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1.0. INTRODUCERE
1.1. Context
Acest raport a fost intocmit de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L. TIMISOARA, Cod
poştal 300432, str. Chisodei, nr. 75, Judeţul Timis, ing.chimist Aurelia Pomparau, Tel.
0746248634/0720101706 si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului
instalatiei/activitatii conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale pentru
activitatea :
4.1.h producerea compusilor chimici organici ai materialelor plastice
(polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza).
Cod CAEN 2931– Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru
autovehicule si motoare de autovehicule
Cod NOSE-P: 105.09- Procesarea compușilor chimici organici (industria chimică)
Cod SNAP2: - 0405
apartinand SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, TIMISOARA , Calea
BUZIASULUI nr. 9A jud. TIMIŞ, punct de lucru din Hunedoara, bdul Traian , nr.19
Acest raport are ca scop descrierea activitatilor
SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL la punctul de lucru din Hunedoara, incluzand si faza
suplimentara introdusa in procesul tehnologic: termoformarea poliuretanica a
mansoanelor de protectie pentru cablajele auto, cu dotarile aferente, procesul de
termoformare poliuretanica fiind scopul in care s-a elaborat documentatia de solicitare a
autorizatiei integrate de mediu.
Activitatile desfasurate pe amplasament se incadreaza in urmatoarele coduri
CAEN:
Clasa CAEN Denumire activitate
Observatii
2931
Fabricarea de echipamente electrice si
Functioneaza in
electronice pentru autovehicule si pentru
prezent in baza
motoare de autovehicule
autorizatiei
nr.145/2009
2229
fabricarea altor produse din material plastic
Functioneaza in
prezent in baza
autorizatiei
60/11.03.2013,
activitate care nu se
supune cerintelor
Legii 278/2013

2|Page

RAPORT DE AMPLASAMENT
SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, solicita obtinerea autorizatiei
integrate de mediu conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile
industriale, pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru Hunedoara.
Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si
control al poluarii, , astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru
solicitarea de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.Raportul de amplasament
se va completa cu Raportul privind situatia de referinta conform art. 22 din
Legea 278/2013.
1.2. Obiective
Principalele obiective ale raportului de amplasament in conformitate cu prevederile
prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:
· sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi
comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii.
· sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a
vulnerabilitatii sale.
· sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor
de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.
In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor
obiective specifice:
· sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca
exista zone cu potential de contaminare.
· sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la
intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei
contaminari poate fi prezent.
· sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model
conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un
termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre mijloacele de mediu care pot
exista pe teren.
Acest raport este in legatura cu aria de instalare si cu aria din imprejurul instalatiei
care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.
Raportul de Amplasament urmareste investigarea calitatii actuale a factorilor de mediu
in zona amplasementului precum si a zonelor invecinate. Se vor furniza informatii
privind caracteristicile fizice si vulnerabilitatile amplasamentului, in speta starea solului,
a subsolului si a panzei freatice pentru a fundamenta intelegerea dispersiei poluantilor
in cazul unei eventuale contaminari. Se va analiza impactul deseurilor tehnologice, a
apelor reziduale si a emisiilor asupra factorilor de mediu, urmand a se stabili eventuale
masuri de remediere necesare in scopul imbunatatirii parametrilor de calitate a factorilor
de mediu. Evidentierea starii actuale a amplasamentului va servi totodata ca punct de
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referinta pentru evaluari ulterioare, respectiv pentru a stabili evolutia in timp a calitatii
factorilor de mediu pe amplasament, sau la incetarea activitatii.
1.3. Scop si Abordare
Acest raport a fost pregatit prin revederea unor date anterioare si actuale ale
terenului.
Raportul este impartit in cateva capitole:
Capitolul 1 – Prezentarea titularului de activitate
Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si
decorul terenului
Capitolul 3 – Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului
Capitolul 4 –Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu
identificate ca facand parte din descrierea terenului.
Capitolul 5 – Discutia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui “Model
conceptual” de management a amplasamentului.
Capitolul 6 – Investigaţii efectuate pe amplasamentul instalaţiei.
Capitolul 7 – Interpretarea datelor privind starea actuală a
amplasamentului.
Capitolul 8 – Concluzii generale şi recomandări pentru reducerea poluării.
Capitolul 9 – Raport privind situatia de referinta
Raportul a fost intocmit in scopul evidentierii modului de indeplinire a cerintelor privind
prevenirea si controlul poluarii rezultate din activitatile ce urmeaza a se desfasura pe
amplasamentul analizat, conform prevederilor Legii nr. 278/2013, precum si alinierii la
cele mai bune tehnici disponibile, asa cum au fost acestea descrise si interpretate in
indrumarul sectorial.
Prezentul raport a fost intocmit pe baza unor informatii culese din documentatii
elaborate anterior, a vizitelor si investigatiilor specifice efectuate la fata locului, precum
si a informatiilor tehnice, tehnologice, logistice si manageriale puse la dispozitie de SC
DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL.
Documentarea in acest scop s-a realizat
respectandu-se procedura recomandata de Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii
de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii,
padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004, sens in care, au fost parcurse urmatoarele faze:
Faza 1a :
· analiza informatiilor documentare existente;
· consultarea/chestionarea personalului unitatii;
· consultarea autoritatii de mediu cu privire la activitatea obiectivului studiat;
· observatii de recunoastere a amplasamentului in scopul confirmarii si completarii
informatiilor documentare cu date suplimentare;
· identificarea surselor de poluare;
· elaborarea modelului conceptual pentru zona cercetata;
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·
·
·

planificarea investigatiilor ulterioare necesare;
elaborarea raportului de faza;
completarea fisei de decizie.
Faza 1b:
· continuarea documentarii si investigatiilor;
· consultarea/chestionarea personalului unitatii;
· studierea surselor de poluare, analiza comportamentului si efectelor acestora;
· elaborarea strategiei de prelevare a probelor, a tehnicilor de prelevare, de transport si
manipulare a acestora;
· stabilirea necesarului de determinari si analize de laborator necesare pentru
caracterizarea obiectivului;
· planificarea lucrarilor de prelevare a probelor si a efectuarii analizelor de laborator;
· completarea modelului conceptual elaborat in faza 1a;
· elaborarea raportului de faza;
· completarea fisei de decizie.
Faza 2 :
· culegerea de date suplimentare;
· stabilirea masurilor adecvate de protectia muncii in perioada de prelevare a probelor;
· consultarea/chestionarea personalului unitatii;
· studierea surselor de poluare, analiza comportamentului si efectelor acestora;
· planificarea lucrarilor de prelevare a probelor;
· prelevarea de probe pe factori de mediu si efectuarea analizelor de laborator;
· analiza rezultatelor determinarilor;
· continuarea documentarii si investigatiilor;
· redactarea modelului conceptual elaborat in fazele anterioare;
· elaborarea raportului de faza;
· completarea fisei de decizie.
Raportul de amplasament a fost elaborat pe baza informatiilor acumulate in
Fazele 1a, 1 b si 2 de culegere a datelor.
Raportul de amplasament s-a realizat in principal, pe baza metodologiei indicata
in Ghidul Tehnic General.
Raportul de amplasament pentru instalatia tehnologica luata in studiu va analiza:
- amplasamentul si starea acestuia,
- instalatiile si tehnologiile utilizate, cu prezentarea principalelor caracteristici
ale acestora, instalatii a caror functionare pot avea efecte negative asupra
mediului,
- monitorizarea proceselor tehnologice aferente si a emisiilor poluante,
- inventarul emisiilor poluante,
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- modul de depozitare si manipulare a materiilor prime in vederea evitarii
contaminarii mediului,
- sistemul de management al deseurilor.
Pe baza investigatiilor facute, a Documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiilor de mediu, in baza carora s-a desfasurat activitatea pana in prezent,
precum si a automonitorizarii realizate se va elabora « Modelul conceptual » de
management al amplasamentului, care va evidentia interactiunea dintre sursele de
poluare si factorii de mediu.
Prezentul Raport de amplasament are menirea de a estima si evalua riscul
generat de functionarea instalatiilor tehnologice existente pe amplasamentul SC DAR
DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, punct de lucru Hunedoara, blv. Traian , nr. 19.

2.0. DESCRIEREA TERENULUI
2.1. Localizarea terenului
Amplasamentul obiectivului si adresa: SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL,
are sediul in TIMISOARA , Calea BUZIASULUI nr. 9A jud. TIMIŞ.
PUNCT DE LUCRU: HUNEDOARA , bdul Traian , nr.19, pe amplasamentul fostei sectii
de distilerie cocsochimica .
Accesul la obiectiv se face pe cale rutiera, din drumul judetean DJ 687 Deva
Hunedoara.Amplasamentul este pe partea dreapta a sensului de mers Deva
Hunedoara.
Localizarea amplasamentului este prezentata in planul de incadrare in zona, anexat.
In conformitate cu Planul de amplasare a obiectivului analizat SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL are urmatoarele vecinatati:
- la N – Raul CERNA
- la V - SC AGAT PRODEX SRL si COROIANU TARAIAN
- la S - SV – SC MECROSYSTEM SRL si SC FE.BA SRL
- la E – Drum judetean 687. ( Bdul Traian )
In imediata vecinatate a obiectivului nu se gasesc zone rezidentiale, ci doar
unitati industriale din cadrul fostei platform industriale a combinatului.
Cea mai apropiata zona rezidentiala se afla la cca. 200 m sud-est de amplasamentul
studiat.
Activitatile desfasurate nu afecteaza vegetatia, fauna sau biotopul. Nu se produc
modificari de suprafete acoperite de paduri, mlastini, corpuri de apa, nu se altereaza
habitatele, nu se produc influente asupra speciilor de plante sau animale incluse in
Cartea Rosie sau cu importanta economica. Activitatile desfasurate pe amplasament nu
afecteaza ecosistemele terestre si acvatice, in imediata vecinatate nu exista ecosisteme
sensibile. Nu exista in vecinatate parcuri si rezervatii naturale, arii de protectie
avifaunistica(SPA) si situri de interes comunitar (SCI).
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2.2. Proprietatea actuala
Terenul este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp si apartine lui S.C.
LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL. Terenul pe care s-au edificat cladirile
in care operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a functionat sectia
Distileria de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei SIDERURGICA SA si
care s-a inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit proiectul de demolare
a cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat activitatea de distilare.
Terenul impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA Draxlmaier Autopart
Romania in baza contractului de vanzare – cumparare nr. 1/24.01.2002.
In anul 2010 in baza contractului de inchiriere nr. 76/22.01.2010 dintre LISA
DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL si SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE
SRL, activitatea este preluata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL.
2.3. Utilizarea actuala a terenului
Activitatea desfasurata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe
amplasament este cea corespunzatoare codurilor CAEN:
cod CAEN 2931- fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule
si pentru motoare de autovehicule, activitate desfasurata in sectia denumita UKL
– cod CAEN 2229 - fabricarea altor produse din material plastic, activitate desfasurata
in sectia EKB.
Suprafata terenului conform CF 6950 este de 131796 mp. Conform CF 69590 pe
amplasament sunt edificate urmatoarele cladiri unde operatorul isi
desfasoara
activitatea.
Tabel 2
cladire
Zone funcţionale existente
Suprafata [mp]
C1

hala de productie cablaje,
corp administrativ si extinderi
P+1

C2
Hala depozit, anexe si
extindere P
C3

Hala depozitare containere
Parter

suprafata construitala sol 43722
mp
Suprafata construita desfasurata
48914 mp
suprafata construitala sol 6100
mp
Suprafata construita desfasurata
6100 mp
suprafata construitala sol 501 mp
Suprafata construita desfasurata
501mp
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C4

suprafata construitala sol 80 mp
Suprafata construita desfasurata
80 mp
suprafata construitala sol 47 mp
Suprafata construita desfasurata
47
mp
suprafata construitala sol 55 mp
Suprafata construita desfasurata
55
mp
suprafata construitala sol 848 mp
Suprafata construita desfasurata
848
mp

Post trafo
C5
Casa poarta
C6
Casa poarta
C7
Hala depozitare ambalaje,
parter

Tabel 3
Zone funcţionale existente

Suprafata [mp]

%

Suprafata construita

51353

38.96

Suprafata platforme, cai acces

77713

41.04

Suprafata spatii verzi amenajate

26360

20,00

Total:

