincte, succesive: prima este clormetilarea 

copolimerilor stirenici iar a doua este aminarea copolimerului clormetilat. 

Substanţe periculoase care pot fi prezente  

Clormetilare: 

- Acid clorsulfonic. Reacţionează violent cu apa, Provoacă arsuri grave, Iritant pentru 

sistemul respirator; 

- Metanol. Foarte inflamabil, Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire,  

- Metilal. Foarte inflamabil, iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele; 

- Metaform. Inflamabil, Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire, 

Provoacă arsuri, Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente, Poate cauza o iritare prin 

contact cu pielea.   

- Dicloretan. Cancerigen cat I, foarte inflamabil, nociv în caz de inhalare şi înghiţire, 

toxic prin inhalare, iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele; În curs de reducere 

consum şi înlocuire.  

- Clordimetileter. Foarte inflamabil, Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin 

înghiţire, Poate cauza cancer; 

- Bis-clormetileter. Nociv în caz de înghiţire, Toxic în contact cu pielea, Foarte toxic 

prin inhalare, Poate cauza cancer. 
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 Note: 1. Acidul clorsulfonic, metanolul, metilalul şi dicloretanul sunt materii prime; 

           2. Clordimetileterul se formează în reactor în urma reacţiilor chimice ca produs 

necesar în reactia de clormetilare;  Bisclormetieterul apare în reactor ca produs secundar de 

reacţie, în concentraţie mică, asociat cu clordimetileterul; La finalul şarjei atât 

clordimetileterul cât şi bisclormetileterul rămase în masa de reacţie sunt distruse (killing) cu 

apă sau metanol. 

- Zona toxica de producţie Clormetilare este închisa într-o incintă tip camera/cutie 

dublă, cea interioara conţine reactorul de clormetilare, următoarea cutie exterioara conţine 

zona de tratare prin scrubare gaze. Acces complet restricţionat, se intra numai cu aparat 

respirator. 

- Zonele de măsurare CDME/BCME cu sisteme prelevare de probe gazoase sunt lângă 

reactor şi lângă coşul de dispersie gaze tratate de la scruberele Clormetilare. Sistemul de 

productie este dotata cu un cromatograf de proces cu control de presiune PCC,  care alarmeaza 

la valori de 1 ppb (parţi pe miliard) de Clordimetileter CDME şi Bis-clormetileter BCME 

impurităţi toxice în atmosfera aferenta reactorului. Valoarea de alarmare la coşurile de dispersie 

gaze tratate de la scruberele Clormetilare este de 10ppb consemnata in Autorizaţia integrată de 

mediu nr. 1 din 02.02.2016 . 

Aminare: 

- Metilal. Foarte inflamabil, iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele; 

- Dicloretan. cancerigen cat I, foarte inflamabil, nociv în caz de inhalare şi înghiţire, 

toxic prin inhalare, iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele; În curs de reducere 

consum şi înlocuire. 

- Dimetilamina. Extrem de inflamabil, Nociv prin inhalare şi înghiţire, Provoacă 

arsuri; 

- Trimetilamina. Extrem de inflamabil, Nociv prin inhalare, Iritant pentru sistemul 

respirator si pentru piele, Risc de leziuni oculare grave; 

- Dimetiletanolamina. Inflamabil, nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin 

înghiţire, Provoacă arsuri; 

- Metaform., Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire, Provoacă arsuri, 

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente, Poate cauza o iritare prin contact cu pielea;  

Zone critice  

Clormetilare: 

- Vas măsură acid clorsulfonic  Pericol de accidentare a personalului; acid clorsulfonic - 
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arsuri şi intoxicare cu compuşi toxici rezultaţi prin descompunerea acidului clorsulfonic  şi 

reacţie violentă cu apa; 

- Vase de măsură metanol,  metilal,  metaform.Pericol de intoxicare a personalului, 

(metanol, metaform), pericol de incendiu, (metanol, metilal, metaform); 

- Vas măsură dicloretan. Pericol de incendiu, (dicloretan). Pericol de intoxicare a 

personalului, (dicloretan);  

- Schimbător de căldură fază organică. Pericol de incendiu, (fază organică), Pericol de 

intoxicare a personalului, (vapori organici cu conţinut de clordimetileter şi bisclormetileter); 

- Reactor clormetilare. Pericol de intoxicare a personalului, (clordimetileter + 

bisclormetileter). Pericol de incendiu, (metanol, metilal, metaform, dicloretan); 

- Vas de neutralizare/recuperare. Pericol de incendiu, (fază organică recuperată);  

- Vase de colectare/recuperare dicloretan, metanol şi metilal.Pericol de incendiu/explozie, 

(dicloretan, metanol, metilal). Pericol de intoxicare a personalului, (metanol, dicloretan).  

Aminare: 

- Vase de măsură amine. Pericol de incendiu, (dimetilamină, trimetilamină, 

dimetiletanolamina); 

- Reactor aminare Pericol de incendiu, (amine, metilal); 

- Vas recuperare dimetilamina, Pericol de incendiu, (dimetilamina);  

- Schimbătoare de căldură, Pericol de incendiu, (fază organică);  

- Vas preparare soluţie metaform. Pericol de incendiu, (metanol, metaform); Pericol de 

intoxicare a personalului, (metanol, metaform); 

- Vase recuperare amine, metilal, dicloretan. Pericol de incendiu, (amine, metilal). Pericol 

de intoxicare a personalului, (dicloretan). 

 

Instrucţiuni de operare  

În  manualul de instrucţiuni de lucru ANIONITI  avem următoarele seturi  de 

instrucţiuni foarte amănunţite: 

- pentru anioniti gel: clormetilare anioniti gel, spălare după clormetilare anioniti gel;  

- aminare anioniti gel tip 1 (puternic bazici);  

- aminare anioniti gel tip II (puternic bazici); 

- conversie şi spălare anioniti gel tip 1 (puternic bazici) SBA, forma Clor; 

- conversie şi spălare anioniti gel tip 1 (puternic bazici) SBA, forma SO4; 

- neutralizare faza organica recuperata şi distilare EDC după clormetilare anioniti gel; 
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- recuperare EDC şi Metilal în reactor. 

- pentru anioniti macroporosi: clormetilare anioniti macroporosi cu materii prime 

proaspete, clormetilare anioniti macroporosi cu OM materii recuperate, spălare după clormetilare 

anioniti macroporosi (toate sorturile),  

- aminare anioniti macroporosi tip I,   

- aminare anioniti macroporosi tip II,  

-aminare anioniti macroporosi slab bazici,  WBA, toate tipurile 

- conversie şi spălare anioniti macroporosi (puternic bazici),SBA, forma Clor, 

- conversie şi spălare anioniti macroporosi (puternic bazici), SBA, forma SO4, 

- conversie şi spălare anioniti macroporosi slab bazici, WBA,  toate sorturile, 

- neutralizare faza organica recuperata după clormetilare anioniti macroporosi; 

- generale:  deshidratare, ambalare anioniti (toate sorturile), preparare metaform, 

operare,  operare scrubere Clormetilare şi Aminare, pompare lapte de var de la Viromet, 

colectare ape reziduale,  operare sump aminare,  predare/primire instalaţie anionit înainte/după 

revizie, situaţii de avarie, cădere de curent electric. 

 

Instrucţiuni în situaţii de avarii utilităţi 

Operarea instalaţiei ANIONITI contine  situaţii de avarii utilităţi sau utilaje ca lipsa 

fluidelor de răcire, lipsa de aer instrumental, lipsa de apa de proces  sau apa 

demineralizata sau în cazul opririi unui agitator. 

Pentru situaţia de avarii pe utilităţi ca dereglări de presiune alimentare, dereglări de 

temperatura, probleme mecanice exista instrucţiuni de lucru amănunţite pentru operarea 

controlata a instalaţiei de Anioniti. 

Sunt analizate efectele lipsei fluidelor de răcire (reducerea presiunii, creşterea 

temperaturii şi lipsa fluide de răcire)  în speţă  Sola glicolica , apa refrigerata , apa de răcire turn  

la utilajele principale. 

. 

Actiunile recomandate  sunt diferenţiate, de la caz la caz. 

Sunt analizate efectele lipsei de aer instrumental. 

Perioadele critice sunt dozarile substantelor sensibile gen CSA, metilal, EDC, amine ca 

şi perioadele de reacţie.  

De remarcat ca în toate situaţiile ventilele de comanda pe sistemele de răcire trec automat 

pe deschis (FO) iar cele de încălzire se închid (FC) ca măsuri eficace de prevenire a pierderii 
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controlului asupra temperaturii maselor de reacţie. Pot apare şocuri termice sau de presiune în 

mantale sau în serpentine exterioare la trecerea brusca de la abur la răcire în vase, dar condiţiile 

de proiectare a utilajelor acoperă condiţiile extreme. 

  Transferurile de răşini se pot bloca sau înfunda şi trebuie forţate cu alte soluţii tehnice.  

Sunt analizate efectele lipsei de apa de proces/apa demineralizata la vasele de spălare 

.Se analizează efectele opririi unui agitator . Operarea instalaţiei ANIONITI în situaţii de 

avarie pe alimentare curent electric, la căderea alimentarii, la pornirea generatorului 

Diesel şi la revenirea curentului electric 

Pentru situaţia căderii de curent electric în instalaţia ANIONIT exista   instrucţiuni de 

lucru pentru operare care conţin efectele imediate ale întreruperii curentului electric: 

asupra motoarelor, computerelor de proces, iluminat (porneşte automat iluminatul de siguranţa), 

sistemele cu apa de răcire turn, apa refrigerată, sola glicolica se opresc, scruberele devin 

neoperaţionale. Aerul instrumental si de proces vor fi disponibile pentru o perioada scurta până la 

depresurizarea sistemelor, iar azotul are un rezervor de gaz al  instalaţiei PSA şi un rezervor de 

azot lichid  dotat cu evaporator.  Azotul va fi folosit la consumuri stabilite pentru aceasta situaţie. 

De precizat ca ventilele de introducere şi ieşire apa de răcire în mantalele/serpentinelor exterioare 

ale  reactoarelor trec pe deschis (FO fără aer amc).  

Există prevăzut un generator electric cu motor Diesel alimentat cu motorina şi cu o 

putere de circa 350-400KW. Puterea generatorului este limitata şi electricianul va cupla întâi 

iluminatul general şi sistemul de calculatoare, DCS–uri şi PLC - uri din tabloul de comanda. 

 Apoi electricianul va conecta strictul necesar pentru funcţionarea scruberelor şi 

asigurarea utilităţilor critice (aer de proces şi instrumental, azot, apa de răcire de turn, apa 

refrigerata, staţie de compresoare de frig pentru sola glicolica), conform tabelelor afişate în 

tabloul de comanda şi în camera generatorului Diesel.  

 

III.B.6.  Secţia Speciale şi Speciale 1   

- Secţia Speciale 

Secţia Speciale este situată la nord faţă de secţia Copolimer ocupând partea vestică a 

clădirii. Peretele sudic al încăperii, comun cu secţia Copolimer este în construcţie “anti foc”.  

Utilajele tehnologice sunt amplasate pe o structuri metalice independente de structura 

clădirii, pe nivele inegale determinate de nevoi tehnologice. 

Manualul de operare de la secţia Speciale  conţine următoarele operaţii şi  instrucţiuni: 

 - Preparare pat mixt  în betoniera; 
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 - Amestecare în blender; 

 - Amestecare răşina în mixer ; 

 - Uscare in pat fluidizat;  

 - Operare coloana de stripare inox ; 

 - Operare coloana cauciucata de stripare cu agitare ; 

 - Operare coloana cauciucata ; 

 - Utilizare sch. căldură apă demi la Speciale;  

 - Ambalare amestec schimbători de ioni mixed bed; 

 - Ambalare Speciale,  

 - Utilizare filtru mobil recuperare la Ambalare 

Extinderea instalaţiei Speciale,  Camera curata CR4, s-a realizat în partea de vest a 

secţiei Speciale. 

    Extinderea Speciale este compusa din: Uscătorul de vid şi Camera curata CR4. 

Camera curată, conţine următoarele utilaje principale : sortatoare umede, coloana de 

eluţie de tratare răşina cu alcool izopropilic Farma, IPA, cărucioare pentru manipulări. 

În secţia de instalaţii produse Speciale este amenajat un spatia de producţie de tip CR, 

Camera Curata. Extinderea la CR Speciale conţine un stoc de IPA (alcool izopropilic) în 

interiorul camerei  CR, iar în afara CR în zona IA (industrial area) un stoc util. 

 Extinderea Speciale CR4  este prevăzuta cu un sistem de înăbuşire cu INERGEN  . 

Gazul INERGEN este un gaz de stingere compus din amestecul a trei gaze inerte (ce reduc 

concentraţia de oxigen). Gazul de stingere INERGEN, stinge incendiul prin reducerea 

concentraţiei de oxigen sub nivelul la care este întreţinut focul. Când se descărcă gazul de 

stingere INERGEN într-o camera, persoanele pot să respire (deşi concentraţia de oxigen este 

redusa sub 14%). Concentraţia normala atmosferica este de 21% pentru oxigen şi 1% pentru 

dioxid de carbon. Prin reducerea concentraţiei de oxigen sub 14%, majoritatea substanţelor 

combustibilule nu mai ard. Gazul de stingere INERGEN reduce concentraţia de oxigen pana 

la 11%, mărind concentraţia de dioxid de carbon pana la 4%. 

Instalaţia de stins incendiu care foloseşte gazul INERGEN se utilizează pentru 

stingerea incendiilor în încăperi în care este cerut un mediu electric neconductiv, unde 

curăţenia farmaceutica este o problema obligatorie (gazul nu lasă reziduuri) şi zona protejată 

este în mod normal ocupată, cerându-se un agent de stingere netoxic cu eficienta maxima. 
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Secţia Speciale 1  

Secţia Speciale 1 este situată la sud-vest faţă de secţiile Copolimer si Speciale ocupând 

partea vestică a clădirii.  Secţia Speciale 1, care serveşte la procesarea uscată a schimbătorilor de 

ioni, este amplasată într-o clădire separată (conform normelor G.M.P. si F.D.A.) deoarece unele 

dintre produse sunt destinate industriei farmaceutice. . 

  În secţia Speciale 1 nu se utilizează substanţe periculoase.  

Pentru protecţia utilajelor la exploziile de praf  morile de măcinare sunt prevazute cu 

conducte de explozie (explosion duct) care eşapează afara din clădire amestecurile aer/praf în 

curs de explozie prin membrane sau panouri setate să se spargă sau să se deschidă rapid la 

suprapresiuni. 

Operarea în cazul de avarie alimentare curent electric din instalaţia Speciale. 

Operare în condiţii de avarie la cădere de curent electric.  În timpul funcţionarii generatorului 

Diesel nu se pune în funcţiune nici un utilaj din instalaţia Speciale. Se blochează butoanele de 

pornire a utilajelor pentru a nu porni pe automat la revenire curent. 

Drenările sau spălările răşinii se opresc, nu se operează transfer cu presiune de aer. Se 

izolează ventilele de abur la coloane. Nu se dozează materii prime.  Operaţiile de amestecare sau 

de uscare se întrerup. 

 

III.B.7. Tratări de epurare gaze şi ape reziduale  

Sisteme de epurare a gazelor  

Epurarea gazelor se realizează în sisteme de scrubere înseriate prin absorbţie în apa, 

neutralizare şi spălare cu apa 

Sistemul de absorbţie Cationit şi Copolimerizare, format din 3 scrubere 

confecţionate din poliester armat cu fibra de sticla, cu umplutura polipropilenică. Fiecare 

scruber are sisteme de recirculare cu pompe centrifuge şi cu dozare de soluţie NaOH pentru 

neutralizarea vaporilor de acid sulfuric. Gazele spălate se evacuează printr-un coş de dispersie 

cu ajutorul ventilatoarelor. Ventilatoarele, aspira gazele din punctele de racord cu utilajele 

tehnologice şi le vehiculează pentru spălare.  

Apa de spălare se evacuează la bazinul colector de ape reziduale cationit.  

Gazele rezultate şi colectate de la procesele de copolimerizare, sulfonare, diluţie, 

tratare, macronetare, spălare copolimer, preparare monomeri, distilare agenţi porogeni sunt 

trimise la scruberele din cationit în vederea neutralizării şi absorbţiei în apă. Pentru 

neutralizare gaze acide se foloseşte o soluţie de hidroxid de sodiu. În primul scruber se 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 91 

 

realizează spălarea gazelor acide cu apă. În cel de al doilea scruber se adăuga soluţie de 

hidroxid de sodiu  funcţie de pH-ul fazei lichide, se menţine automat pH-ul fazei lichide din 

scruber prin operare pe calculator a dozării de sodă. În al treilea scruber se realizează spălarea 

gazelor cu apă. Apele de tratare sunt evacuate în sump-ul de cationit.  

Cationit slab acid WAC,  Utilaje la Sistemul de absorbţie  

Gazele rezultate de la procesul de hidroliza, stripare, tratare şi spălare sunt trimise la 

scruberul pentru neutralizare şi absorbţie în apă. Pentru distrugerea ionului amoniu din gazele 

extrase prin ventilaţie forţată, în scruber se adăuga acid sulfuric în funcţie de pH-ul fazei 

lichide.  

- În cel de al patrulea scruber se adăuga soluţie de acid sulfuric concentrat sau 

rezidual, pentru neutralizare, funcţie de pH-ul fazei lichide. Apele de tratare sunt evacuate în 

sump-ul de cationit. 

Anioniti Clormetilare, Sistemul de absorbţie este format din trei scrubere , cu cate 

trei straturi de umplutura polipropilenică. Fiecare scruber are sisteme de recirculare cu pompe 

centrifuge cu dozare de soluţie de NaOH pentru neutralizarea vaporilor de acid clorhidric si 

sulfuric. Gazele spălate se evacuează printr-un coş de dispersie cu ajutorul ventilatoarelor. 

Ventilatoarele, amplasate la sfârşitul sistemului de spălare, preiau gazele din punctele de 

racord cu utilajele tehnologice şi le vehiculează pentru spălare.  

Apa de spălare se evacuează la bazinul colector de ape reziduale de la instalaţia 

clormetilare.  

Aminare,  Sistemul de absorbţie – este format din patru scrubere cu cate trei straturi 

de umplutura polipropilenică. Fiecare scruber are sisteme de recirculare cu pompe centrifuge 

cu dozare de soluţie de acid sulfuric pentru neutralizarea vaporilor cu urme de amine de la 

aminare. Gazele spălate se evacuează printr-un cos de dispersie cu ajutorul ventilatoarelor. 

Ventilatoarele, preiau gazele din punctele de racord cu utilajele tehnologice şi le vehiculează 

pentru spălare. Apa de spălare se evacuează la bazinul colector de ape reziduale de la 

instalaţia aminare. 

Sistemul de epurare/neutralizare/absorbţie a gazelor de la rezervoarele de acizi şi 

instalatia de preparare acizi 

Amplasament: Instalaţiile de preparare acizi si cea cu scrubere de absorbţie HCl şi 

vapori de oleum sunt amplasate între instalaţiile Cationiti şi Anioniti 

Gazele acide de acid clorhidric, acid sulfuric si oleum de la rezervoare de acizi şi de la 

instalaţia de preparare acizi sunt neutralizate in doua scrubere înseriate cu hidroxid de sodiu 
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de concentraţii diferite. După neutralizare gazele sunt introduce în coşul de dispersie de la 

cationiti, iar apele rezultate de la  tratare sunt dirijate la sump cationiti  

 

- Sistemul de canalizare  

Sistemul de canalizare din amplasamentul Purolite este separativ:  

- canalizare ape acide (ape uzate tehnologice);  

- canalizare ape aminice impurificate organic (ape uzate tehnologice);  

- canalizare menajeră;  

- canalizare ape pluviale.  

Din procesul tehnologic rezulta ape de spălare de la diferite faze şi operaţii. De 

asemenea, din procesul de spălare/absorbţie/neutralizare a gazelor reziduale de la fazele 

tehnologice rezultă ape uzate. 

Din procesul de spălare a gazelor la scrubere, rezulta două tipuri de ape uzate:  

- acide (de la cationit, copolimer, anionit - clormetilare);  

- organice (anionit - aminare).  

Apele acide provenite de la cationit, copolimer, anionit – clormetilare sunt stocate 

temporar în bazine betonate semiingropate, căptuşite cu cărămidă antiacidă, unde se urmăreşte 

şi se corectează pH, după care prin conducta supraterana sunt conduse în staţia de epurare a 

S.C. VIROMET S.A.  

Apele organice provenite de la anionit - aminare sunt stocate temporar într-un bazin 

special, pentru urmărirea încărcărilor cu poluanţi (amine TMA) şi corectarea automata a pH-

ului, după care prin conducta supraterana sunt conduse la staţia de epurare a S.C. VIROMET 

S.A. 

Colectare si tratare poluanţi lichizi/ape reziduale  

Pentru tratarea apelor uzate tehnologice în amplasament sunt prevăzute bazine 

colectoare pe fiecare treaptă de tratare a poluanţilor lichizi specifici procesului tehnologic.  

Ape copolimer: 

- Bazin colector ape copolimer: colectează apele reziduale de la instalaţia coplimer, 

Speciale şi Conversie; 

- Bazin avarie ape copolimer, este compartiment împreuna cu bazinul colector ape 

copolimer: 

- Vas preluare vârfuri debite ape spălare copolimer:  
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Ape cationit 

- Bazin colector ape cationice colectează apele reziduale de la inst Cationit, Speciale, 

Conversie, Dewatering şi inst. de obţinere apa demineralizata. 

- Vas preluare vârfuri ape spălare cationit, ape acide reziduale diluate:  

- Vas de  ape spălare cationit slab acid, ape alcaline reziduale diluate:   

- Vas tampon NaOH:  

- Vas stocaj acid sulfuric rezidual concentrat  

Ape anionit clormetilare 

- Bazin colector ape clormetilare:  

- Vas preluare vârfuri ape acide spălare clormetilare:  

- Vas tampon NaOH:  

Ape anionit aminare 

- Bazin colector ape reziduale sump aminare:  

- Vas preluare varfuri ape aminare 1:  

- Vas preluare vârfuri ape aminare 2:  

Vas preluare vârfuri ape aminare 3:  

- Vas tampon H2SO4: 

Operare sump Aminare 

Sistemul de reglare pH la sump Aminare se compune dintr-un sensor de pH montat pe 

sump Aminare, conducta de acid sulfuric ramificata de la scruberul 2 aminare cu ventil de 

reglare automat si vasul de stocaj soluţie aminica muma.  

Se verifica pH-ul apelor din sump, urmărind înregistrările din computer.   

Daca pH-ul este sub 7 se introduce lent din vasul de stocaj soluţie aminica muma în 

sump sau se prepara o soluţie muma bazica artificiala din apa şi soluţie de leşie de soda şi se 

corectează la pH  peste 7.   

Daca pH-ul este peste 10 se modifica punctul de setare la regulatorul /controlerul de 

pH de la sump aminare. De remarcat ca se dozează uzual cu acid sulfuric pentru corecţia de 

pH, valorile de intrare în sump fiind în domeniul bazic. Se urmăresc valorile în timp. Pentru 

încadrarea în volumul pompat se va regla debitul de apa proaspătă de adaus din conducta de 

pe sump. 

  Pentru a se menţine conţinutul de amina TMA la o concentraţie prestabilita se 

aplica următoarele reguli:  
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- drenarea soluţiei muma aminica sau leşie de soda (în lipsa sol muma) cu un debit 

constant; 

- răcire corecta cu apa refrigerata a tancurilor de amine pentru  

a reduce evaporarea;   

- răcire intensiva, respectiv se urmăreşte orice acţiune care poate micşora debitele de 

amine în aerisirile ce ajung la scrubere. 

Toate apele de spălare colectate şi tratate în cele 4 bazine colectoare se pompează la 

staţia de epurare a apelor uzate din cadrul  S.C. VIROMET S.A. prin două conducte 

supraterane:  

- conducta cu Dn 200 mm din polipropilena pentru apele acide;  

- conducta cu Dn 100 mm din oţel pentru apele alcaline cu încărcare organică cu 

amine.  

În afara apelor uzate tehnologice care sunt dirijate la Staţia de epurare Viromet, din 

procesele din amplasament rezultă ape amoniacale. Apele amoniacale cu un conţinut de circa 

10% ioni amoniu şi urme de substanţe organice sunt evacuate prin contract cu firme 

autorizate. 

Referitor la tratarea în S.C. Viromet S.A. a apelor uzate conform Acordului de Mediu, 

Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Sibiu, Nr. SB 20 din 24.10.2007, Nr. 

2905/24.10.2007 pentru realizarea proiectului îmbunătăţirea instalaţiei de cationit slab acid 

WAC existente la Purolite proiectantul Staţiei de epurare a S.C. Viromet S.A. -  LUDAN 

Engineering S.R.L. în adresa 0222/10.05.2007 precizează ca apele reziduale suplimentare nu 

afectează treapta de epurare primara: omogenizare, control pH, neutralizare, liniştire, 

sedimentare primara, omogenizare.  

Azotul amoniacal aparut  in plus cu aceasta fabricaţie reprezintă o concentraţie 

medie de circa 70 mg/litru.  

La treapta de tratare cu nămol biologic aciv este necesara creşterea debitului de aerare. 

Apele menajere de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o canalizare separata, 

prevăzuta cu fosă septică şi dirijate la Staţia de epurare a S.C. VIROMET S.A.  

Apele pluviale de pe platforma societăţii sunt conduse printr-un colector comun  cu  

S.C. VIROMET S.A. în pârâul Ucea. Apele pluviale colectate de pe drumuri şi platforme, 

deoarece ar putea fi contaminate accidental sunt colectate separat de ape pluviale, 

convenţional curate colectate de pe acoperişuri. Apele pluviale potenţial contaminate sunt 

colectate într-un bazin separator, este măsurat pH-ul şi dacă este corespunzător sunt dirijate 
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spre emisar. Dacă apa pluvială este contaminata, senzorul de pH acţionează alarma, se 

blochează curgerea către emisar şi se porneşte pompa pentru dirijarea apei convenţional 

curate la canalizarea acidă.  

Zone de risc în instalaţiile de absorbţie, neutralizare şi spălare gaze în scrubere 

Traseul liber de la reactorul clormetilare la scrubere şi riscul unei opriri a tuturor 

pompelor datorita unei căderi a alimentarii de energie electrica pe bara de tensiune ce 

alimentează pompele scruberelor reprezintă un scenariu toxic.  

Acest scenariu are drept consecinta formarea unui nor toxic ce se dispersează şi 

contaminează zona din jur.  BCME are densitatea de 4 în raport cu aerul. Nu ne putem baza total 

pe reacţia de distrugere cu umiditatea atmosferica ce este necontrolabila.  

De analizat riscul din tabloul electric local MCC din punct de vedere al alimentarilor  

diferenţiate pe bare a întregului grup de utilaje de la scrubere.  

 

 III.B.8.  Alimentarea cu energia electrica, Utilităţi şi Tabloul de  Comandă 

- Alimentarea cu energia electrică  

Alimentarea cu energie electrică este realizată din reţeaua RENEL S.A. de la Staţia de 

110 KV amplasată pe teritoriul S.C. Viromet S.A. cu trei staţii trafo de 110/6 kV şi 25MVA.  

În Purolite ajung două alimentari paralele de 6 kV prin doua cabluri subterane la 

transformatoare ABB de joasă tensiune (0,4 kV) ale amplasamentului. Staţia principala de 

distribuţie a energiei electrice are doua transformatoare de 1600 KVA care sunt situate în 

partea de sud vest a magaziei principale.  Putere instalata este de 1400KVA. 

 

 Din staţia principală de distribuţie energia electrică este distribuită prin cabluri 

supraterane la staţiile de distribuţie de pe platforme.  

Pentru cazuri de urgenţă când ambele linii de alimentare cu energie electrica sunt 

scoase din funcţiune este prevăzut un Generator Electric cu motor Diesel care intră în 

funcţiune asigurând  un minim necesar de energie electrica pentru a putea controla în 

siguranţă procesele tehnologice în desfăşurare, conform instrucţiunilor de lucru pentru 

Secţiile copolimer, cationit, anionit (clorsulfonare si aminare), tratare gaze reziduale, ape 

reziduale şi utilităţi. Generatorul Diesel de 400-450KW este amplasat în cadrul staţiei 

tabloului electric de distribuţie,  într-o încăpere alăturata.  
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  Instrucţiunile şi operaţiile în caz de cădere tensiune sunt listate în tabloul de comanda 

şi în camera generatorului Diesel.   

Instrucţiunile conţin:  

- Procedura de trecere pe Diesel,  

- Procedura de reconectare la Staţia de 110KV.   

  - Lista 2. Lista cu echipamentele ce pornesc automat şi care  trebuie oprite înainte de a 

porni generatorul DIESEL.  

- Lista 1. Lista cu echipamentele ce pot fi pornite in caz de avarie la sistemul de 

alimentare cu energie electrica şi la funcţionare temporară în regim de avarie cu generatorul 

DIESEL. 

- Procedura de trecere pe Diesel.  

La căderea totală sau parţială (pe un singur transformator) a alimentarii cu energie 

electrică se verifică dacă dispecerul anunţă că durează mai mult de 15 minute şi se va anunţa 

în fabrică ca urmează să se pornească generatorul Diesel.  

În funcţie de situaţia se acţionează conform instrucţiunilor de lucru specifice pentru 

căderi de curent pentru fiecare fabrica:  Coplimer, Cationit, Anionit, Speciale, Conversie, 

Tratare gaze reziduale, Utilităţi, Apa - Demi, Sumpuri, Speciale 1, Boilere. Se  dispune 

oprirea utilajelor din Lista 2. Se porneşte iluminatul de siguranţa. Se decuplează manual 

întrerupătorii la transformatori şi toţi consumatorii din tabloul electric principal pentru a 

preveni manevre greşite. Se porneşte motorul Diesel şi generatorul electric. Se cuplează 

iluminatul. Se pot porni consumatorii de stricta necesitate de pe Lista nr. 1 la intervale de un 

minut şi în ordinea priorităţilor.  Se urmăreşte încărcarea generatorului Diesel pentru a nu 

depăşi 600 Amperi. 

- Procedura de reconectare la Staţia Renel de 110KV (Viromet).  

 Din momentul punerii sub tensiune a barelor din camera electrica principala se aşteptă 

10 minute pentru evitarea unor posibile căderi repetate a Staţiei de 110KV.  Se face oprirea 

gen Diesel şi se face cuplarea manuala pe rând a consumatorilor din tabloul electric.  

 

- Alimentarea cu apă  

Conform documentaţiei PSI  S.C. Viromet S.A. deţine următoarele rezerve: 6000 mc, 

4000 mc şi 2x5000 mc în gospodăria proprie de apă, conducta de alimentare cu apă 

industrială are un diametru de 200 mm, iar conducta de apă potabilă are diametrul de 100 mm. 
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Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua S.C. Viromet S.A. prin conducte 

supraterane ce intră în obiectiv prin zona de sud-est a amplasamentului, pe estacada, prin două 

conducte independente:  

- conducta pentru apa industrială;  

- conducta pentru apa potabilă.  

În gospodăria de apa Viromet exista un rezervor de 4000 mc, pentru stocarea apei 

utilizata ca „rezerva intangibila”, prevăzut cu staţie de pompare echipata cu două pompe 

dedicate alimentarii inelului de apa rece şi a hidranţilor exteriori din incinta Purolite. 

S.C. Purolite S.R.L. mai deţine o a doua alimentare cu apa rece de la comuna Ucea, 

din reţeaua publica, punctul de delimitare fiind căminul de apometru situat la limita de 

proprietate, apa potabila se livrează în mod continuu. 

Apa industrială este distribuita pentru:  

- reţea inelara  pentru hidranţi exteriori;  

- traseul pentru alimentarea sistemului de apă de răcire recirculata la turnul de răcire al 

amplasamentului;  

- traseul de distribuţie la consumatorii de apa industrială din clădirea principală în scop 

tehnologic 

- traseul pentru instalaţia de apa demi; 

- traseul pentru Centrala termică;  

- traseul pentru instalaţia Speciale 1.  

Apa potabila este distribuita printr-o reţea proprie parţial subterana la toate grupurile 

sanitare/sociale, la Laborator şi la sala de mese. 

 

Sisteme de răcire  

Pentru răcire sunt folosit 4 sisteme în care apa este prezenta în diverse moduri:  

- Apa industrială din reţeaua de distribuţie mai sus menţionată. Se foloseşte mai 

puţin, la temperaturi de 10 – 20ºC fără condiţii deosebite;  

- Apa răcită recirculată  în sistem de circuit închis, cu pompe proprii şi răcire în 6 

turnuri de răcire echipate cu ventilatoare, cu completare continua de apa industriala. Este cel 

mai utilizat, pentru răcire moderată, în special vara când apa industrială are peste 20ºC.  Se 

realizează o răcire de 3-5
0
C.  

- Apa refrigerata  are un sistem de circuit închis, cu bazin de stocare, cu pompe proprii 

de recirculare şi cu un sistem de răcire într-o staţie de frig, cu ajutorul unor compresoare 
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frigorifice. Apa refrigerată asigură răcirea la utilajele ce necesita o răcire mai avansata şi are o 

temperatură superioară temperaturii de îngheţ a apei .  

- Sola glicolică  are un sistem de circuit închis, cu bazin de stocare, cu pompe proprii 

de recirculare şi schimb de căldura cu un sistem de răcire cu o staţia de frig cu compresoare 

frigorifice. Compresoarele folosesc un agent frigorific uzual tip freon sau amoniac. Sola 

glicolică este dirijata la utilajele ce necesită o răcire avansată, sub temperatura de îngheţ a 

apei.  

 

- Alimentarea cu gaz natural  

Gazul natural este asigurat din reţeaua de distribuţie de la GDF Suez, printr-o staţie de 

reglare amplasată la nord-est faţă de obiectiv. Este transportat printr-o conductă subterană din 

material plastic care ocoleşte amplasamentul pe la vest (paralel cu drumul). La intrarea în 

amplasament, lângă poarta sudică gazul natural este trecut printr-un grup de măsură şi filtrare 

după care este dirijat la Centrala termică prin conductă metalică supraterană. Există şi o 

ramificaţie de alimentare cu gaze la laborator.  

 

- Apa demineralizată 

Pentru fabricarea aburului si pentru procedurile curente de spălări reci şi calde cu apa 

demineralizata se produce apa demineralizata. Instalaţia se compune din filtre cu nisip, vase 

verticale cauciucate  pline cu umplutura  de cationit puternic bazic,  vase verticale cauciucate  

pline cu umplutura de anionit  puternic bazic, vase verticale cauciucate  pline cu umplutura de 

răşina pat mixt, pompe dozatoare soluţii de regenerare, vase orizontale de stocare apa 

demineralizata cu pompele aferente, staţii de sterilizare.  

 

- Alimentarea cu abur, apă caldă  

Amplasamentul este prevăzut cu două posibilităţi de alimentare cu abur de joasă 

presiune, unul fiind Centrala termica proprie şi a doua legătura aeriana racordata la reţeaua 

S.C. Viromet S.A.  Uzual se lucrează cu centrala proprie dar este posibil ca în caz de 

necesitate alimentarea cu abur să se facă din reţeaua Viromet S.A. în măsura disponibilitatii.  

Centrala termica este amplasată în clădire proprie pe latura de sud a amplasamentului. 

Centrala are două cazane pentru abur de joasă presiune alimentate cu gaz metan dar care pot 

să funcţioneze în caz de necesitate şi cu combustibil lichid (motorină). Este amplasat un 
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rezervor de motorină în aproprierea centralei termice. Gazele arse se elimina in atmosfera prin 

coşul de evacuare. 

Reţeaua de distribuţie a aburului este supraterana şi are două ramificaţii: una 

principală care asigura consumatorii tehnologici şi a doua secundara pentru asigurarea 

încălzirilor. Este prevăzută cu sistem de colectare a condensului pentru refolosirea în cadrul 

centralei termice cuprinzând un vas de colectare şi pompe special destinate.  

Apa caldă se prepara local în apropierea consumatorilor, în schimbătoare de căldură 

încălzite cu abur. Apa caldă este utilizată în scop tehnologic la fazele de spălare finală a 

copolimerilor sau a schimbătorilor de ioni şi, în scop menajer, pentru grupurile sanitare/ 

sociale, pentru Laborator şi sala de mese.  

 

- Sisteme de încălzire  

Încălzirea se face cu calorifere cu abur şi cu aeroterme cu abur în spatiile de producţie 

şi în magazii.  Pentru clădirea administrativa, pentru Camera de comandă şi pentru Camerele 

curate din instalaţia Speciale 1 sunt prevăzute instalaţii de climatizare (aer condiţionat) care 

utilizează abur pentru partea de încălzire.  Local în casa poartă şi în încăperile pupitrelor de 

comandă, unde nu sunt necesare măsuri „antiex”, se folosesc radiatoare electrice cu ulei.  

 

- Aerul industrial 

Aerul industrial (de proces) este obţinut cu compresoare montate  într-o incintă 

amplasata pe latura estica a obiectivului. Reţeaua de distribuţie a aerului este supraterana 

ramificată.  

 

- Aerul instrumental   

Aerul instrumental este obţinut cu ajutorul compresoarelor utilizate pentru aerul de 

proces. Aerul comprimat destinat uzului instrumental este uscat şi filtrat în utilaje speciale. Pe 

lângă acest sistem mai este un compresor de aer cu staţie de filtrare-uscare amplasat în spaţiul 

tehnic.  Reţeaua de distribuţie a aerului instrumental este supraterană ramificată.  

 

- Azotul tehnic 

Instalaţia de obţinere a azotului este amplasata într-o instalaţie metalica fiind dotată cu 

o baterie de coloane de absorbţie cu site moleculare. Instalaţia conţine un compresor, vas 

tampon de presiune, sistem uscare aer, filtrare aer, coloane de absorbţie şi un rezervor. 
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Preventiv exista un stoc de azot lichid depozitat într-un rezervor cilindric vertical 

amplasat pe platforma proprie. Rezervorul este prevăzut cu un sistem de vaporizare care 

asigură necesarul de azot sub formă gaz. Azotul este distribuit printr-o reţea proprie, 

ramificată, la consumatori. 

 

Tabloul de Comandă 

Conducerea proceselor discontinue dotate cu sisteme de automatizare avansate se 

realizează cu aparatura specifica. Astfel pentru procese secvenţiale cum sunt cele discontinue 

sunt folosite sisteme PLC (programmable logic controller), iar un sistem de conducere şi 

reglare computerizata a unei instalaţii sau proces complex foloseşte sisteme DCS (distributed 

control system).   

Există PLC - uri de conducere sisteme secvenţiale complexe  repetabile cu stocare date 

şi afişare imagini cu utilaje, parametrii şi diagrame cu evoluţia parametrilor pe calculatoarele 

fiecărei instalaţii.    
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III.C. Descrierea substanţelor periculoase 

 

III.C.1. Inventarul substanţelor periculoase  

În Tabelul nr. 3.15 este prezentată situaţia substanţelor care pot fi prezente pe amplasament. 
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Tabel nr 3.15. Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasament 

3. LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENTUL UNITĂŢII ECONOMICE 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

1 Metanol Metanol 67-56-1 

H 225 flam. Liq. cat. 2 

18,2 51.6 lichid 

- 1 rez x 

38,695 to 

-3vase X  

4.3 to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot 

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia de 

anioniţi la clormetilare. 

Sistem de automatizare 

complex cu calculator de 

proces 

- Parc materii 

prime anioniţi 

- In instalaţie 

anioniţi în 

conducte si 

vas măsura,  

- Temporal la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H301 

acute 

tox.oral cat. 3 

H 311 

acute 

tox.skin cat. 3 

H331 

acute 

tox.inhalare 
cat. 3 

H370 STOT SE cat. 1 

2 Acid clorosulfonic Acid clorosulfonic 7790-94-5 

H 314 corr.skin cat. 1A 

52,5 73,2 lichid 

- 1 rez x  

61,822 to 

- 1 vas 

măsură x 

11,375 to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot 

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia de 

anioniţi la clormetilare. 

Sistem de automatizare 

complex cu calculator de 

- Parc materii 

prime anioniţi 

- In instalaţie 

anioniţi. in 

conducte, vas 

măsura  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele pt 

descărcare 

H 335 STOT SE cat. 3 

EUH 014 

reacţionează 

violent cu 

apa 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

proces 

3 
Trimetilamina sol 

50% 

Trimetilamina sol. 