131796

100,00

Detalii ale delimitarii terenului sunt prezentate in Anexa - Plan de situatie al
obiectivului.
Activitati desfasurate pe amplasament
Activitatea care se desfasoara pe amplasamentul societatii SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL, la punctul de lucru din Hunedoara se imparte in doua profile:
- cod CAEN 2931- fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru
autovehicule si pentru motoare de autovehicule, activitate desfasurata in sectia
denumita UKL
– cod CAEN 2229 - fabricarea altor produse din material plastic, activitate desfasurata
in sectia EKB.
In cadrul activitatii de fabricare a echipamentelor electrice si electronice pentru
autovehicule, la producerea mansoanelor la cablajele electrice are loc reactia de
polimerizare dintre doua componente chimice: ISOCIANAT – ISO 134 / 3 si
ELASTOFOAM ( POLIOL ) – I 4610 / 111.
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Datorita acestei reactii chimice si formarea de polimer, aceasta activitate se incadreaza
in anexa 1 la Legea 278/2013 la punctul
4.1. Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt:
h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză);
Restul activitatilor desfasurate pe amplasament nu intra sub incidenta Legii 278/2013.
DESCRIEREA PROCESULUI DE PRODUCEREA DE CABLAJE ELECTRICE UKL
Dotări :
Activitatea productiva se desfasoara intr-un spatiu cu o suprafata totala de 10.251,35
mp, alcatuit din hala de productie nr.6 UKL (7.778,64,6 mp ) , hala depozitare materiale
(1.582,05 mp) si rampa ( 890,66 mp ) .
Hala de productie UKL este dotata cu urmatoarele echipamente de munca :
Tabel 4
Nr.
Denumire instalatie / utilaj
Nume producator
Cantitate
Crt.
Lininie de montaj
Taenzler Maschinen und
1
Power&Free
Anlagenbau
4
2
Clipsator
Ostermaier
8
3
Presa
Ostermaier
4
Instalatie de sudura cu
4
ultrasunete
Schunk
8
5
Instalatie de contractie
DSG Canusa
4
6
Statie de verificare electrica
DPR TEM
6
7
Instalatie de insurubare
MMB Boehr
1
8
Instalatie de insurubare
DTR Codlea
3
9
Camera Video
MMB Boehr
1
10
Camera Video
DTR Codlea
1
11
Instalatie de spumare
Krauss Maffei
2
In cadrul halei UKL se gaseste si atelierul de intretinere .
Atelierul de intretinere UKL este dotat cu urmatoarele echipamente :
Tabel 5
Nr.
Denumire instalatie / utilaj
Nume producator
Crt.
1
Masina de frezat FU25x100
SC Uzina Mecanica Cugir
2
Strung SN403x15000
Aris SA Arad

Cantitate
1
1
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3
4
5
6
7
8

Polizor
Masina debitat
Aparat sudura Euromig 233A
Masina de gaurit Alzstar 30
Stivuitor KE 16
Masina de gaurit DR300T5500

Metabo
Thomas
Sila 2544 Leobersdorf
Alzmettal
Steinbock Boss

1
1
1
1
1

Desoutter

2

Hala depozitare :
Transportul materialelor si a produselor finite se face cu electrostivuitoare :
- Electrostivuitor hidraulic cu furci laterale Jungheinrich EKX
= 2 buc
- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-16
= 2 buc
- Electrostivuitor cu furci frontale STILL EGV S14
= 1 buc
- Electrostivuitor STILL EXV – SF14
= 1 buc
- Electrostivuitor Jungheinrich ERC 214 – 535 DZ
= 1 buc
Aferent acestor sectoare de activitate sunt 3 centrale termice propri pe gaz , tip
VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 1125 Kw ( doua in functiune si una
in conservare ).De asemenea exista 2 transformatoare uscate de 0,8 MVA. –
In cadrul profilului de activitate fabricarea de echipamente electrice si electronice
pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule “- cod CAEN 2931 avem mai
multe activitati distincte :
v Producerea de cablaje electrice UKL pentru Mini Cooper Rover BMW
v Activitatea de intretinere si reparatii – Werkstatt ( Atelierul mecanic )
v Activitatea de logística
v In cadrul sectiei de cablaje electrice ( numita si UKL )se produc cablaje
electrice pentru industria automobilelor , in mod special cablaje electrice pentru
Mini Cooper Rover BMW.
Masinile Mini Cooper Rover BMW se produc in Anglia , la Oxford .
Cablajele sunt executate doar la cerinta clientului si se mai numesc cablaje KSK ( cablaj
de caroserie la solicitarea clientului )
Tipurile de cablaje realizate sunt:
• pentru masini care au volan pe stanga (LL)
• pentru masini care au volan pe dreapta (RL).
Cablajele de caroserie sunt executate pe 4 linii automatizate Power & Free. Fiecare
linie automatizata Power & Free contine 12 plansete orizontale tip « H « . Se numesc
asa deoarece au configuratia literei H. Pe o linie automatizata Power & Free lucreaza
50 de persoane . Pe o planseta se construieste un cablaj. Planseta se deplaseaza intrun ritm prestabilit ( tactul benzii ) si trece prin fata fiecaruia din cele 50 de persoane ,
care executa o anumita operatiune de montaj , aferenta cablajului.O planseta porneste ,
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goala , dintr-un capat al liniei si cand ajunge in acelasi loc , cablajul de caroserie trebuie
sa fie terminat.
Sistemul Power & Free
·
Sistemul a fost conceput astfel, incat sa reduca riscul accidentelor de munca si
sa usureze efortul fizic al angajatilor, renuntandu-se la impingerea manuala a
plansetelor.
• A crescut de asemenea numarul de posturi dintr-o linie, ceea ce inseamna mai
putine operatiuni aferente unei persoane, rezultand in mod firesc si cresterea
productivitatii.
• Intreţinerea benzilor se face mult mai usor, prin eliminarea uzurii cailor de rulare
a plansetelor
Construirea cablajului ( operatiunile de baza ) :
•
•
•
•
•
•
•

Intindere module
Introducerea firelor in carcase conform tabelelor de introduceri
Asemanarea carcaselor fizic cu reprezentarea de pe desen
Asigurarea carcaselor dupa efectuarea autocontrolului
Matisare corecta / Respectarea pasului matisarii (economie de tesa) /
recuperarea rolelor de tesa (resturi) / folosirea tesei pana la ultima infasurare
Abbinder
Matisarea / Scoaterea corecta a elementelor de sustinere