50% 
75-50-3 

H 224 flam. Liq. cat. 1 

23,3 34.72 lichid 

- 1 rez x 

32.338to 

- 1 vas 

2.38t 

 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot, răcit cu 

glicol la – 4 grade 

Cdt. de operare: 

Sistem de alimentare 

închis din depozit in 

secţia de anioniţi la 

aminare. Sistem de 

automatizare complex 

cu calculator de proces  

- Parc materii 

prime amine 

- In instalaţie 

anioniţi, in 

conducte 

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă  

şi conductele 

pentru 

descărcare 

H 302 
acute tox. 

oral 
cat. 4 

H332 
acute tox. 

inhalare 
cat. 4 

H 314 skin corr. cat. 1B 

H 335 STOT SE cat. 3 

4 Oleum  
Oleum 25 % – 451-

B 
8014-95-7 

H 314 corr. Skin cat. 1B 

 158,6 lichid 

- 1 rez x 

158,598 to 

  

 

Cdt. stocare: Rezervor 

la presiune atmosferică 

in cuva de retenţie, cu 

supape de respiraţie 

legate la neutralizare, 

încălzit cu abur (sistem 

automat). Cdt. de 

operare: Sistem de 

alimentare închis din 

depozit in secţia de 

cationiţi. Sistem de 

automatizare complex 

cu calculator de proces. 

- Parc acizi 

- In instalaţie 

cationiţi, in 

conducte  

-  Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă  

şi conductele 

pentru 

descărcare 

H 335 STOT SE  cat. 3 

EUH 014 

reactioneaza 

violent cu 

apa 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

5 
Metilal, 

Dimetoximetan 

Metilal 

 
109-87-5 

H 225 flam.liq cat. 2 

21,5 35.61 lichid 

- 1 rez x  

30,03 to 

- 1 vase 

recuperare 

x 5,58 to 

 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

răcit cu glicol 

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia de 

anioniţi la clormetilare. 

Sistem de automatizare 

complex cu calculator de 

proces 

- Parc materii 

prime anioniţi 

- In instalaţie 

anioniţi in 

conducte şi 

recuperare 

metilal  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H 302 acute tox cat. 4 

H 371 STOT SE cat. 2 

6 

  

  

  

  

Izobutanol 

  

  

  

  

Izobutanol  

  

  

  

  

78-83-1 

  

  

  

  

H 318 Eye Dam. cat. 1 

14,4 30,15 lichid 

- 1 rez x  

22,743 to 

- 1 vas 

1.95to 

- 1 vas   

5.46to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie cu 

supapa de respiraţie Cdt. 

de operare: Sistem de 

alimentare închis din 

depozit in secţia 

copolimer Sistem de 

automatizare complex cu 

calculator de proces 

- Parc 

monomeri 

- In instalaţia 

copolimer in 

conducte,  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H 315 skin corr. cat. 2 

H 226 flam liq. cat. 3 

H 336 STOT SE cat. 3 

H 335 STOT SE cat. 3 

7 Gaz natural Gaz natural 8006-14-2 H 220 flam. Gass cat. 1  0,001 gaz  Cdt. stocare: nu se În instalaţia 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

    

H 280 
gaze sub 

presiune  

stochează este prezent 

doar in conducta. 

Cdt. de operare: în 

instalaţia de alimentare 

cu gaze pentru centrale 

termice si cazane pentru 

preparare agent termic 

cf. normelor ISCIR in 

vigoare 

de alimentare 

cu gaze 

 

8 

  

  

  

  

  

  

2-

Dimethylaminoetha

nol (DMAE) 

  

  

  

  

  

  

Amientol M21  

  

  

  

  

  

  

108-01-0 

  

  

  

  

  

  

H 302 

acute 

tox.oral cat. 4 

17,8 25,231 lichid 

- 1 rez x  

25,231 to 

 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot si răcit 

cu apă refrigerată la 5oC 

Cdt. de operare: 

Sistem de alimentare 

închis din depozit in 

secţia de anioniţi la 

aminare. Sistem de 

automatizare complex 

cu calculator de proces  

- Parc materii 

prime amine 

- In instalaţie 

anioniţi, in 

conducte 

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H 312 

acute tox. 

cutanat cat. 4 

H 331 

acte tox. 

inhalare cat. 3 

H 314 

corr/irrit 

skin cat. 1B 

H 318 Eye Dam. cat. 1 

H 335 STOT SE  cat. 3 

H 226 flam.liq. cat. 3 

9 Dimetilamina 
Dimetilamina min. 

40% 
124-40-3 

H224 flam.liq. cat 1 

17,06 26,08 lichid 

- 1 rez x  

23,586 to 

- 1 vas x 

2,49 to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot si răcit 

- Parc materii 

prime amine 

- In instalaţie 

anioniţi, in 

conducte, vas 

spălare 

H 302 

acute 

tox.oral cat. 4 

H332 

acute 

tox.inhalare cat. 4 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

H 314 skin corr. cat 1B cu gliocol la - 5oC 

Cdt. de operare: 

Sistem de alimentare 

închis din depozit in 

secţia de anioniţi la 

aminare. Sistem de 

automatizare complex 

cu calculator de proces  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H 335 STOT SE cat. 3 

10 Stiren Styrene  100-42-5  

H 332 acute tox.  cat. 4 

86,5 162,292 lichid 

- 2 rez x 

81,146 to 

 

 

Cdt. stocare: Rezervoare 

la presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, răcire cu 

apă pulverizată  

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia 

copolimer Sistem de 

automatizare complex cu 

calculator de proces 

- Parc 

monomeri 

- In instalaţia 

copolimer in 

conducte,  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H412 

tox cronic 

acvatic cat. 3 

H304 Asp.tox. cat. 1 

H 319 irrit eye cat. 2 

H 226 flam.liq. cat. 3 

H315 irrit. Skin cat.2 

H372 STOT RE cat. 1 

H 335 STOT SE  cat. 3 

11 
Peroxid de 

dibenzoil 

Luperox A75, 

CHIMOX 77 
94-36-0 

H 242 
peroxizi 

organici 
cat. C 

2 4 solid 

- 160 cutii 

carton x 25 

kg 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

refrigerat special 

destinat securizat si cu 

temperatura controlată 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

depozit la secţia 

copolimer. Sistem de 

alimentare deschis la 

- Magazie 

frigorifică 

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer la 

vasul de 

preparare 

H 319 irrit eye. cat. 2 

H 317 
sckin 

sensibil. 
cat. 1 

H 400 

acut tox. 

mediu 

acvatic 

cat. 1 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

vas preparare monomer monomer 

(0,02 to) 

12 1,2 Dicloretan Dicloretan 107-06-2 

H 225 flam liq. cat. 2 

30,2 94,45 lichid 

- 1 rez x  

34,614 to 

- 5 vase de 

recuperare 

cu o 

capacitate 

totala in 

tone de 

55,685 to 

- 1 vas 

măsura x 

4,148 to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot, răcire 

cu apă pulverizată  

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia cationit. 

Sistem de automatizare 

complex cu calculator de 

proces 

- Parc 

monomeri 

- In instalaţia 

cationit in 

conducte, vas 

măsura, vase 

recuperare  

- Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă şi 

conductele 

pentru 

descărcare 

H 302 
tox acute 

oral 
cat.4 

H 315 irrit. skin cat. 2 

H 319 irrit eye cat. 2 

H 350 cancerigen cat. 2 

H 335 STOT SE cat. 3 

H331 
tox acute 

inhal 
cat. 3 

13 

Clordimetileter 

(clormetil-metil- 

eter) 

contine si 

bisclormetileter 

(di(clormetil)eter)*

* 

 
- 

H 225  Flam. Liq. 2 cat. 2 

0 3,4 
 

 

Cdt. stocare: nu se 

stochează, rezulta ca 

produs intermediar in 

reacţie in reactorul de 

clormetilare 

Cdt. de operare: se 

neutralizează prin 

adăugare de metanol 

sau apă la terminarea 

reacţiei de clormetilare. 

Camera reactorului de 

clormetilare este 

închisă, cu sistem de 

În instalaţia 

anioniţi in 

reactorul de 

clormetilare 

H350 Carc.  cat. 1A 

H330 
Acut tox. 

inhal 
cat. 2 

H 302 
Acut 

tox.oral 
Cat 4 

H 311 
Acut tox. 

skin 
cat. 3 

H332 
Acut tox. 

ing. 
cat. 4 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

siguranţă pentru 

limitarea accesul 

persoanelor şi 

monitorizare 

permanentă a 

conţinutului de 

clordimetileter şi bis-

clormetileter,  cu 

cromatograful de gaze   

14 Divinilbenzen DVB 80 - 

H 410 

cronic 

mediu 

acvatic 

cat. 1 

20,93 42,46 lichid 

- 1 rez x 

41,540 to 

- 1 vas 

măsura x 

0,917 to 

 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie 

legată la neutralizare, 

inertizare cu azot, răcire 

cu apă pulverizată, cu 

parasolar  

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia 

copolimer. Sistem de 

automatizare complex cu 

calculator de proces 

- Parc 

monomeri 

- In instalaţia 

copolimer in 

conducte si 

vas măsura - - 

Temporar la 

rampa de 

descărcare din 

autocisternă  

şi conductele 

pentru 

descărcare 

H 335 STOT SE cat. 3 

H 361d repr. cat. 2 

H 315 irrit.skin cat. 2 

H 317 
sensibiliz. 

skin 
cat. 1 

H 319 irrit.eye cat. 2 

15 Motorina Motorină  - 

H 226 flam.liq. cat. 3 

15,21 15,21 lichid 
1 rez x  

15,21 to 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică în 

zonă închisă cu base 

colectoare  

Cdt. de operare: Sistem 

- Rezervor 

motorină in 

apropierea 

centralei 

termice 

H 304 Asp.tox. cat. 1 

H 315 skin irrit. cat. 2 

H 332 acute tox. cat. 4 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

H 351 carc. cat.2 de alimentare închis din 

rezervor la centrala 

termică  

- În instalaţia 

de alimentare 

cu motorină in 

conducte. 

 

H 373 STOT RE cat. 2 

H 411 
cronic 

acvatic 
cat. 2 

16 
Terţ-butil 2-

etilperoxihexanoat 

Luperox 26 

/TRIGONOX 21S/ 

Chimox 48 

3006-82-6 

  

  

H 242 
peroxizi 

organici 
tip C 

1 1 lichid 

- 40 Canistre 

x 25kg 

 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

refrigerat special 

destinat securizat si cu 

temperatura controlată 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

depozit la secţia 

copolimer. Sistem de 

alimentare deschis la 

vas preparare monomer 

- Magazie 

frigorifică 

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer la 

vasul de 

preparare 

monomer 

(0,02 to) 

H 317 

sensibiliz. 

skin cat. 1 

H 400 

tox ac 

mediu 

acvatic cat.1 

H 410 

cronic 

mediu 

acvatic cat. 1 

17 

Terţ-butil  3,5,5-

trimetilperoxi 

hexanoat  

 

Luperox 270 
13122-18-

4 

H 242 
peroxizi 

organici 
tip D 

1 2 lichid 

 - 80 Canistre 

x  25kg 

 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

refrigerat special 

destinat securizat si cu 

temperatura controlată 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

depozit la secţia 

copolimer. Sistem de 

alimentare deschis la 

vas preparare monomer 

- Magazie 

frigorifică 

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer la 

vasul de 

preparare 

monomer 

(0,02 to) 

H 317 

sensibiliz. 

skin cat. 1 

H 400 

tox. acute 

mediu 

acvatic cat. 1 

H 410 

tox. cronic 

mediu 

acvatic cat. 1 

18 Peraclean 40  Peraclean 40  - H 271 liq.oxidant cat. 1 15 21  lichid  - 700 Cdt. stocare:  Spaţiu - Magazie de 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H 242 
peroxizi 

organici tip D 

Canistre x 

30kg 

 

special destinat închis în 

magazia de produs finit, 

prevăzut cu instalaţie de 

drencere 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

magazie la secţia 

copolimer.  

produs finit în 

zona special 

destinata 

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer 

(0,66 to) 

H 301 

tox acute 

oral cat. 3 

H 312 

tox acute 

derma cat. 4 

H 330 

tox acute 

inhala cat. 2 

H 314 

irrit 

skin/corrod cat. 1A 

H 318 irrit eye cat. 1 

H 335 STOT SE cat. 3 

H 400 

tox acute 

acvatic cat. 1 

H 410 

tox cronic 

acvatic cat. 1 

H 290 corroz metal cat. 1 

19 Metaform Metaform  -  

H 226 flam.liq cat. 3 

26,7 30,433 lichid 

- 1 rez x 

28,442 mc /  

30,433 to 

 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, cu 

supapa de respiraţie, 

inertizare cu azot, 

încălzire cu însoţitor 

electric 

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia de 

anioniţi la clormetilare. 

- Parc materii 

prime anioniţi 

- In instalaţie 

anioniţi in 

conducte, vas 

măsura, vas 

preparare 

metaform  

 

H 301 
tox acute 

oral 
cat. 3 

H 311 
tox acute 

derma 
cat. 3 

H 331 
tox acute 

inhala 
cat. 3 

H 314 
corr./irrit 

skin 
cat. 1B 

H 317 sensibil skin cat. 1 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

H 351 cancerigen cat. 2 Sistem de automatizare 

complex cu calculator de 

proces 
H 370 STOT SE cat. 1 

H 335  STOT SE cat. 3 

20 

  

Acid acetic 

  

Acid acetic  

  

64-19-7 

  

H 226 flam.liq Cat. 3 

1 1,05 lichid 

- 20 

canistre x 

50 l/52,5 kg 

 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

destinat închis în 

magazia de materii 

prime 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

magazie la secţia 

copolimer 

- Magazie de 

materii prime 

în spaţiu 

destinat  

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer  H 314 

corrod/irrit 

skin cat. 1A 

21 BTC BTC 12318-50   - 

H 314 skin corr. cat. 1B 

1 3,88 lichid 

- 20 butoaie 

metalice x 

200 l/194kg 

 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

destinat închis în 

magazia de materii 

prime 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

magazie la secţia 

copolimer 

- Magazie de 

materii prime 

în spaţiu 

destinat  

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer  

H 302 

tox. acute 

inghitire cat. 4 

H 400 

tox mediu 

acvatic cat. 1 

H 410 

cronic 

mediu 

acvatic cat. 1 

22 

  

  

  

  

Hidroxid de litiu 

monohidrat 

  

  

  

Lithium 7  

  

  

  

  

76576-68-

6 

  

  

  

  

H 301 
tox acute 

oral 
 cat. 3 

0 4,5 solid 

- 300 

butoaie 

plastic x 

15 kg 

 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

refrigerat special 

destinat securizat si cu 

temperatura controlată 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

depozit la secţia 

- Magazie 

frigorifică 

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer  

H 331 
tox acute. 

inhalare 
 cat. 3 

H 314 Skin Corr.  cat. 1 

H 302 
tox.acute 

orala 
 cat 4 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

H332 
acute tox. 

inhalare 
cat. 4 

copolimer.  

23 Isooctan 
 2,2,4 

Trimetilpentan 
540-84-1 

H 225 flam liq. cat. 2 

 1,38 lichid 

- 10 

Butoaie 

metalice x 

200 

l/138kg 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

destinat închis în 

magazia de materii 

prime 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

magazie la secţia 

copolimer 

- Magazie de 

materii prime 

în spaţiu 

destinat  

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer  

H 304 Asp. Tox. cat. 1 

H 400 
tox. mediu 

acvatic 
cat. 1 

H 410 

cronic 

mediu 

acvatic 

cat. 1 

H315 
irrit 

skin/corod 
cat. 2 

H 336 STOT SE cat. 3 

24 
Metil isobutil 

carbinol / MBIC 
4-Metil-2-pentanol 108-11-2 

H 226 flam liq. cat. 3 

1,62 1,62 lichid 

- 10 

butoaie 

metalice x 

200 

l/161,4 kg 

Cdt. stocare:  Spaţiu 

destinat închis în 

magazia de materii 

prime 

Cdt. de operare: 
transport in ambalaj din 

magazie la secţia 

copolimer 

- Magazie de 

materii prime 

în spaţiu 

destinat  

- Pe traseul de 

transport din 

magazie in   

instalaţia 

copolimer  

H 319 irrit.eye cat 2 

H 335 STOT SE cat. 3 

25 Acetilenă 
Acetilenă 

(dizolvată) 
74-86-2 

H220 flam. gas  cat. 1 

0,048 0,08 

gaz 

dizolv

at 

- 10 

butelii x 8 

kg 

Cdt. stocare:  In 

butelii, in rastel, in 

spaţiu special destinat in 

exteriorul clădirii   

 

In spaţiu 

special 

destinat in 

exteriorul 

clădirii 

H280 press. gas  

26 Hidrogen Hidrogen 1333-74-0 H220 flam. gas  cat. 1 0,032 0,048 gaz - 6 butelii Cdt. Stocare In butelii, in 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanţei 

periculoase/ 

amestecului  

Denumirea 

comerciala a 

substanţei 

periculoase/amestecu

lui  

Nr. CAS 
Fraza de 

pericol*   

Clasa de 

pericol 

Catego

ria de 

pericol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitatea totala 

de stocare a 

substanţelor/ame

stecurilor 

existente pe 

amplasament/ 

posibil a fi 

prezente pe 

amplasament*** 

Starea 

fizică 

Mod de 

stocare 

Condiţii de stocare/ 

operare 
Localizare 

tone tone 

comprimat 

H280 press. gas  

x 8 kg In butelii, in rastel, in 

spaţiu special destinat in 

exteriorul clădirii   

rastel, in 

spaţiu special 

destinat in 

exteriorul 

clădirii   

27 Alcool izopropilic IPA 67-63-0 

H225 
flamable 

liquid 
cat 2 

0 35.69 lichid 

1 rezervor  

42.46 / 

33.33 to 

1 vas 

masura 3 

mc/ 2.36 

Cdt. stocare: Rezervor la 

presiune atmosferică in 

cuva de retenţie, 

inertizare cu azot,  

Cdt. de operare: Sistem 

de alimentare închis din 

depozit in secţia  CR4  

 H319 irrit.eye cat 2 

H336 STOT SE cat. 3 

28 Oxigen Oxigen 7782-44-7 

H 280  press. gas  

0,048 0,048 gaz 

6 butelii x 

8 kg/x6 

mc/40l 

Cdt. Stocare 

In butelii, in rastel, in 

spaţiu special destinat in 

exteriorul clădirii   

In butelii, in 

rastel, in 

spaţiu special 

destinat in 

exteriorul 

clădirii   

H270 ox. gas cat. 1 

29 

Lichide apoase de 

clătire cu conţinut 

de substanţe 

periculoase (Apă 

amoniacală) 

Deseu**** COD: 

11 01 11*                    
 

H 400 

 

tox. mediu 

acvatic 
cat. 1  19,86 lichid 

1 rezervor 

19,86 to 
Cdt. Stocare 

Rezervor in cuva separata 

40 mc/luna-

predarea 

deşeului se 

face de două 

ori pe lună 

* Frazele de pericol, clasele de pericol şi categoriile de pericol au fost înscrise conform fişelor cu date de securitate actualizate cf. Reg. CE 

1272/2008 (ataşate in format electronic) 

** Clordimetileterul se formează ca produs intermediar din reacţia între metanol, formaldehidă şi acidul clorhidric rezultat din disocierea 

acidului clorsulfonic, în reactorul de clormetilare. Acesta conţine un procent de 5-8% bisclormetileter  rezultat din reacţii secundare. În mediu de 
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reacţie atât clordimetileterul cât şi bis-clormetileterul se consumă prin reacţia cu copolimerul stirenic. După terminarea reacţiei clordimetileterul 

(produs intermediar) rămas nereacţionat şi eventualele urme de bisclormetileter (produs secundar care poate rezulta în reacţia de clormetilare) - 

se descompune prin adăugare de metanol sau apă. 

*** In amplasament nu se stochează subsţante periculoase in mijloace de transport, acestea sunt prezente pe amplasament numai temporar pentru 

descărcare cu asigurarea prealabilă a spaţiului necesar in rezervoare pentru întreaga cantitate.  

**** Lichidele apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase (Apă amoniacală) sunt un deşeu clasificat conform HG 856/2002 cu codul 

11 01 11, conform cu Anexa 4 a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor este H14 – Ecotoxic 

 

În afara compuşilor înscrişi în Tabelul 3.15, în instalaţie mai pot fi prezente următoarele substanţe periculoase: 

-  Bisclormetileter: CAS 542-88-1, Fraze de pericol H225,302,311,330,350.  

 (frazele de pericol sunt pentru produsul ca atare). Însoţeşte clordimetileterul în procesul de clormetilare.  

- Trioxidul de sulf:  CAS 7446-11-9, Fraze de pericol H 271,314,318, 330 

Poate să apară accidental prin desorbţie din oleum; 

- Amoniac: CAS 7664-41-7, Fraze de pericol H 221,314, 331, 400. Frazele de pericol sunt atribuite amoniacului anhidru. Se generează în reacţia de 

hidroliză (obţinerea cationiţilor) şi se regăseşte sub formă de ape amoniacale. 

Alte substanţe periculoase care pot fi prezente în amplasament care nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 sunt următoarele: 

- Hidroxid de sodiu soluţie H 314, 290 

- Acid clorhidric soluţie H 314,335,290 

- Acid sulfuric H314 

- Clorură ferică soluţie H 302,315,318 

- Hidroxid de calciu H 315,318,335  

- Paraformaldehidă  H 332,302, 351,315,319,317,228,335 

- Cloroform H 302,315,351,373 

- Trietilentetramina H 302,312,314,317,412 
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Tabel nr. 3.16. Modul de încadrare a substanţelor prezente pe amplasament în prevederile Legii 59/2016, Anexa nr.1* 

Nr. crt. 

D
en

u
m

ir
ea

 

su
b

st
a

n
ţe

i 

p
er

ic
u

lo
a

se
 

C
a

p
a

ci
tă

ţi
 

m
a
x

im
e 

d
e
 

st
o

ca
re

 p
e 

a
m

p
la

sa
m

en
t 

(t
o

n
e)

 

Fraza de 

pericol   

Clasa de 

pericol 
Cat. de pericol 

Încadrare în prevederile Legii nr. 

59/2016 Anexa 1 

Cantităţi relevante 

(tone) 
Coef. calculaţi 

Col. 2 Col. 3 Col. 2 Col. 3 Partea 

1 
Partea 2 

1 Metanol 51,6 

H225 flam. Liq. 2 P5c 

poz. 22 

500 5000 0,1032 0,1032 

H301 tox. acut oral 3  -         

H311 
tox. acut 

cutanat 
3  - 

        

H331 
tox. acut 

inhalare 
3 H2 

500 5000 0,1032 0,1032 

H370 STOT SE 1 H3 

2 Acid clorosulfonic 73,2 

H314 corr.skin 1A  - 

- 

        

H335 STOT SE 3  -         

EUH 014 
reacţionează 

violent cu apa 
  O1 100 500 0,732 0,1464 

3 
Trimetilamina sol. 

50% 
34,72 

H224 flam. Liq. 1 P5a 

- 

10 50 3,472 0,6944 

H302 tox. acut oral 4  -         

H332 
tox. acut 

inhalare 
4  - 

        

H314 skin corr. 1B  -         

H335 STOT SE 3  -         

4 Oleum sol. 25%  158,598 
H314 corr. Skin 1B  - 

- 
        

H335 STOT SE  3  -         
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EUH 014 
reacţionează 

violent cu apa 
  O1 100 500 1,58598 0,317196 

5 Metilal 35,61 

H225 flam.liq 2 P5c 

- 

5000 50000 0,007122 0,0007122 

H302 tox. acut oral 4  -         

H371 STOT SE 2  -         

6 Izobutanol  30,15 

H318 Eye Dam. 1  - 

- 

        

H315 skin corr. 2  -         

H226 flam liq. 3 P5c 5000 50000 0,00603 0,000603 

H336 STOT SE 3  -         

H335 STOT SE 3  -         

7 Gaz natural  0,001 

H220 flam. Gass 1 P2 

poz. 18 

50 200 0,00002 0,000005 

H280 
gaze sub 

presiune 
   - 

        

8 

2-

Dimethylaminoethanol 

(DMAE), Amientol 

M21  

25,231 

H302 tox. acut oral 4  - 

- 

        

H312 
tox. acut 

cutanat 
4  - 

        

H331 
tox. acut 

inhalare 
3 H2 

50 200 0,50462 0,126155 

H314 corr/irrit skin 1B  - 
        

H318 Eye Dam. 1  -         

H335 STOT SE  3  -         

H226 flam.liq. 3 P5c 5000 50000 0,0050462 0,00050462 

9 
Dimetilamina min. 

40% 
26,08 

H224 flam.liq. 1 P5a 
- 

10 50 2,608 0,5216 

H302 tox. acut oral 4  -         
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H332 
tox. acut 

inhalare 
4  - 

        

H314 skin corr. 1B  -         

H335 STOT SE 3  -         

10 Stiren  162,292 

H332 
tox. acut 

inhalare 
4  - 

- 

        

H412 
tox. cronic 

acvatic 
3  - 

        

H304 Asp.tox. 1  -         

H319 irrit eye 2  -         

H 226 flam.liq. 3 P5c 5000 50000 0,0324584 0,00324584 

H315 irrit. Skin 2  -         

H372 STOT RE 1  -         

H335 STOT SE  3  -         

11 
Luperox A75, 

CHIMOX 77. Peroxid 

de dibenzoil 

4 

H242 
peroxizi 

organici 
C P6b 

- 

50 200 0,08 0,02 

H319 irrit eye. 2  -         

H317 skin sensibil. 1  -         

H400 
tox. acut 

acvatic 
1 E1 100 200 0,04 0,02 

12 Dicloretan 94,45 

H225 flam liq. 2 P5c 

- 

5000 50000 0,01889 0,001889 

H302 tox. acut oral 4  -         

H315 irrit. skin 2  -         

H319 irrit eye 2  -         

H350 cancerigen 2  -         

H335 STOT SE 3  -         
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H331 
tox. acut 

inhalare 
3 H2 50 200 1,889 0,47225 

13 

  

3,4 

H225  Flam. Liq. 2 2 P5c 

poz. 33 

0,5 2 6,8 1,7 

Clordimetileter 

(clormetil-metil- eter), 

contine si 

bisclormetileter 

(di(clormetil)eter) 

H350 Carc.  1A  -   

  

    

  H330 
tox. acut 

inhalare 
2 H2 0,5 2 6,8 1,7 

  H 332 tox.acut ing   4               

  H311 
tox. acut 

cutanat 
3  -         

  H302 tox. acut oral 4  -         

14 DVB 80, Divinilbenzen 42,46 

H410 
tox. cronic 

acvatic 
1 E1 

- 

100 200 0,4246 0,2123 

H335 STOT SE 3  -         

H361d repr. 2  -         

H315 irrit.skin 2  -         

H317 sensibiliz. skin 1  -         

H319 irrit.eye 2  -         

15 Motorină  15,21 
H226 flam.liq. 3 P5c 

poz. 34 
2500 25000 0,006084 0,0006084 

H304 Asp.tox. 1  -         
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H315 skin irrit. 2  -         

H332 
tox. acut 

inhalare 
4  -         

H351 carc. 2  -         

H373 STOT RE 2  -         

H411 
tox. cronic 

acvatic 
2 E2 2500 25000 0,006084 0,0006084 

16 

Luperox 26 

/TRIGONOX 21S/ 

Chimox 48 

  

1 

H242 
peroxizi 

organici 
tip C P6b 

- 

50 200 0,02 0,005 

H317 sensibiliz. skin 1  -         

H 400 
tox. acut 

acvatic 
1 

E

E1 
100 200 0,01 

0,00

5 
H410 

tox. cronic 

acvatic 

17 Luperox 270 2 

H242 
peroxizi 

organici 
tip D P6b 

- 

50 200 0,04 0,01 

H317 sensibiliz. skin 1  -         

H400 
tox. acut  

acvatic 
1 

E1 100 200 0,02 0,01 

H410 
tox. cronic 

acvatic 
1 

18 Peraclean 40 21 

H271 liq.oxidant 1 P8 

- 

50 200 0,42 0,105 

H242 
peroxizi 

organici 
tip D P6b 50 200     

H301 tox acute oral 3  -         

H312 
tox. acut 

cutanat 
4  -         

H330 
tox. acut 

inhalare 
2 H2 50 200 0,42 0,105 
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H314 irrit skin/corrod 1A  -         

H318 irrit eye 1  -         

H335 STOT SE 3  -         

H400 
tox acute 

acvatic 
1 

E1 100 200 0,21 0,105 

H410 
tox cronic 

acvatic 
1 

H290 corroz metal 1  -         

19 Metaform 30,433 

H226 flam.liq 3 P5c 

- 

5000 50000 0,0060866 0,00060866 

H301 tox. acut oral 3  -         

H311 
tox. acut 

cutanat 
3  -         

H331 
tox. acut 

inhalare 
3 H2 

50 200 0,60866 0,152165 

H370 STOT SE 1 H3 

H317 sensibil skin 1  -         

H351 cancerigen 2  -         

H314 corrod/irrit skin 1B  -         

H335  STOT SE 3  -         

20 Acid acetic  1,05 
H226 flam.liq 3 P5c 

- 
5000 50000 0,00021 0,000021 

H314 corrod/irrit skin 1A  -         

21 BTC 12318-50  3,88 

H314 skin corr. 1B  - 

- 

        

H302 tox. acut oral 4  -         

H400 
tox. acut 

acvatic 
1 E1 

100 200 0,0388 0,0194 

H410 
tox. cronic 

acvatic 
1 E1 
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22 Lithium 7  4,5 

H301 tox. acut oral 3  - 

- 

        

H331 
tox. acut 

inhalare 
3 H2 50 200 0,09 0,0225 

H314 Skin Corr. 1  -         

H302 tox. acut oral 4  -         

H332 
tox. acut 

inhalare 
4  -         

23 Isooctan  1,38 

H225 flam liq. 2 P5c 

- 

5000 50000 0,000276 0,0000276 

H304 Asp. Tox. 1  -         

H400 
tox. acut 

acvatic 
1 

E1 100 200 0,0138 0,0069 

H410 
tox. cronic 

acvatic 
1 

H315 irrit skin/corod 2  -         

H336 STOT SE 3  -         

24 
Metil isobutil carbinol 

/ MIBC  
1,62 

H226 flam liq. 3 P5c 

- 

5000 5000 0,000324 0,000324 

H319 irrit.eye 2  -         

H335 STOT SE 3  -         

25 Acetilenă (dizolvată) 0,08 
H220 flam. gas  1 P2 

poz. 19 
5 50 0,016 0,0016 

H280 press. gas    -         

26 Hidrogen comprimat 0,048 
H220 flam. gas  1 P2 

poz. 15 
5 50 0,0096 0,00096 

H280 press. gas    -         

27 Alcool izopropilic 35,69 

H225 flamable liquid 2 P5c 

  

5000 50000 0,007138 0,0007138 

H319 irrit.eye 2           

H336 STOT SE 3           

28 Oxigen 0,048 H 280  press. gas     poz.25         
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H270 ox. gas 1 P4 200 2000 0,00024 0,000024 

29 

Lichide apoase de 

clătire cu conţinut de 

substanţe periculoase 

(Apă amoniacală) 

19,86 H400 
tox. acut 

acvatic 
  E1   

100 200 0,1986 0,0993 

 

 Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau 

STOT SE categoria 1, împreună cu substanţele periculoase care se încadrează în secţiunea H, de la H1 la H3 din partea 1: Nivel inferior- 10,41548 si 

Nivel Superior - 2,58839 

 Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide 

inflamabile, substanţe şi amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide şi solide piroforice, lichide şi solide oxidante, împreună cu substanţele 

periculoase care se încadrează la secţiunea P, de la P1 la P8 din partea 1: Nivel inferior - 13,65873 si Nivel Superior - 3,077876. 

Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic,  în categoriile Acut 1, Cronic 1sau 

Cronic 2, împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea E, de la  E1 la E2 din partea 1 Nivel inferior - 0,961884 si Nivel 

Superior - 0,478508. 

 Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O1, substanţe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 

împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la  O1 din partea 1 Nivel inferior - 2,318 si Nivel Superior - 0,4636 

Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O2, substanţe si amestecuri care în contact cu apa emit gaze 

inflamabile, categoria 1 împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la  O2 din partea 1 Nivel inferior - 0 si Nivel 

Superior – 0. 

 Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O3, substanţe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 

împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la  O3 din partea 1 Nivel inferior - 0 si Nivel Superior – 0. 

 Deoarece pe amplasament pot fi prezente  substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc cantităţile relevante de substanţe periculoase pentru 

încadrarea amplasamentelor de nivel superior (coloana 3), Legea 59/2016, anexa nr. 1, amplasamentul se încadrează sub incidenţa Legii 59/2016 ca 

amplasament de nivel superior. 
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III.C.2. Caracteristici fizice, chimice, toxicologice, periculoase şi comportamentul 

fizic şi chimic în condiţii normale sau în condiţii de accident  

Metanolul 

- Nr. CAS : 67 - 56-1; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 – Lichide inflamabile cat. 1 

- H301 – Toxicitate acută (oral) cat. 3 

- H311 - Toxicitate acută (dermal) cat. 3 

- H331 - Toxicitate acută (inhalare) cat. 3 

- H 370 – Toxicitate asupra unui organ ţintă specific, o singură expunere / STOT SE 

cat. 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: clar  lichid; 

- Miros: alcoolic; 

- Densitate relativă: 0,792 (20 
0
C); 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -97,8 
0
C; 

- Punct de fierbere: 64,5 
o
C; 

- Punct de aprindere: 11
0
C (TCC); 

- Temperatura de autoaprindere: 385 
o
C; 

- Limite de explozie - inferioară: 6 % vol; 

                                - superioară: 36 % vol. 

- Produşi de descompunere periculoşi formaţi în caz de incendiu:  monoxid de carbon,  

bioxid de carbon şi formaldehidă. 

- Arde cu flacără invizibilă. Zona periculoasă trebuie să fie identificată şi delimitată 

folosind semnalizatoare adecvate de avertizare şi securizare.. 

Proprietăţi toxicologice 

- DL50 (oral şobolan) 5628 mg/kg; 

- CL50 (inhalare/4h/şobolan): =85 mg/l = 64000ppm; 

- LC50: 128000 ppm (98462mg/m
3
), (valoare ajustată la 30minute) 

- IDLH: 6000 ppm (7800mg/m
3
) 

- EPRG 2: 1000ppm. 

Metanolul se comportă ca un toxic cumulativ cu eliminare foarte lentă, fapt care îl 
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diferenţiază de alcoolul etilic. Toxicul poate pătrunde în organism prin inhalare, prin ingestie 

sau cutanat. 

Intoxicaţia pe cale respiratorie este cea mai frecventă în industrie. Vaporii de alcool 

metilic provoacă iritarea mucoaselor nazale şi oculare, ameţeli, dureri de cap şi tulburări 

digestive. Aceste simptome dispar rapid, dacă accidentatul este îndepărtat de urgenţă din 

atmosfera poluată, În cazul inhalărilor masive şi prelungite, pot apare grave tulburări oculare 

care, în final, conduc la orbire.  

Intoxicaţia prin ingerare reprezintă forma cea mai gravă şi se produce la cantităţi de 

30 - 100 ml metanol. După o perioadă scurtă de latenţă, apar semnele beţiei, care - în cele 

mai multe cazuri - se termină cu stări comatoase.  

În cazul contactului cutanat prelungit, apar dermatoze, explicabile în special prin 

distrugerea stratului cutanat lipoacid. Eliminarea alcoolului metilic se produce în proporţie 

redusă (cea. 14 %) sub formă nemodificată în aerul expirat, 3 % în urină ca atare şi 3 % se 

regăseşte tot în urină ca acid formic. Se recomandă folosirea cremelor pentru protejarea 

epidermei.  

În caz de ingerare sau inhalare produce afectarea vederii. Lezarea specifică a celulei 

retiniene a fost explicată prin tendinţa toxicului de a se cumulat în ţesuturile oculare. 

Tulburările vizuale, caracteristice intoxicaţiilor cu alcool metilic, apar cel mai târziu în a 

doua zi de evoluţie. La început vederea este neclară, înceţoşată, mai ales în ceea ce priveşte 

distingerea obiectelor îndepărtate. Imediat după această fază, iar în unele cazuri concomitent, 

apar fenomene de îngustare concentrică a câmpului vizual, fotofobie, forme cea constituie 

semne clinice valoroase în diagnosticul intoxicaţiei acute. Dacă vederea nu se ameliorează în 

interval de o săptămână, agravarea ulterioară este foarte probabilă. 

Este o substanţă puternic toxică pentru om şi vieţuitoare. Produsul diluat cu cantităţi 

mari de apă este biodegradabil. Pericolul este amplificat de nivelul ridicat de inflamabilitate. 

 Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori toxici şi foarte inflamabili; 

- În caz de incendiu poate produce fumuri toxici ca urmare a arderii incomplete; 

- În medii închise sau semiînchise poate formă cu aerul atmosfere explozive. 

 

Acid clorsulfonic 

- Nr. CAS : 7790-94-5; 
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Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IA; 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 – STOT SE 3, iritarea căilor respiratorii; 

- EUH014 - Reacţionează violent în contact cu apa. 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid gălbui; 

- Miros: pregnant; 

- Densitate: 1,75 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -80
0
C; 

- Punct de fierbere: 152
o
C; 

- Solubilitate: miscibil cu apa, în contact cu apa se descompune violent 

- Produşi de descompunere periculoşi acid clorhidric, trioxid de sulf. 

Proprietăţi toxicologice 

- Vaporii de acid clorsulfonic irita puternic membranele mucoase şi tractul respirator. 

- Cauzeaza iritari ale pielii.  

- Vaporii irita puternic  ochii.  

- Cauzează arsuri severe ale pielii şi afectează ochii.  

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori toxici; 

- În contact cu apa reacţionează violent cu producere de vapori toxici; 

- Materiale incompatibile: apa, alcooli, baze, amine, ketone, eter, sulfoxid dimetil. 

 

Trimetilamina 

- Nr. CAS : 75-50-3; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H224 – lichid inflamabil cat. 1; 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IB 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 – STOT SE 3 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 126 

 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid transparent slab gălbui; 

- Miros: pregnant amoniacal; 

- Densitate: 0,880 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: 2
0
C (sol 40%); 

- Punct de fierbere: 30,8
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: -7
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 190
o
C; 

- Limite de explozie: 2,0 – 11,6 % (în volume) 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şobolan = 3500 ppm; (4 h);  

- LD50/ oral/ şobolan = 689 mg/kg. 

- Inhalare: provoacă iritarea nasului, gâtului, urmată de strănut, durere în gât, tuse, 

constricţie laringelui, dificultăţi de respiraţie. 

- Contact cu ochii: provoacă arsuri grave, conjunctivită şi distrugeri la nivelul corneei, 

dacă vaporii penetrează ţesuturilor. 

- Contact cu pielea: poate provoca arsuri chimice; 

- Efecte pe termen lung: expunerea prelungită provoacă distrugerea severă a ţesuturilor 

pulmonare şi iritarea tractului respirator, edem pulmonar, congestie pulmonară. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori iritanţi şi cu miros neplăcut care se pot 

aprinde; 

- Produs extrem de inflamabil, se aprinde foarte uşor, în medii închise şi semiînchise 

poate forma amestecuri explozive; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici, peroxizi; 

- Descompunerea termică poate provoca gaze toxice: amoniac, oxizi de azot, oxid de 

carbon. 

 

Oleum 

- Nr. CAS : 8014-95-7; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 
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- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IA 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 – STOT SE 3 

- EUH014 - Reacţionează violent în contact cu apa 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: pregnant; 

- Densitate: 1,88-2,02 g/cm
3
 (funcţie de concentraţie); 

- Punct de fierbere/congelare: 10-35
0
C (funcţie de concentraţie); 

- Solubilitate: miscibil cu apa, în contact cu apa reacţionează violent; 

- Presiunea de vapori: 105 hPa la 20
o
C, conc. 65%; 

- Temperatura de descompunere: 151
o
C; 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acuta: cauzează  arsuri serioase 

- Corodarea pielii/iritare: iritaţie, coroziune, răni datorate arderii ţesuturilor (inclusiv 

prin ingestie); 

- Serioase leziuni la ochi/ iritare: cauzează  arsuri serioase la ochi; 

- Vaporii irită puternic ochi. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori toxici (trioxid de sulf); 

- În contact cu apa reacţionează violent cu producere de vapori toxici; 

- Materiale incompatibile: apa, baze, acizi, în contact cu materiale combustibile poate 

produce aprinderea acestora, are efect puternic oxidant. 

 

Metilal 

- Nr. CAS : 109-87-5; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 2; 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H371 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 2 (STOT SE 2) 

Proprietăţi fizico –chimice 
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- Aspect: lichid limpede; 

- Miros: specific eterat; 

- Densitate: 0,858 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -105
o
C; 

- Punct de fierbere: 42
o
C; 

- Punct de aprindere: -18
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 237
o
C; 

- Limite de explozie: 1,6 – 17,6 % (în volume aer); 

- Presiune de vapori: 44 kPa la 20
o
C, 

- Solubilitate în apă 33 g la 100 ml la 20
o
C; 

Proprietăţi toxicologice 

- În caz de ingestie provoacă dureri abdominale, greaţă, vărsături; 

- În caz de inhalare provoacă tuse, ameţeală, somnolenţă, dureri de cap, pierderea 

cunoştinţei; 

- În contact cu pielea provoacă uscarea pielii, înroşire, durere. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori care se pot aprinde; 

- Vaporii pot forma cu aerul în spaţii închise sau semiînchise amestecuri explozive; 

- Produs foarte inflamabil; 

- Poate forma peroxizi explozivi în contact cu aerul; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici. 

 

Izobutanol 

- Nr. CAS : 78-83-1; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H318 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3   

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), iritarea căilor respiratorii 

- H336 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), narcoză  
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Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid limpede; 

- Miros: caracteristic; 

- Densitate: 0,802 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: < -90
o
C; 

- Punct de fierbere: 108
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: 31
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 400
o
C; 

- Limite de explozie: 1,2 – 10,9 % (în volume aer); 

- Presiune de vapori: 9,5 hPa la 20
o
C, 70,7 hPa la 50

o
C. 

- Solubilitate în apă 70 g/l la 20
o
C; 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate scăzută după o singura ingestie; 

- Toxicitate scăzuta în contact cu pielea.  

- Practic netoxic după o singura inhalare. Concentraţii mari pot avea efect narcotic 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări se pot produce vapori care se pot aprinde; 

- Produs inflamabil; 

- Vaporii pot forma cu aerul în spaţii închise sau semiînchise amestecuri explozive; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici. 

 

Gaz natural     

- Nr. CAS : 8006-14-2; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H220 - Gaze inflamabile, categoria de pericol 1 

- H 280 gaze sub presiune 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: gaz incolor; 

- Miros: cu miros caracteristic prin odorizare; 

- Densitate relativă în raport cu aerul: 0,59; 

- Punct de inflamabilitate: gaz inflamabil; 

- Temperatura de autoaprindere: 537
o
C; 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 130 

 

- Limite de explozie: 5 – 15 % (în volume aer); 

Proprietăţi toxicologice 

Gazul natural nu este toxic dar poate produce asfixiere prin lipsire de oxigen. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de scurgeri se poate aprinde uşor şi poate forma atmosfere explozive în spaţii 

închise; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici. 

 

Dimetiletanolamina     

- Nr. CAS : 108-01-0; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H312 - Toxicitate acută (dermică), categoria de pericol 4 

- H331 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 3 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IB, 

- H 318 - Provoacă leziuni oculare grave. 

- H 335-  Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: caracteristic tip amină; 

- Densitate: 0,89 g/cm
3
 (21,6

o
C); 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -59
o
C; 

- Punct de fierbere: 134,1
o
C; 

- Punct de aprindere: 40
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 230
o
C; 

- Presiune de vapori: 10 hPa la 28,1
o
C; 

- Limite de explozie: 1,4 – 12,2 % (în volume) 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şobolan = 6080mg/m
3
 (4 h);  

- LD50/ oral/ şobolan = 1187 mg/kg. 
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- Produce arsuri ale pielii şi ochilor; 

- Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca o insuficienţă respiratorie 

(edem pulmonar) 

- Expunerea regulată poate provoca uscarea pielii şi eczemă; 

- Poate cauza efecte adverse asupra ficatului; 

- Expunerea prelungită sau repetată poate cauza afectarea sistemului nervos central; 

Simptomele includ printre altele cefalee, ameţeală, oboseală, slăbiciune musculară, toropeală 

şi în cazuri extreme pierderea cunoştinţei 

- Expunerea poate provoca roşeaţă, lacrimare şi usturimi ale ochilor şi de asemenea 

dureri ale nasului şi gâtului precum şi tuse; 

- Inhalarea de vapori irită aparatul respirator şi poate provoca dureri de gât şi tuse, 

sufocare, pneumonie, astm, ameţeală, diaree, vărsături, durere abdominală. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori iritanţi şi cu miros neplăcut care se pot aprinde; 

- Produs inflamabil, în medii închise şi semiinchise poate forma cu aerul amestecuri 

explozive; 

- Materiale incompatibile: zinc, cupru, aluminiu, acizi tari şi agenţi oxidanţi, 

hidrocarburi halogenate, izocianaţi; 

- Descompunerea termică poate provoca gaze toxice: amoniac, oxizi de azot, oxid de 

carbon, nitrozoamina. 

 

Dimetilamina 

- Nr. CAS : 124-40-3; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H224 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 1 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IB 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), iritarea căilor respiratorii 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid transparent slab gălbui; 
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- Miros: pregnant amoniacal; 

- Densitate: 0,898 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -37
o
C (sol 40%); 

- Punct de fierbere: 51
o
C (sol. 40%); 

- Temperatura de aprindere: < -18
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 400
o
C; 

- Limite de explozie: 2,8 – 14.4 % (în volume) 

- Solubilitate nelimitată în apă. 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şobolan = 448 ppm; (2,5 h- pt. monoetanolamina);  

- LD50/ oral/ şobolan = 689 mg/kg. 

- Inhalare: provoca conjunctivite, rinite, bronşite, dermatite, arsuri chimice; expunerea 

repetata şi prelungita conduce la iritaţii asupra plămânilor, congestie pulmonara, edem 

pulmonar.  . 

- Contact cu ochii: cauzează iritaţii grave asupra ochilor. 

- Contact cu pielea: Produce iritaţii, eritem, dermatoze; 

- Nociv daca este ingerat. Cauzează arsuri la nivelul tractului gastrointestinal 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori iritanţi şi cu miros neplăcut care se pot aprinde; 

- Produs extrem de inflamabil, se aprinde uşor, în medii închise şi semiînchise poate 

forma amestecuri explozive; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici, peroxizi; 

- Descompunerea termică poate provoca gaze toxice: amoniac, oxizi de azot, oxid de 

carbon. 

 

Stiren  

- Nr. CAS : 100-42-25; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H372 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, categoria de 

pericol 1 (STOT RE categoria 1) 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 
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- H304 - Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 

- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H319 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), iritarea căilor respiratorii 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: caracteristic; 

- Densitate: 0,9 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -31
o
C; 

- Punct de fierbere: 145,2
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: 31
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 490
o
C; 

- Presiunea de vapori: 6,67 hPa la 20
o
C; 

- Solubilitate în apă – 320 mg/l (25
o
C). 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şobolan: 11,8 mg/l (4h);  

- LD50/ oral/ şobolan > 2000 mg/kg. 

- Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele  

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori nocivi şi iritanţi; 

- Produs inflamabil, poate provoca incendii; 

- Materiale incompatibile: acizi puternici. 

 

Peroxid de benzoil tip Luperox A27 

CAS:   94-36-0 (dibenzoil peroxid) 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H242 - Peroxizi organici, tipul C 

- H317 - Sensibilizarea pielii - categoria de pericol 1 

- H319 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 
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- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1. 

Proprietăţi fizico –chimice 

- 75-77% dibenzoil peroxid 

- Aspect: solid, pulbere umedă; 

- Miros: uşor de tip benzaldehidic; 

- Punct de topire: 103 - 108
o
C, produsul se descompune înainte de topire; 

- Temperatura de autoaprindere: 80
o
C (dibenzoil peroxid); 

- Densitate volumetrică (în vrac): 700 kg/m
3
; 

- Presiunea de vapori: 0,009 Pa la 25
o
C; 

- Solubilitate în apă 0,35 mg/l (20
o
C); 

- Temperatura de descompunere: începe la 105
o
C - descompunere periculoasă, pericol 

de explozie; 

- Temperatura de descompunere auto accelerată: 65
o
C; 

- Durată de depozitare: < 6 luni; 

- A se depozita între: 5 °C până 30 °C, (pentru a menţine proprietăţile tehnice ale 

produsului); 

- Peroxid tip C. 

Proprietăţi toxicologice şi ecotoxicologice 

- Iritant pentru ochi şi pentru piele; 

- Foarte toxic pentru organisme acvatice.  

Comportare în caz de accident 

- Produsul arde cu putere cu posibile deflagraţii, explozii la implicarea în incendiu. 

- Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere. 

- Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. 

- Prin descompunere termică are loc formarea de radicali liberi foarte reactivi. 

- Descompunere termică generatoare de produşi inflamabili şi toxici: bioxid de carbon, 

acid benzoic, benzen, fenil benzoat, difenil. 

1,2 Dicloretan  

- Nr. CAS : 107-06-2; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 2 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 
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- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H319 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 

- H331 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 3 

- H335- Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), iritarea căilor respiratorii 

- H350 - Cancerigenitate, categoria de pericol 1B 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: specific; 

- Densitate: 1,25 g/cm
3
; 

- Punct de topire/punctul de îngheţare: -36
o
C; 

- Punct de fierbere: 83,6
o
C; 

- Temperatura de aprindere: 13
o
C; 

- Temperatura de autoaprindere: 440
o
C; 

- Presiune de vapori: 102,47 hPa (25
o
C) 

- Limite de explozie: 6,2 - 16 % (în volume) 

- Solubilitate 7,9 g/l (25
o
C). 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şobolan: 7,8 mg/l (8 h);  

- LD50/ inhalare/ şoarece 413 mg/kg. 

- Nociv prin înghiţire; 

- Toxic prin inhalare; 

- Poate cauza iritaţii respiratorii. 

- Poate cauza cancer. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori toxici care se pot aprinde; 

- Produs foarte inflamabil, în medii închise şi semiînchise poate forma amestecuri 

explozive; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici; 

Clordimetileter  

- Nr. CAS : 107-30-2;  
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Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 2 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H311 - Toxic în contact cu pielea 

- H330 - Mortal în caz de inhalare 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4  

- H350 - Cancerigenitate, categoria de pericol IA 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid; 

- Punct iniţial de fierbere: 55-57
o
C; 

- Temperatura de aprindere: 16
o
C; 

- Presiune de vapori:  - 244,6 hPa (20
o
C) 

   - 954,6 hPa (55
o
C) 

- Se descompune în apă. 

- Produsul poate conţine mici cantităţi de bis clormetileter 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şoarece: 1,030 mg/l (2 h);  

- LD50/ inhalare/ şoarece 413 mg/kg. 

- Produsul poate fi foarte toxic prin inhalare din cauza conţinutului de bis-

clormetileter (a se vedea caracteristicile acestuia) 

- Cancerigen pentru om;  

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări va produce vapori nocivi care se pot aprinde; 

- Produs foarte inflamabil; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici; 

Divinilbenzen 

- Nr. CAS : 1321-74-0;  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3, iritarea căilor respiratorii 
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- H361 - Toxicitate pentru reproducere, categoria de pericol 2 

- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H317 - Sensibilizarea pielii - categoria de pericol 1 

- H319 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 

 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid; 

- Miros: specific; 

- Densitate: 0,915 g/cm
3
; 

- Punct de fierbere: 195
o
C; 

- Temperatura de aprindere: 77
o
C, produs combustibil; 

- Temperatura de autoaprindere: 470
o
C; 

- Presiune de vapori: 0,14 mm Hg (20
o
C) 

- Solubilitate 0,0052 (25
o
C). 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50/ oral/ şobolan: 4100 mg/kg. 

-  Iritant pentru ochi, sistemul respirator si pentru piele 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate produce poluări grave ale solului şi apei; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi, acizi puternici. 

Motorină 

- Nr. CAS : 68334-30-5;  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 

- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H304 - Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 

- H351 - Cancerigenitate, categoria de pericol 2 

- H373 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, categoria de 

pericol 2 (STOT RE categoria 2) 

- H411 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 2 
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Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid uşor gălbui; 

- Miros: specific de produs petrolier; 

- Densitate: 0,82 - 0,845 g/cm
3
; 

- Punct iniţial de distilare: 180
o
C; 

- Temperatura de aprindere: >55 
o
C; 

- Limite de explozie: 0,6 – 6,5 % vol. 

- Presiune de vapori: <= 10kPa la 37,5
o
C; 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50/ oral/ şobolan: >7600 mg/kg. 

- LC50/inhalare/şobolan: 3,6 mg/l/4h 

-  Iritant pentru piele ; 

- Nociv prin inhalare 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate produce poluări grave ale solului şi apei; 

- Produsul este combustibil, se poate aprinde şi provoca incendii. 

- În spaţii închise vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive. 

 

Bis clormetileter  

- Nr. CAS : 542-88-1; 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 2 

- H350 - Cancerigenitate, categoria de pericol IA   

- H330 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 2  

- H311 - Toxicitate acută (dermică), categoria de pericol 3 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid; 

- Punct iniţial de fierbere: 105
o
C; 

- Punct de aprindere: 42
o
C; 

- Presiunea de vapori: 29,4 mmHg (25
o
C) 
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- Densitate; 1,315; 

- Densitate relativa vapori (aer): 3,97 

- Se descompune în apă. 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LC50/ inhalare/ şoarece: 7 ppm;  

- LD50/ oral/ şobolan: 210 mg/kg. 

- Produsul este foarte toxic prin inhalare. 

- Cancerigen pentru om (canceriginitate ridicată la concentraţii foarte mici - Carc. 1A; 

H350: C ≥ 0,001 %);  

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate produce vapori foarte toxici; 

- Produs inflamabil. 

 

Peroxid de benzoil tip Luperox 26 

CAS: 3006-82-4 -Tert-Butyl 2-ethylperoxyhexanoate;  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H242 - Peroxizi organici, tip C 

- H317 - Sensibilizarea pielii - categoria de pericol 1 

- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- 99% Tert-Butyl 2-ethylperoxyhexanoate; 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: uşor de tip esteric; 

- Punct de topire: - 63
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: 78
o
C; 

- Densitate: 896 kg/m
3
; 

- Presiunea de vapori: 0,02 hPa la 25
o
C; 

- Solubilitate în apă 46,3 mg/l at 20 °C; 

- Temperatura de descompunere autoaccelerată: 30
o
C; 
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- Durată de depozitare: < 6 luni; 

- Se depozitează la temperatură <20
o
C; 

- Peroxid tip C. 

Proprietăţi toxicologice şi ecotoxicologice 

- Iritant pentru piele; 

- Foarte toxic pentru organisme acvatice poate provoca efecte pe termen lung asupra 

mediului acvatic.  

Comportare în caz de accident 

- Risc de explozie prin şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere; 

- Produsul arde violent (a proteja oamenii de proiecţii posibile); 

- Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu; 

- Prin descompunere termică, formarea de radicali liberi foarte reactivi; 

- La descompunere termică se formează produse inflamabile şi toxice: tertiobutanol, 2-

ethylhexanol, oxizi de carbon (prin ardere). 

 

Peroxid de benzoil tip Luperox 270 

CAS: 13122-18-4 - Tert-Butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H242 - Peroxizi organici, tip D 

- H317 - Sensibilizarea pielii - categoria de pericol 1 

- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- >98% Tert-Butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate; 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: uşor de tip esteric; 

- Punct de topire: - 69
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: 94
o
C; 

- Densitate: 890 kg/m
3
; 

- Presiunea de vapori: 0,03 hPa la 30
o
C; 

- Solubilitate în apă 14,2 mg/l at 20 °C; 

- Temperatura de descompunere auto accelerată: 60
o
C; 
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- Durată de depozitare: < 6 luni; 

- Se depozitează la temperatură <30
o
C; 

- Peroxid tip D. 

Proprietăţi toxicologice şi ecotoxicologice 

- Iritant pentru piele; 

- Foarte toxic pentru organisme acvatice poate provoca efecte pe termen lung asupra 

mediului acvatic.  

Comportare în caz de accident 

- Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. 

- Prin descompunere termică se formează radicali liberi foarte reactivi. 

- Prin ardere se formează gaze toxice: oxid de carbon 

- La descompunere termică se formează produse inflamabile şi nocive: alcooli 

 

Acid peracetic (PERACLEAN 40) 

- Nr. CAS : amestec acid peracetic, apă oxigenată, acid acetic79-21-0, 7722-84-1, 64 

19-7  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H271 - Lichide oxidante, categoria de pericol 1 

- H242 – Peroxizi organici tip D 

- H290 - Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1 

- H301 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 3 

- H312 - Toxicitate acută (dermică), categoria de pericol 4  

- H330 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 2 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 1A 

- H318 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3, iritarea căilor respiratorii 

- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Amestec: acid peracetic 36-40%, apă oxigenată 4-7%, acid acetic 35-45% 

- Aspect: lichid incolor limpede; 
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- Miros: intens, înţepător; 

- Densitate: 1,14 g/cm
3
; 

- Punct de fierbere: >60 
o
C (descomppunere); 

- Punct de aprindere: 62 
o
C (produs combustibil); 

- Stimulează incendiile; 

- Presiune de vapori: ca. 14 hPa la 20 
o
C; 

- Miscibil cu apa 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50/ oral/ şobolan: 263 mg/kg; 

- LC50/inhalare/şobolan: 0,49 mg/l; 

- LD50/ dermic/iepure 1912mg/kg 

 -  Puternic coroziv pentru piele ; 

 - Coroziv pentru ochi  

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate iniţia un incendiu în contact cu substanţe inflamabile; 

- Produsul este combustibil, se poate aprinde şi provoca incendii. 

- Materiale incompatibile: metale, săruri metalice, materiale inflamabile, solvenţi 

organici. 

 

Metaform 

- Nr. CAS : 50-00-0, 67 - 56-1  (amestec)  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 

- H301 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 3 

- H311 - Toxicitate acută (dermică), categoria de pericol 3  

- H331 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 3 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IB 

- H317 - Sensibilizarea pielii - categoria de pericol 1 

- H351 - Cancerigenitate, categoria de pericol 2 

- H370 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 1 (STOT SE 1) 
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- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), iritarea căilor respiratorii 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Soluţie de formaldehidă în metanol 

- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: pătrunzător; 

- Densitate: 1,0664 g/cm
3
 (15

o
C); 

- Punct de fierbere: 98,95-  99,55 
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: 60 
o
C; 

- Limite de explozie: inf.: 7%, sup.: 72% vol 

- Presiune de vapori: ca. 44,2 mbar la 20 
o
C; 

- Solubilitate în apă: 55 % (masă) 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50/ oral/ şobolan: 800 mg/kg; 

- LC50/inhalare/şobolan: 590 mg/m3; 

- LD50/ dermic/iepure 270 mg/kg 

 -  Coroziv pentru piele; 

 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări se poate aprinde şi provoca un incendiu; 

- În spaţii închise sau semiînchise vaporii pot forma atmosfere explozive; 

- Poate provoca intoxicarea personalului; 

- Materiale incompatibile: materiale oxidante, acizi sau baze puternice 

 

Acid acetic 

- Nr. CAS : 64-19-7 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IA 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Concentraţie: 98-100 % 
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- Aspect: lichid incolor; 

- Miros: înţepător; 

- Densitate: 1,05 g/cm
3
 (20 

o
C); 

- Punct de fierbere: 118 
o
C; 

- Punct de aprindere: 40 
o
C; 

- Limite de explozie: inf.: 6%, sup.: 17% vol 

- Presiune de vapori: ca. 16 hPa la 20 
o
C; 

- Solubilitate în apă: complet miscibil 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50/ oral/ şobolan: 3310 mg/kg; 

- LC50/inhalare/şobolan: 40 mg/l; 

- LD50/ dermic/iepure: foarte coroziv; 

 -  Coroziv pentru piele; 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări se poate aprinde şi provoca un incendiu; 

- În spaţii închise sau semiînchise vaporii pot forma atmosfere explozive; 

- Poate provoca accidentarea personalului prin stropire (arsuri chimice); 

- Materiale incompatibile: materiale oxidante, baze, alcooli, metale uşoare. 

 

BTC 1218-50 

- Nr. CAS : 64-17-5, Nr. Lista EC 939-253-5 (amestec)  

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol IB 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Amestec de Alkildimetylbenzylammonium chloride 40-60% şi alcool etilic 0,00 - 

2% 

- Aspect: lichid galben deschis; 

- Miros: caracteristic; 
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- Densitate: 0,97 g/cm
3
 (20 

o
C); 

- Punct de fierbere: >100 
o
C; 

- Punct de inflamabilitate: nu este inflamabil; 

- Limite de explozie: nu formează amestec exploziv cu aerul; 

- Solubilitate în apă: complet miscibil 

Proprietăţi toxicologice 

- Toxicitate acută: 

- LD50 / şobolan: 650 mg/kg; 

 -  Coroziv pentru piele şi mucoase; 

- Puternic coroziv pentru ochi 

Toxicitate acvatică : 

- CE50daphnia : 0,016 mg/l 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate provoca poluarea gravă a apei freatice şi apei de suprafaţă; 

- Poate provoca accidentarea personalului prin stropire (arsuri chimice) şi prin 

intoxicare; 

- Produs coroziv pentru metale. 

- În caz de implicare în incendiu poate genera produşi de descompunere periculoşi: 

oxizi de carbon, oxizi de azot.  

 

Lithium - 7 Hydroxide Monohydrate (Hidroxid monohidrat de litiu) 

- Nr. CAS : 1310-66-3 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H301 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 3 

- H302 - Toxicitate acută (orală), categoria de pericol 4 

- H331 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 3 

- H332 - Toxicitate acută (inhalare), categoria de pericol 4 

- H314 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol IA 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: solid, cristalin fin de culoare albă; 

- Solubilitate în apă: 1M la 20
o
C 

Proprietăţi toxicologice 
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- Toxic prin inhalare – poate provoca distrugeri extreme asupra mucoaselor şi tractului 

respirator 

 -  Coroziv pentru piele; 

- Poate fi periculos pentru ochi. 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate provoca accidentarea şi intoxicarea personalului; 

- Materiale incompatibile: oxidanţi puternici, acizi puternici 

 

Izooctan 

- Nr. CAS : 540-84-1 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H225 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 2 

- H315 - Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 

- H336 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3 (STOT SE 3), narcoză 

- H304 - Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 

- H400 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

- H410 - Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Solubilitate în apă: insolubil în apă rece 

Proprietăţi toxicologice 

- Produs corosiv 

- Produs periculos prin aspiraţie 

- Produce narcoză 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate provoca accidentarea şi intoxicarea personalului şi se poate 

aprinde; 

- Periculos pentru mediu acvatic dacă ajunge în apele de suprafaţă 

- Potenţial bioacumulativ scăzut. 
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Metil izobutil carbinol 

- Nr. CAS : 108-11-2 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H226 - Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 

- H319 - Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 

- H335 - Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, categoria de 

pericol 3, iritarea căilor respiratorii 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Aspect: lichid incolor; 

- Solubilitate în apă: 21,8 g/l Foarte solubil la 20 °C  

Proprietăţi toxicologice 

- Poate provoca lezarea gravă a ochilor 

- Iritant pentru căile respiratorii 

Comportare în caz de accident 

- În caz de deversări poate provoca accidentarea personalului şi se poate aprinde; 

- Nu este considerat ca fiind persistent şi bioacumulativ 

Acetilenă 

- Nr. CAS : 74-86-2 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

-H220- Gaz extrem de inflamabil. 

-H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Gaz/Gaz dizolvat 

- Gaz inflamabil. 

Limită de inflamabilitate – Superioară (%)–: 99,99 %(V) 

Limită de inflamabilitate – Inferioară (%)–: 2,4 %(V) 

Presiunea vaporilor: 698,5968 kPa (25 °C)  

Stabilitate chimică:  Stabil în condiţii normale. 

Posibilitatea de reacţii periculoase 

Se descompune violent la temperatură şi/sau presiune mari sau în prezenţa unui 

catalizator. Formează acetiluri explozive cu argintul cuprul şi mercurul. Nu se folosesc 

aliaje cu un conţinut mai mare de 70% cupru la instalaţiile pentru acetilenă. Dizolvată 
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într-un solvent, poate fi stocată în mase poroase. Poate forma amestecuri explozive cu 

aerul. Poate reacţiona violent cu oxidanţii. 

Condiţii de evitat 

A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flacără deschisă/suprafeţe fierbinţi – Nu 

fumaţi. 

Materiale incompatibile 

Agenţi oxidanţi.  Aer, oxidanţi. Pentru compatibilitatea materialelor se va vedea ultima 

versiune a ISO-11114. 

Produşi de descompunere periculoşi 

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu ar trebui să fie produşi de 

descompunere periculoşi 

Comportare în caz de accident 

- În caz de dispersie accidentală,  în concentraţii mici poate avea efecte narcotice. În 

concentraţii mari cauzează asfixierea. Simptomele pot fi: pierderea mobilităţii 

- Inflamabil - Se descompune violent la temperatură şi/sau presiune mari sau în  

prezenţa unui catalizator. Formează acetiluri explozive cu argintul, cuprul şi mercurul.  

- Poate forma amestecuri explozive cu aerul.  

- Poate reacţiona violent cu oxidanţii: Aer, oxidanţi. 

 

Hidrogen 

- Nr. CAS : 1333-74-0 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

-H220 – Gaz extrem de inflamabil. 

-H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. 

Proprietăţi fizico –chimice 

-Solubilitate în apă (mg/l): 1,6 

-Aspect fizic: gaz incolor 

-Miros: inodor 

-Domeniu de inflamabilitate:4 – 75 vol. % in aer. 

-Temperatura de autoaprindere: 560 °C 

- Arde cu o flacără invizibilă (incoloră).  

  Stabil în condiţii normale; 
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- Gaz comprimat inflamabil de cat. 1, scăpările se pot aprinde foarte uşor şi în contact 

cu o sursă de aprindere cu energie scăzută. 

- În spaţii închise scăpările pot forma atmosfere explozive 

Alcool izopropilic 

- Nr. CAS : 67-63-0 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

-H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor 

H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

Proprietăţi fizico –chimice 

- Lichid incolor 

- Punctul de topire/intervalul de temperatură de topire - 89,5 °C 

- Temperatură de fierbere 82 °C  

- Punctul de aprindere 12 °C 

- Limită superioară de explozie 12 %(V) 

- Limită inferioară de explozie 2 %(V) 

- Presiunea de vapori 48 hPa 20 °C 

Stabilitate chimică 

- Stabil în condiţii normale. 

Reacţii potenţial periculoase 

- Reacţie exotermă cu acizii tari. Incompatibil cu agenţi oxidanţi. 

Produşi de descompunere periculoşi În caz de incendiu: Oxizi de carbon 

Informaţii toxicologice ( substanţă pură) 

- Contactul prelungit cu pielea poate degresa piele şi produce dermatite. 

- Inhalarea de vapori cu concentraţii ridicate poate provoca simptome cum sunt: dureri     

de cap, pierderea echilibrului, oboseală, ameţeală şi stări de vomă. 

- Se pot produce leziuni hepatice 

 

Oxigen 

- Nr. CAS : 7782-44-7 

Fraze de pericol – clasificare CLP: 

- H 280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. 
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- H270 – Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant. 

Stabil în condiţii normale; 

- Gaz comprimat, oxidant, poate agrava un incendiu, poate provoca aprinderea unor 

materiale combustibile (de ex. îmbrăcăminte) prin îmbogăţirea atmosferei în oxigen; 

- Poate provoca explozii în contact cu grăsimi sau cu unele materiale organice 

inflamabile/combustibile (de ex. combustibili petrolieri, bitum) 

Lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase (Apă amoniacală) 

Fraze de pericol 

- H400- Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 

Deşeu lichid, stabil în condiţii uzuale de depozitare şi manipulare. 

Clasificare conform HG 856/2002  COD: 11 01 11*                    

Conform  Anexa 4 a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor: H14 – Ecotoxic 

Informaţii suplimentare privind substanţele periculoase care pot fi prezente pe 

amplasament se găsesc în  Fişele cu date de securitate  şi Fişa de caracterizare anexate (în 

format electronic).  
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IV. Identificarea şi analiza riscurilor de accidente şi metodele de prevenire 

 

IV.A. Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea 

producerii acestora sau condiţiile în care acestea se produc 

IV.A.1. Analiza sistematică a riscurilor pe amplasament 

IV.A.1.1. Prezentarea metodologiei pentru analiza sistematică a riscurilor 

Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi împărţit în două etape majore şi 

anume:  

- Analiza preliminară a riscurilor. Analiza calitativă; 

- Analiza detaliată a riscului. Analiza cantitativă. 

 Fiecare dintre aceste etape conţine metode recunoscute şi folosite cu succes pe plan 

mondial, cu ajutorul cărora se pot identifica şi evalua hazardurile existente şi se poate estima 

riscul tehnologic. 

Prima etapă de analiză este dezvoltată în prezentul capitol, iar etapa a doua de analiză 

detaliată a riscului, este elaborată în capitolul 4B al raportului.  

Pentru analiza preliminară a riscurilor, s-a utilizat metoda „Analiza preliminară a 

hazardurilor - PHA”.  

 Consideraţii teoretice asupra metodei PHA 

Analiza preliminară a hazardurilor (PHA – Preliminary Hazard Analysis) este o etapă 

în analiza calitativă a riscurilor, în care sunt identificate şi evaluate hazardurile din procesul 

tehnologic şi se estimează riscul fiecărui hazard identificat într-un mod calitativ.  

Metoda este o analiză preliminară de risc deoarece este folosită când nu sunt 

disponibile informaţii detaliate despre proiectare. În multe cazuri PHA-ul mai este folosit 

pentru identificarea hazardurilor, a riscurilor şi a posibililor factori declanşatori în fazele 

incipiente ale proiectului. Scopul acesteia este de a stabili cât mai devreme posibil cerinţele de 

securitate necesare pentru sistemul în cauză şi incidentele cu cea mai mare probabilitate de 

producere pentru a se putea lua decizii corecte cu privire la măsurile de reducere a riscului 

(Ericson, 2005). 

Este o metodă sistematică de analiză a securităţii, care se bazează pe o echipă 

multidisciplinară cu expertiză în domeniul studiat. 

Principalele puncte luate în studiu sunt (Ozunu şi Anghel, 2007):  
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 substanţele utilizate în proces, proprietăţile periculoase, hazarduri; 

 utilajele principale şi secundare din instalaţie, 

 interfeţele între componentele sistemului, 

 mediul înconjurător, 

 operaţii desfăşurate în instalaţie (inclusiv întreţinere şi testări), 

 dotări, 

 echipamente de siguranţă. 

Evaluarea este efectuată prin identificarea următorilor factori: 

 hazardul; 

 cauzele care conduc la apariţia hazardului; 

 consecinţele imediate şi finale care sunt aşteptate în cazul în care 

hazardul se transformă în accident; 

 nivelul de gravitate, probabilitate şi risc, prin atribuirea notelor de 

bonitate (definite în matricea de evaluare a riscului); 

 măsurile de prevenire existente; 

 acţiunile recomandate pentru reducerea riscului sau diminuarea 

efectelor negative. 

Analiza PHA este punctul de plecare pentru analize de risc mai detaliate aplicabile 

următoarelor faze din viaţa unui sistem şi reprezintă tehnica de analiză de securitate 

preliminară necesară pentru a pune bazele programelor de siguranţă.    

Procesul PHA constă în utilizarea atât a informaţiilor de proiectare cât şi a 

informaţiilor privind hazardurile cunoscute pentru a identifica şi evalua pericolele şi posibilii 

factori declanşatori. Pentru a putea efectua o analiză de tip PHA sunt necesare informaţii 

despre proiectarea sistemului şi cunoştinţe fundamentate a riscurilor şi a tipologiei acestora.  

În urma analizei PHA sunt determinate funcţiile critice de siguranţă ale sistemului şi 

incidentele cu probabilitatea cea mai mare de producere. Identificarea funcţiilor critice de 

siguranţă ale sistemului este deosebit de importantă deoarece acestea sunt în strânsă legătură 

cu pericolele majore asociate sistemului. La acestea se adaugă cerinţele de siguranţă ale 

sistemului însoţite de metode de proiectare menite să reducă riscurile (Ericson, 2005). 
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Figura nr. 4.1. Schema Analizei PHA (Ericson, 2005) 

 

 Procesul PHA utilizează date despre proces şi despre hazarduri pentru a deduce 

incidentele cu cea mai mare probabilitate de producere şi factorii lor declanşatori.  

 Analiza începe cu identificarea hazardurilor. Pentru fiecare instalaţie prezentă în 

cadrul unui amplasament se dezvoltă separat o analiză PHA, completând tabelele PHA.  

 Se continuă aplicarea unor liste de verificare pentru a identifica şi alte evenimente 

nedorite, pornindu-se de la schema bloc a procesului, diagrama de proces, informaţii despre 

fiabilitate şi echipamente. 

Factori care trebuie luaţi în considerare în efectuarea analizei PHA (Ericson, 2005): 

 Componente periculoase: surse de energie, combustibili, carburanţi, sisteme sub 

presiune. 

 Interferenţele subsistemelor: semnale, tensiuni, voltaje, sincronizări, interacţiuni 

umane. 

 Constrângerile de compatibilitate ale sistemului: compatibilitatea materialelor, 

interferenţele electromagnetice, curenţi tranzitorii, radiaţii ionizante.    

 Constrângeri legate de mediu: scurgeri, şocuri, temperaturi extreme, zgomot, hazarduri 

legate de sănătate, foc, descărcări electrostatice, fulgere, raze X, radiaţii laser. 

Date necesare: 

- Informaţii despre proiectare, 

- Informaţii despre hazarduri, 

- Incidentele cu probabilitatea cea mai mare de producere. 

Etapele PHA: 

1. Identificare hazarduri noi, 

2. Evaluarea hazardurilor în concordanţă cu informaţiile de 

proiectare, 

3. Procesarea documentelor. 

Rezultate: 

Hazarduri posibile, 

Incidente, 

Factori cauzatori, 

Funcţii critice de securitate, 

Evenimente cu probabilitate ridicată de producere, 

Metode de reducere a riscurilor, 

Cerinţe de siguranţă ale sistemului. 
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 Stări nedorite ale sistemului: activări accidentale, declanşări de incendii sau explozii şi 

evoluţia acestora, avarierea sistemelor de siguranţă  

 Funcţionarea eronată a sistemului, subsistemelor sau a sistemelor de calculatoare 

 Erori de software: erori de programare, omisiuni de programare, erori de logistică 

 Operare, testare întreţinere şi proceduri de urgenţă 

 Erori umane 

 Cicluri de viaţă a produselor utilizate: transport, manipulare, stocare, eliminare 

 Instalaţii, echipamente de sprijin şi instruire 

 Echipamente de siguranţă şi garanţii: mecanisme de siguranţă, protecţia sistemului, 

sisteme de stingere a incendiilor, echipamente individuale de siguranţă, etichete de 

avertizare 

 Echipamente şi dispozitive de apărare 

 Programe de instruire şi certificare referitoare la siguranţa şi întreţinerea sistemului 

 Fazele sistemului: testare, fabricare, exploatare, întreţinere, transport, depozitare, 

evacuare 

 Fiecare hazard identificat este trecut şi analizat în tabelul PHA. 

 Riscul este estimat conform ecuaţiei: R = P x G, unde P este probabilitatea 

evenimentului şi G reprezintă gravitatea consecinţelor. 

După completarea tabelului PHA se construieşte matricea riscului şi scenariile identificate 

sunt trecute în matrice. 

Măsura probabilităţii de producere este realizată prin încadrarea în cinci nivele, care 

au următoarea semnificaţie (Ozunu şi Anghel, 2007): 

1. Improbabil: se poate produce doar în condiţii excepţionale  

2. Izolat: s-ar putea întâmpla cândva pe parcursul vieţii proiectului 

3. Ocazional: se poate întâmpla pe parcursul vieţii proiectului 

4. Probabil: se poate întâmpla în multe situaţii pe parcursul vieţii proiectului 

5. Frecvent: se întâmplă în cele mai multe situaţii pe parcursul vieţii proiectului 

Măsura calitativă a consecinţelor este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele de 

gravitate, care au următoarea semnificaţie (Ozunu şi Anghel, 2007): 

1. Nesemnificativ - Fără emisii semnificative. Vătămări nesemnificative pentru 

oameni. Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi ale ecosistemului, pe 

termen scurt şi reversibile. Efecte sociale sunt nesemnificative, fără motive de îngrijorare. 
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2. Minor - Emisii în incinta obiectivului reţinute imediat. Este necesar primul ajutor 

pentru răniţi. Daunele sunt neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine specii sau parţi ale 

ecosistemului. Efecte sociale prezintă puţine motive de îngrijorare pentru comunitate. 

3. Moderat - Emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern. Sunt necesare 

tratamente medicale pentru oamenii afectaţi. Se înregistrează daune temporare şi reversibile 

asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, 

posibile daune pentru viaţa acvatică, contaminări limitate ale solului. Se observă reducerea 

capacităţii de producţie. Se înregistrează efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare 

pentru comunitate. 

4. Major - Emisii în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare. Se înregistrează 

vătămări deosebite ale oamenilor, moartea unor animale, daune asupra speciilor locale şi 

distrugerea de habitate extinse. Remedierea solului este posibilă doar pe termen lung. Are loc 

întreruperea activităţii de producţie. Se înregistrează efecte sociale cu motive serioase de 

îngrijorare pentru comunitate. 

5. Catastrofic - Emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare. Se 

înregistrează moartea unor oameni, moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor 

de floră, contaminarea permanentă şi pe arii extinse a solului şi oprirea activităţii de 

producţie. Se înregistrează efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare. 

Matricele de evaluare a riscului se folosesc de mulţi ani pentru a clasifica riscurile în 

funcţie de importanţă. Acest lucru permite stabilirea de priorităţi în implementarea măsurilor 

de control [2]. Conform metodologiei de evaluare, riscul este plasat într-o matrice de risc. 

 

Tabel nr. 4.1. Matricea riscului 

 Consecinţe 

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
it

a
te

 

Improbabi

l   

1 
1 2 3 4 5 

Izolat 2 2 4 6 8 10 

Ocazional 3 3 6 9 12 15 

Probabil 4 4 8 12 16 20 

Frecvent 5 5 10 15 20 25 
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Tabel nr. 4.2. Nivelele de risc şi acţiunile necesare în caz de urgenţă 

Nivele de 

risc 
Definiţie Acţiuni ce trebuie întreprinse 

1 – 3 
Risc foarte 

scăzut Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite, de rutină 

4 – 6 Risc scăzut 

7 – 12 Risc moderat 
Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu 

implicarea conducerii de la locurile de muncă 

13 – 19 Risc ridicat 
Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul 

normal de management, cu implicarea conducerii de vârf 

20 – 25 Risc extrem 
Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate 

şi se vor utiliza prioritar toate resursele disponibile 

Dintre scenariile de accidente identificate în analiza preliminară PHA şi analizate în  

matricea riscului (analiză calitativă), se vor selecta scenariile care pot duce la accidente 

majore, scenarii care  vor fi  analizate  în  continuare pentru evaluarea amplitudinii şi a 

gravităţii consecinţelor (analiza cantitativă de risc). 

Criteriile de selecţie a scenariilor care se vor analiza în analiza cantitativă de risc sunt 

următoarele: 

-  scenariile care au un risc  ridicat sau  risc extrem (respectiv nivele de risc cuprinse 

între 13 şi 25 în matricea riscului)  

sau  

- scenarii care au consecinţe majore sau catastrofice (nivel 4 şi 5 în matricea riscului) 

În cadrul amplasamentului s-au identificat mai multe zone/părţi din instalaţie unde se 

poate produce un accident major, care au fost analizate în acest capitol. 

Din punct de vedere al zonelor identificate la capitolul anterior, ţinând cont de tipul 

activităţilor desfăşurate, aceste activităţi pot fi  clasificate  în două categorii: depozitare de 

substanţe periculoase şi procesări chimice.  Pentru întocmirea analizei PHA, s-au luat în 

considerare aceste două categorii de activităţi.    

- Pentru depozitele de substanţe periculoase, s-au considerat parcul de rezervoare materii 

prime lichide împreună  cu instalaţiile care le deservesc, magazia de materii prime, magazia de 

peroxizi şi ţarcul de butelii şi s-a dezvoltat separat o analiză PHA pentru fiecare instalaţie în 

parte. 

- Pentru procesările chimice, secţiile Coopolimer, Cationiţi şi Anioniţi au fost tratate  în 

analize PHA  separate.  
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- S-au  dezvoltat analize PHA pentru instalaţiile/părţi din instalaţii,  din amplasament, în 

care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi reduse (sub limita de 2% din cantitatea 

relevantă din Legea 59/2016,  anexa 1 col.2)., dar pentru care s-a luat în considerare “criteriul 

periculozităţii substanţelor” (definit  la pct. 2.b.1 (1) din cap. 2: o substanţă periculoasă (sau mai 

multe), clasificate conform Legea 59/2016  care poate fi prezentă sau care poate fi produsă în 

urma unor procese necontrolat); 

Pentru fiecare instalaţie prezentă se dezvoltă separat o analiză PHA, completând  tabelele 

PHA.  Analizând  aceste tabele, vor  rezulta că o serie de hazarde pot duce la accidente majore.   

Pentru evaluarea calitativă a riscului este utilizată metoda matricei, descrisă mai sus.  

Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului, 

se procedează la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a 

consecinţelor şi de probabilitate de producere a scenariului identificat, riscul asociat fiecărui 

scenariu fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor 

asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate, se ţine cont de  impactul potenţial şi de 

măsurile de prevenire prevăzute. 

 

IV.A.1.2. Descrierea generală a scenariilor de accidente tipice  specifice  

amplasamentului Purolite S.R.L. 

1. Scurgeri şi emisii de substanţe periculoase  

În zonele  cu  produse periculoase  din amplasament  se pot produce scurgeri de  

substanţe periculoase  precum şi emisii de vapori provenite din acestea cauzate de: 

- neetanşeităţi la pompe, flanşe, robineţi, conexiuni sau alte armături; 

- fisuri datorate unor solicitări mecanice: avarii la pompe, avarii la agitatoare, vibraţii, 

contracţii cauzate de diferenţe de temperatură, cutremur, vânt puternic, coroziune sau/şi 

abraziune, defecte de material sau întreţinere necorespunzătoare, deplasarea necontrolată a 

autocisternei aflată la descărcare; 

- erori umane de cuplare a autocisternelor aflate la descărcare; 

- erori umane prin deschiderea unor robinete libere 

- eliberarea în mediu a apei contaminate 

Apariţia unor scurgeri este favorizată de: 

- specificului instalaţiilor de  descărcare  din autocisterne în rezervoarele de depozitare 

care presupune cuplarea unor echipamente mobile (furtunuri); 
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-  numărul  relativ mare de utilaje şi alte echipamente:  rezervoare,  pompe şi conducte 

existente, cu un număr mare de îmbinări. 

Cantităţile de substanţe periculoase care se pot scurge sunt relativ mici datorită: 

- cantităţilor reduse vehiculate (rezervoare şi vase de mică capacitate); 

- presiuni reduse pe traseele prin care se vehiculează lichide, limitate de presiunea 

pompei necesară descărcării/ pompării în/din instalaţiile de producţie; 

- trasee de conducte de dimensiuni reduse (diametre în general sub 100 mm); 

- materiale utilizate la construcţia echipamentelor: rezervoarele, reactoarele, vasele şi 

traseele sunt din inox sau din alte materiale rezistente la coroziune; 

- timpului de lucru limitat la perioada necesară descărcării din autocisterne, pompării 

în instalaţiile de producţie şi alimentării şarjei. 

Scurgerile de substanţe sunt periculoase din cauza: 

-  pericolului de incendiu şi explozie, o mare parte din materiile prime lichide sunt 

inflamabile: monomerii (stiren, dicloretan), alcooli (metanol, metilal, izobutanol, 4-metil-2-

pentanol), aminele (dimetilamina, trimetilamina, 2-dimetilaminoetanol), acidul acetic, 2,2,4-

trimetilpentanul,. De asemenea gazul natural utilizat la centrala termică, acetilena şi 

hidrogenul stocate în butelii sunt inflamabile. Vaporii acestor substanţe periculoase pot forma 

cu aerul atmosfere inflamabile/explozive; 

- pericolul de accidentare a personalului. O parte din materiile prime lichide sunt 

clasificate ca toxice: metanol, metaform, dicloretan, DMAE. De asemenea la faza de 

clormetilare se formează ca produs intermediar clordimetileter şi mici cantităţi de bis-

clormetileter, substanţe periculoase nominalizate, cancerigene şi cu toxicitate foarte ridicată 

(bis-clormetileter). Oleumul  poate genera în caz de scurgeri, prin evaporare, trioxid de sulf 

care este o substanţă foarte toxică. Substanţele cu toxicitate ridicată pot provoca intoxicaţii 

grave ale personalului în caz de deversare. Alte substanţe periculoase, cu toate că au toxicitate 

ceva mai redusă (clasificate ca nocive, iritante sau corozive): amine, stiren, divinilbenzen, 

alcool izobutilic, acizi, pot provoca intoxicarea personalului în cazul expunerii la concentraţii 

ridicate şi pot provoca accidentarea personalului prin stropire. Scurgerile accidentale a unor 

substanţe lichide volatile şi emisiile de vapori cu toxicitate ridicată pot provoca dispersii 

toxice. Datorită măsurilor de protecţie existente riscul de accidentare a personalului este unul 

redus. 

- pericolul de poluare a solului, apelor de suprafaţă şi stratului de apă subterană. Dintre 

substanţele periculoase existente în amplasament divinilbenzenul, Peraclean 40, BTC 12318-
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50,  Luperox 270, 2,2,4-trimetilpentan, peroxidul de dibenzoil (solid) au toxicitate ridicată 

pentru mediu, majoritatea lor au potenţial mic de poluare fiind ambalate în ambalaje de mică 

capacitate sau stocate în formă solidă. Şi alte substanţe periculoase (monomeri, solvenţi, acizi 

puternici) pot provoca poluări ale mediului, în cazul deversării de cantităţi mari pe zone 

neprotejate (pe sol) sau în canalizarea pluvială cu deversarea ulterioară în emisar. De 

asemenea în concentraţii mari şi fără un control riguros substanţele periculoase deversate 

accidental în canalizarea tehnologică pot provoca deranjamente în funcţionarea staţiei de 

epurare de la Viromet S.A. Datorită protejării prin betonare a zonelor unde se manipulează 

substanţe periculoase, a amplasării rezervoarelor în cuve de retenţie etanşe, a sistemului de 

canalizare pluvială care permite devierea apelor contaminate spre staţia de epurare şi a 

canalizării din interiorul halelor de producţie, cu evacuarea apelor tehnologice uzate în bazine  

special destinate şi apoi evacuarea controlată la staţia de epurare Viromet, riscul de poluare a 

mediului în caz de scurgeri accidentale este unul redus. 

- pericolul unor reacţii violente cu apa.  În parcul de rezervoare sunt prezente două 

substanţe: oleum şi acid clorsulfonic care, în cazul unor scurgeri accidentale, la contactul cu 

apa, pot provoca reacţii violente, cu posibila accidentare a personalului prin stropire şi cu 

degajarea de vapori şi gaze cu toxicitate ridicată: vapori de acid sulfuric şi oxizi de sulf în 

cazul oleumului şi vapori de acid clorsulfonic şi acid clorhidric în cazul acidului clorsulfonic. 

Utilizarea echipamentului de protecţie şi instruirea personalului cu conştientizarea pericolului 

de accidentare gravă la care se expun fac ca riscul unor astfel de accidente să fie redus. 

 

2. Incendiile 

În amplasament se pot produce incendii prin incendierea în interiorul unor 

echipamente cum sunt rezervoarele şi alte vase de stocare, autocisternele care conţin substanţe 

periculoase inflamabile, precum şi prin aprinderea scurgerilor de lichide sau a vaporilor 

rezultaţi în urma unor scurgeri de lichide cu inflamabilitate şi volatilitate ridicată. De 

asemenea incendiile pot urma unor explozii prin incendierea substanţelor inflamabile eliberate 

în urma exploziei. Relevante pentru astfel de evenimente sunt incendiile tip „Pool fire” - când 

are loc incendierea unor „bălţi de lichid” (inclusiv incendiile în rezervoarele de depozitare, pe 

suprafaţa liberă a rezervorului sunt de tip „Pool fire”) şi incendiile tip „Flash fire“ – incendii 

de degajare.  

În cazul unei scurgeri accidentale a unor lichide cu volatilitate şi inflamabilitate mare, 

cum sunt dimetilamina şi trimetilamina, precum şi într-o măsura mai mică metanolul, 
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metilalul şi dicloretanul, dacă aprinderea nu are loc imediat, se va produce un fenomen de 

dispersie a vaporilor rezultaţi în urma evaporării scurgerii în atmosferă. Se pot forma în acest 

mod nori de vapori inflamabili care să formeze atmosfere explozive, dacă concentraţia 

vaporilor în nor este mai mare decât limita inferioară de inflamabilitate (explozie): LFL sau 

LEL ("Lower Explosive or Flammable Limit). Din cauza neuniformităţilor din norul de 

vapori pot să apară condiţii de incendiu şi la concentraţii mai mici decât LFL, o concentraţie 

de ½ LFL fiind luată în considerare în acest sens. În cazul aprinderii unui nor de vapori/gaze 

inflamabile în dispersie atmosferică se produc incendii tip „Flash fire“. Incendiile tip „Flash 

fire“ sunt incendii cu durată foarte mică de 2-3 secunde, corespunzătoare perioadei necesare 

pentru traversarea flăcărilor în norul de gaz, caracteristice aprinderii vaporilor sau gazelor în 

dispersie atmosferică. Incendii tip „Flash fire“ se produc în aer liber sau în spaţii cu 

constrângere mică şi însoţesc de regulă exploziile, producând efectul termic – de foc al 

exploziei (ase se vedea şi descrierea exploziilor). Incendiile tip “Flash fire” sunt caracteristice 

aprinderii gazelor extrem de inflamabile  şi vaporilor rezultaţi din gazele lichefiate extrem de 

inflamabile (care însă nu sunt prezente pe amplasament), în dispersie atmosferică, dar pot să 

se producă, cu mai mică amploare şi în cazul evaporării şi aprinderii vaporilor unor lichide cu 

inflamabilitate ridicată, care pot favoriza procesul de evaporare precum şi în cazul unor emisii 

directe de vapori de fază organică din echipamentele în care astfel de vapori sunt prezenţi la 

temperaturi ridicate (reactoare, condensatoare, vase de distilare şi traseele aferente acestora).  

Aprinderea unei substanţe inflamabile se poate realiza dacă temperatura este mai mare 

decât temperatura (punctul) de ardere* a acelei substanţe sau, la temperaturi sub temperatura 

de ardere, dacă energia sursei de aprindere este suficient de puternică pentru a produce local 

încălzirea substanţei şi amorsarea incendiului. 

Notă* Temperatura (punctul) de ardere este temperatura începând cu care arderea 

iniţiată într-un amestec inflamabil persistă şi se propaga. Punctul de ardere este superior 

punctului de inflamabilitate cu câteva grade Celsius. 

Din acest punct de vedere (al posibilităţii de aprindere) sunt mai vulnerabile la 

incendiu substanţele periculoase cu punct de aprindere scăzut cum sunt Dimetilamina şi 

Trimetilamina care sunt extrem de inflamabile,  în timp ce Stirenul, 2-dimetilaminoetanolul, 

Izobutanolul, Divinilbenzenul, Metaformul şi Motorina (substanţe inflamabile) se aprind mai 

greu, numai cu surse de aprindere cu energie mare sau la temperaturi ridicate. Alte substanţe 

prezente pe amplasament cum sunt Dicloretanul, Metanolul şi Metilalul (substanţe foarte 

inflamabile) au, din acest punct de vedere proprietăţi intermediare. 
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Surse potenţiale de aprindere pot fi:  

-  scurt circuite  produse la instalaţiile electrice, ca urmare a unor avarii sau defecţiuni; 

-  scântei mecanice, electrice sau electrostatice. Cu toate că scânteile au energie foarte 

redusă acestea pot produce aprinderea substanţelor cu inflamabilitate foarte mare şi a celor cu 

inflamabilitate mai redusă aflate la temperaturi ridicate; 

- descărcări electrice atmosferice (trăsnete) pot produce aprinderea unor emisii de 

vapori inflamabili, cu transmiterea focului în interiorul echipamentelor sau/şi pot produce 

încălzirea părţilor metalice ale echipamentelor lovite de trăsnet, cu aprinderea substanţelor 

inflamabile cu care acestea vin în contact; 

- focul deschis neautorizat sau fără îndepărtarea suficientă a mediului inflamabil din 

zona de lucru sau/şi insuficienţa mijloacelor de protecţie, la lucrări de întreţinere şi 

mentenanţă care presupun utilizarea focului deschis  

- acţiuni de incendiere intenţionată tip “arson”; 

- transmiterea focului de la focare de incendiu a unor elemente combustibile prezente 

în zona instalaţiilor cum sunt deşeurile combustibile, obiecte combustibile depozitate neglijent 

sau incendii ale unor echipamente care conţin părţi combustibile (de ex. poduri de cabluri); 

- transmiterea focului la instalaţia de descărcare şi rezervoare de la incendii la 

autocisternele utilizate pentru transport; 

- transmiterea focului de la motoare electrice de forţă care acţionează pompele şi 

agitatoarele în caz de avarie cu incendierea acestora; 

- transmiterea focului de la surse exterioare amplasamentului. 

Incendiile se pot produce în general în exteriorul echipamentelor prin aprinderea unor 

scurgeri de substanţe inflamabile. În interiorul unor echipamente se pot produce incendii doar 

acolo unde aerul necesar arderii este prezent, cum este cazul  rezervoarelor şi altor vase de 

stocare precum şi autocisternelor pentru materii prime lichide inflamabile. Incendiile în 

interiorul echipamentelor sunt de cele mai multe ori cu explozie şi în cazul rezervoarelor duc 

la „aruncarea capacului”, explozia fiind urmată de un incendiu violent pe suprafaţa rămasă 

liberă a rezervorului. Incendiile generalizate pe întreaga suprafaţă a rezervoarelor mari sunt 

dificil de stins, din cauza suprafeţei mari de ardere şi a dificultăţilor legate de posibilitatea de 

înăbuşire cu spumă pe întreaga suprafaţă, în acelaşi timp. În timp, dacă incendiul din 

interiorul rezervorului nu este controlat, expunerea la foc poate duce la avarierea mantalei 

rezervorului, partea goală a mantalei (partea superioară a rezervorului fără lichid) având 

tendinţa datorită încălzirii excesive de „cădere în interior”. Pot să rămână astfel zone acoperite 
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unde spuma utilizată la stingere să ajungă greu şi care să constituie ulterior focare de 

reizbucnire a incendiului. De asemenea, expunerea la foc poate duce la fisurarea mantalei 

rezervorului cu scurgerea de substanţă inflamabilă incendiată în cuva de retenţie. În 

amplasament datorită capacităţii reduse a rezervoarelor, a etanşării tehnice a acestora (cu 

supape de respiraţie) şi a utilizării pernei de azot, riscul de aprindere în interior a 

rezervoarelor este foarte redus. De asemenea amploarea unui eventual incendiu la unul din 

rezervoarele care conţin substanţe inflamabile nu poate fi foarte mare din cauza dimensiunilor 

mici ale rezervoarelor. 

Incendiile sunt iniţiate de cele mai multe ori prin aprinderea unor cantităţi mici de 

substanţe inflamabile (începuturi de incendiu) care pot fi repede stinse cu echipamentele 

existente la fiecare loc de muncă. Incendiile de mare gravitate se pot produce prin 

amplificarea unor începuturi de incendiu dacă nu se iau în timp scurt măsuri de limitare şi 

protecţie pentru punerea sub control şi stingerea incendiului. De asemenea, incendii de 

amploare se pot produce în urma unor explozii, când cantităţi mari de substanţe inflamabile, 

eliberate în urma exploziei pot fi implicate în incendiu. În aprecierea gravităţii unui incendiu 

sunt relevante cantitatea şi natura substanţei inflamabile implicate, suprafaţa incendiată, viteza 

cu care acesta evoluează şi pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru echipamentele şi 

instalaţiile învecinate. Cantitatea şi natura substanţei incendiate indică potenţialul de foc al 

incendiului, suprafaţa incendiată este relevantă pentru acţiunea de stingere (cu cât un incendiu 

are loc pe o suprafaţă mai mare cu atât este mai greu de stins), viteza de evoluţie este 

importantă pentru rapiditatea cu care trebuie luate măsuri de protecţie şi intervenţie, iar 

pericolul potenţial faţă de echipamentele şi instalaţiile învecinate este important din cauza 

posibilităţi de extindere şi amplificare a accidentului. 

Incendiile sunt periculoase datorită radiaţiei termice pe care o provoacă, poluării 

atmosferice cu gaze de ardere şi fum, precum şi poluării cu resturile rezultate în urma 

incendiului.  

Radiaţia termică poate provoca accidentarea gravă a personalului de operare şi 

intervenţie precum şi avarierea utilajelor şi echipamentelor, cauzată de expunerea la foc şi 

temperaturi ridicate, cu amplificarea accidentului prin extinderea zonei incendiate şi 

provocarea de explozii.  

Fumul şi gazele de ardere pot provoca intoxicarea personalului de operare sau 

intervenţie surprins în zona de incendiu fără echipament de protecţie adecvat, acest fenomen 
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fiind mai grav în cazul încăperilor închise unde posibilităţile de evacuare a fumului şi gazelor 

de ardere sunt mai scăzute.  

Resturile rezultate în urma incendiului, în principal fiind vorba de apa contaminată 

rezultată în cantităţi mari în urma stingerii incendiului, pot polua solul şi apa subterană, dacă 

ajung pe zone neprotejate. De asemenea fiind vorba despre cantităţi mari de apă contaminată 

care pot rezulta din acţiunea de stingere, colectarea şi apoi decontaminarea poate crea 

dificultăţi. În amplasament datorită protejării zonelor expuse prin betonare, a sistemului de 

colectare şi neutralizare a apelor tehnologice şi a apelor pluviale potenţial contaminate, riscul 

de poluare cu ape contaminate rezultate dintr-un eventual incendiu este unul foarte redus.  

 

3. Exploziile 

Prin natura substanţelor prezente în instalaţiile din amplasament se pot produce 

explozii prin formarea şi aprinderea de amestecuri explozive gaze/vapori inflamabili – aer. Pe 

lângă acestea se mai pot produce explozii cu implicarea următoarelor substanţe cu proprietăţi 

explozive: peroxidului de dibenzoil, Terţ-butil 2-etilperoxihexanoat (Chimox 48),  Peraclean 

40.  

Formarea amestecurilor explozive este posibilă prin vaporizarea unor scurgeri 

accidentale de lichide cu volatilitate ridicată şi în interiorul rezervoarelor şi altor vase de 

stocare precum şi autocisternelor, în care vaporii inflamabili şi aerul sunt prezente deasupra 

suprafeţei lichidului. De asemenea se pot forma amestecuri explozive în urma unor scurgeri 

de vapori a unor produse inflamabile (vapori organici) la temperaturi ridicate şi în urma unor 

scurgeri de gaze (gaz natural). 

Atmosferele explozive se formează atunci când concentraţia vaporilor inflamabili în 

aer este în limitele de explozie (limita inferioară de explozie - LEL şi limita superioară de 

explozie - UEL). În realitate, se pot produce explozii şi dacă concentraţia vaporilor este în 

afara limitelor de explozie, datorită turbulenţelor şi neuniformităţilor din norul exploziv. 

Capacitatea lichidelor inflamabile de a forma atmosfere explozive, depinde de natura acestora 

şi de volatilitate. Cu cât un lichid este mai volatil, cu atât cantitatea de vapori care se vor 

forma este mai mare. La contactul acestora cu o sursă de foc sau scânteie se pot produce 

explozii tip VCE („vapor cloud explosion” - explozie în nor de vapori). Aceste explozii sunt 

explozii chimice provocate de arderea cu viteză mare a componenţilor şi transformarea unei 

părţi a energiei rezultate în undă de presiune. Funcţie de viteza de ardere se pot produce: 

- detonaţii – explozii de mare intensitate (când viteza de ardere este mare); 
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- deflagraţii – explozii de intensitate redusă (când viteza de ardere este redusă). 

În cazul unei explozii, se poate produce accidentarea gravă a personalului de operare 

sau intervenţie surprins de suflul exploziei şi de radiaţia termică asociată. De asemenea se pot 

produce avarii însemnate la utilaje şi instalaţii. Explozia poate fi urmată de un incendiu 

violent a substanţelor inflamabile eliberate în urma avarierii instalaţiilor. 

Principala caracteristică a exploziei este suprapresiunea în frontul undei de şoc – suflul 

exploziei. Puterea exploziei este funcţie de: 

- natura şi cantitatea substanţei existente în norul exploziv. Natura substanţei din norul 

exploziv influenţează viteza de ardere prin caracteristicile fizico-chimice ale acesteia iar 

cantitatea determină mărimea norului exploziv; 

- configuraţia spaţiului din interiorul norului. Cu cât spaţiul este mai aglomerat, cu 

distanţe între utilaje şi echipamente mai mici şi cu existenţa unor pereţi care limitează 

dispersia: spaţii închise sau cu pereţi laterali sau/şi acoperişuri, cu atât puterea exploziei este 

mai mare. Un anumit grad de constrângere a spaţiului este deci necesar pentru a crea 

condiţiile de producere a unei explozii relativ puternice. În instalaţiile  din amplasament, 

condiţiile de producere a unei explozii relativ puternice pot exista, din punct de vedere a 

configuraţiei spaţiale, în interiorul rezervoarelor şi altor vase de stocare, în autocisterne, 

precum şi în instalaţiile tehnologice situate în încăperi închise. În spaţii deschise, unde nu sunt 

elemente care să favorizeze acumularea de vapori, atmosfere explozive se pot forma doar 

local, în acest caz producându-se, datorită lipsei de constrângere a spaţiului, deflagraţii de 

mică intensitate, însoţite de incendii tip „flash fire”.  În cazul exploziilor de putere mică 

(deflagraţii de mică intensitate), efectul produs de radiaţia termică a incendiului care însoţeşte 

explozia (incendiu tip Flash fire) este mai însemnat decât suflul exploziei (se manifestă pe 

distanţă şi are efecte mai mari).  

- sursa de aprindere. Surse puternice de aprindere care măresc puterea exploziei sunt 

exploziile amorsate de mijloace explozive (încărcături explozive) şi exploziile prealabile 

produse de o aprindere cu o sursă cu energie scăzută, cum ar fi explozia în interiorul unei 

încăperi amorsate de o explozie prealabilă în exteriorul clădirii (de exemplu explozia unor 

acumulări accidentale de vapori sau gaze inflamabile în clădiri, amorsate de o deflagraţie de 

mică intensitate în exteriorul încăperii). Fenomenul invers de amorsare a unei explozii în 

exteriorul clădirii de la o explozie în interiorul acesteia este de asemenea posibil.  

 Surse de aprindere cu energie scăzută sunt considerate focul deschis, scânteile, scurt 

circuitele şi suprafeţele fierbinţi.  
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O bună etanşare a instalaţiilor (fără scurgeri de lichide sau vapori inflamabili), lipsa 

unor surse potenţiale de aprindere, inclusiv prin zonarea Ex a instalaţiilor şi interzicerea 

prezenţei unor surse de aprindere sau scântei în aceste zone, utilizarea numai de scule şi 

echipamente corespunzătoare zonei Ex, precum şi inertizarea cu pernă de azot a rezervoarelor 

pentru produse inflamabile face ca riscul de incendiu/explozie să fie unul redus.  

Prin specificul instalaţiilor existente în amplasament se pot produce doar scurgeri 

relativ mici de lichide sau vapori inflamabili. De asemenea, prin construcţia pe schelet metalic 

şi separarea pe nivele prin grilaje metalice, precum şi prin deschiderile mari existente la 

parterul halelor de producţie, sunt create posibilităţi bune de ventilaţie care nu favorizează 

acumularea de vapori inflamabili şi formarea unor amestecuri explozive. Din această cauza se 

poate aprecia că riscul de formare a unor atmosfere explozive este doar local în zona de 

producere a scurgerii şi în zona unde o eventuală scurgere ar ajunge.  

Peroxidul de dibenzoil, fiind o substanţă cu proprietăţi explozive, poate să provoace o 

explozie prin frecare, şoc, expunere la foc şi decompoziţie. Pentru evitarea acestor fenomene 

periculoase, peroxidul de benzoil este stabilizat prin adaos de apă şi este depozitat în condiţii 

controlate de temperatură. De asemenea în zona de depozitare a peroxidului de benzoil sunt 

luate măsuri speciale de protecţie la foc: instalaţie de drencere la boxa de depozitare şi 

instalaţie de sprinklere în magazia unde este situată boxa de peroxid. Lipsa unui control strict 

de temperatură (în special pentru unele sorturi de peroxid cu restricţii severe de temperatură) 

precum şi depozitarea în aceiaşi încăpere şi a altor produse inflamabile sau combustibile face 

ca riscul de accident în zona de depozitare a peroxidului sa fie relativ ridicat. 

Terţ - butil 2-etilperoxihexanoatul (Chimox 48) este un peroxid lichid cu proprietăţi 

explozive.  

Peroxizii sunt stocaţi în spaţiu refrigerat special destinat securizat şi cu temperatura 

controlată. De la depozit până la secţia de copolimer este transportat în ambalaj şi alimentat 

direct în vasul de preparare monomer.  

Peraclean 40 este depozitat în spaţiu special destinat închis în magazia de produs finit, 

prevăzut cu instalaţie de drencere şi transportat în ambalaj din magazie la secţia de copolimer. 
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IV.A.1.3. Analiza preliminară a riscurilor (hazardurilor) pe amplasamentul Purolite 

S.R.L. Analiza calitativă 

Se elaborează în continuare aşa cum s-a specificat mai sus, conform metodologiei 

menţionate la punctul anterior, tabelele cu evaluarea PHA -  Analiza preliminară a 

hazardurilor, pentru: 

PARCUL DE REZERVOARE MATERII PRIME LICHIDE: 

I. Rezervor oleum 25% (inclusiv autocisternă şi trasee de vehiculare oleum); 

II. Rezervoare stiren; 

III. Rezervor divinilbenzen; 

IV. Rezervor dicloretan; 

V. Rezervor izobutanol; 

VI. Rezervor acid clorosulfonic; 

VII. Rezervor  metanol; 

VIII. Rezervor  metilal; 

IX. Rezervor metaform; 

X. Rezervor  dimetilamină (DMA); 

XI. Rezervor 2-dimetilaminoetanol (DMEA); 

XII. Rezervor  trimetilamină (TMA); 

XIII. Rezervor alcool izopropilic; 

 

XIV. MAGAZIA DE MATERII PRIME 

XV. MAGAZIA DE PEROXIZI 

XVI. ŢARCUL DE BUTELII 

 

SECŢIA COPOLIMERI: 

XVII. Reactor polimerizare linia I; 

XVIII. Reactor polimerizare linia II; 

 

SECŢIA CATIONIŢI 

XIX. Reactor sulfonare linia 1; 

XX. Reactor sulfonare linia 2; 

XXI. Reactor hidroliză polimer acrilic; 
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SECŢIA ANIONIŢI 

XXII. Reactor clormetilare; 

XXIII. Reactor aminare; 

 

XXIV. INSTALAŢIA DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL 

Pentru analiza cantitativă de risc au fost selectate scenariile de accidente care au un risc 

ridicat sau  risc extrem (valori între 13 şi 25 în matricea riscului) sau care au consecinţe 

majore sau catastrofice (nivel 4 şi 5 în matricea riscului),  aşa cum a fost specificat în 

metodologia prezentată mai sus.  

Scenariile selectate pentru analiza cantitativă de risc au fost notate cu roşu în tabelul 

nr.4.3. Din analiza PHA rezultă că o serie de hazarde pot duce la accidente majore. 

În tabelul nr. 4.4. se prezintă descrierea scenariilor de accidente majore identificate şi 

selectate pentru analiza cantitativă de risc, cu un rezumat al evenimentelor declanşatoare şi 

efectele posibile. 
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Tabel nr. 4.3. Centralizator scenarii analizate în PHA  selectate pentru analiza cantitativă de risc 

Nr. scen. Scenariu/ Hazard Gravitate Probabilitate  Risc Observaţii 

PARCUL DE REZERVOARE MATERII PRIME LICHIDE 

Oleum: Sistemul de depozitare oleum 25%, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Cationiţi 

I.1.a  Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a oleumului din autocisternă 

în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. 
I.1.b 4 2 8 

I.1.c. 4 2 8 

I.4.a Rupere catastrofală a rezervorului de oleum 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. I.4.b 4 1 4 

Dicloretan: Rezervorul de depozitare dicloretan, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Cationiţi 

IV.1.a  Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a dicloretanului din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. 
IV.1.b 4 2 8 

IV.1.c. 4 2 8 

IV.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. IV.4.b 4 1 4 

IV.4.c 4 1 4 

IV.4.d 4 1 4 

IV.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de dicloretan 5 1 5 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe catastrofice. IV.5.b 5 1 5 

IV.6.a Fisuri în corpul rezervorului de dicloretan 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. IV.6.b 4 1 4 

IV.6.c 4 1 4 

IV.9.a Incendiu/explozie la rezervor 5 2 10 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe 

catastrofice. 
IV.9.b 5 2 10 

IV.9.c 5 1 5 

IV.9.d 5 2 10 

IV.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

dicloretanului 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
IV.10.b 4 2 8 

IV.10.c 4 2 8 

Izobutanol: Rezervorul de depozitare izobutanol, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Copolimeri 

V.1.a  Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a izobutanolului din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. 
V.1.b 4 2 8 

V.1.c. 4 2 8 
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V.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. V.4.b 4 1 4 

V.4.c 4 1 4 

V.4.d 4 1 4 

V.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de izobutanol 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. V.5.b 4 1 4 

V.9.a Incendiu/explozie la rezervor 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. V.9.b 4 2 8 

V.9.c 4 1 4 

V.9.d 4 2 8 

V.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

izobutanolului 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
V.10.b 4 2 8 

V.10.c 4 2 8 

        Metanol:  Rezervorul de depozitare metanol, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

VII.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a metanolului din autocisternă 

în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. VII.1.b 4 2 8 

VII.1.c 4 2 8 

VII.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. VII.4.b 4 1 4 

VII.4.c 4 1 4 

VII.4.d 4 1 4 

VII.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de metanol 5 1 5 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe catastrofice. VII.5.b 5 1 5 

VII.6.a Fisuri în corpul rezervorului de metanol 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. VII.6.b 4 1 4 

VII.6.c 4 1 4 

VII.9.a Incendiu/explozie la rezervor 5 2 10 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe 

catastrofice. 
VII.9.b 5 2 10 

VII.9.c 5 1 5 

VII.9.d 5 2 10 

VII.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metanolului 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
VII.10.b 4 2 8 

VII.10.c 4 2 8 

Metilal: Rezervorul de depozitare metilal, inclusiv descărcarea din autocisternă şi traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

VIII.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 
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VIII.1.b operaţiei de descărcare a metilalului din autocisternă 

în rezervor 
4 2 8 analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. 

VIII.1.c  4 2 8 

VIII.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. VIII.4.b 4 1 4 

VIII.4.c 4 1 4 

VIII.4.d 4 1 4 

VIII.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de metilal 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. VIII.5.b 4 1 4 

VIII.9.a Incendiu/explozie la rezervor 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. VIII.9.b 4 2 8 

VIII.9.c 4 1 4 

VIII.9.d 4 2 8 

VIII.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metilalului 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
VIII.10.b 4 2 8 

VIII.10.c 4 2 8 

Metaform: Rezervorul de depozitare metaform, inclusiv traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

IX.1.a Rupere catastrofală a rezervorului de metaform 5 1 5 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe catastrofice. IX.1.b 5 1 5 

IX.2.a Fisuri în corpul rezervorului de metaform 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. IX.2.b 4 1 4 

IX.2.c 4 1 4 

IX.6.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metaform 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
IX.6.b 4 2 8 

IX.6.c 4 2 8 

Dimetilamină: Rezervorul de depozitare dimetilamină, inclusiv descărcarea din autocisternă şi traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

X.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a dimetilaminei din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. X.1.b 4 2 8 

X.1.c 4 2 8 

X.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. X.4.b 4 1 4 

X.4.c 4 1 4 

X.4.d 4 1 4 

X.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de dimetilamină 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. X.5.b 4 1 4 
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X.9.a Incendiu/explozie la rezervor 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. X.9.b 4 2 8 

X.9.c 4 1 4 

X.9.d 4 2 8 

X.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

dimetilaminei 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
X.10.b 4 2 8 

X.10.c 4 2 8 

 2-dimetilaminoetanol:  Rezervorul de depozitare 2-dimetilaminoetanol, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

XI.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a 2-dimetilaminoetanol din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XI.1.b 4 2 8 

XI.1.c 4 2 8 

XI.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de 2-

dimetilaminoetanol 
5 1 5 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe catastrofice. XI.5.b 5 1 5 

XI.6.a Fisuri în corpul rezervorului de 2-dimetilaminoetanol 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XI.6.b 4 1 4 

XI.6.c 4 1 4 

XI.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 2-

dimetilaminoetanol 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
XI.10.b 4 2 8 

XI.10.c 4 2 8 

Trimetilamină: Rezervorul de depozitare Trimetilamină, inclusiv descărcarea din autocisternă şi traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

XII.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a trimetilaminei din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XII.1.b 4 2 8 

XII.1.c 4 2 8 

XII.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XII.4.b 4 1 4 

XII.4.c 4 1 4 

XII.4.d 4 1 4 

XII.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de trimetilamină 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XII.5.b 4 1 4 

XII.9.a Incendiu/explozie la rezervor 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XII.9.b 4 2 8 

XII.9.c 4 1 4 

XII.9.d 4 2 8 

XII.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

trimetilaminei 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, XII.10.b 4 2 8 
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XII.10.c 4 2 8 deoarece poate produce consecinţele majore. 

XIII. Alcool izopropilic: Rezervorul de depozitare Alcool izopropilic, inclusiv descărcarea din autocisternă şi traseul de vehiculare spre secţia Speciale 

XIII.1.a Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare alcoolului izopropilic din 

autocisternă în rezervor 

4 1 4 Nivelul riscului este situat între scăzut-moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XIII.1.b 4 2 8 

XIII.1.c 4 2 8 

XIII.4.a Incendiu/Explozie la/în autocisternă 4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XIII.4.b 4 1 4 

XIII.4.c 4 1 4 

XIII.4.d 4 1 4 

XIII.5.a Rupere catastrofală a rezervorului de alcool 

izopropilic 
4 1 4 Nivelul riscului este scăzut. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XIII.5.b 4 1 4 

XIII.9.a Incendiu/explozie la rezervor 4 2 8 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Scenariul se 

analizează cantitativ, deoarece poate produce consecinţe majore. XIII.9.b 4 2 8 

XIII.9.c 4 1 4 

XIII.9.d 4 2 8 

XIII.10.a Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

alcoolului izopropilic 
4 1 4 Nivelul riscului este între scăzut şi moderat. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
XIII.10.b 4 2 8 

XIII.10.c 4 2 8 

Magazia de materii prime: depozitare de Peraclean (peroxid), acid acetic, BTC, isooctan, MBIC. 

XIV.2.a Incendiu/explozie la magazia de materii prime 3 1 3 Nivelul riscului este între foarte scăzut şi scăzut. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
XIV.2.b 3 2 6 

XIV.2.c 4 1 4 

XIV.2.d 4 1 4 

XIV.2.e 4 1 4 

XIV.2.f. 4 1 4 

Magazia de peroxizi: depozitare peroxizi: Luperox A75, Chimox 77; Luperox 27/Trigonox 21S/Chimox 48; Luperox 270. 

Alte substanţe depozitate: Lithium 7. 

XV.2.a Incendiu/explozie la magazia de peroxizi 3 1 3 Nivelul riscului este între foarte scăzut şi scăzut. Nu sunt necesare 

măsuri de reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţele majore. 
XV.2.b 3 2 6 

XV.2.c 4 1 4 

XV.2.d 4 1 4 

XV.2.e 4 1 4 

XV.2.f. 4 1 4 

Depozitul de butelii: depozitare de butelii 

XVI.1.a Emisia întregii cantităţi dintr-o butelie în timpul 4 1 4 Nivelul riscului scăzut. Nu sunt necesare măsuri de reducere risc. 
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XVI.1.b manevrării acesteia în afara depozitului 4 1 4 Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate produce 

consecinţele majore. 

XVI.3.a Emisia cantităţii totale de hidrogen presurizat din 

depozitul de butelii (48 kg) 
5 1 5 Nivelul riscului scăzut. Nu sunt necesare măsuri de reducere risc. 

Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate produce 

consecinţele majore. 
XVI.3.b 5 1 5 

XVI.3.c 5 1 5 

Reactor polimerizare linia I: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 

XVII.13.a. Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, 

extractor, condensatoare sau traseele aferente 
4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XVII.13.b. 4 2 8 

XVII.13.c. 4 2 8 

XVII.13.d. 4 2 8 

XVII.13.e. 4 2 8 

XVII.13.f 4 3 12 

Reactor polimerizare linia 2: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 

XVIII.13.a. Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, 

extractor, condensatoare sau traseele aferente 
4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Scenariul se analizează cantitativ, 

deoarece poate produce consecinţe majore. XVIII.13.b. 4 2 8 

XVIII.13.c. 4 2 8 

XVIII.13.d. 4 2 8 

XVIII.13.e. 4 2 8 

XVIII.13.f 4 3 12 

 Reactor de sulfonare linia 1: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui 

agent de gonflare (dicloretan). 

XIX..14.a. Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare, sau traseele 

aferente 
4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Nu sunt necesare măsuri de 

reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate 

produce consecinţe majore. 

Scenariul va fi analizat cantitativ prin modelarea 

consecinţelor în cadrul Scenariului IV.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de vehiculare a dicloretanului. 

XIX..14.b. 4 2 8 

XIX..14.c. 4 2 8 

XIX..14.d. 4 2 8 

XIX..14.e. 4 2 8 

XIX..14.f. 4 2 8 

Reactor de sulfonare linia 2: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui 

agent de gonflare (dicloretan). 

XX..14.a. Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare, sau traseele 

aferente 
4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Nu sunt necesare măsuri de 

reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate 

produce consecinţe majore. 

Scenariul va fi analizat cantitativ prin modelarea 

consecinţelor în cadrul Scenariului IV.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de vehiculare a dicloretanului. 

XX..14.b. 4 2 8 

XX..14.c. 4 2 8 

XX..14.d. 4 2 8 

XX..14.e. 4 2 8 

XX..14.f. 4 2 8 

Reactor clormetilare: Obţinerea în proces discontinuu a anioniţilor prin clormetilare 
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XXII.15.a. Neetanşeităţi la reactor/traseul de vapori/ condensator 4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Nu sunt necesare măsuri de 

reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate 

produce consecinţe majore. 
XXII.15.b. 4 2 8 

XXII.15.c. 4 2 8 

XXII.15.d. 4 2 8 

 INSTALAŢIA DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL 

XXIV.4.a. Scurgeri de gaze în camera centralei termice/explozie 4 2 8 Nivelul riscului este moderat. Nu sunt necesare măsuri de 

reducere risc. Scenariul se analizează cantitativ, deoarece poate 

produce consecinţe majore. 