Cablajele se construiesc pe plansete, pe care sunt lipite desene de 1:1, adica in marime
naturala (numite si desene de planseta). Pe desenele de 1:1 sunt montati suporti care
ajuta la sustinerea cablajului pe planseta. Acesti suporti se monteaza de catre Atelierul
Mecanic, conform unei liste – Baubrettstückliste – primite de la Compartimentul
Modificari. De asemenea, in dreptul pozitiilor la care se efectueaza multe introduceri de
fire, exista tabele de introducere colorate, pentru a usura munca, iar in dreptul KH-silor
care se fixeaza cu coliere, exista niste simboluri, care indica pistolul cu care se strang
aceste coliere (acelasi simbol exista si pe pistolul corespunzator). Desenul de planseta
este desenul conform caruia se construieste cablajul propriu-zis. Orice dorinta din
partea clientului, se materializeaza printr-o modificare a desenului de planseta, adica
lipirea unor desene partiale pe desenul existent. De doua ori pe an – in februarie si in
august – are loc o modificare foarte mare – numita PU (Produkt Umstellung), ocazie cu
care desenele se inlocuiesc complet, daca modificarea afecteaza peste 50% din desen
.Pe desenul de planseta exista un cap de tabel, in care se gasesc informatii referitor la
ce tip de cablaj se construieste pe planseta respectiva, numarul documentului prin care
s-a anuntat modificarea, semnatura persoanei care a modificat planseta, etc. Deasupra
capului de tabel exista o legenda, in care sunt listate tipurile de matisari (cu tipul de
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banda utilizat), tipurile de „abbinderi“ folositi (cu tipul de material), etc. Dupa ce planseta
a fost modificata conform cerintelor clientului si semnata de catre Atelierul Mecanic,
productia verifica planseta si se poate incepe construirea cablajului pe planseta. Dupa
construire, cablajul se da jos de pe planseta si se realizeaza, in functie de produs,
celelalte operatii (cliptest, sudura ultrasonica, verificare electrica pe statie, spumare,
insurubare, camera video, impachetare). Primul cablaj care iese de pe fiecare planseta
este omologat –verificat dimensional– de Serviciul Calitate.Productia si atelierul
mecanic stampileaza planseta in coloana corespunzatoare din capul de tabel al
desenului de 1:1 .Luarea firelor de basis in sectorul UKL, se face conform sistemului
Pick by Light,unde ledurile corespunzatoare se vor aprinde . Conductorii care se afla
sub aceste leduri trebuiesc asezati (intinsi) pe planseta conform desenului de 1:1, iar
introducerile firelor in carcasa se fac conform plansetei, a indicatiilor de pe desen
(tabelului de introduceri, intocmit pentru fiecare pozitie in parte).
Asezarea modulelor pe planseta se face conform desenului de pe planseta, iar
introducerile firelor in carcasa se fac conform indicatiilor de pe desen (tabelului de
introduceri, intocmit pentru fiecare pozitie in parte).
KH (Kabelhalter) – sunt elemente utilizate pentru fixarea cablajului pe caroserie.
Prelucrarea UNIFICATORILOR TIP «PIEPTENE» (LAMELE) se face cu un
dispozitivul pneumatic numit CLIPSATOR. Dupa terminarea clipsarii se verifica
obligatoriu vizual daca toti contactorii sunt asigurati, daca nu cumva s-a deteriorat
vreunul sau daca nu s-a deteriorat izolatia vreunui fir. In caz de deteriorare se va
anunta obligatoriu sefa de banda.
Pe cablaj sunt anumite locuri unde se pune un material denumit MASTIC, care are rolul
de etansare impotriva patrunderii apei.
MATISAREA:
·
MATISAREA DISCONTINUA
a) Matisarea se va executa dinspre carcasa spre trunchiul principal al cablajului!
b) Se va utiliza banda Tesa prescrisa!
c) In timp ce se matiseaza nu este permis sa se atinga suprafata adeziva a benzii de
matisat!
d) Inceputul si sfarsitul matisarii trebuie sa fie drepte, iar la capete sa mai da o spira
suprapusa!
e) Capatul matisarii trebuie apasat pe cablaj, colturile nu au voie sa ramana ridicate.
f) Matisarea trebuie executata uniform!
g) La matisarea discontinua firele vor ramane vizibile.
Buclele firelor si supralungimile se matiseaza
·
MATISAREA COMPLETA si MATISAREA DUBLA
a) Matisarea se va executa dinspre carcasa spre trunchiul principal al cablajului!
b) Se va utiliza banda Tesa prescrisa!
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c) In timp ce se matiseaza nu este permis sa se atinga suprafata adeziva a benzii de
matisat!
d) Capatul matisarii are voie sa fie oblic si nu trebuie infasurat de mai multe ori!
Inceputul matisarii trebuie sa fie drept si 1 data suprapus!
e) Capatul matisarii se apasa pe cablaj, colturile nu au voie sa ramana ridicate!
f) Matisarea trebuie executata uniform!
g) La matisarea completa firele nu au voie sa ramana vizibile!
SUDURA CU ULTRASUNETE
Norma BMW impune obligatoriu sudarea firelor singulare maro, care merg in clipsari, la
sectorul U Schall si protejarea lor. In cazul altor fire de diferite culori si de dimensiuni
diferite, este necesara sudarea lor, matisarea lor cu tesa flex si acoperirea cu un
capacel de protectie (Bioschutzkappe), de marime cat mai mica.
Procesul de sudura cu ultrasunet a litelor ( firelor ) se realizeaza cu utilajul de la
producatorul Schunk de tip Minic II & III. Scopul este de a produce legaturi a cablurilor
electrice prin sudura cu ultrasunet pentru toti clientii , garantand aceeasi calitate
ireprosabila.
Mod de lucru
§ Trebuie lucrat cu o protectie pentru degete sau manusi.
§ Izolatia este permisa sa fie indepartata doar nemijlocit inainte de efectuarea
sudurii.
§ Nu este permisa murdarirea cu ulei, grasimi, crema de maini etc.
§ Conductorii trebuie aranjati drept si paralel unul fata de celalalt.
§ Trebuie folosit element de ghidare si opritor de capat
Litele cu capetele dezizolate se vor aseza paralel si complet suprapuse in zona de
sudura.La pozitionarea firelor in zona (camera) de sudura trebuie avut in atentie ca nicio
lita sa nu ramana in afara.Energia ultrasonica se transmite intotdeauna de la sonotroda
in directia nicovalei.
De aceea:
· Se recomanda asezarea firelor cu sectiunea cea mai mare pe sonotroda
(sectiunile spre nicovala descrescator)
· in cazul unei legaturi de numai 2 fire, acestea trebuie asezate neaparat unul
peste celalalt.
STATIA DE VERIFICARE ELECTRICA ( testare ) realizeaza:
• Testul de scurtcircuit – ne arata daca exista o legatura nepermisa intre
doua camere dintr-o carcasa
• Testul de intrerupere – ne indica lipsa legaturii dintre doi pini.
Dupa efectuarea verificarii electrice a cablajului, acesta primeste ETICHETA -KZ. Acesta
certifica functionarea din punct de vedere electric al produsului.
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In sectorul UKL sunt mai multe procese: dupa testarea electrica, cablajul merge
la : insurubare, spumare,camera video, apoi la impachetare.
INSURUBARE
In procesul de insurubare sunt urmarite in mod special 2 caracteristici speciale (SC –
caracteristica signifianta):
Ø unghiul de insurubare
Ø momentul de insurubare.
La nerespecaterea acestor caracteristici procesul de insurubare prezinta riscuri
majore pentru buna functionare a masinii eventual cu impact asupra sigurantei
persoanelor.Procesul este automatizat, nelasand la latitudinea operatorului stabilirea
statusului fiecarei insurubari. Masina de insurubare transforma valorile
caracteristicilor masurate in status verde –insurubare reusita, status rosu-insurubare
esuata. Operatorul se ghideaza dupa acest cod de culori. Acest proces necesita o
supraveghere speciala si o atentie speciala a operatorilor care lucreaza in acest post.
SPUMARE UKL
In cadrul societatii , la instalatia de spumare se foloseste pentru operatia de mansonare
a cablajelor electrice UKL doua substante periculoase : ISOCIANAT – ISO 134 / 3 si
ELASTOFOAM ( POLIOL ) – I 4610 / 111.
Instalatia de spumare este de tipul Krauss Maffei si are 1 capat de turnare mobil , cu
cinci posturi de lucru , cu cate patru matrite pe fiecare post.( un post nu se foloseste
decat pentru mentenanta ).
Instalatia de spumare foloseste in amestec cele doua substante. Amestecarea celor
doua substante se realizeaza in contracurent, sub presiune.Pentru o buna amestecare,
raportul de amestecare trebuie sa fie reglat corect si controlat si sa fie cuprins in
domeniul 4 : 1 pana la 1 : 4.
Cu cat este mai redusa vascozitatea componentilor, cu atat este mai simpla
amestecarea acestora. La sistemele poliuretanice vascozitatea componentului poliolic
este in general mai mare decat Iso. Aceasta inseamna ca cela doua vascozitati se
egalizeaza daca este posibil prin temperaturi diferite ale componentilor. In acest scop
se folosesc diagramele vascozitate / temperatura ale componentilor ( puse la dispozitie
de catre furnizor ) .Vascozitatile ideale pentru amestecul in contracurent HD sunt mai
mici de 300 mPa/s. Temperaturile normale pentru prelucrare sunt de 60 – 90 grade C.
Pentru a mentine constanta calitatea amestecului , componentii trebuie agitati si
incalziti deja din recipientii in care sunt pastrati. Deasemenea, pentru o amestecare
ireprosabila pompele si furtunele de trecere sunt incalzite permanent.
Presiunea de lucru nu are voie sa fie mai mica de 100 bar. Diferenta de
presiune dintre cei doi componenti trebuie sa fie de max. 30 bar.
La iesirea din ajutaj, amestecul este trecut printr-un alezaj vertical mai mare si
viteza de scurgere scade rapid pe o distanta scurta , iar amestecul va iesi din capul de
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deviere sub forma laminara, linistita. Capul de deviere poate fi folosit si pentru turnarea
amestecului in forme deschise. Intreg procesul de productie este automatizat. Gazele
rezultate
Cele doua substante ( componenti ) sunt depozitate intr-o magazie speciala ,
uscata, cu pardoseala de beton si sistem de aeraj. Butoaiele sunt asezate pe paleti de
lemn, care la randul lor sunt asezati pe rafturi cu tavi metalice de colectare.
Manipularea acestor butoaie – inlocuirea lor la instalatia de spumare – se face
de catre personal instruit special.
Descrierea procedurii pentru schimbarea butoiului cu polyol la procesul de
spumare
Polyol (butoiul albastru) contine componente/particule tari, care in timpul depozitarii se
pot depune pe fundul butoiului De aceea este nevoie de a amesteca , respectiv
omogeniza componentele inainte ca acestea sa fie turnate la instalatia de spumare.
Astfel, particulele vor fi distribuite proportional in componenta polyol- ului.
Drept cauza a nerespectarii acestei proceduri poate aparea o inrautatire a procesului de
spumare ,care , poate duce la modificarea proprietatilor produsului finit .Inainte ca
butoiul sa fie adus la statia de umplere, el trebuie sa fie amestecat la statia de
preamestec.
STATIA DE PREAMESTEC ( mod de functionare ) :
Ø agitatorul/amestecatorul statiei se ridica,
Ø butoiul se aseaza la statia de preamestec,
Ø se indeparteaza capacul,
Ø se lasa in jos amestecatorul si se amesteca 20 minute.
Daca polyol-ul este gata omogenizat la statia de preamestec, poate fi adus la statia de
umplere a instalatiei de spumare.
Daca butoiul a fost instalat la instalatia de spumare, trebuie pornit prin actionarea
masinii si amestecatorul statiei de umplere.
Doar dupa amestecarea materialului la statia de umplere, materialul poate
fi turnat la instalatia de spumare.
Ulterior , polyol-ul va fi omogenizat printr-un ciclu instalat in prealabil ( automatizat ).
PROCESUL DE SPUMARE :
Cablajul este adus pe sistemul de transport ( carucior )la locul de muncă.
1. Matrita trebuie verificată înainte de separare cu privire la impurităti si resturi de
spumă.
După caz, matrita trebuie curătată. Pentru curătare poate fi folosită numai o unealtă
prevăzută în acest scop. Este interzisă folosirea de obiecte metalice.
Peliculele fine pot fi îndepărtate cu mâna.
2. Separarea matritei (jumătatea fixă a matritei / jumătatea mobilă a matritei / injectia /
elemente de etansare / blocarea capului de amestecare)
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Trebuie verificat dacă nodurile rabatabile pentru orificiile pentru echiparea ulterioară
precum si suprafata acestora de potrivire la matrite sunt curate si în cazul depunerilor
vizibile, trebuie curătate. Nodurile trebuie să închidă după separare ( înainte de matrită
si trebuie rabatate din nou pentru a evita deteriorările matritelor).
Matritele trebuie separate înainte de introducerea mănunchiului de cabluri. După
separare, se sufla matrita cu aer comprimat pentru a evita locurile umede din matrită.
Mănunchiul de cabluri poate fi pozitionat abia după procesul de separare de la matritele
de spumare. Pistoalele de agent de separare au 2 trepte: treapta 1- aer comprimat,
treapta 2- agent de separare
3. Se preformeaza derivatiile , care trebuie spumate si se introduc în matritele
corespunzătoare. Cablurile nu trebuie să prezinte impurităti, ulei si agent de separare.
Derivatiile nu trebuie să fie înfăsurate complet în zona de spumare.
Cablurile trebuie pozate exact după contur si nu trebuie să intre în separarea matritelor
Derivatiile trebuie pozitionate si fixate în matrită cu ajutorul clemelor. Pentru actionarea
clemelor, trebuie apăsate pedalele de picior .
4. Închiderea matritelor.
Se rabate jumătatea mobilă a matritei până ce aceasta atinge jumătatea fixă a matritei.
După închiderea completă, se tin împreunate , cca. 1 sec. , jumătătile de matrită, până
ce blocarea matritei se realizeaza automat .
5. Verificarea elementelor de etansare
Se verifica vizual dacă elementele de etansare sunt închise.
Numai dacă elementele de etansare sunt închise, poate fi efectuat procesul de spumare
6. Citirea fasciculului de cabluri si a locului de muncă în sistemul IPST
Mai întâi trebuie citit codul de bare al fasciculului de cabluri, pe urmă poate fi citit locul
de muncă unde a fost introdus mănunchiul de cabluri
7. Se aseaza capul de amestecare la orificiul de injectie.
După asezarea capului de amestecare trebuie actionată blocarea prin intermediul
butonului de picior. Cursorul se deplasează spre fată si tine capul de amestecare în
pozitie.
Se porneste procesul de spumare prin apăsarea tastei de injectie. Recunoasterea
matritei se realizează prin blocarea capului de amestecare. Timpul de injectie corect
este selectat automat.
După încheierea procesului de spumare trebuie apăsat din nou butonul de picior iar
capul de amestecare poate fi scos de pe matrită.
După încheierea procesului de spumare este pornit timpul de întărire (3 min) pentru
fiecare matrită în mod automat, putând fi citit la panoul de comandă al masinii .
Dacă pe teava de evacuare există prea mult material de reactie, se curăta teava de
evacuare cu o lamă de cutit .
8. Primul semn, că toate mufele au fost spumate complet, este dacă la locul de injectie
se formează la cca. 30 sec. după spumare un dop de spumă.
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9. Imediat , după expirarea timpului de întărire , se deblocheaza matritele si matrita
poate fi deschisă si poate fi scoasă mufa.
La fiecare matrită de spumare sunt aplicate 2 lămpi (albă (lampă si buton) si verde),
care indică starea de comutare a matritei :
§ starea 1: clipire alternativă lentă = matrita blocată (pregătită de spumare)
§ starea 2: clipire alternativă rapidă = matrita blocată / capul de amestecare aplicat
§ starea 3: lampa albă aprinsă = timpul de întătire în derulare
§ starea 4: lampa verde aprinsă = timpul de întărire a expirat / matrita poate fi
deschisă
10. Scoaterea mufelor finite din formă după deschiderea matritei
Se actioneaza butoanele de picior pentru clemele cablajului si se deschid matritele, pe
urmă se scoate cu grijă mufa din matrită.
Fasciculul de cabluri trebuie depus în asa fel încât mufele să nu fie solicitate!
11. Se indepărteaza cu foarfeca spuma. Se indepărteaza cu mâna peliculele, evacuările
de la aerisire si materialul evacuat, de la capetele mufelor .
CAMERA VIDEO
1. Distribuitorul de curent se pozitioneaza in suport, la necesitate se pozitioneaza
asigurarea suplimentara
2 .Se scaneaza si se introduce eticheta distribuitorului de curent (fisa sigurantelor).
3. Protectia cablajului
Dupa scanarea etichetei , husa obligatoriu trebuie inchisa, pentru evitarea patrunderii
obiectelor straine.
4. Datamatrixcod-ul de pe fisa sigurantelor este scanat automat .
5. Pe monitor apare echiparea prescrisa (nominala) a distribuitorului de curent
6. Distribuitorul de curent se echipeaza manual conform afisajului de pe ecran.
Releele
se apasa complet si drept pana la limitator .
7. Dupa echiparea distribuitorului de curent cu relee si sigurante se face contolul de
inaltime. Echiparea distribuitorului de curent cu relee si sigurante se realizeaza prin
apasarea clapetei, care are functia de a verifica adancimea de introducere .
8. Dupa efectuarea controlului de inaltime, sania mobila este impinsa pana la
limitator in instalatia de supraveghere.
9. In timpul verificarii video se vor citi sigurantele, releele cat si DMC(
datamatrixcod).
10 .Verificare
In cazul in care echiparea este corecta, sania mobila se readuce in pozitia initiala si
distribuitorul de curent se scoate din suport. Cablajul poate fi transportat spre
urmatorul pas de lucru.
11. In cazul in care echiparea este incorecta , pe monitor apare o eroare. Instalatia de
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supraveghere afiseaza locul in care a aparut greseala.Eroarea este marcata cu
culoarea rosie .
In cazul in care instalatia pentru supravegherea video nu mai functioneaza ,
distribuitorul de
curent se echipeaza 100% conform piesei de referinta .
Piesa de referinta trebuie sa fie conform cu tabelul de sigurante de pe desenul de client
,
verificata si avizata de personalul QS .
Piesa de referinta trebuie actualizata conform modificarilor.
IMPACHETARE
Module cu husa in Repack-L:
- Husa pentru module se va desfasura in cutia Paxton 400x600x315.
- Se introduc modulele in husa.
- Dupa impachetarea cantitatilor date, eticheta de lot se introduce in buzunarul
transparent cu care este prevazuta husa pentru module. Trebuie avut grija ca pentru
fiecare unitate de ambalare, respectiv lot care se gaseste impachetat in husa, sa se
introduca doar o eticheta in buzunarul transparent (pentru fiecare unitate respectiv lot,
etichetele se vor tipari in dublu exemplar, deoarce una dintre ele va trebui lipita si pe
Repack).
- Husa se inchide si se introduce in Repack.
- Eticheta tiparita in dublu exemplar se lipeste cu banda adeziva pe partea exterioara a
Repack-ului.
- Dupa fiecare nivel se va introduce in Repack un separator. In cazul unei cutii pline
avem 2 separatoare si 3 nivele.
- Cutiile Repack-L trebuie sa fie, pe cat se poate, pline.
Cablaje cu husa
Introducerea cablajului in husa de impachetare .
Husa se intinde si cablajul se aseaza incepand cu partea dreapta .
Se aseaza zona cu sina din partea dreapta si zona dreapta spate pana la zona de
traversare a sinei de cabluri
Se pliaza partea intermediara a husei si se asaza zona cu sina din partea stanga si
zona stanga spate pana la zona de traversare a sinei de cabluri.
Partea intermediara a husei se pliaza, dupa care se asaza distribuitorul de curent .
Cablajul diagnoza se prinde de cablaj cu colier rapid si se aseaza pe cablajul principal
Husa de impachetare se inchide, foile insotitoare se introduc in buzunarul transparent si
cablajul se trimite in aula impachetat in recipientul de transport .
v ATELIER INTRETINERE („Werkstatt”) este organizat in modul urmator:
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•