  



 
Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 175 

 

Tabel nr. 4.4. Descrierea scenariilor de accidente majore identificate şi selectate în analiza PHA, cu un rezumat al evenimentelor declanşatoare 

 

Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

PARCUL DE REZERVOARE MATERII PRIME LICHIDE 

Oleum: Sistemul de depozitare oleum 25%, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Cationiţi 

I.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a oleumului din autocisternă în 

rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Pericol de stropire cu acid 

I.4 Rupere catastrofală a rezervorului de oleum Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Pericol de stropire cu acid 

1,2-Dicloretan: Rezervorul de depozitare 1,2-dicloretan, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Cationiţi, 

IV.1 Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a 1,2-dicloretanului din 

autocisternă în rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

IV.4 Incendiu/Explozie la/în autocisterna de 1,2-dicloretan - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

IV.5 Ruperea catastrofală a rezervorului de 1,2-dicloretan Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

IV.6 Fisuri în corpul rezervorului de 1,2-dicloretan - Lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

necorespunzătoare 

- Coroziune avansată 

- Defecte de material 

- Dispersie toxică 

- Incendiu 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

IV.9 Incendiu/explozie la rezervorul de 1,2-dicloretan - Incendiu exterior - Incendiu şi/sau explozie rezervor 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

- Lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- Fulger 

- Operaţii neautorizate  

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

IV.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 1,2-

dicloretanului 

- Presiune prea ridicată în conductă 

- Lucrări de întreţinere necorespunzătoare 

- Montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu şi/sau explozie vapori 

Metanol: Rezervorul de depozitare metanol, inclusiv descărcarea din autocisternă şi traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

VII.1 Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei 

de descărcare a metanolului din autocisternă în rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

VII.4 Incendiu/Explozie la/în autocisternă - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VII.5 Ruperea catastrofală a rezervorului de metanol Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VII.6 Fisuri în corpul rezervorului de metanol - Lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

necorespunzătoare 

- Coroziune avansată 

- Defecte de material 

- Dispersie toxică 

- Incendiu 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

VII.9 Incendiu/explozie la rezervorul de metanol - Incendiu exterior 

- Lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- Fulger 

- Operaţii neautorizate  

- Incendiu şi/sau explozie rezervor 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VII.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metanolului 

- Presiune prea ridicată în conductă 

- Lucrări de întreţinere necorespunzătoare 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

- Montare incorectă flanşe şi garnituri - Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu şi/sau explozie vapori 

Metilal:  Rezervorul de depozitare metilal, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

VIII.1 Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a metilalului din autocisternă în 

rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

VIII.4 Incendiu/Explozie la/în autocisterna de metilal - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VIII.5 Rupere catastrofală a rezervorului de metilal Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VIII.9 Incendiu/explozie la rezervorul de metilal - Incendiu exterior 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Fulger 

- Incendiu şi/sau explozie rezervor 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

VIII.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metilalului 

- Presiune de pompare prea mare  

- Eroare umană: întreţinere necorespunzătoare, 

montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/explozie  

Metaform: Rezervorul de depozitare metaform, inclusiv traseul de vehiculare spre secţia Anioniţi 

IX.1 Ruperea catastrofală a rezervorului de metaform Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

IX.2 Fisuri în corpul rezervorului de metaform - Lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

necorespunzătoare 

- Coroziune avansată 

- Defecte de material 

- Dispersie toxică 

- Incendiu 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

IX.6 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

metaformului 

- Presiune prea ridicată în conductă 

- Lucrări de întreţinere necorespunzătoare 

- Montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu şi/sau explozie vapori 

Dimetilamină:  Rezervorul de depozitare dimetilamină, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

X.1 Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a dimetilaminei din autocisternă 

în rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

X.4 Incendiu/Explozie la/în autocisternă - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

X.5 Rupere catastrofală a rezervorului de dimetilamină Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

X.9 Incendiu/explozie la rezervorul de dimetilamină - Incendiu exterior 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Fulger 

- Incendiu şi/sau explozie rezervor 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

X.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

dimetilaminei 

- Presiune de pompare prea mare  

- Eroare umană: întreţinere necorespunzătoare, 

montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie  

2-Dimetilaminoetanol:  Rezervorul de depozitare 2-dimetilaminoetanol, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

XI.1 Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei 

de descărcare a 2-dimetilaminoetanol din autocisternă în 

rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

XI.5 Ruperea catastrofală a rezervorului de 2-

dimetilaminoetanol 

Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XI.6 Fisuri în corpul rezervorului de 2-dimetilaminoetanol - Lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

necorespunzătoare 

- Coroziune avansată 

- Defecte de material 

- Dispersie toxică 

- Incendiu 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

XI.10 Ruperea/ Decuplarea conductelor de vehiculare a 2-

dimetilaminoetanol 

- Presiune prea ridicată în conductă 

- Lucrări de întreţinere necorespunzătoare 

- Montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu şi/sau explozie vapori 

Trimetilamină:  Rezervorul de depozitare trimetilamină, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

XII.1 Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a trimetilaminei din autocisternă 

în rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- Incendiu 

XII.4 Incendiu/Explozie la/în autocisterna de trimetilamină - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XII.5 Rupere catastrofală a rezervorului de trimetilamină Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Dispersie toxică 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

XII.9 Incendiu/explozie la rezervorul de trimetilamină - Incendiu exterior 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Fulger 

- Incendiu şi/sau explozie rezervor 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XII.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

trimetilaminei 

- Presiune de pompare prea mare  

- Eroară umană: întreţinere necorespunzătoare, 

montare incorectă flanşe şi garnituri 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/explozie  

Alcool izopropilic:  Rezervorul de depozitare alcool izopropilic, inclusiv descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Speciale 

XIII.1 Scurgeri de alcool izopropilic în urma decuplării / 

ruperii furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare alcool izopropilic din autocisternă în 

rezervor 

- Deplasarea autocisternei aflată în zona de 

descărcare 

- Cuplarea incorectă a furtunului flexibil 

- Întreţinere necorespunzătoare a furtunului flexibil 

- Incendiu 

XIII.4 Incendiu/Explozie la/în autocisternă - Incendiu la vehicul 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Incendiu şi/sau explozie autocisternă 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XIII.5 Rupere catastrofală a rezervorului de alcool izopropilic Şoc extern 

- Atac armat/atac terorist 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu şi/sau explozie 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XIII.9 Incendiu/explozie la rezervorul de alcool izopropilic - Incendiu exterior 

- Lipsă legături echipotenţial 

- Aprindere scurgeri posibile 

- Operaţii neautorizate 

- Fulger 

- Incendiu şi/sau explozie rezervor 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Pericol de intoxicaţie/accidentare personal 

- Distrugeri în urma exploziei (posibil efect 

domino) 

XIII.10 Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 

alcoolului izopropilic 

- Presiune de pompare prea mare  

- Eroare umană: întreţinere necorespunzătoare, 

montare incorectă flanşe şi garnituri 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie  

Magazia de materii prime: depozitare de Peraclean (peroxid), acid acetic, BTC, isooctan, MBIC. 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

XIV.2 Incendiu/explozie la magazia de materii prime: 

substanţa implicată - isooctan 

- degradare prin păstrare la temperatură neconformă 

- solicitări mecanice, loviri, frecări în timpul 

manipulării butoaielor 

- implicarea peroxizilor şi a celorlalte substanţe 

inflamabile intr-un incendiu generalizat în depozit 

- amestecare accidentală cu produse incompatibile 

- surse de aprindere neconforme 

- acte de sabotaj 

- Emisii toxice produşi de ardere 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/explozie 

- posibilitatea de efectului domino cu producere 

de incendiu/explozie în depozit şi extinderea 

focului la alte instalaţii 

Magazia de materii prime: depozitare de peroxizi: Luperox A75, Chimox 77; Luperox 27/Trigonox 21S/Chimox 48; Luperox 270. 

Alte substanţe depozitate: Lithium 7. 

XV.2 Incendiu/explozie la magazia de peroxizi: substanţa 

implicată – peroxid de benzoil 

- defectarea sistemului frigorific în magazia de 

peroxizi 

- degradare prin păstrare la temperatură neconformă 

- solicitări mecanice, loviri, frecări în timpul 

manipulării peroxizilor 

- implicarea peroxizilor şi a celorlalte substanţe 

inflamabile intr-un incendiu generalizat în depozit 

- amestecare accidentală cu produse incompatibile 

- surse de aprindere neconforme 

- acte de sabotaj 

- Incendiu/explozie 

- posibilitatea de efectului domino cu producere 

de incendiu/explozie în depozit şi extinderea 

focului la alte instalaţii 

Depozitul de butelii: Hidrogen 

XVI.1 Emisia întregii cantităţi dintr-o butelie în timpul 

manevrării acesteia (8 kg) 

- material defect 

- cedarea sudurii 

- incendiu sau explozie de gaz 

- posibilitatea de efectului domino cu producere 

de incendiu/explozie la celelalte butelii din ţarc 

XVI.3 Emisia cantităţii totale de hidrogen presurizat din 

depozitul de butelii (48 kg) 

- Atac armat 

- Căderi de obiecte din atmosferă 

- Incendiu extern mare 

- incendiu sau explozie de gaz 

- posibilitatea de efectului domino cu producere 

de incendiu/explozie la celelalte butelii din ţarc 

Reactor polimerizare linia I: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 

XVII.13 Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, 

extractor, condensatoare sau traseele aferente 

- scurt circuite  la echipamentele electrice. 

- scântei mecanice, electrice sau electrostatice. prin 

utilizare de scule şi echipamente necorespunzătoare 

pentru zona ex. 

- lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

- focul deschis neautorizat   

- transmiterea focului de la focare de incendiu a 

unor elemente combustibile prezente în zona 

instalaţiilor 

- răcire ineficientă şi căldură maximă reacţie după 

faza de “gel”, deversare amestec de reacţie cu 

monomer nereacţionat prin manlocul deschis 

Reactor polimerizare linia 2: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 

XVIII.13 Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, 

extractor, condensatoare sau traseele aferente 

- scurt circuite  la echipamentele electrice. 

- scântei mecanice, electrice sau electrostatice. prin 

utilizare de scule şi echipamente necorespunzătoare 

pentru zona ex. 

- lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- focul deschis neautorizat   

- transmiterea focului de la focare de incendiu a 

unor elemente combustibile prezente în zona 

instalaţiilor 

- răcire ineficientă şi căldură maximă reacţie după 

faza de “gel”, deversare amestec de reacţie cu 

monomer nereacţionat prin manlocul deschis 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie 

Reactor de sulfonare linia 1: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui agent de 

gonflare (dicloretan). 

XIX.14 Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare sau traseele 

aferente 

- scurgere de dicloretan 

- scurt circuite  la echipamentele electrice. 

- scântei mecanice, electrice sau electrostatice. prin 

utilizare de scule şi echipamente necorespunzătoare 

pentru zona ex. 

- lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- focul deschis neautorizat   

- transmiterea focului de la focare de incendiu a 

unor elemente combustibile prezente în zona 

instalaţiilor 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie 
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Cod. 

scen. 

Scenariu Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanşarea fiecăruia din scenarii - Cauze 

Efecte 

Reactor de sulfonare linia 2: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui agent de 

gonflare (dicloretan). 

XX.14 Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare sau traseele 

aferente 

- scurgere de dicloretan 

- scurt circuite  la echipamentele electrice. 

- scântei mecanice, electrice sau electrostatice. prin 

utilizare de scule şi echipamente necorespunzătoare 

pentru zona ex. 

- lipsa legăturilor de echipotenţial şi legare la 

pământ sau legături imperfecte 

- focul deschis neautorizat   

- transmiterea focului de la focare de incendiu a 

unor elemente combustibile prezente în zona 

instalaţiilor 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

- formare nor inflamabil 

- Incendiu/ explozie 

Reactor clormetilare: Obţinerea în proces discontinuu a anioniţilor prin clormetilare 

XXII.15 Neetanşeităţi la reactor/traseul de vapori/condensator - Avarii la armături, garnituri 

- Avarii la traseul de ventilaţie 

- Avarii la condensator 

- lucrări de mentenanţă necorespunzătoare 

- şoc mecanic exterior de la un alt accident 

- Emisii toxice 

- Poluare aer  

- Pericol de intoxicaţie personal 

 

Instalaţia de alimentare cu gaz natural 

XXIV.4.a Scurgeri de gaze în camera centralei termice/explozie - Neetanşeităţi la instalaţia de alimentare cu gaze - Incendii 

- Explozie de gaz în camera centralei termice  
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IV.A.1.4. Concluzii rezultate în urma Analizei preliminare a riscurilor 

În urma analizei preliminare a riscurilor a rezultat că  scenariile de accident care pot 

avea consecinţe majore, sunt cele prezentate în tabelul nr. 4.4. 

Din analiza calitativă a riscurilor a rezultat că riscul unor accidente majore pe 

amplasament este între 2-10, ceea ce înseamnă pentru amplasament un risc moderat. Acesta 

se datorează cantităţilor relativ reduse de substanţe periculoase prezente şi măsurilor de 

protecţie existente: cuve de retenţie, suprafeţe protejate, vase de colectare a eventualelor 

scurgeri, controlul automatizat pe fluxuri, respectarea normelor legale la instalaţia de 

alimentare cu gaz natural. 

Scenariile care pot avea consecinţe catastrofale sunt scenarii improbabile sau care se 

pot produce în cazuri izolate. 

Scenariile care  pot avea consecinţe majore sunt scenarii cu probabilitate izolată sau 

ocazională. 

În cazul unui eveniment, care duce la o situaţie de urgenţă, se acţionează prin 

proceduri standard specifice, cu implicarea conducerii de la locurile de muncă. 

Scenariile care  pot avea consecinţe majore sau catastrofale sunt supuse în continuare 

analizei cantitative de risc şi  sunt  evaluate în cap. 4.B. al raportului prin analiza 

consecinţelor, în diferite variante. 
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IV.B. Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore 

identificate, inclusiv hărţi, imagini sau, dacă este cazul, descrieri echivalente care prezintă 

zonele care ar putea fi afectate de astfel de accidente generate în cadrul amplasamentului 

 

Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificare se 

face în scopul furnizării de date privind intervenţia pe amplasament, planificării de urgenţă şi 

panificării teritoriale în zona amplasamentului. 

Pentru evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore 

identificate în raport au fost utilizate metode cantitative de evaluare a riscurilor, de analiză a 

consecinţelor prin modelare unor scenarii de accidente majore de tip dispersii toxice, incendii 

şi explozii. 

 

IV.B.1. Analiza  cantitativă a  riscurilor. Analiza consecinţelor 

IV.B.1.1. Descrierea metodologiei utilizate pentru analiza consecinţelor 

Metodologia de analiză a consecinţelor, se bazează pe evaluarea consecinţelor unor 

posibile accidente, fără a se cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitând 

astfel analiza incertitudinilor inerente care apar la cuantificarea explicită a frecvenţelor de 

producere a accidentelor potenţiale. 

Consecinţele accidentelor sunt luate în considerare cantitativ, prin calculul distanţei în 

care mărimea fizică ce descrie consecinţe (radiaţia termică, concentraţie, energia radiantă, 

suprapresiune) atinge o valoare (prag) limită corespunzător începutului manifestării efectelor 

nedorite. Pragurile utilizate în prezenta lucrare sunt conform ORDIN  Nr. 3710/1212/99/2017 

din 19 iulie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă 

de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile 

Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care 

defineşte accidentul analizat şi valoarea indicatorului specific determinat.  
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Definiţii conform Ordinului nr. 3710/1212/99/2017 

Jet fire (incendiu sub formă de jet) - fenomen ce apare la aprinderea gazelor/lichidelor 

inflamabile din fisuri în diverse recipiente sau conducte aflate sub presiune. 

Pool fire (incendiu de baltă) - fenomen ce apare la aprinderea lichidelor inflamabile 

care se acumulează în cuvele de retenţie sau pe sol, în urma eliberării accidentale din 

rezervoare, instalaţii, conducte etc. 

BLEVE - Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (explozie a vaporilor unui 

lichid în fierbere) - un fenomen ce apare la ruperea unui rezervor în care se găseşte un lichid 

supraîncălzit peste punctul de fierbere la presiune atmosferică. 

Flash fire (incendiu fulger) - un fenomen cauzat de iniţierea/aprinderea solidelor 

(inclusiv prafului), lichidelor sau gazelor inflamabile caracterizat de temperaturi foarte mari, 

durată mică, un considerabil efect de undă de şoc şi de deplasarea rapidă a frontului flăcării. 

UVCE - Unconfined Vapor Cloud Explosion (explozia unui nor de vapori neconfinaţi) 

- fenomen ce apare la explozia unui nor de vapori/gaze inflamabile şi explozive în aer. 

CVE - Confined Vapor Explosion (explozia vaporilor confinaţi) - fenomen ce apare la 

explozia gazelor/vaporilor de substanţe inflamabile/explozive în spaţii închise.  

Compatibilitate teritorială - stabilirea de construcţii şi zonificări funcţionale în jurul 

amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 astfel încât să fie 

respectate cerinţele de siguranţă stabilite prin metodologie, avându-se în vedere principii 

precum o densitate redusă a populaţiei şi a construcţiilor în zonele de risc, accesibilitatea 

mijloacelor de intervenţie rapidă, evacuarea rapidă a populaţiei. 

Incompatibilitate teritorială - situaţia în care se constată nerespectarea prevederilor 

metodologiei cu privire la distribuţia construcţiilor şi zonificărilor funcţionale în jurul 

amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016. 

 

Pentru dispersiile toxice valorile de prag utilizate conform Ordinului nr. 

3710/1212/99/2017  au fost următoarele: 

- LC50 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu mortalitate ridicată; 

- AEGL 3 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu prag de mortalitate; 

- AEGL 2 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu vătămări ireversibile; 

- AEGL 1 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu vătămări reversibile. 
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LC50 - este concentraţia, statistic determinată, a unei substanţe în aer care se 

estimează că omoară 50% dintre subiecţii de test când este administrat ca o singură expunere 

(de regulă 1 sau 4 ore). Această limită este utilizată pentru determinarea zonei I de 

planificare – mortalitate ridicată. 

Indicii AEGL (Acute Exposure Guideline Levels - nivel orientativ asupra expunerii 

acute) sunt dezvoltaţi de Enviromental Protection Agency (EPA) - Agenţia pentru Protecţia 

Mediului a Statelor Unite ale Americii şi prezintă valori distincte ale concentraţiei pentru 

intervale de timp de expunere de 10, 30, 60 de minute, 4 şi 8 ore. 

AEGL 3 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe exprimate în ppm 

sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii 

susceptibili, să sufere efecte ce ameninţă viaţa sau pot provoca moartea.  

Această limită este utilizată pentru determinarea zonei II de planificare – prag de mortalitate.  

AEGL 2 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe exprimate în ppm 

sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii 

susceptibili, să sufere efecte ireversibile sau serioase, pe termen lung, ce afectează sănătatea 

sau capacitatea de auto evacuare.  

Această limită este utilizată pentru determinarea zonei III de planificare – vătămări 

ireversibile.  

AEGL 1 reprezintă valoarea concentraţiei din aer a unei substanţe, exprimată în ppm 

sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii 

susceptibili, să sufere disconfort apreciabil, iritaţii sau anume efecte asimptomatice care nu 

afectează simţurile. Oricum, efectele nu provoacă incapacitate, sunt trecătoare şi reversibile 

când expunerea încetează.  

Această limită este utilizată pentru determinarea zonei IV de planificare – vătămări 

reversibile. 

LFL (Lower Flammability Limit - limita cea mai joasă de inflamabilitate) - reprezintă 

concentraţia substanţei în aer la limita inferioară de inflamabilitate. 

 Este de menţionat faptul că în funcţie de specificul accidentului şi de timpul de 

expunere, valorile prag AEGL pot fi diferite. 

 În cazul în care nu sunt date disponibile despre pragurile de mai sus se vor folosi alte 

praguri prestabilite şi utilizate în domeniul planificării urgenţelor şi anume: 

ERPG 3 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu prag de mortalitate; 

IDLH (pentru expunere de 30 minute) pentru zona cu vătămări ireversibile; 
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ERPG 2 (pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu vătămări ireversibile; 

ERPG 1(pentru expunere de 60 minute) pentru zona cu vătămări reversibile; 

PAC-3 (Protective Action Criteria) pentru zona cu prag de mortalitate; 

PAC-2 pentru zona cu vătămări ireversibile; 

PAC-1 pentru zona cu vătămări reversibile; 

 

Alte Definiţii: 

IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) - Pericol Imediat pentru Viaţă şi 

Sănătate”: Sursa NIOSH/OSHA (Institutul Naţional pentru Sănătate şi Securitate 

Ocupaţională – SUA): “Concentraţia de substanţe toxice care după o expunere de 30 de 

minute la inhalaţii a unei persoane sănătoase, nu provoacă daune ireversibile pentru sănătate 

sau simptome care să determine imposibilitatea de punerea în aplicare a măsurilor de protecţie 

adecvate”. Această limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei III de planificare – 

vătămări ireversibile. 

ERPG-3 (Emergency Response Planning Guideline) este concentraţia maximă din aer 

sub care majoritatea oamenilor pot fi expuşi până la o oră fără a prezenta sau dezvolta efecte 

ce ameninţă viaţa. Această limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei II de planificare 

– prag de mortalitate. 

ERPG-2 este concentraţia maximă din aer sub care majoritatea oamenilor pot fi expuşi 

până la o oră fără a prezenta sau dezvolta efecte ireversibile sau alte efecte sau simptome 

grave de sănătate ce afectează capacitatea individului de a lua măsuri de protecţie. Această 

limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei III de planificare – vătămări ireversibile. 

ERPG-1 este concentraţia maximă în aer sub care majoritatea oamenilor ar putea fi 

expuşi timp de până la o oră, fără a se confrunta cu mai mult decât efecte uşoare, tranzitorii 

adverse asupra sănătăţii sau fără să perceapă un miros neplăcut clar definit. Această limită 

poate fi utilizată pentru determinarea zonei IV de planificare – vătămări reversibile. 

PAC-3 este concentraţia maximă în aer la care sunt aşteptate efecte ce ameninţă viaţa. 

Această limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei II de planificare – prag de 

mortalitate. 

PAC-2 este concentraţia maximă în aer la care se dezvoltă efecte ireversibile sau alte 

efecte sau simptome grave de sănătate ce afectează capacitatea individului de a lua măsuri de 

protecţie. Această limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei III de planificare – 

vătămări ireversibile. 
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PAC-1 este concentraţia maximă în aer la care sunt aşteptate efecte uşoare, tranzitorii 

asupra sănătăţii. Această limită poate fi utilizată pentru determinarea zonei IV de planificare 

– vătămări reversibile. 

 În tabelele de mai jos sunt prezentate concentraţiile de interes pentru substanţele care 

pot prezenta un risc major de dispersie toxică în caz de deversare (substanţe cu toxicitate 

ridicată de Categoria 1 (H330): bis-clormetileter; Categoria 2 (H330): trioxid de sulf (din 

oleum) şi Categoria 3 (H331): 1,2-dicloretan, metanol, metaform, 2-dimetilaminoetanol), la 

diferite intervale de expunere (în cazul în care există date de literatură).  

Tabel nr. 4.5. Concentraţiile de interes la diferite intervale de expunere pentru trioxid 

de sulf (evaporat din oleum) 

Timpul de expunere  10 minute 30 minute 60 minute 

Concentraţia  ppm ppm mg/m
3
 

LC50 - - 1200 

AEGL 3 270 200 160 

AEGL 2 8,7 8,7 8,7 

AEGL 1 0,2 0,2 0,2 

 

Tabel nr. 4.6. Concentraţiile de interes la diferite intervale de expunere şi limitele de 

inflamabilitate ale vaporilor de 1,2-dicloretan 

Timpul de expunere  10 minute 30 minute 60 minute 

Concentraţia  ppm ppm ppm 

LC50 - - - 

IDLH - 50 - 

ERPG 3 - - 300 

ERPG 2 - - 200 

ERPG 1 - - 50 

UEL (Upper explosion limit) 16 % 

LEL (Lower explosion limit) 6,2 % 

 

 

Tabel nr. 4.7. Concentraţii de interes la diferite intervale de expunere pentru metanol 

Timpul de expunere  10 minute 30 minute 60 minute 

Concentraţia  ppm ppm ppm 

LC50 - 128000 64000 
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AEGL 3 40000 14000 7200 

AEGL 2 11000 4000 2100 

AEGL 1 670 670 530 

UEL (Upper explosion limit) 36 % 

LEL (Lower explosion limit) 6 % 

 

Tabel nr. 4.8. Concentraţii de interes la diferite intervale de expunere pentru 2-

dimetilaminoetanol (Amientol M21) 

Timpul de expunere  10 minute 30 minute 60 minute 

Concentraţia  ppm ppm ppm 

PAC-3 (Protective action criteria) 72 

PAC-2 (Protective action criteria) 40 

PAC-1 (Protective action criteria) 3,7 

UEL (Upper explosion limit) 11,9 % 

LEL (Lower explosion limit) 1,6% 

 

Tabel nr. 4.9. Concentraţii de interes la diferite intervale de expunere pentru bis-

clormetileter 

Timpul de expunere  10 minute 30 minute 60 minute 

Concentraţia  ppm ppm ppm 

LC50 - - - 

AEGL 3 0,23 0,23 0,18 

AEGL 2 0,55 0,55 0,44 

AEGL 1 - - - 

UEL (Upper explosion limit) 36 % 

LEL (Lower explosion limit) 6 % 

 

Pentru radiaţiile termice de la incendii valorile de prag utilizate conform Ordinului 

nr. 3710/1212/99/2017  au fost următoarele: 

- 12,5 kW/m
2
 pentru zona cu mortalitate ridicată, precum şi pragul de efecte Domino; 

- 7 kW/m
2
 pentru zona cu prag de mortalitate;  

- 5 kW/m
2
 pentru zona cu vătămări ireversibile;  

- 3 kW/m
2
 pentru zona cu vătămări reversibile. 
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Pentru incendiile tip „flash fire” valorile de prag utilizate conform Ordinului nr. 

3710/1212/99/2017  au fost următoarele: 

- Limita inferioară de inflamabilitate sau explozie (LFL sau LEL) pentru zona cu 

mortalitate ridicată; 

- ½ (LFL sau LEL) pentru zona cu prag de mortalitate.  

 

Pentru explozii BLEVE valorile de prag utilizate conform Ordinului nr. 

3710/1212/99/2017  au fost următoarele: 

- Raza Fire ball pentru zona cu mortalitate ridicată; 

- 350 kJ/m
2
 pentru zona cu prag de mortalitate; 

- 200 kJ/m
2
 pentru zona cu vătămări ireversibile;  

- 125 kJ/m
2
 pentru zona cu vătămări reversibile. 

- 800 m distanţa maximă la care pot fi aruncate proiectile pentru rezervoare cilindrice 

orizontale, corespunzător pragului Domino. 

Pentru exploziile VCE şi UVCE valorile de prag utilizate conform Ordinului nr. 

3710/1212/99/2017  au fost următoarele: 

- 600 mbari (0,6 bari) pentru pragul de efecte domino; 

- 300 mbari (0,3bari) pentru zona cu mortalitate ridicată; 

- 140 mbari (0,14 bari) pentru prag de mortalitate; 

- 70 mbari (0,07bari) pentru zona cu vătămări ireversibile; 

- 30 mbari pentru zona cu vătămări reversibile. 

 

IV.B.1.2. Modelarea şi simularea scenariilor de accidente selectate 

 Pentru modelarea scenariilor au fost utilizate programele:  

 1) EFFECTS, Enviromental and Industrial Safety care este elaborat pentru analiza 

efectelor accidentelor industriale şi analiza consecinţelor. Programul a fost realizat de firma 

TNO Built Environment and Geosciences - Olanda iar modelele programului se bazează pe 

„Yellow Book” (Van den Bosch, 2005), recunoscută internaţional ca standard în elaborarea 

analizelor de risc,  

2) ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), dezvoltat de 

Administraţia Naţională a Oceanului şi Atmosferei (NOAA) din Statele Unite. 

 Pentru dispersii toxice, luând în considerare specificul depozitării şi evoluţia 

previzibilă a unui eventual accident s-au utilizat următoarele modelări: 
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- Modele de deversare lichidă: timp de 3 minute, fiind timpul necesar pentru oprirea 

scurgerii, având în vedere sistemele de siguranţă şi procedurile de lucru existente; 

- Modele de deversare lichidă instantanee; 

- Modelarea evaporării din baltă de lichid; 

- Modelarea dispersiei fazei evaporate, considerat fază de gaz dens; 

- Modelarea dispersiei fazei gazoase; 

În cazul scenariilor care implică substanţe inflamabile s-au utilizat următoarele modelări: 

- Modelare “Flash fire”: Pentru scenariile cu deversarea substanţelor inflamabile în 

afara instalaţiilor (în aer liber), ţinând cont de proprietăţile acestor substanţe s-a procedat la 

modelarea incendiilor tip “Flash fire” (incendii instantanee de vapori/gaze), considerând 

deversarea, evaporarea şi dispersia inflamabilă a vaporilor. S-au calculat distanţele maxime 

la care pot să apară condiţii de incendiu în norul de vapori rezultaţi în urma unei scurgeri 

acestor substanţe periculoase (zona cu concentraţii între limita inferioară şi superioară de 

inflamabilitate). 

 - Modelare “Pool fire” (incendiu sub formă de baltă), considerând deversarea 

lichidelor inflamabile şi aprinderea bălţii. 

 - Modelarea  exploziilor de tip VCE şi/sau UVCE considerând deversarea 

substanţelor inflamabile, cu formare de nor în masă explozivă LEL – UEL, aprinderea şi 

explozia norului. 

 - Modelare BLEVE: Pentru explozii la depozitarea butoaielor care conţin lichide 

inflamabile, în caz de incendiu exterior s-a utilizat modelul BLEVE, cu formare de minge de 

foc/„Fire ball”. Modelarea s-a efectuat doar pentru un butoi de izooctan, fiind o substanţă 

inflamabilă.  

La modelarea scenariilor cu explozii BLEVE programul de modelare calculează 

parametrii exploziei în unităţi de căldură radiată (în kW/m
2
), funcţie de distanţa de la locul de 

producere a exploziei. Deoarece în astfel de scenarii timpul de expunere este relativ scurt, în 

mod conservativ poate fi considerat ca fiind egal cu durata mingii de foc - fire ball 

(aproximativ între 5-20 secunde, în funcţie de cantitatea de substanţă implicată în explozie). 

Astfel, pentru fiecare valoare de prag exprimată ca energie radiantă – doză de radiaţie termică 

(în kJ/m
2
),  s-a calculat căldura radiantă echivalentă (kW/m

2
) utilizând relaţia: 

W = E/t, în care: 

W - căldura radiantă echivalentă în kW/m
2
, pentru fiecare valoare de prag; 
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E - energia radiantă în kJ/m
2
 (valori de prag); 

t - durata fire ball, în secunde, calculată de programul de modelare. 

În cazul buteliilor depozitate în ţarc s-a procedat la modelarea scurgerii de hidrogen, 

modelarea incendiului tip Flash fire şi explozia norului de gaz. Acetilena fiind depozitat în 

formă absorbită prezintă un risc foarte scăzut de explozie, iar oxigenul nefiind o substanţă 

inflamabilă prezintă un risc mai scăzut în caz de explozie BLEVE. 

- Modelare explozie cu echivalent TNT: Pentru explozii ale peroxidului de dibenzoil s-a 

utilizat modelul echivalentului TNT, programul modelând o explozie a unei cantităţi echivalente 

de TNT (trinitrotoluen). 

 

Prezentarea rezultatelor modelărilor: 

Modelările scenariilor de accidente sunt prezentate sub formă de tabele şi grafice aşa 

cum sunt editate de programul EFFECTS sau ALOHA (partea scrisă în limba engleză). 

Principalele date de intrare şi rezultatele obţinute pentru fiecare modelare sunt prezentate în 

mod explicit, în limba romană. 

Zonele afectate sunt  reprezentate sub formă de izo-contururi:  

- În cazul dispersiilor toxice, pana de gaz sub forma unor contururi de 

izoconcentraţii; 

- în cazul scenariilor tip Flash fire contururile concentraţiilor LEL şi ½ LEL; 

- în cazul Pool fire contururi cu radiaţiile termice la valori prag prestabilite. 

- în cazul scenariului tip BLEVE, cercuri concentrice cu centrul în punctul de emisie 

şi raza egală cu raza zonei; 

- în cazul exploziilor VCE şi UVCE cercuri concentrice cu centrul în punctul de 

origine şi raza egală cu raza zonei. 

În legătură cu selecţia şi datele de intrare ale scenariilor se fac următoarele menţiuni: 

1. Pentru modelarea scenariilor au fost selectate zone (rampa de descărcare, rezervoare 

de depozitare, trasee de vehiculare, secţiile de producţie) în care pot fi prezente substanţe 

periculoase care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi care poate prezenta pericol de 

accident major.  

2.  Deoarece rezervoarele de aceeaşi capacitate au dimensiuni relativ egale modelările 

efectuate pot fi aplicate oricărui rezervor care are aceeaşi capacitate  şi acelaşi conţinut. 

3. Pentru scenariile la rezervoare care implică substanţe toxice au fost selectate cele 

care pot prezenta un risc major de dispersie toxică în caz de deversare: substanţe în cantităţi 
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mari şi/sau cu toxicitate ridicată de Categoria 1 (H330): bis-clormetileter; Categoria 2 (H330): 

trioxid de sulf (din oleum), şi Categoria 3 (H331): 1,2-dicloretan, metanol, metaform, 2-

dimetilaminoetanol. 

Nu au fost selectate pentru modelări substanţele din Categoria 4 de toxicitate, deoarece 

efectele unor accidente care implică astfel de substanţe sunt mult mai reduse decât în cazul 

celor cu categorie mai ridicată de toxicitate.  

4. Pentru scenariile la rezervoare care implică substanţe inflamabile au fost selectate 

cele cu inflamabilitate mare: extrem de inflamabile (H 224): dimetilamină, trimetilamină şi 

foarte inflamabile (H 225): metanol, metilal, 1,2-dicloretan, izooctan, alcool izopropilic.  

Nu au fost selectate pentru modelări scenariile pentru substanţe cu inflamabilitate mai 

redusă, deoarece riscul unor astfel de accidente este mai redus (rezervoare de mică capacitate 

şi probabilitate mică de aprindere). Acest lucru înseamnă că în cazuri izolate nu se pot 

produce accidente care implică astfel de substanţe, dar efectele vor fi mai restrânse şi 

consecinţele vor fi mai reduse decât în cazul substanţelor cu care s-au făcut modelări. Prin 

urmare acele scenarii pot fi luate ca exemple de distanţe maxime pentru consecinţe. 

Nu au fost selectate pentru modelări nici substanţele depozitate în butoaie din magazia 

de materii prime, deoarece cantitatea de substanţă într-o butoaie este mică şi riscul unui 

accident major este foarte scăzut. 

5. În cazul scenariilor care depind de condiţiile meteorologice, în acest caz dispersiile 

toxice şi incendiile tip „flash fire”, modelările s-a făcut pentru două condiţii meteo specifice 

zonei analizate: 

-  condiţii meteo defavorabile: 

 - viteza vântului 1 m/sec; 

 - temperatura 33,5 
0
C; 

 - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

-  condiţii meteo medii (pentru zona Victoria): 

 - viteza vântului 2,4 m/sec; 

 - temperatura 8,6 
0
C; 

 - clasa de stabilitate D (neutră). 

6. Scenariile de scurgere din rezervoare/autocisterne şi conducte implică anumite 

substanţe periculoase, care pe lângă inflamabilitate pot fi şi produse toxice. Ca urmare aceste 

scenarii au fost concepute în patru variante de calcul: 
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- varianta în care se consideră valori de prag pentru dispersia inflamabilă, denumit 

incendiu tip “flash fire”, rezultat în urma evaporării bălţii formate ca urmare a deversării, 

luând în considerare pericolul de aprindere; 

- varianta în care se consideră valori de prag pentru dispersia toxică a vaporilor 

rezultaţi în urma evaporării bălţii formate ca urmare a deversării, luând în considerare 

pericolul de producere a unui nor de vapori toxici; 

- în spaţii cu grad de constrângere ridicat (hale de producţie) varianta în care se 

consideră valori de prag pentru suprapresiune de la o explozie de nor de gaz/vapori, rezultat 

în urma evaporării bălţii formate ca urmare a deversării din traseele de vehiculare, luând în 

considerare pericolul de aprindere; 

- varianta în care se consideră valori de prag pentru radiaţie termică de la incendiu de 

tip “Pool fire”, în cazul aprinderii bălţii de lichid. 

7. Pentru scenariile de scurgere din conducte sau din furtunul flexibil a fost 

considerată o scurgere timp de 3 minute prin spărturi egale cu diametrul conductelor (ruperea 

conductei sau decuplarea furtunului flexibil);  

Timpul de scurgere de 3 minute a fost considerat ca fiind necesar pentru oprirea 

scurgerii, având în vedere procedurile de lucru existente (supravegherea permanentă a 

descărcărilor) şi sistemele de automatizare (valve automate de închidere, oprirea pompei la 

cădere de presiune).  

Acolo unde suprafaţa bălţii formate a rezultat în urma modelării mai mare de 400 m
2
, 

suprafaţa a fost limitată la această valoare (400 m
2
), deoarece zona pe care are loc scurgerea 

(aleea din zona de parcare a autocisternelor aflate la descărcare) este betonată, borduită şi 

prevăzută cu pante spre gurile de canalizare pluvială (lăţimea aleei cca. 10 m şi distanţa 

maximă între două guri de canalizare cca. 40 m). În realitate funcţie de poziţia autocisternei 

aflate la descărcare şi de geometria zonei această suprafaţă ar putea fi semnificativ mai mică, 

rezultând mărimi ale zonelor afectate mai mici decât cele rezultate din modelare. 

8. La scenariile de scurgere de oleum s-a modelat dispersia toxică a trioxidului de sulf 

rezultat în urma evaporării. În interpretarea rezultatelor modelării acestui scenariu trebuie însă 

ţinut cont de proprietăţile trioxidului de sulf, care odată ajuns în atmosferă reacţionează cu 

vaporii de apă prezenţi. Acest lucru poate afecta rata de evaporare şi dispersia. Programul de 

modelare utilizat (ALOHA) nu poate ţine cont de aceste fenomene (cum de altfel se şi 

menţionează în avertismentul din textul editat de program) şi deci rezultatele modelării pot 

avea valori mai mari decât în realitate. 
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9. La scenariile  de scurgere,  o dată cu scurgerea şi formarea bălţii începe şi procesul 

de evaporare acesta diminuând cantitatea de lichid din baltă. Din aceste motive pentru 

modelarea procesului de evaporare programul EFFECTS  ia în considerare, conform „Yellow 

Book” (Van den Bosch, 2005), rate reprezentative de scurgere şi evaporare calculate pe un 

interval de timp reprezentativ stabilit de program. 

10. La modelarea scenariilor de dispersie inflamabilă şi dispersie toxică este posibil ca 

pentru concentraţiile stabilite ca valori de prag, din calculele efectuate de programul de 

modelare să rezulte ca aceste valori nu sunt atinse (de ex. valori ale concentraţiilor egale cu 

LEL sau LC50). În realitate aceste valori pot fi atinse la distanţe mici  pe care programul nu le 

poate calcula şi din acest motiv la stabilirea măsurilor care trebuie luate pentru intervenţia de 

urgenţă se recomandă să fie luată în considerare ca zonă posibil afectată, o distanţă minimă 

de 10 m faţă de suprafaţa lichidului.  

11. La scenariul de scurgere de clordimetileter/bis - clometileter din reactorul de 

clormetilare s-a luat în modelare un debit de clordimetileter corespunzător unei durate de 

dozare a acidului clorsulfonic de 8 ore şi un debit de bis-clormetileter corespunzător unui 

procent de 8 % faţă de clordimetileter. Timpul de scurgere în cazul acestui scenariu a fost 

considerat de 30 minute. A fost utilizat un timp de scurgere mai mare decât timpul 

recomandat (10 minute) ţinând cont de dificultăţile de intervenţie pentru oprirea scurgerii 

legate de toxicitatea foarte mare a acestor substanţe periculoase. În interpretarea rezultatelor 

modelării acestui scenariu trebuie însă ţinut cont de proprietăţile celor două substanţe, care 

odată ajunse în atmosferă se consumă prin reacţie cu vaporii de apă prezenţi şi deci rezultatele 

modelării pot fi exagerate. 

12. Zonele afectate au fost reprezentate sub formă de cercuri concentrice cu centrul în 

punctul de emisie şi raza egală cu raza zonei (în cazul scenariilor tip Pool Fire) respectiv 

lungimea zonei în cazul scenariilor tip Flash fire. Pentru scenariile tip Flash fire forma zonelor 

afectate este sub formă de “pană de gaz”, care pleacă din punctul de emisie pe direcţia 

vântului. 

13. În modelările realizate au fost considerate scenariile de referinţă în care au fost 

utilizate date de intrare conform caracteristicilor concrete din cadrul instalaţiilor tehnologice. 

 14. Pentru scenariile de explozie a norului de vapori  format prin dispersie inflamabila, 

s-a considerat cazul cel mai defavorabil cu spaţiul de vapori (norul exploziv) maxim. 

Cantitatea de gaz în explozie a fost considerată cea corespunzătoare limitei inferioare de 

explozie (LEL sau LFL) în norul exploziv. Curba de explozie utilizată în program a fost 
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selectată conform „Yellow Book”  Tabel 5.3, pagina 5.40 (Van den Bosch, 2005), astfel: - 

curba 6 pentru explozie în halele de producţie: configuraţia spaţiului LHC: sursă de aprindere 

slabă (scânteie, suprafaţă fierbinte, electrostiticitate etc.), obstrucţie a spaţiului mare (multe 

conducte şi alte echipamente), grad de constrângere mare (spaţiu relativ închis). 

La scenariile de explozie în rezervoare s-a considerat situaţia cea mai defavorabilă 

când în rezervor este cu puţin lichid şi spaţiul de vapori este maxim, egal cu volumul 

rezervorului. Cantitatea de substanţă în explozie a fost considerată cea corespunzătoare 

Limitei inferioare de explozie (LEL sau LFL). Curba de explozie utilizată a fost, conform 

indicaţiilor din „Yellow Book” Tabel 5.3, pagina 5.40 (Van den Bosch, 2005), cea 

corespunzătoare unei configuraţii a spaţiului LLC – curba 5 (sursă de aprindere slabă, 

obstrucţie scăzută, spaţiu închis). 

 15. Razele (distanţele) rezultate din modelare care definesc zonele afectate sunt 

măsurate de la centru (cuvă de retenţie, baltă de lichid, punct de emisie, etc.). 

 

Descrierea detaliată a scenariilor analizate cantitativ 

Pentru evaluarea consecinţelor, pe baza analizei calitative PHA, au fost selectate 

următoarele scenarii: 

PARCUL DE REZERVOARE MATERII PRIME LICHIDE 

Oleum: Sistemul de depozitare oleum 25%, inclusiv descărcarea din autocisternă 

şi vehiculare spre secţia Cationiţi (sau spre secţia de preparare acizi) 

Scenariul I.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a oleumului din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de oleum 25%, printr-

un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe 

suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. Se va modela dispersia toxică în urma evaporării 

trioxidului de sulf din balta de oleum. Probabilitatea este scăzută, însă poate prezenta 

consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie. Având în 

vedere nivelul posibil al consecinţelor se va proceda la calcularea distanţelor la care dispersia 

toxică poate avea efecte negative asupra populaţiei.  

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 
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- modelarea deversării timp de 3 minute (utilizând acid sulfuric în loc de oleum), 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei toxice. 

 

Scenariul I.1. Ruperea catastrofală a rezervorului de oleum 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie.  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de oleum 25% în cuva de retenţie cu suprafaţa de 123 m
2
. Se va modela dispersia toxică 

în urma evaporării trioxidului de sulf din balta de oleum. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării trioxidului de sulf din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice. 

-  

1,2-Dicloretan: Rezervorul de depozitare 1,2-dicloretan, inclusiv descărcarea din 

autocisternă şi vehiculare spre secţia Cationiţi 

Scenariul IV.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a 1,2-dicloretanului din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de 1,2-dicloretan 

printr-un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe 

suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. În prima fază se va modela dispersia toxică în urma 

evaporării 1,2-dicloretanului din baltă, iar în cazul în care norul de gaz format intră în contact 

cu o sursă de aprindere se pot produce incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea 

este scăzută, însă poate prezenta consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate 

în zona de dispersie sau radiaţie termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se 

va proceda la calcularea distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra 

populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 
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Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul IV.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de 1,2-dicloretan 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de echipotenţial – eroare umană, aprinderea 

unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra 

muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor 

modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 

modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul IV.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de 1,2-dicloretan 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  
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Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de 1,2-dicloretan în cuva de retenţie cu suprafaţa de 173 m
2
. Se va modela dispersia 

toxică în urma evaporării 1,2-dicloretanului din baltă şi incendiul tip Pool fire în caz de 

aprindere a vaporilor deasupra bălţii. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării 1,2-dicloretan din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul IV.6. Fisuri în corpul rezervorului de 1,2-dicloretan 

Cauzele accidentului pot fi lucrări de întreţinere necorespunzătoare – eroare umană, 

coroziune avansată sau defecte de material. Probabilitate este foarte scăzută, dar cu consecinţe 

majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice 

(potenţial de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea semi-continuă a cantităţii totale de 1,2-dicloretan în 

cuva de retenţie cu suprafaţa de 173 m
2
. Modelările consecinţelor efectuate pentru scenariul 

IV.5 sunt valabile şi pentru acest scenariu, deoarece suprafaţa bălţii din care are loc 

evaporarea este la fel, fiind suprafaţa maximă a cuvei de retenţie.  

 

Scenariul IV.9. Incendiu/explozie la rezervorul de 1,2-dicloretan 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 



 
 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 201  

 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul IV.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 1,2-

dicloretanului 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării 1,2-dicloretan din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

 

Metanol: Rezervorul de depozitare metanol, inclusiv descărcarea din 

autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 
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Scenariul VII.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a metanolului din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de metanol printr-un 

orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe suprafaţa 

rampei de descărcare de 400 m
2
. În prima fază se va modela dispersia toxică în urma 

evaporării metanolului din baltă, iar în cazul în care norul de gaz format intră în contact cu o 

sursă de aprindere se pot produce incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea este 

scăzută, însă poate prezenta consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în 

zona de dispersie sau radiaţie termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va 

proceda la calcularea distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra 

populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul VII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de metanol 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de echipotenţial – eroare umană, aprinderea 

unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra 

muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor 

modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 
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modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul VII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de metanol 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de metanol în cuva de retenţie cu suprafaţa de 106 m
2
. Se va modela dispersia toxică în 

urma evaporării metanolului din baltă şi incendiul tip Pool fire în caz de aprindere a vaporilor 

deasupra bălţii. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării metanol din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul VII.6. Fisuri în corpul rezervorului de metanol 

Cauzele accidentului pot fi lucrări de întreţinere necorespunzătoare – eroare umană, 

coroziune avansată sau defecte de material. Probabilitate este foarte scăzută, dar cu consecinţe 

majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice 

(potenţial de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  
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Scenariul presupune eliberarea semi-continuă a cantităţii totale de metanol în cuva de 

retenţie cu suprafaţa de 106 m
2
. Modelările consecinţelor efectuate pentru scenariul VII.5 

sunt valabile şi pentru acest scenariu, deoarece suprafaţa bălţii din care are loc evaporarea 

este la fel, fiind suprafaţa maximă a cuvei de retenţie.  

 

Scenariul VII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de metanol 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul VII.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a metanolului 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 
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Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării metanol din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

 

Metilal: Rezervorul de depozitare metilal, inclusiv descărcarea din autocisternă şi 

vehiculare spre secţia Anioniţi 

Scenariul VIII.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a metilalului din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de metilal printr-un 

orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe suprafaţa 

rampei de descărcare de 400 m
2
. În cazul în care norul de gaz format intră în contact cu o 

sursă de aprindere se pot produce incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea este 

scăzută, însă poate prezenta consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în 

zona de dispersie sau radiaţie termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va 

proceda la calcularea distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra 

populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 
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Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul VIII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de metilal 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de echipotenţial – eroare umană, aprinderea 

unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra 

muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor 

modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 

modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul VIII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de metilal 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de metilal în cuva de retenţie cu suprafaţa de 106 m
2
. Se va modela evaporarea din 

baltă, formarea norului inflamabil şi incendiul tip Pool fire în caz de aprindere a vaporilor 

deasupra bălţii. 
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Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării metilal din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul VIII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de metilal 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul VIII.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a metilalului 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 
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Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării metilal din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Metaform: Rezervorul de depozitare metaform inclusiv descărcarea din 

autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi. 

Scenariul IX.1. Ruperea catastrofală a rezervorului de metaform 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de metaform în cuva de retenţie cu suprafaţa de 106 m
2
. Se va modela dispersia toxică 

în urma evaporării metaformului din baltă. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării din baltă (utilizând metanolul), 

- modelarea dispersiei toxice (utilizând metanolul), 
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Nu vor fi efectuate modelări de incendii şi explozii, substanţa având un grad de 

inflamabilitate scăzut. 

 

Scenariul IX.2. Fisuri în corpul rezervorului de metaform 

Cauzele accidentului pot fi lucrări de întreţinere necorespunzătoare – eroare umană, 

coroziune avansată sau defecte de material. Probabilitate este foarte scăzută, dar cu consecinţe 

majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice 

(potenţial de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea semi-continuă a cantităţii totale de metaform în cuva de 

retenţie cu suprafaţa de 106 m
2
. Modelările consecinţelor efectuate pentru scenariul XI.5 sunt 

valabile şi pentru acest scenariu, deoarece suprafaţa bălţii din care are loc evaporarea este 

la fel, fiind suprafaţa maximă a cuvei de retenţie.  

 

Scenariul IX.6. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a metaformului 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii (utilizând metanolul), 

- modelarea evaporării din baltă (utilizând metanolul), 

- modelarea dispersiei toxice (utilizând metanolul), 

Nu vor fi efectuate modelări de incendii şi explozii, substanţa având un grad de 

inflamabilitate scăzut. 
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Dimetilamină: Rezervorul de depozitare dimetilamină, inclusiv descărcarea din 

autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

Scenariul X.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a dimetilaminei din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de dimetilamină 

printr-un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe 

suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. Se va modela evaporarea dimetilaminei din baltă, 

iar în cazul în care norul de gaz format intră în contact cu o sursă de aprindere se pot produce 

incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea este scăzută, însă poate prezenta 

consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţie 

termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va proceda la calcularea 

distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul X.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de dimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de echipotenţial – eroare umană, aprinderea 

unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra 

muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor 

modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 
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Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 

modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul X.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de dimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de dimetilamină în cuva de retenţie cu suprafaţa de 70 m
2
. Se va modela evaporarea 

dimetilaminei din baltă şi incendiul tip Pool fire în caz de aprindere a vaporilor deasupra 

bălţii. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării dimetilamină din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

Scenariul X.9. Incendiu/explozie la rezervorul de dimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 
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scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul X.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a dimetilaminei 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării dimetilamină din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 
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Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

2-dimetilaminoetanol: Rezervorul de depozitare 2-dimetilaminoetanol, inclusiv 

descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

Scenariul XI.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a 2-dimetilaminoetanolului din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de 2-

dimetilaminoetanol printr-un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al 

autocisternei, pe suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. Se va modela dispersia toxică în 

urma evaporării a 2-dimetilaminoetanol din baltă. Probabilitatea este scăzută, însă poate 

prezenta consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau 

radiaţie termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va proceda la calcularea 

distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra populaţiei.  

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei toxice, 

Nu vor fi efectuate modelări de incendii şi explozii, substanţa având un grad de 

inflamabilitate scăzut. 

 

Scenariul XI.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de 2-dimetilaminoetanol 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de 2-dimetilaminoetanol în cuva de retenţie cu suprafaţa de 70 m
2
. Se va modela 

dispersia toxică în urma evaporării 2-dimetilaminoetanolului din baltă. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 
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- modelarea evaporării din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice. 

Nu vor fi efectuate modelări de incendii şi explozii, substanţa având un grad de 

inflamabilitate scăzut. 

 

Scenariul XI.6. Fisuri în corpul rezervorului de 2-dimetilaminoetanol 

Cauzele accidentului pot fi lucrări de întreţinere necorespunzătoare – eroare umană, 

coroziune avansată sau defecte de material. Probabilitate este foarte scăzută, dar cu consecinţe 

majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice 

(potenţial de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea semi-continuă a cantităţii totale de 2-

dimetilaminoetanol în cuva de retenţie cu suprafaţa de 70 m
2
. Modelările consecinţelor 

efectuate pentru scenariul XI.5 sunt valabile şi pentru acest scenariu, deoarece suprafaţa 

bălţii din care are loc evaporarea este la fel, fiind suprafaţa maximă a cuvei de retenţie.  

 

Scenariul XI.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 2-

dimetilaminoetanolului 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării lichidului din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 
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Trimetilamină: Rezervorul de depozitare dimetilamină, inclusiv descărcarea din 

autocisternă şi vehiculare spre secţia Anioniţi 

Scenariul XII.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a trimetilaminei din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de trimetilamină 

printr-un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe 

suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. Se va modela evaporarea trimetilaminei din baltă, 

iar în cazul în care norul de gaz format intră în contact cu o sursă de aprindere se pot produce 

incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea este scăzută, însă poate prezenta 

consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţie 

termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va proceda la calcularea 

distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul XII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de trimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de legături de împământare şi de echipotenţial 

– eroare umană, aprinderea unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea 

unui astfel de accident este foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor 

(efecte negative asupra muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de 

depozitare din apropiere) se vor modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 
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Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 

modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul XII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de trimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de trimetilamină în cuva de retenţie cu suprafaţa de 42 m
2
. Se va modela evaporarea 

dimetilaminei din baltă şi incendiul tip Pool fire în caz de aprindere a vaporilor deasupra 

bălţii. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării trimetilamină din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

Scenariul XII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de trimetilamină 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 
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scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

 

Scenariul XII.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a trimetilaminei 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 

sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării trimetilamină din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 
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Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Alcool izopropilic: Rezervorul de depozitare alcool izopropilic, inclusiv 

descărcarea din autocisternă şi vehiculare spre secţia  Speciale 

Scenariul XIII.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de 

descărcare a alcoolului izopropilic din autocisternă în rezervor 

Cauzele accidentului pot fi deplasări necontrolate ale autocisternei aflate în zona de 

descărcare, cuplarea incorectă a furtunului flexibil sau întreţinere necorespunzătoare a 

furtunului flexibil. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 3 minute a unei cantităţi de alcool izopropilic 

printr-un orificiu de 76,2 mm echivalent cu diametrul furtunului flexibil al autocisternei, pe 

suprafaţa rampei de descărcare de 400 m
2
. În cazul în care norul de gaz format intră în contact 

cu o sursă de aprindere se pot produce incendii de tip “Flash fire” şi “Pool fire”. Probabilitatea 

este scăzută, însă poate prezenta consecinţe majore asupra muncitorilor şi persoanelor aflate 

în zona de dispersie sau radiaţie termică. Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se 

va proceda la calcularea distanţelor la care accidentul poate avea efecte negative asupra 

populaţiei.  

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea deversării timp de 3 minute, 

- modelarea formării de baltă şi a evaporării, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul XIII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de alcool izopropilic 

Cauzele accidentului pot fi incendii necontrolate la vehicul care se propagă la 

autocisterna aflată în zona de descărcare, lipsa de echipotenţial – eroare umană, aprinderea 

unor scurgeri de substanţă sau operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 
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foarte scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra 

muncitorilor, efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor 

modela incendiul şi explozia în interiorul autocisternei. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din cisternă şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa maximă a secţiunii orizontale a cisternei. De asemenea, se va 

modela explozia internă în cisternă, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec 

exploziv cu aerul la concentraţia LEL, când în cisternă nivelul de umplere cu lichid este 

minim iar cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în autocisternă, 

- modelarea exploziei interne în autocisternă (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate scăzut. 

 

Scenariul XIII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de alcool izopropilic 

Cauzele accidentului pot fi şocuri externe, precum atac armat/terorist sau căderi de 

obiecte din atmosferă, evenimente cu probabilitate foarte scăzută, dar cu consecinţe majore 

asupra muncitorilor şi persoanelor aflate în zona de dispersie sau radiaţiei termice (potenţial 

de efecte domino asupra rezervoarelor aflate în cuvă comună).  

Scenariul presupune eliberarea instantanee (practic în câteva secunde) a cantităţii 

totale de alcool izopropilic în cuva de retenţie cu suprafaţa de 33 m
2 

(cuva de retenţie a 

rezervorului dezafectat de trietilen tetraamină). Se va modela evaporarea din baltă, formarea 

norului inflamabil şi incendiul tip Pool fire în caz de aprindere a vaporilor deasupra bălţii. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, considerând cele două condiţii meteo: 

- modelarea evaporării alcool izopropilic din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 
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Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul XIII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de alcool izopropilic 

Cauzele accidentului pot fi incendii externe necontrolate, fulger şi legare defectă la 

pământ – eroare umană, operaţii neautorizate. Probabilitatea unui astfel de accident este 

scăzută, însă având în vedere gravitatea consecinţelor (efecte negative asupra muncitorilor, 

efecte domino posibile asupra rezervoarelor de depozitare din apropiere) se vor modela 

incendiul şi explozia în interiorul rezervorului. 

Scenariul presupune aprinderea lichidului din rezervor şi formarea unei incendii cu 

suprafaţa egală cu suprafaţa secţiunii orizontale a rezervorului. De asemenea, se va modela 

explozia internă în rezervor, considerând cantitatea de vapori aflate în amestec exploziv cu 

aerul la concentraţia LEL, când în rezervor nivelul de umplere cu lichid este minim iar 

cantitatea de vapori este maximă. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie şi la 

alte rezervoare în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea incendiului Pool fire în rezervor, 

- modelarea exploziei interne în rezervor (model VCE), 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

Scenariul XIII.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a alcoolului 

izopropilic 

 Cauzele accidentului pot fi presiune prea ridicată în conductă, lucrări de întreţinere 

necorespunzătoare sau montare incorectă a flanşelor, garniturilor – eroare umană. 

Probabilitatea unui astfel de accident este scăzută, însă scurgerile în interiorul halelor de 

producţie pot cauza consecinţe grave asupra muncitorilor asupra echipamentelor aflate în 

zonă.  

Scenariul presupune scurgerea timp de 3 minute a lichidului din conducta decuplată, în 

interiorul halei de producţie. Având în vedere că în interiorul halei condiţiile atmosferice nu 
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sunt la fel ca şi în exterior, modelările se vor efectua doar considerând condiţiile meteo 

nefavorabile. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la 

alte echipamente de proces în proximitatea accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării alcoolului izopropilic din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

Nu vor fi efectuate modelări de dispersii toxice, substanţa având un grad de toxicitate 

scăzut. 

 

 MAGAZIA DE MATERII PRIME 

Depozitare de Peraclean (peroxid), acid acetic, BTC, izooctan  

Scenariul XIV.2. Incendiu/explozie la magazia de materii prime: substanţa 

implicată - izooctan 

Se consideră incendierea unei scurgeri şi explozia BLEVE a unui butoi de izooctan ca 

urmare a unui incendiu în magazia de materii prime. 

Scenariul presupune explozia tip BLEVE a unei butoi de isooctan. Probabilitatea unei 

incendii în magazie este scăzută, dar consecinţele pot fi majore în caz de propagare a 

incendiului la alte butoaie care conţin substanţe inflamabile. Astfel, scenariul poate prezenta 

risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie şi la alte butoaie în proximitatea 

accidentului. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea evaporării izooctan din baltă, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire, 

- Modelarea exploziei BLEVE, 

- Calcul de efecte domino. 
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Depozitare de peroxizi: Luperox A75, Chimox 77; Luperox 27/Trigonox 21S/ 

Chimox 48; Luperox 270.  

 Scenariul XV.2. Incendiu/explozie la depozitul frigorific de peroxizi: substanţa 

implicată – peroxid de dibenzoil 

Cauzele accidentului pot fi incendii în depozit urmată de descompunerea explozivă a 

peroxidului de dibenzoil, degradare prin păstrare la temperatură neconformă datorită 

defectării sistemului frigorific în depozitul de peroxizi, solicitări mecanice, loviri în timpul 

manipulării peroxizilor (eroare umană), amestecarea accidentală a peroxidului cu alte 

substanţe incompatibile (eroare umană), acte de sabotaj. Probabilitatea scenariului este 

scăzută însă consecinţele pot fi majore. 

Scenariul presupune explozia unei cantităţi de 4 tone de peroxid de dibenzoil, ceea ce 

corespunde unui scenariu maximal în care întreaga cantitate de peroxid ar fi implicată în 

explozie. Echivalentul de TNT considerat în modelare: 0,4. 

Scenariul poate prezenta risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie în 

depozit şi propagarea incendiului la alte instalaţii din amplasament. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- Modelare explozie utilizând modelul “echivalent TNT”” 

 

Depozitul de butelii: Hidrogen 

Scenariul XVI.3. Emisia întregii cantităţi dintr-o butelie de hidrogen în exteriorul 

depozitului (8 kg) 

Cauzele accidentului pot fi cedări mecanice ale buteliilor din cauza unor defecte de 

material sau al sudurii, cu o probabilitate foarte scăzută.  

Scenariul prezintă risc de efect domino cu producere de incendiu/ explozie la celelalte 

butelii din ţarc. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea scurgerii din fisură; 

- modelarea incendiului jet fire; 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea dispersie cu masă explozivă, 

- modelarea exploziei VCE. 
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Scenariul XVI.4. Emisia cantităţii totale de hidrogen presurizat din depozitul de 

butelii (48 kg) 

Cauzele accidentului pot fi: atac armat, căderi de obiecte din atmosferă sau un 

incendiu generalizat în depozit, cu o probabilitate foarte scăzută.  

Scenariul prezintă risc de efect domino cu producere de incendiu/explozie la celelalte 

butelii din ţarc. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- modelarea exploziei VCE. 

 

HALELE DE PRODUCŢIE 

Secţia de Copolimeri 

XVII. Reactor polimerizare linia I: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului 

stiren - divinilbenzenic 

şi  

XVIII. Reactor polimerizare linia II: Obţinerea în proces discontinuu a 

copolimerului stiren – divinilbenzenic 

Într-o durata de 90-120 minute după depăşirea fazei de „gel” căldura de reacţie este 

maximă şi sistemul poate fi instabil termic. Dacă şarja deversează o parte se va antrena pe 

aerisire iar alta va deversa pe manloc afară din reactor.  Se deversează monomerul 

nereacţionat, în acest caz stiren, prin manlocul deschis al reactorului timp de 3 minute. 

Monomerul se află la temperatură ridicată, astfel crescând şi riscul de aprindere. 

Cauza accidentului poate fi o răcire ineficientă pe un timp îndelungat sau căderea 

electricităţii şi nepornirea generatorului Diesel. Având în vedere procedurile de lucru 

probabilitatea acestui scenariu este scăzut, însă consecinţele pot fi majore, care conduc la 

accidente cu incendii şi explozii, efecte Domino. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii; 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire); 

- modelarea dispersie cu masă explozivă; 

- modelarea exploziei VCE; 

- modelarea incendiului Pool fire. 
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Secţia de Cationiţi 

XIX. Reactor de sulfonare linia 1: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de 

acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui agent de 

gonflare (dicloretan). 

şi  

XX. Reactor de sulfonare linia 2: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid 

sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui agent de 

gonflare (dicloretan). 

În cazul reacţiei de sulfonare substanţa cea mai periculoasă este 1,2-dicloretanul, 

utilizat ca şi solvent în proces. Reacţia este exotermă. În caz de netanşeită pe traseul de 

vehiculare a dicloretanului pot apărea scurgeri, care să conducă la incendii şi explozii în 

contact cu surse de aprindere. Probabilitatea unui astfel de scenariu este scăzut, însă 

consecinţele pot fi majore, cu efect domino pronunţat. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului cu singură condiţie meteo (interiorul halei): 

- modelarea scurgerii, 

- modelarea evaporării 1,2-dicloretan din baltă, 

- modelarea dispersiei toxice, 

- modelarea dispersiei inflamabile (zona cu potenţial de Flash fire), 

- modelarea incendiului Pool fire. 

- Calcul de efecte domino. 

 

Secţia de Anioniţi 

XXII. Reactor clormetilare: Obţinerea în proces discontinuu a anioniţilor prin 

clormetilare  

Zona toxică de producţie Clormetilare este închisă într-o incintă tip cameră/cutie 

dublă, cea interioara conţine reactorul de clormetilare, următoarea cutie exterioara conţine 

zona de tratare prin scrubare gaze. Accesul este complet restricţionat, se intra numai cu aparat 

respirator. 

O scăpare de gaze cu conţinut de clordimetileter şi bis-clormetileter poate fi posibilă 

doar în cazul unui şoc extern care distruge peretele celor două camere şi cauzează avarii în 

reactor. Acest şoc poate fi datorat unui alt accident din incinta amplasamentului ca efect 

domino. Probabilitatea unui astfel de accident este foarte scăzut, însă consecinţele pot fi 

catastrofale, având în vedere toxicitatea celor două gaze. 
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Modelări efectuate în cadrul scenariului: 

- Modelarea dispersiei toxice a clordimetileterului; 

- Modelarea dispersiei toxice a bis-clormetileterului; 

Notă: cele două gaze se descompun în contact cu vapori de apă, astfel distanţele 

obţinute prin modelare sunt mai mari decât cele într-un caz real. 

 

 CAMERA CENTRALEI TERMICE 

Instalaţia de alimentare cu gaz natural 

XXIV.4. Scurgeri de gaze în camera centralei termice/explozie 

Cauzele accidentului pot fi neetanşeităţi la instalaţia de alimentare cu gaz metan. 

Scenariul presupune eliberarea timp de 10 minute a unei cantităţi de gaz metan printr-

o gaură de 25 mm dintr-o conductă cu diametrul nominal de 150 mm. Se presupune fisurarea 

conductei. Gazul metan este emis la o presiune de 1.5 bar.  

Se va modela cazul în care jetul de gaz întâlneşte o sursă de aprindere imediată şi se 

provoacă un incendiu de tip jet fire. De asemenea se va modela cazul în care se formează o 

dispersie inflamabile de tip Flash fire. Se va modela dispersia masei explozive pentru a 

calcula cantitatea masei explozive. Se presupune că norul exploziv format întâlneşte o sursă 

de aprindere şi astfel provoacă o explozie de tip VCE în interiorul halelor.  

Probabilitatea este scăzută, însă poate prezenta consecinţe majore în cazul în care 

incendiul sau explozia rezultată, poate afecta centrala termică şi alt instalaţii din vecinătate. 

Având în vedere nivelul posibil al consecinţelor se va proceda la calcularea distanţelor 

la care un incendiu de degajare (tip Flash fire), un incendiu jet fire şi o explozie VCE pot avea 

efecte negative asupra populaţiei. 

Modelări efectuate în cadrul scenariului, o condiţie meteo: 

- modelarea deversării; 

- modelarea incendiului de tip jet fire; 

- modelarea incendiului tip Flash fire; 

- modelarea dispersie masei explozive; 

- modelarea exploziei de tip VCE. 

 

4.B.1.3. Evaluarea efectelor şi a consecinţelor prin modelare şi simulare 

În tabelul nr. 4.10. sunt prezentate mărimile zonelor calculate pentru scenariile de 

accidente analizate cantitativ. 
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Tabel nr. 4.10.  Mărimea zonelor calculate pentru scenariile de accidente analizate 
Scenariu Raza zonei cu 

posibile efecte 

domino 

Raza* zonei cu mortalitate 

ridicată 

Raza* zonei cu începutul 

mortalităţii 

Raza* zonei cu vătămări 

ireversibile 

Raza* zonei cu vătămări 

reversibile 

m m m m m 

- Condiţii 

nefavorabile 

Condiţii 

medii 

Condiţii 

nefavorabile 

Condiţii 

medii 

Condiţii 

nefavorabile 

Condiţii 

medii 

Condiţii 

nefavorabile 

Condiţii 

medii 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - OLEUM 

Scenariul I.1 - Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a oleumului din autocisternă în rezervor 

Sc.I.1. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă  

NA 23 11 109 11 746 65 5700 668 

Scenariul I.4 - Ruperea catastrofală a rezervorului de oleum 

Sc.I.4.Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă  

NA 10 10 28 10 276 34 2700 348 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - DICLORETAN 

Scenariul IV.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a dicloretanului din autocisternă în rezervor 

Sc.IV.1. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

128 54 190 83 710 267 

Sc.IV.1. Modelarea dispersiei 

inflamabile (zonă cu potenţial 

Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.IV.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

15 15 - 21 - 25 - 31 - 

Scenariul IV.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de dicloretan 

Sc.IV.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

5 5 - 7 - 8 - 10 - 

Sc.IV.4. Modelarea exploziei 

interne în autocisternă 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 6 - 13 - 29 - 

Scenariul IV.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de dicloretan 
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Sc.IV.5. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

98 33 147 52 556 171 

Sc.IV.5. Modelarea dispersiei 

inflamabile (zonă cu potenţial 

Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.IV.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

11 11 - 16 - 18 - 23 - 

Scenariul IV.6. Fisuri în corpul rezervorului de dicloretan 

Sc.IV.6. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

98 33 147 52 556 171 

Sc.IV.6. Modelarea dispersiei 

inflamabile (zonă cu potenţial 

Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.IV.6. Modelarea 

incendiului Pool fire 

11 11 - 16 - 18 - 23 - 

Scenariul IV.9. Incendiu/explozie la rezervorul de dicloretan 

Sc.IV.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

4 4 - 5 - 5 - 6 - 

Sc.IV.9. Modelarea exploziei 

interne în rezervor (model 

VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 7 - 14 - 34 - 

Scenariul IV.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a dicloretanului 

Sc.IV.10. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- 180 - 266 - 1002 - 

Sc.IV.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.IV.10. Modelarea 

incendiului Pool fire 

21 21 - 28 - 32 - 39 - 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - METANOL 

Scenariul VII.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a metanolului din autocisternă în rezervor 
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Sc.VII.1. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

148 Nu s-a 

atins 

pragul 

445 27 

Sc.VII.1. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.VII.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

18,7 18,7 - 22 - 24,1 - 27,8 - 

Scenariul VII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de metanol 

Sc.VII.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

6 6 - 7 - 7,7 - 9 - 

Sc.VII.4. Modelarea exploziei 

interne în autocisternă 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 4,3 - 8,7 - 20,1 - 

Scenariul VII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de metanol 

Sc.VII.5. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

13,9 - 84,7 18 

Sc. VII.5. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc. VII.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

10,4 10,4 - 13 - 14,4 - 16,3 - 

Scenariul VII.6. Fisuri în corpul rezervorului de metanol 

Sc. VII.6. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

13,9 - 84,7 18 

Sc. VII.6. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc. VII.6. Modelarea 

incendiului Pool fire 

10,4 10,4 - 13 - 14,4 - 16,3 - 

Scenariul VII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de metanol 

Sc.VII.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

3,8 3,8 - 4 - 5,1 - 5,9 - 
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Sc.VII.9. Modelarea exploziei 

interne în rezervor (model 

VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 4,8 - 9,8 - 22,4 - 

Scenariul VII.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a metanolului 

Sc.VII.10. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- 285 - 1076 - 

Sc.VII.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.VII.10. Modelarea 

incendiului Pool fire 

21,3 21,3 - 26,3 - 29,6 - 35,1 - 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - METILAL 

Scenariul VIII.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a metilalului din autocisternă în rezervor 

Sc.VIII.1. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.VIII.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

29 29 - 34 - 38 - 45 - 

Scenariul VIII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de metilal 

Sc.VIII.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

6 6 - 9 - 11 - 14 - 

Sc.VIII.4. Modelarea 

exploziei interne în 

autocisternă (model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 7 - 15 - 34,3 - 

Scenariul VIII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de metilal 

Sc. VIII.5. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc. VIII.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

14 14 - 19 - 22 - 28 - 

Scenariul VIII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de metilal 

Sc.VIII.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

5 5 - 6 - 7 - 9 - 
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Sc.VIII.9. Modelarea 

exploziei interne în rezervor 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 7 - 15 - 34,3 - 

Scenariul VIII.10. Ruperea/ Decuplarea conductelor de vehiculare a metilalului 

Sc.VIII.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.VIII.10. Modelarea 

incendiului Pool fire 

28 28 - 39 - 46 - 57 - 

          

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - METAFORM 

Scenariul IX.1. Ruperea catastrofală a rezervorului de metaform 

Sc.IX.1. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

13,6 - 83,5 18 

Scenariul IX.2. Fisuri în corpul rezervorului de metaform 

Sc. IX.2. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

13,6 - 83,5 18 

Scenariul IX.6. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a metaform 

Sc.IX.6. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- 267 - 1027 - 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - DIMETILAMINĂ 

Scenariul X.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a dimetilaminei din autocisternă în rezervor 

Sc. X.1. Modelarea dispersiei 

inflamabile (zonă cu potenţial 

Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.X.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

31 31 - 37 - 41 - 49 - 

Scenariul X.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de dimetilamină 

Sc.X.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

7 7 - 10 - 12 - 15 - 
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Sc.X.4. Modelarea exploziei 

interne în autocisternă 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 4 - 9 - 20 - 

Scenariul X.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de dimetilamină 

Sc. X.5. Modelarea dispersiei 

inflamabile (zonă cu potenţial 

Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

5 - - - - 

Sc. X.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

13 13 - 16 - 19 - 23 - 

Scenariul X.9. Incendiu/explozie la rezervorul de dimetilamină 

Sc.X.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

5 5 - 7 - 8 - 10 - 

Sc.X.9. Modelarea exploziei 

interne în rezervor (model 

VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 5 - 10 - 23 - 

Scenariul X.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a dimetilaminei 

Sc.X.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.X.10. Modelarea 

incendiului Pool fire 

33 33 - 44 - 52 - 64 - 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide – 2-dimetilaminoetanol 

Scenariul XI.1. Decuplarea/Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a 2-dimetilaminoetanolului din autocisternă în rezervor 

Sc.XI.1. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

95 Nu s-a 

atins 

pragul 

169 14 1265 233 

Scenariul XI.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de 2-dimetilaminoetanol 

Sc.XI.5. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

31 Nu s-a 

atins 

pragul 

56 Nu s-a 

atins 

pragul 

466 48 

Scenariul XI.6. Fisuri în corpul rezervorului de 2-dimetilaminoetanol 

Sc. XI.6. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

31 Nu s-a 

atins 

pragul 

56 Nu s-a 

atins 

pragul 

466 48 
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Scenariul XI.10. Ruperea/Decuplarea conductelor de vehiculare a 2-dimetilaminoetanol 

Sc.XI.10. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- 105 - 190 - 1418 - 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide - TRIMETILAMINĂ 

Scenariul XII.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a trimetilaminei din autocisternă în rezervor 

Sc. XII.1. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

12 - - - - 

Sc.XII.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

33 33 - 42 - 48 - 59 - 

Scenariul XII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de trimetilamină 

Sc.XII.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

8 8 - 11 - 14 - 18 - 

Sc.XII.4. Modelarea exploziei 

interne în autocisternă 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 6 - 13 - 28 - 

Scenariul XII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de trimetilamină 

Sc. XII.5. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

4 - - - - 

Sc. XII.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

9 9 - 13 - 15 - 19 - 

Scenariul XII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de trimetilamină 

Sc.XII.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

6 6 - 8 - 9 - 12 - 

Sc.XII.9. Modelarea exploziei 

interne în rezervor (model 

VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 8 - 15 - 35 - 

Scenariul XII.10. Ruperea/ Decuplarea conductelor de vehiculare a trimetilaminei 

Sc.XII.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.XII.10. Modelarea 31 31 - 44 - 52 - 66 - 
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incendiului Pool fire 

Modelarea scenariilor de accidente la parcul de rezervoare materii prime lichide – ALCOOL IZOPROPILIC 

Scenariul XIII.1. Decuplarea/ Ruperea furtunului flexibil în timpul operaţiei de descărcare a alcoolului izopropilic din autocisternă în rezervor 

Sc. XIII.1. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc.XIII.1. Modelarea 

incendiului Pool fire 

29 29 - 33 - 36 - 41 - 

Scenariul XIII.4. Incendiu/Explozie la/în autocisterna de alcool izopropilic 

Sc.XIII.4. Modelarea 

incendiului Pool fire 

6 6 - 8 - 9 - 12 - 

Sc.XIII.4. Modelarea 

exploziei interne în 

autocisternă (model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 6 - 12 - 27 - 

Scenariul XIII.5. Ruperea catastrofală a rezervorului de alcool izopropilic 

Sc. XIII.5. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a 

atins 

pragul 

- - - - 

Sc. XIII.5. Modelarea 

incendiului Pool fire 

7 7 - 10 - 11 - 14 - 

Scenariul XIII.9. Incendiu/explozie la rezervorul de alcool izopropilic 

Sc.XIII.9. Modelarea 

incendiului Pool fire 

4 4 - 6 - 6 - 8 - 

Sc.XIII.9. Modelarea 

exploziei interne în rezervor 

(model VCE) 

Nu s-a atins 

pragul 

Nu s-a atins 

pragul 

- 8 - 15 - 34 - 

Scenariul XIII.10. Ruperea/ Decuplarea conductelor de vehiculare a alcool izopropilic 

Sc.XIII.10. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.XIII.10. Modelarea 

incendiului Pool fire 

22 22 - 29 - 52 - 66 - 

Magazia de materii prime: IZOOCTAN 
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Scenariul XIV.2. Incendiu/explozie la magazia de materii prime: substanţa implicată - isooctan 

Sc.XIV.2 Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc.XIV.2. Modelarea 

incendiului Pool fire 

11 11 - 16 - 19 - 24 - 

Sc.XIV.2. BLEVE butoi Nu s-a atins 

pragul 

13,2 - 10 - 16 - 21 - 

          

Magazia de materii prime peroxizi: PEROXID DE DIBENZOIL 

Scenariul XV.2. Incendiu/explozie la magazia de peroxizi: substanţa implicată – peroxid de dibenzoil 

Sc.XV.2. Explozia peroxidului 

de dibenzoil 

51 77 - 112 - 207 - 388 - 

Depozitul de butelii - HIDROGEN 

Scenariul XVI.1. Emisia întregii cantităţi dintr-o butelie în timpul manevrării acesteia (8 kg) 

Sc.XVI.1 Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA 58 - 77 - - - - - 

Sc. XVI.1. Modelarea 

incendiului tip Jet fire 

10 10 - 12 - 12 - 13 - 

Sc. XVI.1. Modelarea 

exploziei de gaz tip VCE 

- - - 9 - 15 - 29 - 

Scenariul XVI.3. Emisia cantităţii totale de hidrogen presurizat din depozitul de butelii (48 kg) 

Sc. XVI.3. Modelarea 

exploziei de gaz tip VCE 

- - - 26 - 49 - 107 - 

XVII. Reactor polimerizare linia I: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 

Scenariul XVII.13. Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, extractor, condensatoare sau traseele aferente 

Sc.XVII.13 Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc. XVII.1. Modelarea 

incendiului tip Pool fire 

35 35 - 48 - 56 - 69 - 

XVIII. Reactor polimerizare linia II: Obţinerea în proces discontinuu a copolimerului stiren - divinilbenzenic 
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Scenariul XVIII.13. Incendiu/explozie la reactorul de polimerizare, extractor, condensatoare sau traseele aferente 

Sc.XVIII.13 Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc. XVIII.1. Modelarea 

incendiului tip Pool fire 

35 35 - 48 - 56 - 69 - 

XIX. Reactor de sulfonare linia 1: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui 

agent de gonflare (dicloretan). 

Scenariul XIX.14.Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare, sau traseele aferente 

Sc. XIX.14. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- 180 - 266 - 1002 - 

Sc. XIX.14. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc. XIX.14. Modelarea 

incendiului Pool fire 

21 21 - 28 - 32 - 39 - 

XX. Reactor de sulfonare linia 2: Sulfonarea în regim discontinuu  şi mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stirenici în prezenţă  sau în absenţa unui 

agent de gonflare (dicloretan). 

Scenariul XX.14. Incendiu/explozie la reactorul de sulfonare, sau traseele aferente 

Sc. XX.14. Formarea bălţii, 

evaporare şi dispersie în 

atmosferă 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- 180 - 266 - 1002 - 

Sc. XX.14. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA Nu s-a atins 

pragul 

- Nu s-a atins 

pragul 

- - - - - 

Sc. XX.14. Modelarea 

incendiului Pool fire 

21 21 - 28 - 32 - 39 - 

XXII. Reactor clormetilare: Obţinerea în proces discontinuu a anioniţilor prin clormetilare 

Scenariul XXII.15. Neetanşeităţi la reactor/traseul de vapori/condensator 

Sc. XXII.15. Modelarea 

dispersiei de clordimetileter 

NA 35 18 819 927 821 2177 NA NA 

Sc. XXII.15. Modelarea 

dispersiei de bis-clormetileter 

NA 34 16 858 577 861 1314 NA NA 
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XXIV. INSTALAŢIA DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL 

XXIV.4. Scurgeri de gaze în camera centralei termice/explozie 

Sc. XXIV.4. Modelarea 

incendiului Jet fire 

8,7 8,7 - 9,4 - 9,8 - 10,7 - 

Sc. XXIV.4. Modelarea 

dispersiei inflamabile (zonă 

cu potenţial Flash Fire) 

NA 21,8 - 38,7 - - - - - 

Sc. XXIV.4. Modelarea 

exploziei de gaz tip VCE 

Nu se atinge 6,5 - 12,3 - 22,7 - 48 - 

NA – Neaplicabil  pentru criteriul selectat sau nu există valori de prag definite în ghid 
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IV.B.1.4 Concluzii şi recomandări rezultate în urma analizei consecinţelor 

Din studiul hărţilor de risc rezultă următoarele: 

1. La scenariile de accidente analizate pentru substanţele toxice ca oleumul, 

dicloretanul, metanolul, metaformul, 2-dimetilaminoetanolul, clordimetiletorul, bis-

clormetileterul, razele de dispersie a norului toxic depăşesc limita amplasamentului, astfel este 

necesară determinarea compatibilităţii teritoriale. 

2. La scenariile de accidente analizate pentru substanţe inflamabile ca dicloretanul, 

metanolul, metilalul, dimetilamina, trimetilamina, alcoolul izopropilic, incendiile tip „flash 

fire nu au rezultat distanţe pentru valorile de prag stabilite. Pentru incendiile în cuvele de 

retenţie sau exploziile tip VCE, zonele afectate cuprind zone restrânse în jurul 

cuvelor/rezervoarelor (punctelor de descărcare), fără a depăşi limitele amplasamentului.  

 3. La scenariile de accidente analizate cu explozii la buteliile de hidrogen, zonele 

afectate sunt restrânse pe distanţe mici în jurul depozitului.  

 4. La scenariile de accident analizate cu dispersii inflamabile la scurgeri de gaz metan 

se depăşesc limitele amplasamentului pe arii restrânse. Este de menţionat faptul că aceste 

dispersii se presupun în interiorul camerei centralei termice, deci distanţele se restrâng la 

nivelul acestor locaţii. 

 5. La scenariul de explozie a peroxizilor s-a considerat că toată cantitatea de peroxid 

de dibenzoil (4 tone) explodează. Efectele unei astfel de explozii depăşesc limita 

amplasamentului, însă scenariul este foarte improbabil. 

 6. Deoarece efectele unor accidente pot depăşi limitele amplasamentului se recomandă 

ca în cadrul planificării de urgenţă să se elaboreze proceduri de informare reciprocă şi de 

alarmare între amplasamentele învecinate, în caz de producere de avarie sau accident. 