•

•

Grupa electronisti: se ocupa de intretinerea si modificarea statiilor de
verificare electrica, a plansetelor de testare (Cliptest); de intretinerea
aparatelor de sudura cu ultrasunete, a instalatiilor de spumare, a
camerelor video si a instalatiilor de insurubare
Grupa mecanici si electricieni: se ocupa de intretinerea plansetelor de
montaj, a sistemului de transport al cablajelor, respectiv de constructia si
intretinerea liniilor P&F (Power & Free)
Grupa de plansetari: se ocupa de constructia plansetelor noi sau de
modificarea celor existente

v LOGISTICA
Aasigura aprovizionarea cu materii prime , necesare procesului de productie , precum
si livrarea la beneficiari a produselor finite.
Activitati:
•
Procesarea datelor pentru productie
•
Evidenta stocurilor de materiale
•
Evidenta stocurilor de ambalaje
•
Evidenta stocurilor de module
•
Punerea la dispozitia productiei a modulelor, ambalajelor si materialelor
necesare
•
Comandarea materialelor si modulelor necesare
•
Preluarea produselor finite de la productie, secventierea si livrarea lor catre
client
•
Coordonarea transporturilor
Secventierea si livrarea cablajului principal la Oxford foloseste ca instrument informatic
programul AULA3.
In acest program cablajele primesc statusuri care reprezinta evolutia lor.
Dupa ce este impachetat si i s-a atasat eticheta Odette, cablajul este preluat de catre
pregatitorii de la Logistica.
Pregatirea pentru livrare si expedierea cablajelor se desfasoara pe etape bine definite in
procesul logistic, inregistrate in sistem prin scanare.
1. Depozitarea in lagarul secvential (AULA):
- Cablajul gata impachetat este asezat pe o pozitie libera de pe raft.
- Pentru ca locatia fizica sa fie vizibila si in sistem, cu ajutorul scanner-ului se citeste
numarul comenzii de pe eticheta Odette si apoi numarul locatiei
2. Scoaterea temporara a unui cablaj din lagarul secvential (AULA)
- Daca este necesara o reparatie, productia sau calitatea aduce la cunostinta greseala
pe mail maistrului FST.
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- Cablajul poate fi scos din AULA de catre personalul FST, si transportat la locul de
reparatii, dar numai dupa scanarea numarului de comanda. - Scoatere temporara
comanda .
Cand reparatia cablajului implica modificarea statusului unui cablaj, productia cere PSTului , pe mail, coborarea statusului cu specificarea ca respectivul cablaj provine din
AULA.
- Dupa efectuarea reparatiei cablajul va fi predat FST-ului, pentru introducerea lui in
AULA.
- Daca statusul cablajului nu corespunde, corectura se va efectua de catre personalul
PST.
3. Secventierea
- Secventierea in repack se realizeaza in doua etape: ''Scoatere'' si ''Umplere Repak''.
- Pentru prima etapa ''Scoatere'', se apasa tasta doi pe scanner, sistemul rezervand
automat primele 6 cablaje in secventa.
- Aceste 6 cablaje vor fi afisate pe scanner in ordinea pozitiilor din AULA, deoarece in
sistem exista o ''cale optimizata'', un traseu optim programat.
- Fiecarui cablaj I se va scana eticheta Odette si va fi pus pe carucior.
- Dupa asezarea tuturor cablajelor pe carucior , acestea vor fi transportate in zona de
secventiere.
- Submeniul ''Umplere Repak'' este impartit la randul lui in doua faze:
Pentru ''1 - Secventiere'' vor trebui din nou scanate etichetele Odette, dar urmate de
scanarea pozitiilor in repack indicate pe schema
Cablajele se vor aseza in ordinea descrescatoare a secventei
Conform principiului „4 ochi” se va verifica corectitudinea locului in Repack de catre 2
pregatitori de la FST.
Etichetele se lipesc pe repack .
Dupa lipire etichetele se vor marca cu un marker pana pe repack, iar pe eticheta din
fata ambii pregatitori se vor semna si isi vor completa numarul de marca, confirmand
astfel faptul ca acest repack a fost corect secventiat si nu este deteriorat .
4. Livrarea
- In functie de planul saptamanal de transport, repack-urile secventiate se vor livra catre
beneficiar.
- Pentru ca acest lucru sa fie posibil, din AULA3 se va crea un transport.
- Pentru fiecare transport, sistemul va genera automat o lista continand toate repackurile continute cu numerele aferente lor
SECTIA EKB
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In cadrul profilului de activitate “ fabricarea altor produse din material plastic – cod
CAEN 2229 “ avem mai multe activitati distincte :
§ Producerea de piese din material plastic ( sectorul Termoplast )
§ Producerea de piese complexe ( sectorul Montaj complex )
§ Producerea de contacte pentru sectorul Montaj complex ( sectorul stante )
§ Activitatea de intretinere si reparatii matrite
§ Activitatea de logística
Dotări :
Activitatea productiva se desfasoara intr-un spatiu cu o suprafata totala de 31.330 mp,
alcatuit din hala de productie nr.1 Termoplast (3.658,6 mp ) , hala de productie nr. 2
Termoplast (3.574,29 mp ), hala de productie Montaj LVI/MFB ( 3.656,67 mp ), hala de
productie Montaj MFA 2 ( 3.492,05 mp), hala de productie Camera curata (3.550,95
mp), hala productie Stante (1.801,5 mp ), hala mare depozitare materiale (5.511,18
mp), hala mica depozitare materiale ( 1.830,24 mp ) ; rampa ( 510,20 mp ) si o hala
libera ( 3.745,27 mp ).
Hala de productie nr. 2 Termoplast este dotata cu un numar de 27 masini de injectie
termoplast, de tipul : Engel , Arburg si Battenfeld . Functie de forta de presare avem :
- 3 masini de 40 tf
- 3 masini de 50 tf
- 1 masina de 70 tf
- 8 masini de 90 tf
- 2 masini de 100 tf
- 4 masini de 150 tf
- 1 masina de 160 tf
- 1 masina de 200 tf
- 1 masina de 250 tf
- 1 masina de 350 tf
- 1 masina de 700 tf
- 1 masina de 900 tf
De asemenea , in hala Termoplast nr.2 se mai gasesc doua uscatoare de granule
material plastic de tip Motan – Luxor A 200 , o instalatie de dedurizare a apei , folosita
la racirea masinilor de injectie , o statie de compresoare . Transportul matritelor la / de
la masinile de injectie si montarea / demontarea lor pe masini se face cu ajutorul a 2
poduri rulante cu comanda de la sol de 15,00 tone fiecare , tip KONECRANES.
In cadrul halei nr. 2 Termoplast se gaseste si atelierul de intretinere si reparatii
matrite.
Atelierul de reparat matrite ( ARM ) este dotat cu urmatoarele echipamente :
- Freze = 5 buc
- Strung clasic = 3 buc
- Masina de rectificat = 3 buc
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- Masina de detalonat = 1 buc
- Banzic = 2 buc
- Presa hidráulica BM 75139 = 1 buc
- Polizor = 2 buc
- Masina de erodat = 2 buc
- Aparat de sudura = 4 buc
- Masina de ascutit freze = 1 buc
- Masina de ascutit burghie = 1 buc
- Instalatie de curatat / spalat componente matrita = 5 buc
- Pod rulant 6,3 tf Konecranes
= 2 buc
Hala de productie Termoplast nr.1 a fost retehnologizata , fiind destinata , de
asemenea, masinilor de injectie termoplast. Productia de piese termoplast este realizata
cu un numar de 32 masini de injectie termoplast de tipul : ENGEL , BATTENFELD si
KRAUSS MAFFEI.
Functie de forta de apasare , avem :
- 2 masini de 90 tf
- 1 masina de 180 tf
- 7 masini de 200 tf
- 2 masini de 250 tf
- 1 masina de 300 tf
- 10 masini de 350 tf
- 2 masini de 500 tf
- 2 masini de 600 tf
- 1 masina de 650 tf
- 4 masini de 800 tf
Pentru uscarea si transportul materiei prime, aferenta masinilor de injectie termoplast
din aceasta hala , se foloseste o instalatie de uscare tip KOCH, precum si o instalatie
de vaccum tip KOCH.
Transportul matritelor la masinile de injectie si montarea lor pe masini se face cu
ajutorul a 3 poduri rulante cu comanda de la sol ( unul de 2 x 12,5 tone si doua de
2 x 7,5 tone ).- tip KONECRANES .
Aferente halei nr.1 retehnologizata au fost construite :
1. Post de transformare ,cu aria desfasurata de 77,0 mp , pentru realizarea nivelului
de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine 2 celule cu transformatoare de 1250 kVA
fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu ventilatie cross-flux, cu pierderi
reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv / 0,4 Kv :
2. Statie de tratare apa tehnologica tip ONI , cu aria desfasurata de 95,0 mp ,
pentru racirea masinilor de injectie. Ea contine 2 retele inelare distincte, iar
racirea se face prin intermediul a 2 chilere vara , iar pentru celelalte perioade cu
ajutorul unor agregate « free cooler » .
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Hala de productie Montaj LVI / MFB este dotata cu un numar de 11 instalatii :
- Instalatie LVI A / B
- Instalatie UKL – Stromverteiler
- Instalatie UKL – Batterieverteiler
- Instalatie UKL – Erw 1
- Instalatie UKL – Erw 2
- Instalatie MFB –Engine
- Instalatie MFB – Passenger
- Instalatie MFB – Combi
- Instalatie Porsche Panamera
- Instalatie Tox Bev 2013
- Instalatie Pyrofouse
Hala de productie Montaj MFA 2 este dotata cu un numar de 8 instalatii :
- Instalatie Module Kombi
- Instalatie Module 2
- Instalatie Module 5
- Instalatie PDC – P
- Instalatie PDC – E / R
- Instalatie MFB E / Safe
- Instalatie G2X
- Instalatie MQB 37 W
Hala de productie Camera curata ( Sauberraum ) este dotata cu un numar de 10
instalatii :
- Instalatie PL 49/58
- Instalatie Sifu PL 49/58
- Instalatie CBEV
- Instalatie Sifu 1 CBEV
- Instalatie Sifu 2 CBEV
- Instalatie SOP+1
- Instalatie Porsche J1
- Instalatie Sifu Porsche J1
- Instalatie F56 / Bev 2013
- Instalatie Run In
Hala de productie Stante este dotata cu un numar de 11 echipamente :
- Presa hidráulica 63 tf tip G/ K Umformtehnick = 2 buc
- Presa cu excentric 125 tf tip Haulick Ross
= 1 buc
- Presa cu excentric 80 tf tip Haulick Ross
= 1 buc
- Pod rulant 6,3 t tip Konecranes
= 1 buc
- Transpalet electric 1,4 t tip Jungeinrich
= 1 buc
- Masina rectificat orizontal tip Knuth
= 1 buc
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- Polizor tip Spiral O
= 1 buc
- Cantar 2 t tip Toledo
= 1 buc
- Instalatie automata de impachetat
= 1 buc
- Coilwender tip Pheipher
= 1 buc
Hale depozitare :
Transportul materialelor si a produselor finite se face cu electrostivuitoare :
- Electrostivuitor hidraulic cu furci laterale Jungheinrich ETV 116 = 1 buc
- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-18
= 1 buc
- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-16 Cabina
= 1 buc
- Electrostivuitor Jungheinrich ETV 112
= 1 buc
- Electrostivuitor Jungheinrich EKX 514
= 2 buc
- Electrostivuitor STILL CX-T Still +
= 1 buc
- Still 4 tagger BM 500501
= 1 buc
Aferent acestor sectoare de activitate sunt 3 centrale termice propri pe gaz , tip
HOVAL , cu o putere instalata de 300 Kw
tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw
tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw,
cu o putere instalata de 800 Kw .
v In cadrul sectiei Termoplast se produc piese din material plastic pentru
industria automobilelor , in mod special cutii sigurante, treceri de plastic, capace , izolatii
de legatura pentru marci precum Audi, Mercedes, Porsche, VW, Rover, BMW .
Procesul tehnologic consta în injectia sub presiune ridicata a materialului incalzit in
matrite racite la cca 60- 80°C . Materia prima-polypropylena (Ultramid B3Z G6 ,
Heramid I/A S200) , poliamida ( Ultramid A3WG6 ) , polybutylena ( Ultradur S4090 ) ,
polioximetilena ,polietilena , sub forma de granule albe sau negre ( functie de
solicitarea clientului ), este adusa din depozit , in containere de carton ( octabine care
au intre 600 kg si 1.000 kg ) sau in saci de folie de 25 kg si asezata sub uscatorul de
granule .De asemenea , matéria prima poate fi adusa (transportata ) si prin niste tevi
de aluminium de la cele 8 silozuri de granulat , montate in exteriorul halei de productie.
Un siloz are capacitatea de 50 tone. Granulele sunt introduce in uscator, unde dupa un
proces de uscare si preincalzire sunt trimise , cu ajutorul unui distribuitor , pe traseele
de alimentare ( furtune de plastic ), la fiecare masina de injectie termoplast.Fiecare
masina termoplast este dotata cu un dozator electronic, care cantareste cantitatea de
granule necesara unei piese. Granulele dozate ajung intr-un cilindru de plastifiere ,
dotat cu benzi de incalzire , care are rolul de a incalzi granulele pana la o temperatura
conforma cu specificatia de produs. Granulele topite sunt injectate intr-o matrita racita
( care are cca 60-80°). In urma contactului cu matrita “ racita “ are loc procesul de
plastifiere si astfel se obtin piesele finite. Dupa terminarea procesului de plastifiere ,
matrita se deschide si un brat robot coboara si cu ajutorul unor ventuze preia piesele de
plastic , din matrita si le pune pe o banda transportoare.
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Deplasarea benzii este astfel calculata incat sa permita , in timpul deplasarii ei , racirea
naturala a pieselor de plastic. Durata procesului de racire este in functie de
complexitatea piesei. Piesele finite sunt colectate in cutii de plastic / carton , de unde
sunt luate si verificate vizual de catre un operator. Masinile sunt dotate cu gratare de
separare a pieselor finite de deseurile de plastic. Pasul final consta in numararea ,
ambalarea pieselor si trimiterea lor la beneficiar.Piesele neconforme sunt colectate ca si
deseuri de plastic.
Confectionarea de garnituri de etansare ( cauciuc ) pentru cutiile de sigurante
Mercedes se face cu ajutorul a doua instalatii de spumare cu un cap , de tip SPUHL.
v In cadrul sectorului Montaj se produc distribuitoare de sarcina pentru
marcile BMW ,VW, Mercedes , Porsche.
Baza pentru linia de montaj este echiparea manuală a carcasei LVI cu panouri de
contact şi piese de contact şi alt montaj automatizat si verificarea diferitelor
componente.
Echiparea manuală constă din două posturi de muncă manuală HAP, în care sunt
aplicate carcase pe sistemul de susţinere a bunurilor şi câte 2 ori 2 locuri de muncă, în
care contactele sunt introduse în carcasă.
Posturile de muncă individuale sunt echipate pentru echiparea manuală prin alimentare
parţială, cu un disc rotativ, un şablon şi o presă. Pentru HAP 1 sunt echipate şi presate
primele 3 contacte. Pentru HAP 2 sunt echipate şi presate ultimele 3 contacte.
Alimentarea pieselor individuale în blistere are loc prin intermediul sistemului în zona
din spate a locurilor de muncă. Piesele componente sunt preluate de către muncitori din
blistere şi introduse în şablonul de preluare intermediară (şablon). După introducere
discul rotativ este rotit manual cu 180° în poziţia de presare. Aici piesele de contact sunt
presate în carcasă prin intermediul unei ştampile de presat.
După presarea contactelor în carcasă acestea sunt predate din nou către sistemul de
susţinere a bunurilor. La sfârşitul sistemului WT carcasele premontate, inclusiv suportul
de produse sunt predate pe segmentul automat de producţie.
Segmentul automat de producţie: Linia automată este o continuare a sistemului de
susţinere de produse. În prima staţie sunt nituite panourile în două puncte.
În a doua staţie sunt introduce elementele DLK (contactele de lamele Dräxelmaier). Aici
contactele sunt alimentate prin intermediul benzilor transportoare vibrante şi combinate
cu roboţi şi sisteme de camere.
În restul staţiilor de lucru are loc alimentarea şi montajul de încuietori secundare 1 şi 2
dar şi a capacului. Capacul este montat într-o poziţie intermediară.
La sfârşitul liniei de producţie carcasele trec prin staţia de verificare în care au loc
următoarele verificări:
§ Implementarea de câte 4 carcase pe puncte de preluare intermediară prin
intermediul funcţiei de implementare
§ Verificarea rosturilor contactelor în furcă prin camere.
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§ Verificarea cu privire la completitudine şi daune prin intermediul camerelor
După verificare se închide marcarea laser cu codul DMX. Toate piesele OK sunt
prevăzute cu un cod. Piesele NOK ( rebutate ) nu sunt inscripţionate şi evacuate.
După staţia laser carcasele LVI realizate sunt preluate de către un robot de ambalare
de la sistemul de susţinere de bunuri şi predate unei benzi de evacuare .
v In cadrul sectorului stante se confectioneaza contacte pentru sectorul de
montaj complex. Presele hidraulice cu avans al cilindrului si cu tambur de derulare sunt
destinate exclusiv pentru imprimarea , stantarea , indoirea , tragerea diferitelor
materiale de pe bobine. Sunt efectuate parţial etape manuale înainte de asamblare şi
de testare. Aceasta include introducerea manuală a pieselor în linie. În continuarea
procesului, piesele sunt asamblate şi testate în mod automat. Piesele IO
(corespunzătoare) sunt aşezate automat pe benzi transportoare, iar piesele NIO
(necorespunzătoare) sunt transportate automat într-o cutie NIO.
v In cadrul sectorului de intretinere si reparatii matrite se executa activitati
de intretinere si curatare a matritelor cu gheata carbonica , precum si activitati de
reparare a acestora. Matritele care un pot fi reparate intern sunt trimise la parteneri
externi , pentru a fi reparate.
v Sectorul logística asigura aprovizionarea cu materii prime , necesare
procesului de productie , precum si livrarea la beneficiari a produselor finite.
Producere aer comprimat tehnologic:
Aerul comprimat , necesar procesului de productie se obtine cu ajutorul a :
1. 4 compresoare KAESER cu surub , tip CS 102 T , de 56 Kw fiecare
2. 4 compresoare KAESER cu surub , tip CS 105 T , de 56 Kw fiecare
tabel 6