 7. Faptul că unele substanţe inflamabile (din categoria 3) nu au fost analizate din 

perspectiva modelării efectelor şi consecinţelor, nu înseamnă că nu pot avea loc accidente cu 

astfel de substanţe în cadrul amplasamentul. Însă atât probabilitatea cât şi efectul acestor 

accidente va fi mai scăzut, decât cele determinate în acest studiu. 

Notă 1.Modelarea scenariilor de incendiu nu a ţinut cont de gazele de ardere şi fumul 

care rezultă în cazul unui incendiu de proporţii. Acesta poate afecta zone extinse din 

vecinătatea amplasamentului. 

Notă 2. În modelările scenariilor în interiorul halelor de producţie au fost folosite 

condiţiile meteo nefavorabile şi nu s-a ţinut cont de faptul că este o încăpere parţial închisă. 

Astfel distanţele obţinute în cazul dispersiilor toxice sunt exagerate.  
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IV.B.1.6. Analiza efectelor domino  

Conform definiţiei din Legea 59/2016, efectul domino este “rezultatul unei serii de 

evenimente, în cascadă, în care consecinţele unui accident ce are loc la o instalaţie, un sit de 

exploatare sau un amplasament sunt amplificate prin propagarea efectelor sale şi producerea 

unui alt accident la o altă instalaţie, alt sit de exploatare ori amplasament, din cauza 

distanţelor dintre amplasamente şi a proprietăţilor substanţelor prezente, şi care conduce în 

final la un accident major”. În acest context operatorul are obligativitatea să identifice în 

cadrul raportului de securitate eventualele accidente cu efecte domino  posibile. 

În cadrul acestui studiu de risc analiza efectelor domino se bazează pe determinarea 

distanţelor la care efectele fizice ale unor accidente pot cauza cedarea altor instalaţii în cadrul 

amplasamentului studiat, sau la amplasamente învecinate şi escaladarea evenimentului 

domino. 

În urma modelărilor efectuate scenariile din tabelul nr. 4.11. au potenţial de a iniţia un 

efect domino. 
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Tabel nr. 4.11. Scenarii cu potenţial de efect domino 

Denumire scenariu Denumire şi 

localizare instalaţie 

sursă 

Raza zonei 

pentru efect 

Domino (m) şi 

tipul efectului 

fizic 
(surse 

bibliografice:  
1. Aprile et. al, 

2004, Tabel 1 
2. Modelări 

efectuate) 

Ţintă potenţială în interiorul 

amplasamentului/denumire instalaţie/ 

parte din instalaţie 

Ţintă potenţială în afara 

amplasamentului/ 

denumire sit de 

exploatare 

Scenariul IV.1. Decuplarea/ 

Ruperea furtunului flexibil în 

timpul operaţiei de descărcare a 

dicloretanului din autocisternă în 

rezervor 
- Incendiu în baltă tip Pool fire 

Furtun flexibil de 

descărcare/Rampă de 

descărcare 1,2-

dicloretan 

15 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport 1,2-

dicloretan pe rampa de descărcare; 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

monomeri 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 

Scenariul IV.4. Incendiu/Explozie 

la / în autocisterna de dicloretan 
Autocisternă de 

transport 1,2-

dicloretan/Rampă de 

descărcare 1,2-

dicloretan 

5 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

- Rezervoare de depozitare din parcul de 

monomeridin cauza radiaţiei termice 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura estică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
Scenariul IV.5. Ruperea 

catastrofală a rezervorului de 

dicloretan - Incendiu în baltă tip 

Pool fire 

Rezervor de depozitare 

1,2-dicloretan nr. 13-T-

456 

11 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

monomeri 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul IV.6. Fisuri în corpul 

rezervorului de dicloretan - 

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

1,2-dicloretan nr. 13-T-

456 

11 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

monomeri 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul IV.9. Incendiu/explozie la Rezervor de depozitare 4 m - Rezervor de depozitare divinilbenzen - NU afectează (din cauza 
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rezervorul de dicloretan 1,2-dicloretan nr. 13-T-

456 
(suprapresiune) 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate) 

din parcul de monomeri din cauza 

radiaţiei termice; 
- Rezervoare de depozitare cloroform 

Rezervoare de depozitare izobutanol şi 

alte rezervoare de depozitare din latura 

estică a amplasamentului (din cauza 

fragmentelor aruncate) 

suprapresiunii); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
 

Scenariul IV.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a dicloretanului - 

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

dicloretan în secţia de 

Cationiţi sau Anioniţi 

21 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Cationiţi sau Anioniţi (reactoare, vase de 

preparare etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VII.1. Decuplarea/ 

Ruperea furtunului flexibil în 

timpul operaţiei de descărcare a 

metanolului din autocisternă în 

rezervor -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 

Furtun flexibil de 

descărcare / Rampă de 

descărcare metanol 

18,7 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport metanol pe 

rampa de descărcare; 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

materii prime anioniţi. 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 

Scenariul VII.4. Incendiu/Explozie 

la/în autocisterna de metanol -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Autocisternă de 

transport metanol/ 

Rampă de descărcare 

metanol 

6 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

-  Rezervoare de depozitare din parcul 

de materii prime anioniţidin cauza 

radiaţiei termice 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura sudică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
Scenariul VII.5. Ruperea 

catastrofală a rezervorului de 

metanol -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 

Rezervor de depozitare 

metanol nr. 12-T-151 
10,4 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VII.6. Fisuri în corpul 

rezervorului de metanol -  Incendiu 

în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

metanol nr. 12-T-151 
10,4 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VII.9. Incendiu/explozie 

la rezervorul de metanol -  Incendiu 

Rezervor de depozitare 

metanol nr. 12-T-151 
3,8 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
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în baltă tip Pool fire  

Scenariul VII.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a metanolului -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

metanol în secţia de 

Anioniţi 

21,3 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Anioniţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VIII.1. Decuplarea/ 

Ruperea furtunului flexibil în 

timpul operaţiei de descărcare a 

metilalului din autocisternă în 

rezervor -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 

Furtun flexibil de 

descărcare/Rampă de 

descărcare metilal 

29 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport metilal pe 

rampa de descărcare; 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

materii prime anioniţi 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 

Scenariul VIII.4. Incendiu/Explozie 

la/în autocisterna de metilal -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Autocisternă de 

transport metilal / 

Rampă de descărcare 

metilal 

6 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

-  Rezervoare de depozitare din parcul 

de materii prime anioniţidin cauza 

radiaţiei termice 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura sudică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
Scenariul VIII.5. Ruperea 

catastrofală a rezervorului de 

metilal -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 

Rezervor de depozitare 

metilal nr. 12-T-152 
14 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VIII.9. Incendiu / 

explozie la rezervorul de metilal -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

metilal nr. 12-T-152 
5 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul VIII.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a metilalului -  Incendiu 

în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

metilal în secţia de 

Anioniţi 

28 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Anioniţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul X.1. Decuplarea/ Ruperea 

furtunului flexibil în timpul 

operaţiei de descărcare a 

dimetilaminei din autocisternă în 

Furtun flexibil de 

descărcare/Rampă de 

descărcare 

dimetilamină 

31 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport dimetilamină 

pe rampa de descărcare; 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

materii prime amine 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 
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rezervor -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
-  Rezervoarele din parcul de rezervă. 

Scenariul X.4. Incendiu/Explozie 

la/în autocisterna de dimetilamină -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Autocisternă de 

transport dimetilamină 

/Rampă de descărcare  

dimetilamină 

7 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

-  Rezervoare de depozitare din parcul 

de materii prime amine din cauza 

radiaţiei termice 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura sudică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
Scenariul X.5. Ruperea catastrofală 

a rezervorului de dimetilamină -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

dimetilamină nr. 12-T-

143 

13 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime amine 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul X.9. Incendiu / explozie la 

rezervorul de dimetilamină -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

dimetilamină nr. 12-T-

143 

5 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoare de depozitare din  parcul 

de materii prime amine 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul X.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a dimetilaminei -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

dimetilamină în secţia 

de Anioniţi 

33 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Anioniţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XII.1. Decuplarea/ 

Ruperea furtunului flexibil în 

timpul operaţiei de descărcare a 

trimetilaminei din autocisternă în 

rezervor -  Incendiu în baltă tip Pool 

fire 

Furtun flexibil de 

descărcare/Rampă de 

descărcare 

trimetilamină 

33 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport trimetilamină 

pe rampa de descărcare; 
- Rezervoare de depozitare din parcul de 

materii prime amine 
- Rezervoarele de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 
-  Rezervoarele din parcul de rezervă. 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 

Scenariul XII.4. Incendiu/Explozie 

la/în autocisterna de trimetilamină -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Autocisternă de 

transport trimetilamină 

/Rampă de descărcare  

dimetilamină 

8 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

-  Rezervoarele de depozitare din parcul 

de materii prime aminedin cauza 

radiaţiei termice 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura sudică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 
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direcţiile posibil afectate; 
Scenariul XII.5. Ruperea 

catastrofală a rezervorului de 

trimetilamină -  Incendiu în baltă tip 

Pool fire 

Rezervor de depozitare 

trimetilamină nr. 12-T-

147 

9 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoarele de depozitare din  parcul 

de materii prime amine 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XII.9. Incendiu / explozie 

la rezervorul de trimetilamină -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Rezervor de depozitare 

trimetilamină nr. 12-T-

147 

6 m (radiaţie 

termică) 
- Rezervoarele de depozitare din  parcul 

de materii prime amine 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XII.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a trimetilaminei -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

dimetilamină în secţia 

de Anioniţi 

31 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Anioniţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XIII.1. Decuplarea/ 

Ruperea furtunului flexibil în 

timpul operaţiei de descărcare a 

alcoolului izopropilic din 

autocisternă în rezervor -  Incendiu 

în baltă tip Pool fire 

Furtun flexibil de 

descărcare/Rampă de 

descărcare 

trimetilamină 

29 m (radiaţie 

termică) 
- Autocisternă de transport alcool 

izopropilic pe rampa de descărcare; 
-  Rezervoarele din parcul de rezervă. 
- Rezervoarele de depozitare din parcul 

de materii prime amine 
- Rezervoarele de depozitare din  parcul 

de materii prime anioniţi 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice) 

Scenariul XIII.4. Incendiu/Explozie 

la/în autocisterna de alcool 

izopropilic -  Incendiu în baltă tip 

Pool fire 

Autocisternă de 

transport alcool 

izopropilic/Rampă de 

descărcare  alcool 

izopropilic 

6 m (radiaţie 

termică); 
100 – 330 m 

(fragmente 

aruncate); 

-  Rezervoarele din parcul de rezervă. 
- Alte rezervoare de depozitare din 

latura sudică a amplasamentului (din 

cauza fragmentelor aruncate) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
- NU afectează (din cauza 

fragmentelor aruncate), 

deoarece amplasamentele 

învecinate nu se află în 

direcţiile posibil afectate; 
Scenariul XIII.5. Ruperea 

catastrofală a rezervorului de alcool 

izopropilic -  Incendiu în baltă tip 

Pool fire 

Rezervor de depozitare 

alcool izopropilic  
7 m (radiaţie 

termică) 
-  Rezervoarele din parcul de rezervă. 
 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XIII.9. Incendiu / 

explozie la rezervorul de alcool 

izopropilic -  Incendiu în baltă tip 

Rezervor de depozitare 

alcool izopropilic 
4 m (radiaţie 

termică) 
-  Rezervoarele din parcul de rezervă. - NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
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Pool fire 
Scenariul XIII.10. Ruperea/ 

Decuplarea conductelor de 

vehiculare a alcoolului izopropilic -  

Incendiu în baltă tip Pool fire 

Conductă de vehiculare 

alcool izopropilic în 

secţia de Speciale - 

CR4 

22 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Speciale (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XIV.2. Incendiu/explozie 

la magazia de materii prime: 

substanţa implicată – izooctan 
-  Incendiu în baltă tip Pool fire 

Butoi de stocare 

izooctan 
11 m (radiaţie 

termică) 
- Alte butoaie şi materiale depozitate în 

magazia de materii prime. 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XIV.2. Incendiu/explozie 

la magazia de materii prime: 

substanţa implicată – izooctan 
BLEVE butoi 

Butoi de stocare 

izooctan 
13,2 m (radiaţie 

termică) 
- Alte butoaie şi materiale depozitate în 

magazia de materii prime. 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XV.2. Incendiu/explozie 

la magazia de peroxizi: substanţa 

implicată – peroxid de dibenzoil 

Descompunerea 

explozivă a peroxidului 

de dibenzoil (sau alţi 

peroxizi) 

51 m 

(suprapresiune) 
- Camera frigorifică de depozitare 

peroxizi 
- NU afectează (din cauza 

suprapresiunii); 

Scenariul XVI.1. Emisia întregii 

cantităţi dintr-o butelie în timpul 

manevrării acesteia (8 kg) – 

incendiu tip Jet fire 

Butelie hidrogen 10 m (radiaţie 

termică) 
- Alte butelii de gaze (hidrogen, 

acetilenă, oxigen) 
- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XVII.13. Incendiu/explozie 

la reactorul de polimerizare, 

extractor, condensatoare sau traseele 

aferente – incendiu tip Pool fire 

Reactorul 11R307, 

echipamente şi traseele 

de conducte aferente 

35 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Copolimeri (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XVIII.13. 

Incendiu/explozie la reactorul de 

polimerizare, extractor, 

condensatoare sau traseele aferente – 

incendiu tip Pool fire 

Reactorul 11R370B, 

echipamente şi traseele 

de conducte aferente 

35 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Copolimeri (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

Scenariul XIX.14.Incendiu/explozie 

la reactorul de sulfonare, sau traseele 

aferente – incendiu tip Pool fire 

Reactorul 13R409, 

echipamente şi traseele 

de conducte aferente 

21 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Cationiţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
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Scenariul XX.14.Incendiu/explozie la 

reactorul de sulfonare, sau traseele 

aferente – incendiu tip Pool fire 

Reactorul 13R409N, 

echipamente şi traseele 

de conducte aferente 

21 m (radiaţie 

termică) 
- Echipamente de proces din secţia de  

Cationiţi (reactoare, vase de preparare 

etc.) 

- NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
 

XXIV.4. Scurgeri de gaze în camera 

centralei termice/explozie – Incendiu 

tip jet fire 

Conductă de alimentare 

cazan de aburi 
8,7 m (radiaţie 

termică) 
- Cazanul de aburi; - NU afectează (din cauza 

radiaţiei termice); 
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IV.B.1.7. Concluzii şi recomandări în urma analizei cantitative şi a efectului Domino 

Scenariile care depasesc limitele amplasamentului sunt cele cu dispersii toxice de 

substanţe toxice ca trioxidul de sulf, dicloretanul, metanolul, 2-dimetilaminoetanolul, în urma 

ruperii furtunului flexibil pe timpul descărcării din autocisternă sau fisurării rezervorului de 

stocare. Un alt scenariu este explozia peroxidului de dibenzoil în urma descompunerii rapide. 

Trebuie amintit faptul, că frecvenţele estimate sunt generice, extrase din baze de date 

şi nu ţin cont de măsurile de siguranţă de pe amplasamentul studiat. În realitate, prin 

respectarea procedurilor de lucru şi măsurilor de siguranţă aceste frecvenţe pot fi mult mai 

scăzute.  

În practica industrială riscul poate fi micşorat prin mai multe modalităţi, şi anume: 

- Prin scăderea consecinţelor scenariilor: utilizând diferite sisteme automate de oprire 

a scurgerilor (la căderea presiunii se opreşte pompa prin interblocare); sisteme automate de 

stingere; sisteme de sprinklere şi perdele de apă pentru spălarea norului toxic; sisteme 

automate de ventilaţie etc. 

- Prin scăderea frecvenţei scenariilor: utilizând automatizare performantă; prin 

instalarea a mai multor bariere de siguranţă; instalarea senzorilor de gaze etc. 

- Prin scăderea probabilităţii de apariţie unor erori de operare de natură umană: prin 

proceduri de lucru pentru fiecare etapă de operare; instruiri tehnice periodice ale operatorilor; 

exerciţii şi simulări periodice pentru minimizarea timpului de reacţie şi de intervenţie; 

- Prin întreţinerea adecvată a echipamentelor: verificări tehnice periodice; schimbarea 

pieselor uzate etc. 

- Prin informarea populaţiei şi a operatorilor din vecinătate; 

- Prin dezvoltarea unor planuri de urgenţă internă eficiente. 

Pentru reducerea riscului de accidente majore ce implică substanţe periculoase de pe 

amplasament sunt recomandate implementarea următoarelor măsuri: 

- Elaborarea unei proceduri de management al incidentelor pentru protecţia traficului 

rutier pe drumul DJ105C din vecinătatea amplasamentului,  

- instruiri tehnice periodice (trimestriale) ale operatorilor privind procedurile de lucru 

pe timpul descărcării autocisternelor,  

- instruiri tehnice periodice (trimestriale) ale operatorilor privind proceduri de 

intervenţie în caz de situaţie de urgenţă internă, 

- exerciţii/simulări periodice (anuale) privind intervenţia în caz de situaţie de urgenţă 

internă, pentru minimizarea timpului de reacţie şi de intervenţie; 
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- întreţinerea adecvată a echipamentelor: verificări tehnice periodice; schimbarea 

pieselor uzate etc. 

Prin implementarea acestor măsuri estimăm scăderea frecvenţei accidentelor posibile 

care implică substanţele periculoase mai sus menţionate în intervalul de frecvenţă 1x10
-5

 - 

1x10
-6 

evenimente/an, conducând astfel la compatibilitate teritorială în cazul următoarelor 

scenarii 

 

Efecte domino  în  interiorul amplasamentului (domino intern), pot avea loc datorită 

numărului mare de substanţe inflamabile din categoriile 1, 2 şi datorită proceselor chimice 

discontinue (de obicei cu risc mai ridicat) şi cu reacţii puternic exoterme în anumite faze de 

producţie. 

Evenimentele tip domino pot fi evitate cu respectarea strictă a procedurilor de lucru şi 

întreţinerea periodică a echipamentelor. 
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IV.C.  Analiza accidentelor şi incidentelor din trecut (analiza istorică)  

 

Lecţii învăţate şi măsuri pentru a preveni recurenţa  

Intrucât pe amplasamentul Purolite nu au avut loc accidente, s-au analizat evenimente 

produse la nivel mondial cu implicarea unor substanţe prezente pe amplasament. 

Se analizează 17 accidente întâmplate cu substanţe uzuale din instalaţia Purolite, 

astfel: 

- cu oleum 3 cazuri, 1990, 1991, 1993; 

- cu acid sulfuric 2 cazuri, 1991, 2005; 

- cu acid clorsulfonic un caz, 1991; 

- cu dicloretan 3 cazuri, 1990, 1998, 2010; 

- cu trimetilamina un caz, 1997; 

- cu stiren 4 cazuri, 1979, 1986, 2004, 2005; 

- cu metanol 2 cazuri, 1988, 2004. 

- cu o răşină schimbătoare de ioni cationică pe bază de stiren (SAC) cu grupe 

sulfonate, Dowex-50 pentru separare izotopi radioactivi de Americiu în acid azotic un caz din 

1976, Hanford, US. 

 

OLEUM 

Accident 1. 

Cauze: 

Proceduri de întreţinere deficitare (garnitură defectă pe o conductă de alimentare  între 

rezervorul de stocare şi instalaţia de producţie a produs o scurgere) 

Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

Schimbarea tuturor garniturilor de etanşare la conductele pentru oleum şi controale 

regulate ale garniturilor la conducte pentru oleum. 

Accident 2.  

Cauze: 

Cauze neelucidate (scurgere da acid sulfuric fumans/oleum dintr-un depozit amplasat 

la subsol) 

Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

Decizie de abandonare a procesului   
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Accident 3. 

Cauze: 

 Existenta de SO3 solid cristalizat. pe un traseu al unui vas de oleum  a determinat 

cresterea presiunii şi lichidul a fost forţat să curgă printr-o conductă de preaplin într-un vas de 

absorbţie cu sulfat de amoniu.  Prin contact s-a eliberat o cantitate de căldură care a produs 

ruperea unei conducte şi evacuarea spre exteriorul instalaţiei a  SO3 vapori 

Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

Partea de sus a rezervorului va fi complet încălzita şi izolată, astfel încât linia de 

ventilare să nu mai fie obstrucţionată. Presiunea din vas va fi măsurată şi înregistrată. Peste o 

valoare de 0,3 bar, o alarmă va fi declanşată. După orice transfer supapa inferioara va fi 

închisă în mod automat. La fiecare operaţie de umplere valva de fund va fi închisă manual. 

Traseele de verificare în instalaţie vor fi analizate şi îmbunătăţite. Prin măsuri organizatorice 

minuţioase se va asigura că operaţiunile anormale/atipice în cadrul instalaţiei vor fi 

alarmate/avertizate imediat. 

ACID SULFURIC 

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Operatorul a realizat prea târziu că soluţia de sulfat de amoniu şi carbonat de amoniu a 

devenit bazică şi a adăugat brusc o soluţie de acid sulfuric 60%. Aceasta a dus la o producere 

anormală de dioxid de carbon şi amoniac care au supra presurizat rezervorul, care a explodat 

din cauza capacităţii neadecvate de evacuare a  presiunii (supapa şi închiderea  hidraulică cu 

care era echipat rezervorul nu a fost suficientă pentru a face faşă la presiunea de vârf 

generată). Explozia şi colapsul rezervorului a cauzat eliberarea soluţiei , care a fost parţial 

recuperată în bazinul de retenţie a rezervoarelor şi parţial, în curte. Restul soluţiei a fost 

colectat, prin intermediul reţelei de canalizare, în bazinul de urgenţă . 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 A fost prevăzută aparatură pentru monitorizarea continuă a pH-ului soluţiei recirculate 

pentru a evita dezvoltarea de reacţii nedorite si s-a  stabilit îmbunătăţirea proiectării mecanice, 

acordând o atenţie deosebită dispozitivelor de evacuare a presiunii. 

 Accident 2. 

 Cauze: 

 O scurgere din conducta cu apă de răcire care trece pe sub parcul de rezervoare. 

Conducta era realizată din beton armat şi a fost utilizată  mai mulţi ani, fără ca probleme 
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majore  să fie identificate vreodată. Scurgerea a spălat şi slăbit solul sub fundaţiile 

rezervorului conţinând acid sulfuric. Digul a fost, de asemenea, deteriorat. Rezervorul s-a 

rupt, deoarece s-a produs o distribuţie inegală a greutăţii şi 16300 tone de acid sulfuric a 

deversat în cuvă şi s-a amestecat cu  apă sărată. S-a format un nor de acid clorhidric. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Imediat după incident a început o inspecţie a întregii zone industriale pentru a evalua 

dacă există alte instalaţii importante (din perspectiva siguranţei), în care ar putea avea loc un 

incident similar. Deoarece celelalte conducte de alimentare pentru lichidul de răcire în zona 

de docuri nu pot fi garantate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, mai ales că s-a scurs acid 

sulfuric în conducte în timpul incidentului, a fost luată  imediat decizia de a stabili conducte 

noi.  Noile conducte sunt realizate din material plastic, şi se află suprateran de-a lungul 

ţărmului în zona docurilor. Analizele de risc au fost efectuate şi noua conductă a fost pusa în 

funcţiune. Conductele vor fi acoperite de macadam.O scădere puternică a presiunii, poate 

indică faptul că ceva grav s-a întâmplat cu conducta. Prin urmare, noile conducte sunt 

instalate cu o protecţie la presiune scăzută, care  opreşte pompele dacă presiunea scade sub un 

nivel mai mic decât cele aşteptate în cadrul condiţiilor normale de funcţionare. S-a început să 

se lucreze asupra ghidurilor aplicabile pentru conducte subterane în zona companiei. Alegerea 

materialului, condiţii de teren, apropierea de instalaţiile care depind de presiune, dimensiunea 

şi măsurile de protecţie luate sunt unii dintre parametrii care vor fi luaţi în considerare. S-a 

început, o revizie de rutină, în scopul de a spori atenţia pe conducte supraterane.  

  

 ACID CLORSULFONIC 

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Nerespectarea  instrucţiunilor de operare (un operator a alimentat ftalocianină de cupru 

la un debit prea mare la acidul clorosulfonic determinând o creştere rapidă a temperaturii în 

amestecul de reacţie,  spumarea amestecului şi o formare violentă de acid clorhidric. Instalaţia 

a fost acoperită de un nor de gaze toxice). 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Modificarea buclei de reglare a temperaturii iar senzorul de spumă instalat sa fie 

conectat în aşa fel încât reacţia sa poata fi întreruptă atunci când spuma este în creştere. 
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DICLORETAN 

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Ruptura conductei datorită eroziunii interne determinate de acţiunea abrazivă a 

particulelor solide conţinute în fluidul circulant ce a subţiat pereţii conductei. În timpul 

programului de testare săptămânal doi operatori de întreţinere au început să testeze valvele de 

izolare şi o pompă cu piston de rezervă. în instalaţia de producere a clorurii de vinil  prin 

piroliză de dicloretan la alimentarea unui  cuptor de piroliză/cracare termică cu serpentine de 

ţeavă într-o platformă petrochimică. Gazele rezultate la cracare sunt formate din: clorură de 

vinil; dicloretan netransformat; acid clorhidric.  Informaţiile suplimentare au confirmat că 

instalarea unei diafragme cu un diametru interior mai mic decât cel iniţial proiectat (pentru a 

se obţine o măsură mai exactă a debitului de lichid) a agravat eroziunea.  Reducerea 

diametrului interior al diafragmei a determinat o creştere a vitezei lichidului şi a efectelor de 

turbulenţă.  De fapt, tubulatura de conducte, într-o zonă 10-60 cm aval de diafragmă, a arătat 

o eroziune mai mare decât în secţiunea amonte şi când pompa de rezervă a fost pornită, fluxul 

de lichid a fost suficient pentru ruperea conductei. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 După accident s-au făcut studii pentru identificarea de materiale rezistente la eroziune 

şi proiectarea unei rute noi de conducte pentru a reduce pericolul de eroziune în zonele de 

după diafragmă şi s-a schimbat sistemul de măsurare debit. 

 Accident 2. 

 Cauze: 

 Accidentul s-a produs în instalaţia de producere a clorurii de vinil prin piroliza de 

dicloretan la pornirea instalaţiei de piroliză/cracare termică a EDC într-un cuptor cu 

serpentine de ţeavă (reacţie endotermă) într-o platformă petrochimică. Au existat trei avarii la 

gazul metan de încălzire datorită presiunii prea mari a gazului de încălzire. Alarmele au 

semnalizat temperaturi ridicate ale pereţilor tubului de reacţie. S-a încercat reducerea 

temperaturii prin creşterea alimentarii cu EDC (1,2-dicloretan). Conducta de transfer de gaz 

cracat de piroliză între cuptor şi răcitorul quench a explodat. Gazul de piroliză eliberat s-a 

aprins imediat. Ventilele  de alimentare EDC au fost închise.  Dicloretanul ECD din răcitor a 

curs invers şi a alimentat focul. 
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 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Fiecare spiră de conductă de cuptor de piroliză va fi echipată cu un sistem de măsurare 

a temperaturii gazului de piroliză pentru a fi decuplat conform unei logici redundante de 2 din 

3 (clasa A de protecţie). Printre alte funcţii de control şi comandă atunci când aceste  

temperaturi sunt atinse se procedează la:  închiderea gazului de încălzire, închiderea 

alimentarii cu EDC, deschidere inertizări cu azot la grupele de conducte de piroliză. 

 Se recomandă să se realizeze în fluxul de gaz de piroliză pentru fiecare spiră de 

conducte un sistem de măsurare a gradientului/profilului de temperaturi cu alarmă, ca ghidare 

pentru personalul instalaţiei în timpul fazei de pornire. 

 Pentru depistarea timpurie a defecţiunilor de coroziune sau eroziune termenul de 

inspecţie a ţevilor cuptorului de piroliză este stabilită la 1 an . Se vor face determinări 

dimensionale la fluaj şi analize de carburare.  În timpul funcţionării la fiecare şase luni 

coturile conductelor de gaz de piroliză dintre cuptor şi primul răcitor trebuie testate pentru 

defecte în corelare cu testarea cu raze X a sudurilor. 

 De verificat automatizarea, măsurătorile de debit şi de temperatură  şi funcţionarea 

compresoarelor. 

 Accident 3.  

 Cauze: 

 Descărcare datorata vaporizării unui amestec de VCM (clorură de vinil monomer) / 

EDC (dicloretan), prezent într-un rezervor separator pe reţeaua de ventile de evacuare de 

avarie a unităţii. Rezervorul deja conţinea EDC (funcţionare normală), dar a fost umplut de 

VCM după deschiderea unei valve de proces ca urmare a perturbării în funcţionarea unei 

coloane de purificare VCM. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Operatorul trebuie să se asigure că substanţa periculoasă corectă este încărcată în 

rezervorul corect. Trebuie implementate echipamente şi măsuri de securitate pentru a evita 

amestecarea substanţelor când se încarcă 

TRIMETILAMINA 

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Eroare umană/greşeală în închiderea unei valve de umplere în timpul unei operaţiuni 

de rutină (trimetilamina lichidă dintr-un rezervor umplut a deversat şi a ajuns la un scruber de 

spălare a gazelor, iar baza turnului s-a rupt. Distrugerea unui turn de spălare a gazelor 
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provocată de revărsarea lichidului dintr-un rezervor a condus la eliberarea de substanţe care 

prin evaporare formează un nor toxic). 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 A existat o întârziere în obţinerea de informaţii cu privire la compoziţia produsului, 

provocând confuzie la începutul accidentului. Notificarea imediată de către industrie este 

esenţială. 

 

STIREN  

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Lipsa de lubrifiere la un lagăr al roţii unui vagon a cauzat o creştere a frecării şi 

supraîncălzirea  axului. Frecarea a determinat arderea cutiei axului care a cauzat ruperea osiei 

şi a avut ca rezultat pierderea unuia dintre cele patru axe şi deraierea mai multor vagoane 

(vagoanele deraiate conţineau clor, propan, butan, toluen şi stiren). 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Nu sunt specificate 

Accident 2. 

 Cauze: 

 Accidentul s-a produs din cauza pierderii alimentării cu energie electrică, care a 

condus la o polimerizare exotermă “runaway” necontrolată în două reactoare. Astfel a avut 

loc o creştere a presiunii şi a temperaturii provocând ruperea discurilor de spargere şi eşaparea 

conţinutului reactorului în atmosferă. O indicaţie falsă în camera de control (din cauza 

funcţionarii defectuoase a aparatelor) a cauzat o întârziere în luarea de măsuri. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 După accident, au fost stabilite următoarele măsuri: 

- revizuirea sistemului de alimentare cu energie pentru a evita căderile totale de tensiune; 

- instalarea de senzori redundanţi  (temperatură, presiune, etc.)  pentru a urmări parametrii şi 

evoluţia polimerizării;  

- instalarea unei baterii de condensatoare  

- studii suplimentare privind o injecţie de inhibitori  mai eficace. 

 Măsuri de limitare a efectelor accidentului: 

- studii privind golirea de siguranţă,  controlată a masei de reacţie când este necesar 
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- studii privind spargerea discului de rupere şi eliminarea şi colectarea în siguranţă a 

materialului evacuat. 

 Accident 3. 

 Cauze: 

 Inertizarea inadecvată şi lipsa procedurilor de inertizare în proces. 

- Inertizarea în proces nu a fost efectuată înainte de a fi dezasamblat ventilul şi nu exista nici o 

procedură de inertizare scrisă.  

- Lucrările necorelate pe etaje. Permis de lucru în siguranţă inadecvat:  lucrările la cald 

(sudură şi taiere, etc.) au fost permise  la etajul superior .  

- nu s-a  măsurat concentraţia gazelor combustibile  în conducte, dar s-a permis să fie 

demontat ventilul. 

 Focul a apărut din cauza amestecurilor de vapori de SM (Stiren Monomer) şi EB 

(Etilbenzen) din conducte care nu au fost corect purjate şi din vasele de proces. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Procedura  de purjare trebuia pregătită astfel încât toţi vaporii periculoşi  în conducte 

şi vase de proces să fie eliminate şi  trebuia inclus un timp adecvat de purjare, măsurarea 

periodică a concentraţiei de gaz combustibil, un traseu de purjare;  

- montarea blindului cu grosime corespunzătoare, cu flanşă şi şuruburi standard  pentru traseul 

respectiv; 

 Toate lucrările trebuiau să fie permise numai după asigurarea condiţiilor de siguranţă 

necesare. 

 Accident 4. 

 Cauze: 

 Generatoarele  Diesel de urgenţă prevăzute în caz de întreruperi de curent electric  nu 

au pornit suficient de repede pentru a asigura răcirea reactoarelor  în timpul fazei de oprire de 

avarie a instalaţiei. S-a produs o reacţie run away, spargerea discurilor de rupere la două 

reactoare ale liniei 1 şi de asemenea spargerea unui disc de rupere la un al treilea reactor pe 

linia 2 şi care au provocat eliberarea de stiren. 

În astfel de circumstanţe, se prevede că instalaţiile transferă produsele de la cele două unităţi 

pe colectorul de eşapare supape la instalaţia de faclă a fabricii. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 A fost prezentat un raport asupra cauzelor nepornirii generatoarelor Diesel de avarie,  

- pornirea secvenţială a generatoarelor electrice a fost modificată  
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- evaluarea riscurilor şi planul de urgenta la faţa locului au fost finalizate  

 Aceste măsuri au permis operatorului să pornească instalaţia de polimer din nou. 

 Autoritatea de profil a propus să se emită un decret prefectural suplimentar care 

impune operatorului  să revizuiască toate generatoarele de Diesel de urgenţă prezente în 

instalaţia petrochimică şi  de a efectua un studiu de identificare a tuturor punctelor de 

eliberare potenţiale ale substanţelor periculoase în instalaţie, inclusiv natura substanţelor şi 

cantităţile care ar putea fi eliberate. 

 

METANOL 

 Accident 1. 

 Cauze: 

 Procedurile de operare nu erau bine definite şi instruirea personalului era insuficientă. 

O operaţie de amestecare greşită într-un reactor în zona de producţie ar fi putut provoca o 

explozie urmată de un incendiu. Muncitorul care a efectuat operaţiunea greşită a fost singur în 

instalaţie. În timpul procesului în care o emulsie de ulei şi apă a fost preparată prin adăugarea 

de diverşi tesioactivi oxietilenici într-un reactor, o amestecare greşită cu hidrură de sodiu a 

determinat o eliberare de hidrogen şi probabil datorită unui control greşit al PH ului  a avut ca 

rezultat o explozie. 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 S-a constatat violarea regulilor de securitate si lipsa totală a unui plan de urgenţă 

internă. 

 Accident 2.  

 Cauze: 

 Cedarea conductei datorită efectului de lovitură de ciocan de lichid (liquid hammer). 

Pierderea de metanol s-a produs în timpul transferului de la o navă într-un rezervor pe uscat 

prin  echipament transfer prin conducte/flanşe 

 Lecţii învăţate/măsuri pentru prevenirea recurenţei: 

 Adaptarea procedurilor de lucru astfel încât să se prevină schimbarea între tancuri în 

timp ce se menţine pomparea.  

 Timpul de închidere al valvelor mărit pentru a preveni şocurile de creştere a presiunii. 

 Verificarea tuturor ventilelor pentru instalare corectă. Construcţia compensatorului 

adaptată la presiuni mari. 
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Accidente cu răşini schimbătoare de ioni 

Utilizarea răşinii schimbătoare de cationi se consideră a fi  metodă de separare 

rezonabilă pentru operaţiunile de recuperare 1978/1979 pentru a recupera izotopul 241 Am 

din soluţii industriale 

O coloană mare (diametrul de 6  inch cu lungimea de 36 inch) de  cationit Dowex 50 

răşină schimbătoare pe bază de polistiren reticulat cu gruparea funcţională sulfonat SAC a fost 

lăsată încărcată cu izotopul radioactiv de 241 Americiu (
241

Am) într-un  mediu de acid azotic 

pentru aproximativ 6 luni. După începerea operaţiei de eluţie răşină cu 7 M HNO3, o reacţie 

de descompunere rapidă tip  „runaway” a fost observată, aparent ajutată de presurizarea în 

coloană. Accidentele produse  până în prezent au fost cel mai bine caracterizate ca deflagraţii, 

mai degrabă decât explozii, cu spargerea vaselor metalice din „SS 304L, schedule 10”. 

Accidentele industriale care implică răşini polistirenice şi acid azotic au avut loc în 

mod universal la temperatură ridicată. Studiile menţionate anterior pentru a reproduce 

condiţiile de iniţiere a acestor reacţii exoterme auto-catalizate au găsit cea mai mică 

temperatură de iniţiere la 135
0
C. 

Concluzii: Ulterior s-a renunţat la răşinile pe bază de copolimer stirenic sulfonat, şi au 

fost înlocuite cu Reillex HPQ polypyridine base anion exchange pentru separarea actinidelor. 
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 IV.D.  DESCRIEREA PARAMETRILOR TEHNICI ŞI A ECHIPAMENTULUI 

UTILIZAT PENTRU SECURITATEA INSTALAŢIILOR 

 

 IV.D.1.  Măsuri generale de protecţie existente pe amplasament 

 

 Dispozitivele folosite în amplasament pentru securitatea instalaţiilor pot fi grupate în 

următoarele categorii: 

 Toate utilajele sub presiune sunt prevăzute conform normelor ISCIR cu următoarele 

dotări: 

 - indicatoare locale de presiune care pot fi cu afişaj mecanic (gen manometru) sau cu 

afişaj pe cadran electronic digital sau analogic; 

 - transmitere de presiune electronice care pot avea şi afişaj local dar care sunt 

conectate la calculator pe schema instalaţiei. Acolo unde se impune sunt prevăzute cu alarme 

de minim sau maxim. 

 - regulatoare de presiune mecanice care asigura o presiune constantă stabilită sau 

bucle de reglare care pe lângă elementele de indicare, alarmare şi înregistrare transmit 

comenzi unor elemente de acţionare (Robinete de reglare) pentru ca parametrul să fie 

menţinut în limitele stabilite. 

 - supape de siguranţă sau discuri de rupere a căror refulare este dirijată către locuri 

nepericuloase (sump, instalaţia de neutralizare gaze). 

  În instalaţia Speciale 1 pentru protecţia la exploziile de praf morile de măcinare sunt 

prevăzute cu conducte de explozie care eşapează afara din clădire amestecurile aer/praf în 

curs de explozie prin membrane setate să se spargă sau panouri setate să se deschidă 

ultrarapid la suprapresiuni. Morile de măcinare pulberi sunt prevăzute cu membrane de 

spargere şi obloane de deschidere rapidă pentru protecţia la explozie amestec praf 

combustibil/aer şi eşapare pe trasee dirijate spre exteriorul instalaţiei.  

 Utilajele de ridicat sunt prevăzute cu elemente de siguranţă adecvate conform 

normelor ISCIR. 

 Compresoarele au echipamente de măsură, control – alarmare, protecţii şi reglări 

automate conform normelor ISCIR. 

 Toate cuplajele motor-reductor-utilaje în mişcare sunt prevăzute cu apărători. 

 Toate echipamentele folosite în zonele în care sunt prezente substanţe inflamabile a 

căror vapori pot forma amestecuri explozive sunt în construcţie „antiex”: motoare electrice, 
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angrenaje, aparatura de măsură si control, butoane de pornire şi oprire, cabluri, conexiuni 

cabluri, prize, sisteme de iluminat, de încălzire s.a.  

 Toţi consumatorii de curent electric şi în special motoarele electrice au prevăzute 

sisteme de protecţie relee termice sau electronice care se declanşează la suprasarcina. 

 Sunt prevăzute butoane uşor accesibile pentru oprirea de urgenţă a utilajelor. 

 Toate vasele cu substanţe periculoase lichide (rezervoare, vase tampon, vase de 

stocare intermediare, reactoare, vase de spălare, etc.) au racorduri de aerisire şi traseele de 

eşapare cu supape de siguranţă şi discuri de spargere, racordate după caz la sistemele de 

spălare, absorbţie şi neutralizare gaze sau spre locuri nepericuloase. 

 Vasele de măsură pentru substanţele periculoase (amine, acid clorsulfonic, etc.) sunt 

prevăzute cu trasee de preaplin prin care lichidul, la umplerea vasului din greşeală, se 

reîntoarce în rezervorul din care au fost pompate pe lângă racordurile la aerisiri spre scrubere. 

 Toate rezervoarele pentru substanţe periculoase lichide sunt prevăzute cu indicatoare 

locale si transmitere de nivel la tablou şi ventil de golire dublat.  