Capacitatea de productie

Numarul
procesului
Numele procesului (daca e
cazul)/ Fazele
procesului
Aplicare strat de
Producerea de
spuma poliuretanică
cablaje
pe material plastic
electrice UKL

Descriere

Capacitate
maxima

255 t/an sau
Fabricare componente din spume
237.537 buc/an,
poliuretanice dintr-un izocianat și
din care
polioli prin polimerizare și injecție în
237.537 buc/an,
matrițe.
cu mansoane
poliuretanice
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Producere prin
injecție a pieselor
din material plastic

Producerea de piese
complexe

Producerea de
contacte

Procesul tehnologic consta în
injectia sub presiune ridicata a
materialului incalzit in matrite racite
la cca 60- 80°C . Materia prima
este –polypropylena (Ultramid B3Z
G6 , Heramid I/A S200) , poliamida
( Ultramid A3WG6 ) , polybutylena
( Ultradur S4090 ) , polioximetilena
,polietilena , sub forma de granule
albe sau negre .
sectorul Montaj In cadrul sectorului Montaj se
complex
produc distribuitoare de sarcina
pentru marcile BMW ,VW,
Mercedes , Porsche.
Baza pentru linia de montaj este
echiparea manuală a carcasei LVI
cu panouri de contact şi piese de
contact şi alt montaj automatizat si
verificarea diferitelor componente.

83,8 milioane
de piese, 4.404
tone/an

In cadrul sectorului stante se
confectioneaza contacte pentru
sectorul de montaj complex.
Presele hidraulice cu avans al
cilindrului si cu tambur de derulare
sunt destinate exclusiv pentru
imprimarea , stantarea , indoirea ,
tragerea diferitelor materiale de pe
bobine.

36.120.000 buc.
Contacte
781 tone/an

Producerea de
piese din
material plastic
( sectorul
Termoplast )

sectorul Montaj
complex (
sectorul stante
)

10,44 milioane
de piese
= 5.222tone/an

b. Consumuri specifice de materii prime, auxiliare
Materii prime
Materiile prime utilizate in procesul de termoformare a mansoanelor poliuretanice
sunt prezentate in tabelul7, impreuna cu consumurile anuale.

Tabel 7
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Exista o
alternativa
adecvata
Ponderea
(pentru cele
% in produs
Cum sunt stocate? (A-D)2
Inventarul
cu impact
Natura
% in apa de
Poate constitui materialul un risc
Principalele
complet al
potential
chimica/
suprafata
semnificativ de accident prin
materiale/
materialelor
semnificativ)
compozitie
% in canalizare
natura sa sau prin cantitatea
utilizari
(calitativ si
si va fi
1
(Fraze R)
% in deseuri/pe
stocata? A se vedea Sectiunea
cantitativ)
aceasta
sol
8
utilizata
% in aer
(daca nu,
explicati de
ce)?
SECTIA UKL – fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de
autovehicule
Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Poliol

Amestec de
compusi
organici
Nu este
clasificat ca
si periculos,
cf
Regulamentu
lui
1272/2008

179,5 t/an

100 % in
produsul finit

Nu este cazul
daca este
utilizat si
manipulat
conform
instructiunilor.

Nu e cazul

In butoaie metalice de 200 kg.
Butoaiele sunt asezate pe paleti
de lemn, care la randul lor sunt
asezati pe tavi metalice de
colectare. Spatiul este constituit
dintr-un depozit tip magazie,
climatizat, dedicat acestui scop,
aflat in interiorul halei de
depozitare nr. 3.

1

Regulament UE 1272 privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase
A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)
B Exista un sistem de evacuare a aerului
Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor
2

C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare

D
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

(CLP)
H302,
H336
H311,H314
,
H332
Izocianat(MDI) Compus
organic
H315 H317
H319
H332
H334
H335
H351

75,5 t/an

100% în produs
finit

Toxicitate
acuta prin
inhalarea
vaporilor, toxic
pentru caile
respiratorii,
iritant pentru
ochi, iritant

Nu e cazul

In butoaie metalice de 240 kg.
Butoaiele sunt asezate pe paleti
de lemn, care la randul lor sunt
asezati pe tavi metalice de
colectare. Spatiul este constituit
dintr-un depozit tip magazie,
climatizat, dedicat acestui scop,
aflat in interiorul halei de
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Principalele
materiale/
utilizari

Banda
izolatoare

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

H373
Material
compozit cu
liant si
adeziv

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

1.910.000
buc/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

99% în produs
finit, 1% in deseu

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)
pentru piele.
Nu are impact

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?
Nu e cazul

Produs
Tuelle
(mansoane de polimeric
cauciuc)

1.330.000
buc/an

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Nu e cazul

Carcase

21.635.000

100% in produs

Nu e cazul

Plastic

Nu are impact

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

depozitare nr. 3
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare .Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

buc/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

finit

Relee,
adaptoare
relee

componente 595.000
buc/an
electrice

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Nu e cazul

Sigurante

componente 6.865.000
buc/an
electrice

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Nu e cazul

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare .Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Contacte cu
piulita
mecanica

componente 890.000
buc/an
electrice

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Nu e ste
cazul

Contacte
metalice

componente 2.250.000
buc/an
electrice

Nu are impact
99% în produs
finit, 1% in deseu

Nu exista
alternativă

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Ghidaje

componente
electrice

Furtune

Produs
polimeric

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

1.300.000
buc/an

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

500.000
buc/an

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
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Principalele
materiale/
utilizari

Clipsuri

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

componente 36.000.000
buc/an
electrice

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

9.750.000
buc/an

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Module cablaj componente
(contin toate electrice
materialele)

Conductori

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

componente 285.000.000
electrice
m/an

Nu are impact
99% în produs
finit, 1% in deseu

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
Cum sunt stocate? (A-D)2
cu impact
Poate constitui materialul un risc
potential
semnificativ de accident prin
semnificativ)
natura sa sau prin cantitatea
si va fi
stocata? A se vedea Sectiunea
aceasta
8
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu există
In depozitul de materii prime.
alternativă
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
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Principalele
materiale/
utilizari

Antene

Dopuri

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

componente 2.146.000
buc/an
electrice

Plastic

18.450.000
buc/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
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Principalele
materiale/
utilizari

Capace

Alcool
izopropilic

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Plastic

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

1.250.000
buc/an

Produs
60 litri/an
organic
H225, H319,
H336

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

99% în produs
Nu are impact
finit, 1% in deseu

Este inflamabil,
iritant pentru
ochi

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
Nu este cazul In depozitul de materii prime.
Spatiul respectiv se afla langa
hala de productie pe latura de
vest si este prevazut cu platforma
betonata si rafturi pentru
depozitare. Risc nesemnificativ
de accidente
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
persoanelor autorizate
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Principalele
materiale/
utilizari

Atol-le Aerosol
( amestec de
esteri in
solutie de
alcool)

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Produs
organic
H222 si
H229

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

220 l/an
spray 400
ml

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

98% in produsul Este extrem
inflamabil si
finit si 2% in
pericol de
deseuri
explozie
deoarece este
spray sub
presiune
100% in aer,
utilizat la
curatatea
matritelor
100% in aer ,

H226,315, 180 kg/an
318,361d,3
35,336,304
,411
H302,304, 1680 kg/an
Bomix PU317,361d,3
HS-Antiblock
72o,412,41
4/40407-6
3
SECTIA EKB- fabricarea altor produse din material plastic
Bomix
Formenreinig
er 60/676

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
Cum sunt stocate? (A-D)2
cu impact
Poate constitui materialul un risc
potential
semnificativ de accident prin
semnificativ)
natura sa sau prin cantitatea
si va fi
stocata? A se vedea Sectiunea
aceasta
8
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?
Nu este cazul In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
persoanelor autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Polimeri(ABS,
PP, PS, PA)
Produs
organic

4540 t/an

75% in produs
25% in deseu

-

-

platbanda
cupru

1311 t/an

90% in produs
10% in deseu

-

-

Avilub
Metapress
990

metal

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

in containere de carton ( octabine
care au intre 600 kg si 1.000 kg
) sau in saci de folie de 25 kg
8 x50t silozuri de granulat ,
montate in exteriorul halei de
productie
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate

R22,34,51/5 2400 kg/an
3,53,65,66
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Principalele
materiale/
utilizari

Solutie de
curatat frane
Eco R511

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

3564 kg/an

-

-

H315,336,
411,222,
304,229

Solutie de
curatat
atelierul R599

H302,318,
319,351

1020 kg/an

Adeziv
ultrarapid
cianacrilat
K130

H319,335,
315,

60 kg/an

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?
-

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Vaselina
aderenta
PTFE S404

H336,411,
222,304,
229

120 kg/an

Vaselina
spray OMC2
S477

H315,336,
411,222,
304

216 kg/an

Spray ungere
pe baza de

H315,336,
400,411,

120 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Cu S425

222,304

Ulei
intretinere
S407

H315,336,
411,
222,304,22
9

H315,336,
Spray siliconic
411,222,
S420
304,229

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

420 kg/an

1296 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Degripant
super rapid
S410

H304,222,
229

1728 kg/an

RAKU-PUR
32-3224-2A

n.a.

4800 kg/an

RAKU-PUR
32-3224-2B

H332,334,
335,319,
315, 317,
351

720 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

EWOmold
7304 A /
79903

R12, 65

480 kg/an

OKS 701

H220,280,
302,315,
318,411

144 kg/an

OKS 241

H222,229,
336,400,

144 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

411

Lusin Clean L
23 F

H222,229,
220,280

120 kg/an

Lusin Alro LL
261

H220,222,
225,229,
280, 304,
315, 319,
335,
336,411,41

48 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

2
ARDINA
Rapid
Brake&Parts
Cleaner

H220,225,
280,304,31
5,336,
411

144 kg/an

Teslanol T 71

R11,12,38

La nevoie

TCE - Fluid
020

H222.229

144 kg/an

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
ATELIER REPARAT MATRITE
IBSDegresant
rapid Tornado

Power
Cleaner DB

R10,51/53,6
5,66,67
240 kg/an

H318,315,
290

La nevoie

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

ILOCUT EDM
180

H304

1200 kg/an

Cimperial 60C

H315,319,
362,411

La nevoie

OXI
REMOVER
Aerosol

H229,302,
317

144 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Pro-Long
Universal

R12

1080 kg/an

Lusin -Protect
G11

R11;12;38;
51/53;65;6
7

360 kg/an

Lusin -Protect
G12

H222;229;
412

360 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
Diluant509

70 l/an in
sticle de 1l

Acetona

14 l/an in
bidoane de
1l

ACTIVITATI DE INTRETINERE
Intretinere UKL
si EKB

Intretinere UKL
si EKB

Poate fi iritant
pentru piele si
ochi

Nu este cazul

In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
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Principalele
materiale/
utilizari

LOCTITE 243

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

12 kg/an

Intretinere UKL

12 kg/an

Intretinere UKL

12 kg/an

Intretinere UKL

H317.411

LOCTITE 270

H315,319,
317,335

LOCTITE 401

H315,319,
335

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
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Principalele
materiale/
utilizari

LOCTITE 577

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

12 kg/an

Intretinere UKL

24 kg/an

Intretinere UKL

24 kg/an

Intretinere UKL

H317

LOCTITE LB
8031

H222,229,
412

Rivolta S.L.X.

H222,319,

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Rapid Aerosol 336

Spray cu
teflon

Intretinere UKL

96 kg/an

Intretinere UKL

H222,315,
412

H318
KEM-SEPT
KS 40

24 kg/an

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
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Principalele
materiale/
utilizari

tesa Spray
glue
Permanent

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

H220,225,2 360 kg/an
80,
302, 304,
315, 319,
336, 400,
410, 411
H 304.412

INDUOIL HL
4

Mould
Release
Spray

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Intretinere UKL

Intretinere sector
EKB

240 kg/an

R12,11,36,
66,67

1200 kg/an

Intretinere sector
EKB

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie pe latura de
nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar
pers. autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Intretinere
sector EKB
Strip OFF
Aerosol

H222,229,
319,336

144 kg/an

Intretinere
sector EKB

MONO COAT 837 A

H222,229,
318,336,
412

720kg/an

Spray

H224,225,

4.8 kg/an

Intretinere

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
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Principalele
materiale/
utilizari

vaselina
perfinalt

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

304,315,
336,411

Spray de
curatat frane

H225,304,
315,336,
411

Deruginol
MoS2

H226,304,
315,318,
332, 335,
336, 400,
411, 412

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

sector EKB+
UKL

144 kg/an

144 kg/an

Intretinere
sector EKB+
UKL

Intretinere
sector
EKB+UKL

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
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Principalele
materiale/
utilizari

Cartus
Ultragaz 2205

ONIdos KOH
12
ONIdos CIT
24
TRASAR_TR
AC 100
NALCO

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

H220,221,
319,336

R36/38
R34,43,52/
53
H314
H314,317,

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

12 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Intretinere
sector
EKB+UKL

TRATAREA APEI IN INSTALATIA DE TRATARE
100% in apa
1200 kg/an
1200 kg/an

100% in apa

1200 kg/an

100% in apa

1200 kg/an

100% in apa

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

autorizate
In spatiul de depozitare materii
prime auxiliare care se afla in
hala de productie, este prevazut
cu platforma betonata ,
inchis,accesibil doar pers.
autorizate
In magazia de la statia de tratare
in ambalajul original
In magazia de la statia de
tratare in ambalajul original
In magazia de la statia de
tratare in ambalajul original
In magazia de la statia de
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Principalele
materiale/
utilizari

77352
Berofix plus

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

400,410
H290,302,
314,318,
335

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

1200 kg/an

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

100% in apa

Impactul
asupra
mediului acolo
unde este
cunoscut (de
exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate
pentru specii
relevante)

Exista o
alternativa
adecvata
(pentru cele
cu impact
potential
semnificativ)
si va fi
aceasta
utilizata
(daca nu,
explicati de
ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un risc
semnificativ de accident prin
natura sa sau prin cantitatea
stocata? A se vedea Sectiunea
8

tratare in ambalajul original
In magazia de la statia de
tratare in ambalajul original
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Asigurarea utilitatilor pe intregul amplasament: apa, energie electrica, gaze
naturale pentru intreg amplasamentul
· Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se realizeaza din sistemul centralizat de alimentare al orasului
Hunedoara prin doua conducte DN 90 respectiv DN 75.
Exista patru utilizari majore ale apei : consum menajer, stingere incendii, racire
tehnologica si respectiv sistemul de climatizare prin schimbatoarele de caldura.
Pentru modul consum menajer, apa potabila este folosita la chiuvete, dusuri, toalete.
Pentru stingerea incendiilor, apa este stocata in doua rezervoare zidite captusite cu
membrana Sika, de 1270 mc, din care prin pompe specifice este trimisa in reteaua de
hidranti interiori/exteriori si reteaua de sprinklere.
Pentru racirea tehnologica exista circuite inchise in care dupa tratarea specifica de
purificare (instalatii de osmoza) apa este utilizata la presiunea, calitatea si temperatura
necesara.
Pentru sistemul de climatizare, apa din retea este utilizata calda in sistemul centralelor
termice pe gaz si racita prin sistemul registrelor de racire. Ambele circuite sunt circuite
inchise.
Consumul de apa – datele din tabelul de mai jos se referă la capacitatea maxima de
productie
Tabel 8
% de
% apa
recircular reintrodusa
Sursa de alimentare
Volum de
ea apei
de la statia
cu apa (de ex. Rau,
apa
Utilizari pe faze ale
pe faze
de epurare
ape subterane, retea prelevat
procesului
ale
in proces
urbana)
(m3/an)
procesulu pentru faza
i*
respectiva
0
0
Apa pentru uz menajer
0
Echipamente de racire cu 100%
circuit
inchis.
Se
completeaza
doar
pierderile prin evaporare
In cadrul unitatii, necesarul total de apa este egal cu cerinta totala de apa.
Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute
pe amplasament, în sistem separativ .
Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se
stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate. Apa pluviala colectata de pe toata
suprafata construita a fabricii inainte de deversare in sistemul de canalizare centralizat

Reteaua urbana a
municipiului
Hunedoara

1422
m3/luna,
17.063
mc/an
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al orasului este trecuta prin 4 decantoare separatoare de namol si hidrocarburi cu
urmatoarele caracteristici :
1 separator tip MOA de 15 l/s, 2,6 mc
2 separatoare tip MOA de 40 l/s, 4 mc
1 separator tip MOA de 80 l/s, 8 mc
Conformare:
Apa pluvială se colectează separat dar nu se reutilizează deoarece canalizarea incintei
nu a fost proiectată în acest sens. Nu se justifica o epurare a apei pluviale în scopul
recirculării ei si utilizarii in echipamentele de racire.
În cadrul unităţii, nu rezulta apa tehnologica uzata, nu se utilizează sisteme de
recirculare a apei în scop tehnologic.Apa de la racire utilaje se recircula in circuit inchis
si se completeaza doar pierderile prin evaporare.
Conformare:
Din punct de vedere al recirculării apei, unitatea se conformează recomandărilor BAT
pentru apa de racire, neavand apa uzata tehnologica din procesele de productie.
· Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica necesara functionarii aparatelor si utilajelor din
dotare, respectiv pentru iluminatul interior si exterior este asigurata de reteaua de
energie electrica din zona a SC Enel Energie SA.
Consumul de energie electrica este contorizat.
La nivel de societate exista :
Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine
2 celule cu transformatoare de 1250 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu
ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv /
0,4 Kv .
Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine
4 celule cu transformatoare de 800 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu
ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv /
0,4 Kv .
Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine
5 celule cu transformatoare de 1.000 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu
ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv /
0,4 Kv .
· Alimentarea cu gaz metan
Amplasamentul este racordat la reteaua de gaz din zona. Consumatorii de gaz sunt
centralele termice. Aferent acestor sectoare de activitate sunt urmatoarele centrale
termice proprii pe gaz :
· tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 405 Kw
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· tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 720 Kw
· tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 405 Kw ( in
conservare )
· tip HOVAL , cu o putere instalata de 300 Kw
· tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw
· tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw
Consumul de gaz metan este contorizat.
Tabelul 5. Consumul de energie electrica si gaz metan pe intregul amplasament pentru
capacitatea maxima de productie
Tabel 9
Utilitati
Energie electrica retea
Energia termica (din gaz metan)

Total consum anul 2017
15.380.879 kwh / an
289.413 mc / an

Deseurile rezultate pe amplasament

Referinta deseului

Deseurile rezultate pe intreg amplasamentul
SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL pot fi grupate in:
- deseuri tehnologice provenite din activitati de productie
- deseuri provenite din activitatile auxiliare.
Cantitatile de deseuri sunt redate in Tabelul 6. Ele au fost calculate la capacitate
maxima de productie.
Tabelul 6. Informatii despre deseurile tehnologice rezultate din activitate de productie a
cablurilor electrice pentru autovehicule incluzand si faza termoformarii mansoanelor
poliuretanice.
Tabel 10
1. Identificati
sursele de
deseuri
(punctele din
cadrul
procesului)

2. Codurile
deseurilor
conform
EWC
(Codul
European
al
Deseurilor)

3. Identifcati
fluxurile de
deseuri
(ce deseuri
sunt
generate)
(periculoase
,
nepericuloa
se, inerte)

Cuantificat
i fluxurile
de
deseuri*
anul 2018
[kg /an]

5. Care sunt modalitatile
actuale sau propuse de
manipulare a deseurilor?
-deseurile sunt colectate
separat?
- traseul de eliminare este cat
mai apropiat posibil de punctul
de producere?
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1