 Rezervoarele sunt prevăzute cu supape de respiraţie pentru protecţia la vidare şi la 

suprapresiune, cu injecţie de azot la depresiune şi cu trasee de refulare la suprapresiune 

dirijate către instalaţiile de neutralizare gaze. De asemenea, sunt prevăzute cu sisteme de 

încălzire sau răcire, ce se operează in funcţie de fluidele stocate şi de anotimp. 

 Utilajele în care este necesar să se menţină temperatura între anumite limite sunt 

prevăzute cu sisteme de încălzire sau/şi răcire după caz, cuprinzând:  

  - mantale, serpentine interioare, exterioare sau semiserpentine; 

  - inele de stropire exterioare; 

  - racorduri la sursele de agent termic; 

  - izolaţie termică;  

  - reglare de temperatură cu ventilul de acţionare pe intrarea agentului termic; 

- transmitere de temperatură cu alarmare locală sau în tablou; 

  - pentru conductele fluidelor ce o impun sunt folosite fie însoţiri cu abur de 

presiune joasă, fie sisteme electrice cu rezistenţe de încălzire acolo unde condiţiile o impun. 

 Acolo unde parametrul este deosebit de important sistemul de alarmare este 

independent de sistemul de reglare, respectiv bucla de măsurare/indicare/alarmare şi bucla de 

reglare. 

 În cazul reactoarelor de polimerizare încălzirea şi răcirea se efectuează cu un sistem 

automat, în cascadă, pentru încălzire folosindu-se apă recirculata cu pompa în circuit cu vas 
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de expansiune şi injecţie de abur prin injector/apă sau directă, iar pentru răcire sunt prevăzute 

trei surse de agent termic apă răcită , apă refrigerată  şi sola glicolică.  

 Unele reactoare (cu regim de reacţie exoterma) sunt racordate la vase quench pentru 

inundarea cu apă în cazul în care temperatura de reacţie nu mai poate fi ţinuta sub control. 

Şi în cazul celorlalte reactoare şi o unor condensatoare sunt prevăzute surse de răcire 

alternativă. 

 În cazul întreruperii energiei electrice ventilele automate trec pe deschis pentru apă 

de răcire manta la reactoarele chimice cu reacţii exoterme. 

 Pentru cazurile în care o substanţă periculoasă (materie primă lichidă) este utilizată şi 

este vehiculată în mai multe părţi ale instalaţiilor, sunt instalate sisteme de interblocare 

(selectare automată) cu cheie unică în tablourile locale, pentru a nu exista posibilitatea de 

pompare a substanţei pe un alt traseu decât cel selectat. Tablourile locale sunt situate la 

rezervoarele de depozitare materii prime lichide şi la vasele de măsură. 

 Traseele de alimentare a echipamentelor (în principal reactoare) pe care este necesar 

să se lucreze cu anumite debite sunt prevăzute debitmetre cu indicare locală sau/şi transmitere 

în camera de comandă şi ventile de reglare. 

 Utilajele în care este necesar să se menţină un anumit PH sunt prevăzute cu pH-metre 

cu indicare locală sau/şi transmitere cu indicare şi înregistrare în camera de comandă.  

 Utilajele în care este necesar să se menţină un anumit nivel sunt prevăzute cu 

indicare locală de nivel sau/şi transmitere cu indicare în camera de comandă. Rezervoarele de 

materii prime lichide şi vasele de măsură sunt prevăzute cu indicare de nivel, transmitere de 

nivel şi alarmă de nivel maxim. În cazul SUMP-urilor alarmarea pentru nivel maxim este 

independentă de reglarea de nivel care controlează pompele.  

 Utilajele în care este necesar să se menţină o anumită turaţie sunt prevăzute cu 

sisteme de măsurare a acesteia şi indicare locală sau/şi transmitere în camera de comandă; 

Reglarea turaţiei la agitatoare, pompe sau ventilatoare se face cu ajutorul invertoarelor 

(variatoare de turaţie prin variaţia controlată a frecvenţei) montate în camerele electrice. 

 Utilităţile au presiunea reglată şi sunt contorizate la intrarea în amplasament. 

 Toate încăperile clădirilor au sisteme de iluminat de siguranţă. 

 Pentru lămpile portative sunt prevăzute alimentări la joasă tensiune 12 V prin 

transformator coborâtor de tensiune 240 / 12V. 

 Zona închisă din instalaţia Clormetilare are regim special şi este prevăzută cu: 

  - reactorul de clormetilare care este complet izolat constructiv într-o cameră 
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închisă; 

  - sistem tip cutie dublă, a doua conţine scruberele şi sunt dotate  cu sisteme de 

ventilaţie independente; 

  - sistem de siguranţă pentru limitarea accesului persoanelor; 

  - personalul de intervenţie intră numai cu masca cu aer alimentată prin furtun 

la reţeaua de aer filtrat; 

  - monitorizare permanentă a conţinutului de clordimetileter şi bis-clormetileter  

în camera reactorului cu cromatograf de proces cu valoare de alarmare 1 ppb (părţi pe 

miliard);  

  - coşul de dispersie al sistemului de scrubare de la clormetilare are un punct de 

măsurare cuplat la cromatograful de proces cu valoare de alarmare 10 ppb (părţi pe miliard). 

 Robinetele automate cu acţionare automată trec pe poziţie de siguranţă (“normal 

închis” sau ”normal deschis” după caz) atunci când sistemul de acţionare (electric sau 

pneumatic) cade accidental, astfel încât să se asigure securitatea instalaţiei.  

 Pentru cazuri de urgenţă când alimentarea cu energie electrică se întrerupe în 

amplasament există un generator electric cu motor Diesel care intră în funcţiune asigurând 

minimum necesar de energie electrică pentru a putea controla în siguranţă procesele 

tehnologice în desfăşurare. Generatorul Diesel este amplasat în clădirea staţiei principale de 

distribuţie într-o încăpere alăturata. 

 Pe traseele care vehiculează substanţe periculoase robinetele automate sunt izolabile  

cu robinete manuale şi au şi baipas. 

 Capacele (gurile de vizitare) ale utilajelor cu părţi în mişcare: site sortatoare, mori 

s.a. sunt prevăzute cu contacte de interblocare cu oprirea utilajului în momentul deschiderii 

lor. 

 Monitorizarea funcţionării instalaţiilor, reglarea unor parametrii şi înregistrarea se 

face centralizat folosind calculatoare cu programe special destinate. 

 Calculatoarele funcţionează independent. În Biroul supervizorilor şi a Managerului de 

Producţie există o reţea care permite vizualizarea pentru calculatoarele din Camera de 

comandă şi Apă Demi – utilităţi. Această reţea are un terminal şi la o camera de supraveghere 

a instrumentaţiei în  departamentul de întreţinere IT/AMC. Celelalte calculatoare funcţionează 

independent şi sunt legate la tabloul de comandă într-o reţea de vizualizare extinsă (sistem 

DCS). 
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 Rezervoarele în care sunt depozitate produse inflamabile (materii prime lichide) sunt 

prevăzute cu pernă de azot cu presiune reglată. De asemenea sunt prevăzute cu trasee de 

injecţie azot reactoarele în care sunt utilizate substanţe inflamabile. 

 Pe amplasament sunt două centrale de avertizare incendiu. Prima cu 16 zone, pentru 

spaţiile de producţie şi magazii  şi a doua pentru Clădirea Speciale 1.  

 În cele două camere din extindere Speciale (CR4) există: 

- Două detectoare de flacără cu senzor UV câte o unitate pentru fiecare cameră,  

- Două Unităţi de Detecţie fum prin Aspiraţie, echipate cu cate doi detectori, câte o unitate 

pentru fiecare cameră. 

- Detectoare de fum cu camera de ionizare în construcţie normal: 

              - Speciale 1  

- Detectoare de fum cu camera de ionizare în construcţie antiex: 

               - Camera de comandă  

Butoanele sunt de tip energizat, respectiv alarma se declanşează prin spargerea geamului cu 

care sunt prevăzute acestea. 

 La descărcarea lichidelor inflamabile din autocisterne se instalează legătura de 

echipotenţial între cisternă şi instalaţia de descărcare pentru descărcarea sarcinilor 

electrostatice. Toate componentele metalice ale instalaţiilor sunt legate la împământări, cu 

valori măsurate a rezistenţelor sub valoarea din normativele în vigoare, pentru descărcarea 

eventualelor tensiuni reziduale. 

 Toate flanşele conductelor şi armăturilor prin care se vehiculează lichide inflamabile 

sunt prevăzute cu legături de echipotenţial pentru descărcarea sarcinilor electrostatice. 

 În zonele clasificate Ex. se utilizează numai scule şi dispozitive antiscântei. Operarea 

instalaţiilor se face numai de către personal propriu specializat şi instruit. 

 Sunt elaborate proceduri şi instrucţiuni în sistemul de management care conţin inclusiv 

instrucţiunile de operare ale instalaţiilor.  

Incinta amplasamentului este delimitată de un gard metalic şi este iluminată pe timp de 

noapte. 

 Este asigurată supravegherea permanentă a perimetrului.  

 

 IV.D.2.  Măsuri de protecţie împotriva scurgerilor accidentale   

 Măsurile principale sunt enumerate la capitolul 4.D.1.   

 O măsură importantă în zona de conectare cisterne cu pompele de golire spre 
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rezervoare este schimbarea garniturilor vechi cu garnituri noi la toate îmbinările prin flanşe ce 

se desfac şi se cuplează, măsura prevăzută expres în toate instrucţiunile de lucru de la 

rezervoare.  

 O altă măsură este prevederea tuturor capetelor furtunelor de conectare la cisternele 

auto cu ventil de izolare pentru a nu se scurge în mediu substanţele chimice din furtun şi 

conducte la dezasamblarea acestuia de la ventilul cisternei.  

 Toate sistemele de alimentare sunt prin conducte închise, nu conţin operaţii de 

deconectare şi reconectare conducte, cu excepţia manevrelor de descărcare cisterne, care au 

instrucţiuni şi dotări separate. 

 Depăşirile de nivel la vasele de dozare volumetrica au trasee de deversare pe preaplin, 

colectare şi returnare la vasele de depozitare. 

 În cazul erorilor la preparare şarje sunt prevăzute vase şi bazine de colectare temporară 

pentru analiza şi recuperarea substanţelor utile, iar în cazul situaţiilor nedorite se face 

deversarea controlata la Sump pentru preepurare şi pompare la Staţia de tratare ape reziduale 

de la Viromet.   

 Spălările multiple în trepte de concentraţie cu  substanţe refolosibile se colectează în 

baterii de vase pentru analiza şi refolosire.  

 Un singur fenomen menţionat în instrucţiuni este spumarea unei şarje ce se poate 

antrena parţial pe traseele de aerisire spre scrubere şi parţial poate deversa pe manlocul 

reactorului. Este prevăzut un skid de antispumare cu antispumant. 

 Ciclurile operaţionale ale şarjelor din instalaţiile fabricii cuprind atât lucru la presiune  

atmosferică cu manlocul nestrâns în şuruburi pentru  luarea de probe analitice cât şi faze de 

lucru cu substanţe toxice sau de lucru la temperatura şi presiune cu manlocul închis şi 

şuruburile strânse. Detaliile fazelor operaţionale sunt atent descrise în instrucţiunile de lucru. 

Majoritatea vaselor sunt prevăzute cu discuri de spargere şi cu supape de siguranţa (înseriate 

sau în paralel) pe traseele spre scruberele de spălare şi neutralizare. 

 Operaţii ca transferul la alte vase se fac prin pompare şi echilibrare de presiune sau cu 

presurizare cu azot sau aer şi cu manlocul închis. Unele operaţii de transfer între vase se fac 

cu vacuum, vasele fiind proiectate pentru „full vacuum/vid complet”. 

  

 IV.D.3.  Asigurarea energiei de urgenţă   

 Pentru cazuri de urgenţă când ambele linii de alimentare cu energie electrica de 6KV 

de la Viromet sunt scoase din funcţiune este prevăzut un generator electric cu motor Diesel 



 

Raport de Securitate 

S.C.  PUROLITE S.R.L. Victoria 
2017 

 

Elaborat de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 263 

 

care intră în funcţiune cu pornire manuala asigurând  un minim de energie electrica pentru a 

putea menţine şi opri în siguranţă procesele tehnologice în desfăşurare, conform 

instrucţiunilor de lucru la Secţiile copolimer, cationit, anionit, tratare gaze reziduale, tratare 

ape reziduale şi utilităţi.   

 Instrucţiunile şi operaţiile în caz de cădere tensiune sunt listate în tabloul de comandă 

şi în camera generatorului Diesel.  Instrucţiunile conţin:  

- Procedura de trecere pe Diesel,  

- Procedura de reconectare la Staţia de 110KV,   

- Lista 2. Lista cu echipamentele ce pornesc automat şi care trebuie oprite înainte de a porni 

generatorul DIESEL,  

- Lista 1. Lista cu echipamentele ce pot fi pornite în caz de avarie la sistemul de alimentare cu 

energie electrica şi la funcţionare temporară în regim de avarie cu generatorul DIESEL. 
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V. Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui 

accident major 

V.A. Descrierea echipamentului instalat în cadrul amplasamentului pentru 

limitarea consecinţelor accidentelor majore pentru sănătatea umană şi mediu 

V.A.1. Instalaţii şi dotări de stingere a incendiilor 

- Reţeaua de apă de incendiu 

Alimentare cu apă potabilă, industrială şi de incendiu, Gospodăria de apă: 

A. Alimentarea cu apă a incintei Purolite se face de la S.C. Viromet S.A. conform 

contract din 12 mai 2005  

B. S.C. Viromet S.A. deţine următoarele rezerve: 6000 mc, 4000 mc şi 2x5000 mc în 

gospodăria proprie de apă. 

C. S.C. Purolite S.R.L. mai deţine o a doua alimentare cu apă rece de la comuna Ucea, 

din reţeaua publică pe ţeava DN250 conform contract 230/06.02.2013 cu Aromapa Serv, 

punctul de delimitare fiind căminul de apometru situat la limita de proprietate, apa potabilă se 

livrează în mod continuu. 

D1. Gospodăria de apă - la furnizor VIROMET 

Gospodăria de apă ce deserveşte instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor 

aferente obiectivului “S.C. PUROLITE SRL oraş VICTORIA, str. Aleea Uzinei nr.11 ; jud. 

Braşov, este formată din următoarele elemente principale: 

- Instalaţie de alimentare cu apă pentru refacerea rezervei intangibile; 

- Rezerva de apă pentru prevenirea şi stingerea incendiilor aferente instalaţiei existente 

- Staţia de pompare 

2. Surse de alimentare cu apă: 

- Reţea exterioară tip inel, alimentată din sursa VIROMET, conform contract de 

furnizare utilităţi. 

3. Volume şi debite autorizate: 

- De la furnizor VIROMET în reţeaua exterioară tip inel – debit maxim de 114 mc/h; 

presiunea minimă: 4,7 bar . 

4. Instalaţii de înmagazinare a apei: la furnizor VIROMET. 

Un rezervor metalic cu un volum de 6000 mc, două rezervoare de 5000 mc şi un 

rezervor de 4000 mc, pentru stocarea apei utilizată ca „rezervă intangibilă”, prevăzut cu staţie 

de pompare echipată cu două pompe.  
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5. Reţeaua de distribuţie a apei pentru hidranţi exteriori şi interiori: 

Reţeaua de distribuţie este de tip inelar, formată din conducte cu diametrul de DN 200 

(8”), echipată cu hidranţi DN 100 în număr de 17 (şaptesprezece) hidranţi exteriori 

subterani. Reţeaua inelară a hidranţilor exteriori din incintă este alimentată de la sursa de apă 

Viromet din rezerva intangibilă de 4000mc şi este realizată din conducte îngropate sub 

adâncimea de îngheţ, pe care sunt poziţionaţi cei17 hidranţi subterani Dn100. Ţinând cont de 

extinderea clădirii Speciale 1, supraînălţarea, împărţirea în compartimente de incendiu, la 

reţeaua inelară s-a mai fi racordat încă 1 hidrant exterior suprateran DN100, H 18, cu 

posibilitate de racordare a 2 linii de furtun (astfel se va putea obţine un debit de 10l/s pentru 

acest hidrant), pe latura opusă a clădirii faţă de traseul inelului de hidranţi exteriori, la limita 

de proprietate, spre drum.  

Concluzii: 

În gospodăria de apă Viromet există un rezervor de 4000 mc, pentru stocarea apei 

utilizată ca „rezervă intangibilă”, prevăzut cu staţie de pompare echipată cu doua pompe 

dedicat alimentării inelului de apă rece şi hidranţi exteriori din incinta Purolite printr-o ţeavă 

Olng Dn200 la presiune minimă 4.7bar. 

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor există o reţea de hidranţi exteriori inelară în 

incinta Purolite din care este alimentată o reţea de hidranţi interiori. 

 

Hala de producţie este dotată cu instalaţie de hidranţi interiori, în cutii metalice dotaţi 

cu furtun şi ţevi de refulare tip C, alimentaţi prin conducte Dn 80, la un debit 5 l/s. Hidranţii 

interiori sunt repartizaţi astfel: 

  - Clormetilare – 3 hidranţi; 

  - Aminare – 3 hidranţi; 

  - Copolimer – 3 hidranţi; 

  - Cationiţi - 3 hidranţi; 

  - Speciale – 3 hidranţi; 

  - Speciale 1 – 13 hidranţi; 

  - Zona tranzit materiale– 2 hidranţi; 

  - Deshidratare - Ambalare – 1 hidrant; 

  - Atelier de întreţinere – 3 hidranţi; 

  - Depozit de produse finite – 3 hidranţi. 
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Extinderea Speciale 

În secţia de instalaţii produse Speciale s-a amenajat un spaţiu de producţie de tip 

Cameră Curată format din 5 spaţii (camera curată,camera vacuum parter, camera vacuum  

etaj, intrare ieşire produse şi sas personal). Extinderea de la CR Speciale este prevăzută cu un 

sistem de înăbuşire cu INERGEN. Instalaţia de stins incendiu ce foloseşte gazul INERGEN se 

utilizează pentru stingerea incendiilor în încăperi în care este cerut un mediu electric 

neconductiv, unde curăţenia este o problemă obligatorie (nu lasă reziduuri) şi zona protejată 

este în mod normal ocupată, cerându-se un agent de stingere netoxic cu eficienţă maximă. 

Secţia Speciale 1 

În afară de racordarea încă a unui hidrant exterior suprateran menţionat mai sus, 

pe baza reglementărilor existente sunt amplasate instalaţii cu hidranţi interiori,  reţea inelară. 

Compartimentul nu necesită instalaţii de stingere cu sprinklere având risc mic de incendiu. 

Reţeaua de distribuţie a apei pentru hidranţi în compartiment este inelară, şi este racordata la 

inelul exterior de incendiu. 

 Reţeaua inelară interioară de hidranţi interiori este alimentată din reţeaua inelară din 

incinta de hidranţi exteriori. 

Nu sunt amplasati hidranţi în camerele de producţie, în camerele tehnice unde se 

montează tablouri electrice de forţă şi automatizare ale echipamentelor de producţie şi 

climatizare şi unde apa nu este indicată ca substanţă de stingere. 

Pentru stingerea incendiilor în cadrul zonei tranzit materiale s-au montat 2 hidranţi 

interiori în cutii metalice cu amplasare aparentă, aceştia sunt  racordaţi printr-o reţea 

ramificată în inelul exterior de hidranţi. 

Instalaţia de drencere, cu tamburi deschişi, ce despart compartimentul I de incendiu 

al halei de producţie (cat. A de incendiu: secţiile Copolimer, Anioniţi, Cationiţi) de 

compartimentul II de incendiu al halei de producţie (cat. C pericol de incendiu: secţia 

Deshidratare şi Speciale). Instalaţia de drencere este cu deschidere manuală, alimentată din 

reţeaua de apă de incendiu printr-un branşament de 100 mm. Instalaţia de drencere este 

prevăzută cu 2 racorduri fixe.  

Instalaţia de drencere la magazia de peroxid este alimentată din reţeaua de apă de 

incendiu din magazia de produse finite. 

Instalaţia de spriklere  cu apa separat, în magazia de produse finite alimentate din 

reţeaua de apă de incendiu.  
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Alte echipamente: 

-  Lăzi cu nisip şi lopată ; 

-  Stingătoare de mâna la fiecare tanc şi camerele de comandă (cu spumă) ; 

- Unitate mobilă cu spumă; 

- Kit spillages la parc materii prime/rezervoare şi la magazia de materii prime . 

Dotarea cu stingătoare  

Tabel nr. 5.1 Repartizarea stingătoarelor portabile şi transportabile 

Nr. 

crt. 

Denumire compartiment Total 

1 Hală de producţie, din care: 66 

2 Hala Speciale 1, din care 57 

3 Spaţii anexe din care 14 

4 Depozit materii prime 18 

  

 Alte dotări pentru securitate şi reducerea riscului de producere a unor accidente cum ar 

fi: ventile cu valvă rotativă, protecţia utilajelor la exploziile de praf, sistemul de 

epurare/neutralizare/absorbţie a gazelor de la rezervoarele de acizi şi instalaţia de acid sulfuric 

şi oleum şi sistemul de canalizare, sistemul de colectare şi tratare poluanţi lichizi/ape 

reziduale . 

 Trebuie menţionate de asemenea cuvele de retenţie la rezervoarele de depozitare 

materii prime lichide şi la pompele aferente acestora. pentru colectarea scăpărilor de substanţe 

periculoase în parcul de rezervoare. Rezervor şi reţea de azot la rezervoarele cu produse 

inflamabile şi instalaţiile tehnologice cu pericol de incendiu Rezervoarele în care sunt 

depozitate substanţe inflamabile sunt prevăzute cu pernă de azot. De asemenea sunt prevăzute 

cu trasee de azot reactoarele în care sunt utilizate substanţe inflamabile. 

 Pentru stocarea peroxizilor în magazia de materii prime există o incintă refrigerată şi 

sisteme de răcire şi stingere prin stropire cu apă. 

 Zona reactorului de clorsulfonare unde se apar compuşi foarte toxici ca 

clordimetileter şi bisclormetileter , este dotată cu cromatograf de gaze pentru monitorizare şi 

alarmare a impurităţilor gazoase şi este izolată în două incinte spaţiale concentrice închise cu 

doua sisteme de ventilaţie şi sisteme de depoluare separate şi în care se intră la fiecare etaj cu 

aparate izolante cu mască de respiraţie cuplată cu furtun la o reţea de aer comprimat filtrat. 
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V.A.2. Sisteme de alarmare şi comunicare  

În amplasament sunt asigurate următoarele mijloace de semnalizare/alarmare şi 

comunicare: 

- Două centrale de avertizare incendiu. Prima cu 16 zone, pentru spaţiile de producţie 

şi magazii  şi a doua pentru Clădirea Speciale 1, ambele amplasate la Poarta nr. 2 Centralele 

de avertizare au senzori şi butoane de acţionare în toate locurile ce ar putea prezenta pericol 

de incendiu. 

- Centrală telefonică proprie. Sunt amplasate posturi telefonice în toate camerele de 

comandă ale instalaţiilor precum şi la porţile de acces. Centrala are posibilitatea de a 

funcţiona şi în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică şi este racordată la sistemul 

generatorului Diesel. 

- Staţii de emisie recepţie Sunt folosite de obicei atunci când se fac manevre care 

trebuie coordonate în mai multe locuri simultan.  

- Telefoane mobile cu care sunt dotaţi şefii de tură, supervizorii şi conducerea. 

- Sirenă de alarmare în construcţie antiex amplasată  în vecinătatea porţii de sus (spre 

Viromet). 

 

V.A.3. Mijloace de protecţie 

- Costume de protecţie; 

- Măşti de protecţie cu cartuş filtrant; 

- Aparate de respiraţie cu aducţiune şi 2 aparate izolante cu butelie. 

 

V.A.4. Ajutorul medical 

În amplasament sunt organizate puncte de prim ajutor accesibile permanent în: 

- Camera de comandă; 

- Laborator; 

- Atelierul electric; 

- Atelierul mecanic accesibile permanent. 

Asistenţa medicală este asigurată de un medic de medicină a muncii care efectuează şi 

controlul periodic anual pentru personalul din amplasament. Există truse de prim ajutor.  
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V.B. Organizarea alertării şi a intervenţiei  

 

V.B.1. Organizarea de urgenţă 

La S.C. PUROLITE S.R.L. sunt organizate structurile ce acţionează în situaţii de 

urgenţă, respectiv:  

- Celula pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Centru Operativ cu activitate Temporală (Dispecerat); 

- Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 

La nivelul amplasamentului prin Decizia nr. 32/20.12.2016 este desemnat 

Responsabilul pentru managementul securităţii. 

 

Schema organizării de urgenţă este prezentată în Figura 5.1. 

 

Figura nr. 5.1 Schema organizării de urgenţă la S.C. PUROLITE S.R.L. 
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Organizarea şi atribuţiile Celulei pentru Situaţii de Urgenţă, a Centrului Operativ cu 

activitate Temporară şi a Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă precum şi 

nominalizarea personalului din aceste structuri sunt stabilite în  deciziile de constituire şi 

documentele de organizare şi funcţionare ale acestora. 

Celula de urgenţă se constituie şi funcţionează sub conducerea nemijlocită a 

Directorului General pentru managementul situaţiilor de urgenţă. Celula de urgenţă este 

compusă din Şeful celulei de urgenţă – Director General şi Membrii ai Celulei de urgenţă – 

persoane din conducerea societăţii. Pentru susţinerea activităţilor celulei se constituie un 

Centru Operativ cu activitate temporară.   

 

Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă de la S.C. Purolite S.R.L. este 

constituit conform Deciziei nr. 31/20.12.2016  (copie anexată) şi funcţionează în baza unui 

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă  

 

În caz de  avarii tehnologice având ca efect eliberarea de substanţe periculoase, 

incendiu şi dezastre naturale se constituie următoarele echipe de primă intervenţie pe fiecare 

schimb. 

Echipele de primă intervenţie organizate pe schimburi au responsabilitatea efectuării 

intervenţiei sub conducerea şefilor de schimb până la  sosirea echipelor de intervenţie 

specializate. 

 

V.B.2. Înştiinţarea/alarmarea - notificarea  

V.B.2.1. Alarmarea 

Cazuri de alarmare aplicabile obiectivului 

Cazurile de alarmare aplicabile obiectivului sunt următoarele: 

- Atac terorist sau atac din aer cu distrugeri la instalaţii urmate de incendii şi explozii; 

- Fenomene grave cum ar fi cutremure, având ca efect: avarii la construcţii, scurgeri de 

substanţelor periculoase şi incendii/explozii; 

- Accidente tehnice care pot duce la avarii la instalaţii cu scurgeri de substanţe 

periculoase incendii/explozii. 

Pentru alarmarea personalului angajat, în cazul unui incident/accident cu substanţe 

periculoase se vor folosi dispozitive de alarmare proprii: 
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- telefon, interfon, instalaţie de radioamplificare, hupă de semnalizare acustică, 

telefoane mobile, aparate RTF , semnale luminoase, vocea. Fiecare sector de pe amplasament 

are obligaţia să ia măsuri de dotare cu mijloace de alarmare cu comandă centralizată şi să le 

întreţină corespunzător pentru a putea fi folosite în orice moment. 

Sistemele de alarmare din cadrul amplasamentului sunt activate de către operatorii din 

obiectiv, la dispoziţiile şefului celulei de urgenţă sau din proprie iniţiativă, conform procedurilor 

interne stabilite, în cazul producerii unui accident cu dispersii, incendii, explozii sau dezastre 

naturale. 

Mesajul de alarmare se transmite de către şeful Celulei de urgenţă prin telefon şi va 

cuprinde în mod obligatoriu: locul, momentul producerii şi amploarea evenimentului, natura 

şi cantitatea substanţei  periculoase şi alte date utile asigurării protecţiei. 

Alarmarea în cazul unei situaţii de urgenţă este concepută pe mai multe nivele:  

- Urgenţe care pot fi soluţionate rapid cu mijloace proprii;  

- Urgenţe care necesită intervenţia serviciului public pentru situaţii de urgenţă din 

cadrul ISUJ Braşov;  

- Urgenţe care necesită alarmarea autorităţilor publice locale, autorităţilor cu 

responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, ale sănătăţii şi protecţiei muncii.  

În cazul producerii unui eveniment ale cărui efecte pot depăşi limitele obiectivului, 

unitatea este obligată să notifice autorităţile teritoriale de Protecţia Mediului şi de Protecţie 

Civilă din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care, în funcţie de 

gravitatea situaţiei şi de măsurile impuse, înştiinţează comitetele locale pentru situaţii de 

urgenţă şi alarmează populaţia din zona posibil a fii afectată. 

Înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor şi populaţiei se va executa prin: 

- mijloace acustice: sonerie electrică; 

- mijloace radio: staţii fixe si mobile; 

- linii telefonice, fax şi e-mail; 

- alte mijloace. 

Semnalul de încetare a urgenţei se introduce prin mijloacele de alarmare fixe (sirenele 

electrice) şi prin mijloace de alarmare mobile. 
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Orice persoană care a observat o avarie cu deversări de produse periculoase, sau orice 

alt eveniment care ar putea avea o contribuţie semnificativă la declanşarea unui accident 

major, este obligată să anunţe imediat pe şeful de schimb şi dispecerul de serviciu. 

  Comunicarea va cuprinde: 

  - denumirea substanţei implicate; 

  - mărimea, cauzele şi localizarea exactă a evenimentului care poate fi 

considerat un risc de apariţie a unui accident major; 

  - măsurile luate imediat; 

- ora, numele şi locul de  muncă al celui care face comunicarea. 

Funcţie de gravitatea evenimentului aceste informaţii vor fi transmise conform 

schemei de înştiinţare/alarmare (Figura nr. 5.2.) 

 

Figura nr. 5.2. Schema de înştiinţare în situaţii de urgenţă 

Alarmarea se face gradual în funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei: 

- Urgenţele în care sunt implicate zone limitate din interior, care nu au efecte în 

exteriorul amplasamentului şi sunt rezolvate imediat de forţele proprii existente pe 

amplasament: urgenţe clasa A. În  cazul acestor urgenţe se alarmează  şeful de compartiment 
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în care s-a produs urgenţa (şeful de instalaţie) şi echipa de intervenţie din interiorul 

amplasamentului şi se informează membrii Celulei de Urgenţă. 

-  Urgenţe care pot avea efecte pe zone extinse din amplasament şi nu pot fi lichidate 

imediat cu forţe proprii: urgenţe clasa B, presupun alarmarea membrilor Celulei de Urgenţă şi 

a Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. În caz de necesitate se alarmează serviciile de 

urgenţă care pot să acorde sprijin  la tel. 112 (ambulanţă, poliţie, pompieri). În cazul unor 

urgenţe care pot avea efecte care depăşesc limitele amplasamentului, se vor alarma obligatoriu 

şi societăţile şi populaţia aflate în imediata vecinătate. 

- Urgenţele care se agravează, pot cuprinde zone întinse, afectând inclusiv zone din 

exteriorul amplasamentului sau/şi au evoluţii periculoase: urgenţe clasa C, presupun 

alarmarea autorităţilor publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

protecţiei muncii, sănătăţii, administraţiei publice. 

Decizia privind declanşarea alarmei şi înştiinţarea autorităţilor revine Comandantului 

Celulei de Urgenţă din amplasament sau înlocuitorului acestuia.  

Alarmarea personalului din amplasament şi din vecinătate se face cu sirena electrică 

utilizând următoarele semnale de alarmare: 

- Urgenţe clasa A – nu se introduc semnale de alarmare; 

- Urgenţe clasa B – 3 sunete cu durată de 5 secunde fiecare cu pauză de 5 secunde; 

- Urgenţe clasa C – 6 sunete cu durată de 16 secunde fiecare cu pauză de 5 secunde;   

- Un sunet lung de 2 minute pentru încetarea alarmei 

Semnalele de alarmare se introduc la dispoziţia Comandantului Celulei de Urgenţă sau 

înlocuitorului acestuia de către operatorul din camera de comandă. 

 

V.B.2.2 Dispoziţii referitoare la informarea din timp a autorităţilor responsabile cu 

combaterea pericolelor 

- În cazul producerii unui eveniment a cărui efecte poate depăşi limitele 

amplasamentului sau care nu poate fi controlat cu forţe proprii, trebuie informate autorităţile. 

 Informarea autorităţilor este obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident sau 

accident) a căror efecte au/pot avea, în evoluţia evenimentelor sau ca efecte întârziate, cel 

puţin una din consecinţele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 la Legea 59/2016. 

 Să ofere ISUJ Brasov , imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două 

ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele 
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accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor 

accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă 

adoptate. În funcţie de concluziile evaluării preliminare, conform art. 16, Legea 59/2016, 

informarea autorităţilor se va realiza prin înştiinţare telefonică dublată de o notificare scrisă. 

 Înştiinţarea ISUJ Braşov şi a celorlalte instituţii publice care asigură funcţii de sprijin 

în gestionarea situaţiilor de urgenţă, se face prioritar prin Numărul Unic pentru Servicii de  

Urgenţă 112. Notificarea iniţială va fi completată prin notificări succesive, pe măsura 

evoluţiei evenimentelor. Conţinutul notificării va respecta prevederile legale în vigoare.  

Autorităţile publice care trebuie informate sunt: 

 - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov; 

 - Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu. 

- În cazuri evident grave, informaţiile preliminarii se vor transmite imediat, urmând ca 

acestea să fie confirmate şi detaliate după ajungerea la faţa locului; 

- Se vor transmite informaţii referitoare la: 

 - Date pentru identificare (denumire, adresă, cine face notificarea); 

 - Ora, data, locul şi cauza producerii evenimentului; 

 - Natura şi cantitatea substanţei eliberate sau incendiate; 

 - Cantităţile de substanţe periculoase aflate în zona afectată şi cantităţile totale 

din amplasament; 

 - Numărul, modul de acţiune şi dispunerea forţelor de intervenţie proprii; 

 - Durata probabilă de înlăturare a avariei/accidentului; 

 - Rezervele existente, dotări şi mijloace existente la locul accidentului; 

 - Situaţia meteorologică: direcţia şi viteza vântului, fenomene meteorologice 

agravante; 

 - Limitele probabile ale zonelor afectate, periculoase şi letale; 

 - Evoluţia probabilă a evenimentelor, posibile riscuri; 

 - Itinerarii, locul de amplasare recomandat pentru forţele de intervenţie 

externe; 

 - Situaţia accidentaţilor: morţi, răniţi, spitalizaţi etc. 

Aceste informaţii vor fi transmise pe măsură ce vor fi disponibile. 

Funcţie de efectele evenimentului se transmit informaţii şi la: 
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- Societăţi învecinate dacă efectele accidentului pot afecta zone din afara 

amplasamentului de pe teritoriul acestora; 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov – dacă există pericolul de poluare a apelor 

subterane sau de suprafaţă; 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov – dacă există victime. 

În situaţia producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, 

care îndeplineşte cel puţin una dintre consecinţele descrise în Anexa nr. 7 la Legea 59/2016, 

titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autorităţile publice teritoriale cu 

responsabilităţi în domeniile protecţiei civile, protecţiei mediului, protecţiei muncii, 

administraţiei publice şi sănătăţii. Aceste autorităţi sunt: 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov; 

- Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu. 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov; 

- Primăria Victoria; 

- Primăria Ucea; 

- Primăria Drăgus; 

- Consiliul Judeţean Braşov; 

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov. 

Informarea se va face imediat, atât telefonic, cât şi prin elaborarea imediată sau cel 

târziu în timpul săptămânii ce urmează accidentului a unei notificări. Conţinutul notificării va 

respecta prevederile legale în vigoare. 

 

V.B.3. Evacuarea 

Evacuarea în cadrul amplasamentului este organizată în concordanţă cu Ord. MAI 

1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare 

în situaţii de urgenţă. 

În cazul producerii unui accident major, atunci când siguranţa personalului este pusă 

în pericol, este necesară evacuarea persoanelor care nu participă la acţiunile de intervenţie. 

Evacuarea din amplasament se poate face prin cele două porţi ale amplasamentului şi 

pe poarta clădiri administrative: 

- Poarta 1 pe latura de nord; 
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- Poarta 2 pe latura de vest; 

- Poarta clădire administrativă. 

Personalul necuprins în structurile de intervenţie va trebui să părăsească locurile în 

care se află şi să se îndrepte spre locurile de adunare, acestea sunt platourile din faţa porţilor 

de acces şi evacuare. 

La locul de adunare, personalul evacuat va primi indicaţii asupra modului de acţiune 

în continuare: dacă să rămână în aşteptare sau să părăsească definitiv zona. 

În interiorul amplasamentului, personalul evacuat va fi îndrumat prin voce asupra 

direcţiei în care să se îndrepte. 

În funcţie de evoluţia situaţiei, comandantul intervenţiei poate decide o evacuare 

parţială din zonă (vizitatorii şi personalul subcontractorilor) sau totală (vizitatorii, personalul 

subcontractorilor şi personalul propriu), pe amplasament rămânând doar echipele de 

intervenţie strict necesare. 

 

 V.C. Descrierea resurselor interne sau externe care pot fi mobilizate 

Pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor şi efectelor în situaţii de urgenţe societatea 

are organizate structuri şi deţine o serie de facilităţi şi dotări astfel: 

- Celulă de urgenţă constituită din personalul de conducere din amplasament; 

- Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a II a, constituit pe 

amplasament cu echipe de intervenţie; 

- Reţea pentru apa de incendiu cu alimentare de la S.C. Viromet S.A.; 

- Instalaţie de sprinklere în magazia mare şi de drencere la magazia de peroxid; 

- Cuve de retenţie la rezervoarele de materii prime lichide; 

- Inertizare cu azot la rezervoarele pentru substanţe inflamabile; 

- Canalizare tehnologică legată la sump şi pompare la Staţia de epurare S.C. Viromet 

S.A . 

- Canalizare pluvială cu separator şi evacuare în emisar, cu posibilitatea de deviere şi 

pompare automată spre canalizarea acidă.   

- Sistem automat computerizat de monitorizare şi control al proceselor; 

- Centrale de semnalizare incendiu cu detectoare de incendiu  şi butoane de alarmare; 

- Mijloace de alarmare şi comunicaţii. 
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În cazul producerii unui accident major pot fi alarmate şi mobilizate pentru acţiuni de 

sprijin: 

� Serviciile publice de urgenţă,  la tel. 112 (poliţie, salvare, pompieri); 

� Serviciu pentru situaţii de urgenţă din S.C. Viromet S.A. 
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V.D. Descrierea tuturor măsurilor tehnice şi netehnice relevante pentru reducerea 

impactului unui accident major 

 

În afara măsurilor în cadrul amplasamentului pentru limitarea consecinţelor 

accidentelor majore pentru sănătatea umană şi mediu, prezentate în cadrul Capitolului V 

subcapitolele VA, VB şi VC trebuie menţionate şi următoarele măsuri: 

Pentru cazuri de urgenţă la întrerupere de alimentare curent electric se foloseşte un 

generator electric cu motor Diesel, de 430KW care alimentează controlat utilajele şi utilităţile 

vitale. 

Pentru cazurile de explozii aer/praf  la instalaţia Speciale 1 la morile de măcinare 

pulberi sunt amplasate sisteme cu membrane de spargere şi trasee de dirijare la exteriorul 

clădirilor  a efectelor exploziilor de praf/aer. 

Toate ariile în  care se manipulează substanţe inflamabile sunt zone EX şi au aparatură 

electrică şi de automatizare corespunzătoare claselor de explozie. 

Zona cazanelor de generare abur ce folosesc gaz metan este dotată cu aparatură EX  şi 

are ventilaţie corespunzătoare.  

De asemenea există: 

- Reţea de canalizare pentru apele pluviale cu decantor-separator şi posibilitate de 

deviere şi pompare la Staţia de epurare Viromet; 

- Reţea de canalizare pentru apele tehnologice, bazine de colectare şi neutralizare şi 

pompare la Staţia de epurare Viromet; 

- Sisteme de preepurare a gazelor cu potenţial de poluare, rezultate din instalaţiile 

tehnologice.  

În instrucţiunile de operare la parcurile de rezervoare există precizări privind măsurile 

care se întreprind în cazul scurgerilor de substanţe chimice pe platformele betonate cât şi în 

cazul apariţiei unei scurgeri de lichid, pentru preluarea deversării. 

Pentru situaţii de avarii utilităţi există instrucţiuni de lucru pentru operarea 

instalaţiilor.  

De asemenea pentru situaţiile de urgenţă, la nivelul amplasamentului sunt elaborate: 

- Plan de intervenţie la incendiu; 

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale; 

- Plan de urgenţă internă. 
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Planul de Urgenţă Internă va fi revizuit în conformitate cu prevederile Ord. M.A.I. 

647/2005. În acest sens se vor detalia informaţiile privind mijloacele şi procedurile specifice 

de intervenţie.  

Din Raportul de Securitate vor fi preluate datele privind identificarea şi evaluarea 

scenariilor de accidente majore. 
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