07.02.99

Cauciuc

51.600

2

17.04.01

Conductori
Cupru

41.406

15.01.01

Carton

249.930

20.01.01

Hartie

440

15.01.02

Folie PE

2.290

13.01.10*

Ulei mineral
hydraulic
neclorinat
Gunoi
menajer

6.890

3

4

5

6

7

8

1.Manipularea
materiilor
prime si
auxiliare
2.Activitatea
de productie a
cablajelor auto
3.Activitatea
de producerea
pieselor prin
injectie
4.Activitati
administrative
si de curatenie
5. Mentenanta

20.03.01

1.456,40

18.01.03*

Deseu
medical

24

9

15.01.10*

29.240

10

07.02.08*

11

17.04.05

Ambalaj
metalic
contaminat
Solventi
organici si
solutii
muma
Metal

12

20.01.38

Lemn

7.880

13

16.01.18

Aluminiu

14

07.02.13

Plastic

220

38.520

791

363.786

Colectarea deseurilor de
cauciuc se face intr-un
container metalic de 33 mc
, care este depozitat pe o
platforma betonata pana la
ridicarea lui. Deseurile de
cauciuc sunt constituite din
reteaua de turnare,de la
instalatia de spumare UKL.
Deseul de fire / module Cu se
colecteaza in big-bag-uri
.Deseul de fire / module Cu
este constituit din cablaje
rebutate , fire defecte, cablaje
iesite din stadiul actual de
utilizare .Deseurile de fire /
module Cu sunt preluate de
catre firma AUGUSTA din
Austria.
Deseurile de carton ,hartie ,
folie , echipament electric si
electronic se colecteaza in
repack-uri si apoi se
depoziteaza in depozit, pana la
valorificare.
Deseurile metalice sunt
colectate in containere metalice
( ghibox ),acoperite cu capac ,
depozitate pe platforma
betonata.
Toate deseurile sunt preluate
de catre SC ECOPLAST HART
SRL Hunedoara , pe baza de
contract, iar raportarea
acestora se face conform HG
nr. 856 / 2002 , la APM
Hunedoara. Deseurile sunt
colectate pe sortimente, in
containere inscriptionate.
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15

16.06.01*

Acumulatori

910

16

20.01.21*

Tuburi
fluorescente

28

17

13.05.07*

Deseu ape
uleioase

600

18

20.01.36

DEEE

19

16.02.13*

DEEE
periculoase

20

15.01.03

Ambalaj
lemn

72.734

21

12.01.09*

Emulsie

2.880

22

08.04.15*

13.000

23

08.03.18

Deseu lichid
apos cu
substante
periculoase
Tonere
imprimanta

24

16.01.18

Cupru

380,3

4.606

990

28,5

Zone de depozitare
Avand in vedere ca toate activitatile se desfasoara in hala de productie, terenul
de pe amplasamentul studiat este expus unui grad minim de poluare.
1. Depozite intermediare de materii prime
Pentru depozitarea intermediara a materiilor prime si auxiliare unitatea dispune
de spatii special amenajate in acest scop.Sunt prevazute in interiorul halelor spatii
special destinate depozitarii materiilor prime si auxiliare.
Substantele periculoase sunt depozitate in magazie betonata, prevazuta cu basa
de colectare pentru eventuale scurgeri.
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Nu exista posibilitatea unei contaminari a mediului deoarece toate depozitele
pentru materia prima si materiale auxiliare se afla in incinta halelor de productie.
2. Zona de expediere produse finite
Produsele finite, se stivuiesc temporar in zona marcata pentru expedierea
produselor finite. Depozitarea acestora nu constituie sursa de poluare.

3. Depozite temporare de deseuri
Deseurile produse sunt colectate separat pe tipuri de deseuri si stocate in locuri special
destinate in hala sau in exterior pe platforma betonata.
Deseurile de carton ,hartie , folie , echipament electric si electronic se colecteaza in
repack-uri si apoi se depoziteaza in depozit, pana la valorificare.
Deseurile metalice sunt colectate in containere metalice ( ghibox ),acoperite cu capac ,
depozitate pe platforma betonata.
Toate deseurile sunt preluate de catre SC ECOPLAST HART SRL Hunedoara , pe baza
de contract, iar raportarea acestora se face conform HG nr. 856 / 2002 , la APM
Hunedoara. Deseurile sunt colectate pe sortimente, in containere inscriptionate.
2.4. Folosirea de teren din imprejurimi
v Zone rezidentiale si comerciale
Amplasamentul este situat in intravilanul municipiului Hunedoara.
In imediata vecinatatea a obiectivului nu se gasesc zone rezidentiale, acesta fiind
amplasat pe arealul fostei platforme siderurgice.
Zona rezidentiala cea mai apropiata de amplasamentul se afla la aprox. 200m.
v Zone protejate, rezervatii naturale
Zona studiata nu face parte dintr-o rezervatie naturala sau arie protejata. Atat pe
amplasament cat si in vecinatatile apropiate nu exista habitate, specii faunistice sau
exemplare de flora salbatica protejate.
2.5 Utilizare chimica
Materiile prime pentru aceasta activitate sunt redate in tabelul 11
Datele prezentate in tabel se refera la capacitatea maximă de stocare.
Tabelul 11. Situatia principalelor materii prime si auxiliare utilizate in cadrul
amplasamentului in cele doua activitati desfasurate.
Tabel 11
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Name of product

Solutie de curatat frane Eco
R511
Solutie de curatat atelierul
R599
Adeziv ultrarapid cianacrilat
K130
Vaselina aderenta PTFE
S404

Simbol
pericol
conform
Directive,
67/548/EEC)
E, T+, T, O,
Xi, Xn, C, N,
F, F+

H-fraze de pericol sau
R-fraze de risc

Xi;Xn;F+;N

315,336,411,222, 304,229

C

302,318,319,351

Xn

319,335,315,

Xi;Xn;F+;N

336,411,222,304,

229

Vaselina spray OMC2 S477

Xi;Xn;F+;N

315,336,411,222, 304

Spray ungere pe baza de Cu
S425

Xi;Xn;F+;N

315,336,400,411, 222,304

Ulei intretinere S407

Xi;Xn;F+;N

315,336,411, 222,304,229

Spray siliconic S420

Xi;Xn;F+;N

315,336,411,222, 304,229

Degripant super rapid S410

Xn;F+

304,222,229

IBS-Degresant rapid Tornado

Xn ; N

10,51/53,65,66,67

Locatia
unde se
utilizeaza

Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC
ARM

Capacitate
de stocare
[kg]

Locul de
depozitare

300

Magazie EC

40

Magazie EC

5

Magazie EC

10

Magazie EC

18

Magazie EC

10

Magazie EC

35

Magazie EC

108

Magazie EC

144

Magazie EC

20

Magazie EC
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Iso 134/3 Isocyanat
component
Elastofoam I 4610/111 Polyol
component

Productie
ES
Productie
ES
Productie
EC
Productie
EC

Xn

315,317,319,332, 334,335,351,373

X ;T

302,336,311,314, 332

RAKU-PUR 32-3224-2A

Xn

n.a.

RAKU-PUR 32-3224-2B

Xi; Xn

332,334,335,319, 315,317,351

tesa Spray glue Permanent

F+;N; Xi

220,225,280,302, 304,315,319,336,
400,410,411

EWOmold 7304 A / 79903

Xn

12,65

OKS 701

Xn;F+;N

220,280,302,315, 318,411

OKS 241

Xn;F+;N

222,229,336,400, 411

Spray vaselina perfinalt

Xi;Xn;F+;N

224,225,304,315, 336,411

EC+ES

0.4

Spray de curatat frane

Xi;Xn;F+;N

225,304,315,336, 411

EC+ES

12

Deruginol MoS2

Xi;Hn;F+;N

226,304,315,318, 332,335,336,400,
411,412

EC+ES

12

Bomix Formenreiniger 60/676

X

226,315,318,361d,335,336,304,411

Bomix PU-HS-Antiblock
4/40407-6

Xn

302,304,317,361d,372o,412,413

LOCTITE 243

Xi ;N

317.411

Werkstatt
ES
Productie
EC
Productie
EC
Productie
EC

Productie
ES
Productie
ES
Werkstatt
ES

4800

60

Magazine
prevazuta
cu sistem
de
mentinere a
temperaturii
constante

30

Magazie ES

40

Magazie EC

12

Magazie EC

12

Magazie EC

9600
400

Magazie
EC+ES
Magazie
EC+ES
Magazie
EC+ES

15

Kuhllager

140

Kuhllager

1

Magazie ES
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LOCTITE 270

Xi

315,319,317,335

LOCTITE 401

Xi

315,319,335

LOCTITE 577

Xi

317

LOCTITE LB 8031

F+; N

222,229,412

INDUOIL HL 4

Xn

304.412

Rivolta S.L.X. Rapid Aerosol

F+

222,319,336

Spray cu teflon

F+

222,315,412

Mould Release Spray

F+; Xi

12,11,36,66,67

Strip OFF Aerosol

F+; Xi ; Xn

222,229,319,336

MONO -COAT 837 A

F+; Xi ; Xn

222,229,318,336, 412

Power Cleaner DB

C

ILOCUT EDM 180

Werkstatt
ES
Werkstatt
ES
Werkstatt
ES
Werkstatt
ES
Toxare EC

1

Magazie ES

1

Magazie ES

1

Magazie ES

2

Magazie EC

20

Magazie EC

2

Magazie ES

Werkstatt
ES
Werkstatt
ES
Werkstatt
EC
Werkstatt
EC
Werkstatt
EC

2

Magazie ES

100

Magazie EC

12

Magazie EC

60

Magazie EC

318,315,290

ARM

la nevoie

Magazie EC

Xn ; N

304

ARM

100

Magazie EC

Cimperial 60C

Xi ;N

315,319,362,411

ARM

la nevoie

Magazie EC

KEM-SEPT KS 40

C

318

Werkstatt
ES

8

Magazie ES

Cartus Ultragaz 2205

F+

220,221,319,336

EC+ES

1

Magazie EC
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OXI REMOVER Aerosol

Xi

229,302,317

ARM

12

Magazie EC

Pro-Long Universal

Xi;F;T

12

ARM

90

Magazie EC

Lusin -Protect G11

Xn;F;N;

11;12;38;51/53;65;67

ARM

30

Magazie EC

Avilub Metapress 990

Xn ; C; N

22,34,51/53,53,65,66

Stante

200

Magazie EC

ONIdos KOH 12

Xi; C

36/38

100

ONI

ONIdos CIT 24

Xn;T;N

34,43,52/53

100

ONI

TRASAR_TRAC 100

C

314

100

ONI

NALCO 77352

Xi,T,N,C

314,317,400,410

100

ONI

100

ONIProductie
ES

Instalatia
ONI
Instalatia
ONI
Instalatia
ONI
Instalatia
ONI

Berofix plus

C ; Xn

290,302,314,318, 335

Instalatia
ONI

Lusin -Protect G12

Xi;F+;N

222;229;412

ARM

30

Magazie EC

2- propanol ( isopropanol )

Xi; F+

225,319,336

Sauberraum

15

Magazie EC

Diluant 509

F+

3

Magazie
EC+ES

Lusin Clean L 23 F

F+

222,229,220,280

10

Magazie EC

Lusin Alro LL 261

F+

220,222,225,229, 280,304,315,319,
335,336,411,412

Productie
EC

4

Magazie EC

ARDINA Rapid Brake&Parts

F+;Xi;N

220,225,280,304,315,336,411

Productie

12

Magazie EC

11/ 20/21/22/65

Werkstatt
EC+ES
Productie
EC
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Cleaner

EC

Teslanol T 71

F+

11,12,38

TCE - Fluid 020

F

222.229

Productie
EC
Productie
EC

Magazie EC
12

Magazie EC

Productie ES – inseamna UKL ( sau productie sector electric )
Productie EC – inseamna EKB
ARM – atelier reparat matrite
Werkstatt ES – intretinere sector UKL
Werkstatt EC – intretinere sector EKB
ONI- Statia de tratare apa
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Achizitionarea materiilor auxiliare se face de la furnizori autorizati, din tara si
strainatate, produsele achizitionate fiind insotite de buletine de analiza si fise tehnice de
securitate (cu specificarea frazelor de pericol). Fisele tehnice de securitate sunt
prezentate in ANEXA – FISE TEHNICE.
Produsele chimice sunt pastrate in conditii corespunzatoare,in ambalajele
originale, in zone desemnate din hala de productie, iar transportul si manipularea
acestora se face cu mijloace adecvate, de catre personalul instruit in acest scop.
Substantele periculoase utilizate in cadrul procesului tehnologic sunt: izocianatul si
poliolul pentru faza de termoformare a mansoanelor din poliuretan si alcool
izopropilic,Atol-le aerosol (amestec de esteri in solutie de alcool), pentru procesul de
productie a cablurilor electrice pentru autovehicule .
Incadrarea pe categorii a substantelor periculoase prezentate in tabelul 12, s-a
efectuat in conformitate cu LEGEA 59/2016, tabelul din partea a doua – Categorii de
substante si preparate periculoase, care nu sunt nominalizate in mod specific in partea
intai a normativului mentionat.
Substantele periculoase utilizate in cadrul societatii au fost incadrate in functie de
specificul lor si specificatia frazelor de pericol din fisele de securitate, si prevederilor
legii 59/2016 in categoriile:
§ substante toxice
§ substante inflamabile
§ toxice pentru mediu
T= 9890 kg
Inflamabile(F, F+)= 1088 kg
Toxice mediu acvatic = 1242.4 kg
Tabelul 12 Cantitatile relevante pentru limitele inferioara si superioara conform legii
59/2016, pentru substante toxice si inflamabile.
Categoria substantelor
periculoase
Coloana 1
Toxice
Inflamabile
Periculoase pentru mediu
Foarte toxice
Toxice

Cantitate relevanta in tone pentru aplicarea:
Coloana 2

Coloana 3

50
5000

200
50000

100
200

200
500

In urma compararii cantitatilor de substante periculoase individuale existente pe
amplasament cu cantitatile relevante pentru limitele inferioare - conform tabelului 12.
coloana 2 - nu au rezultat depasiri pentru nici unul din cazurile analizate.
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Conform metodologiei din LEGEA 59/2016, in aceasta situatie se aplica
prevederile partii a 2-a (nota 4) privind calculul prin insumare pentru limitele inferioara si
superioara a cantitatilor relevante specifice. In consecinta, se va proceda la evaluarea
pericolelor totale asociate toxicitatii si inflamabilitatii .
Prevederile prezentei legi se aplica in cazul in care oricare dintre sumele obtinute este
³1.
Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate toxicitatii
9.89/50 = 0.1978 <1
Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate inflamabilitatii
1.088/5000 = 0,000021 <1
Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate toxicitatii pentru mediu
1.242/50= 0.0249< 1
Valorile obtinute sunt mai mici decat 1, rezultand faptul ca unitatea nu intra sub
incidenta SEVESO, respectiv a prevederilor legii 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
2.6. Topografie si scurgere
Zona de sud a municipiului Hunedoara este inconjurata de Dealurile Hunedoarei
si ale Silvasului, cu altitudini intre 350-450 m, prezentand spre Hunedoara terase bine
dezvoltate si bazinete depresionare la contactul cu zona muntoasa. Aceste dealuri se
continua si la est de oras, jucand rolul de interfluviu intre Cerna si Strei, scazand treptat
in altitudine spre culoarul Muresului.
La vest dealurile cuprinse intre dealurile Cernei si Racastie fac trecerea catre
Muntii Poiana Rusca, si prezinta un bazin depresionar la contactul cu zona muntoasa,
la Zlasti. Rocile sedimentare de constitutie slaba au generat sculptarea acestui bazinet
depresionar, la contactul paraului Cerna cu paraiele Zlasti si Hasdat.
SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL se afla intre cursul actual al raului
Cerna si formatiunile deluroase care fac trecerea spre muntii Poiana Rusca , in zona de
lunca si pe terasele Cernei.
2.7. Geologie si Hidrologie
Date geomorfologice
Amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL face parte din
sesul aluvial al raului Cerna unde formatiunile de strate cuaternare au grosimea de 8 - 9
m si este asezata peste un fundament de argila cenusie-vanata compactata, marnoasa,
de mare grosime si de varsta tortoniana. Albia veche a raului Cerna a fost umpluta si
nivelata in perioada 1955-1957, cand au fost construite primele obiective din cadrul
complexului siderurgic, iar raul a fost deviat cu circa 400 m catre sud - est pe o albie
sapata in zona de la baza versantului deaIuIui.
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Peste terenul natural din zona amplasamentului au fost depozitate materiale de
umplutura (zgura, balast, moloz, pamant) pe o grosime de strat variabila de la 0,5 la 2,0
m.
Relieful a suferit mai ales datorita eroziunii apelor curgatoare care au sculptat
terase, atat pe versantul drept, in zona Hunedoarei, cat si pe cel stang, mai ales in aval
de municipiu.
Structura geologica este formata din urmatoarele straturi:
- un strat de umplutura (pamant, pietris, nisip, zgura) de circa 1,0 m;
- un complex de straturi naturale noi, de praf argilos nisipos, uneori avand
orizonturi de pietris mic, cu grosimea de circa 1,5 - 2 m, la partea inferioara (pe 0,5-0,8
m grosime), avand aspect de mal;
- un complex gros de 5 -7 m de strate de pietris de rau cu nisip argilos, cafeniu cenusiu si Ientile de bolovanis;
- fundamentul de strate precuaternare care este alcatuit imediat sub pietrisul de
rau dintr-o argila prafoasa marnoasa compactata, cenusie-vanata de grosime mare
(zeci de metri).
Apa subterana se afla in stratul de pietris aproape de acoperisul acestuia ( la –
2,0 m ). Porozitatea solului este de 33-55.
In zona Hunedoarei clima este temperat continentala moderata , caracterizata
prin lipsa perioadelor excesiv de reci in timpul iernii si excesiv de calde in timpul verii.
Temperatura medie anuala este de 9,7 0 C , temperatura medie a lunii iulie
variaza intre 16,7 si 20,5 0 C, iar temperatura medie a lunii ianuarie variaza intre – 2,2 si
– 5,8 0 C. Amplitudinea anuala a temperaturii medii este de 23,8 0 C.
Suma anuala a precipitatiilor variaza intre 500 si 600 mm. Maximul precipitatiilor
cade in perioada de primavara si vara.In timpul perioadei de vegetatie , adica in
perioada cu o temperatura ce depaseste 5 0 C, cad 80 % din cantitatea precipitatiilor
atmosferice, astfel ca seceta nu este un fenomen caracteristic acestei zone.
Circulatia aerului in zona are loc cu preponderenta de-a lungul vaii Cerna si are
urmatoarele caracteristici: est-nord est 11 % si nord-nord est 7,4 % (frecventa medie
anuala).
Frecventa calmului in zona este ridicata, circa 40 % in medie anuala (calmul
cuprinzand toate situatiile in care media orara a vitezei vantului este mai mica de 0,5
m/s) .
Viteza vantului este de 1,1 m/s (pe directia est, sud est, sud vest) si 2,2 m/s pe
directia vestnord vest.
2.8 Hidrologie
Raul Cerna impreuna cu afluentii mai importanti din zona Hunedoara: paraul Manerau,
paraul Runc, paraul Petac si paraul Zlasti, formeaza bazinul hidrografic al Cernei, care
are o suprafata de 748 km2 .
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Raul Cerna izvoraste din muntii Poiana Rusca de la altitudinea de 1100 m si
dreneaza versantul estic al muntilor Poiana Rusca . Are o lungime de 73 km. Debitul
mediu multianual al raului Cerna este de 5,34 m3 / s.
Debitul mediu multianual al paraului Petac este de 0,324 m3 / s.
2.9. Autorizatii curente
Functionarea societatii SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL este reglementata
prin:
v Autorizatia de mediu nr. 145/27.052009
v Autorizatia de mediu nr. 60/11.03.2013
2.10. Detalii de planificare
Activitatile planificate prin autorizatiile anterioare de mediu au fost realizate.
Monitorizarea factorilor de mediu si a emisiilor are loc conform autorizatiei de
mediu.
Implementarea solutiilor mai economice in ceea ce priveste alimentarea cu
energie electrica si termica are impact pozitiv asupra factorilor de mediu.
Deseurile periculoase/nepericuloase sunt predate in mod regulat spre
eliminare/valorificare.
Producerea mansoanelor din poliuretan se face prin intermediul instalatiilor de
spumare, complet automatizate si complet inchise, care nu genereaza nici un fel de
impact asupra mediului sau halei de productie in incinta careia sunt amplasate.
2.11. Incidente legate de poluare
La SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, nu au fost inregistrate incidente
cu repercursiuni asupra factorilor de mediu.
In urma analizei preliminare a riscurilor (PHA) au fost identificate potentiale
pericole precum si masurile necesare minimizarii acestora. Rezultatele obtinute sunt
prezentate in Tabelul 13 .
Tabelul 13. Evaluare PHA
Identificarea
Evaluarea
pericolelor
consecintelor
• Poluarea stratului
Aparitia unor fisuri in
freatic
reteaua interna de
canalizare

Masuri de reducere a riscurilor
- Verificarea periodica a starii tehnice a
sistemului de canalizare
- Interventii operative in cazul depistarii
unor avarii pentru limitarea efectelor
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- Aplicarea Planului de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale
2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile
In aria de interes a obiectivului SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL nu
exista specii/zone protejate sau rezervatii naturale.
2.13. Conditiile cladirilor
Cladirile apartinand amplasamentului studiat nu prezinta aspecte de degradare,
fiind vorba de o constructii relativ noi . Ele sunt verificate periodic din punct de vedere al
sigurantei in constructii, conform legislatiei in vigoare, atat de catre personalul
specializat din cadrul obiectivului precum si de autoritatile de protectia muncii.
Toate cladirile de pe ampasament au fost executate pe baza unor proiecte
tehnice de executie pentru care au fost eliberate avizele de constructie
corespunzatoare.
Cladirile nu au acoperis sau alte elemente constructive din azbest.
2.14. Raspuns de urgenta
Actiunile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, alertare si coordonare
tehnica operationala a interventiilor in caz de accidente sau evenimente deosebite se
face in baza Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta.
Acest Plan a fost elaborat in scopul implementarii rapide şi organizate a măsurilor de
prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă (dezastre, incendii, poluari
accidentale), respectiv limitarii si inlaturarii urmarilor acestora asupra oamenilor,
bunurilor materiale si mediului cu maxim de eficienta.
Există preocupări ale conducerii firmei pentru instruirea proprie şi pentru instruirea
personalului care deserveşte activitatea din instalatie.
Sunt delegate, la nivelul operatorilor din instalatie, sarcini şi răspunderi. Unitatea este
certificata conform IATF 16949 , ISO 14001 si OHSAS 18001, de catre TÜV SÜD.
În cadrul instalaţiei analizate exista înregistrări referitoare la:
-cantitatea si calitatea de materii prime intrate si consumate
-cantitatea de energie electrică consumată
-cantitatea de gaz consumată
-cantitatea de apă consumată
-cantitatile de deseuri rezultate si eliminate sau valorificate
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Modul de amplasare a echipamentelor de măsură pentru debitele de apă consumate,
cantitatea de energie electrică consumată , cantitatea de gaz , permit înregistrări care
se referă la consumul pe tot ansamblul activităţilor din instalatie.
Sunt întocmite:
- plan de intervenţie în caz de poluări accidentale;
- plan de intervenţie în caz de incendiu;
- exista sistem propriu de automonitorizare a emisiilor;
- pentru factorii de mediu: aer, apă şi sol monitorizarea se realizeaza prin laborator
acreditat.
Operaţiile de întreţinere şi reparaţie sunt planificate la termene care sunt conforme cu
prescripţiile tehnice ale instalaţiilor.
Operaţiile de întreţinere şi reparaţii sunt înregistrate .
Din informatiile furnizate de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, in perioada
scursa de la intrarea in functiune a acesteia si pana in prezent nu s-au inregistrat
evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. ISTORICUL TERENULUI
Amplasamentul face parte din vechea platforma SIDERURGICA SA. Terenul
este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp si apartine lui S.C. LISA
DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL.Terenul pe care s-au edificat cladirile in care
operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a functionat sectia Distileria
de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei SIDERURGICA SA si care s-a
inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit proiectul de demolare a
cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat activitatea de distilare. Terenul
impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA Draxlmaier Autopart Romania.
Astfel, de pe terenul apartinand S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania s-au
demolat urmatoarele active:
- Cabina poarta, birouri si pavilion social;
- Remiza P.S.I.;
- Pavilion administrativ;
- Centrala termica;
- Sectie de distilare;
- Depozit de smoala;
- Cosuri de fum;
- Turnuri de racire;
- Sectia reactivi;
- Cabina P.S.I, nr. 3;
- S.R.G.M.
- Depozit de naftaiina nr. 2 (antracen);
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- Subsectia preparare fenol, naftalina cristalizata;
- Cabine P.S.I nr. 1 si 2;
- Estacada de conducte;
- Rezervoare gudron si colectoare.
Poluarea istorica produsa de activitatea Sectiei de Distilarie de gudroane este data de
materiile prime si produsele rezultate , in special compusi organici aromatici.
Constructiile cu instalatiile aferente au fost puse in functiune in anul 1960.Ele au
functionat pana in 1997, apoi au fost preluate prin cumparare de SC LISA
DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL in baza contractului de vanzare – cumparare
nr. 1/24.01.2002. In anul 2003 se realizeaza proiectul de demolare si ecologizare a
zonei, urmand ca in anii urmatori sa se construiasca halele de productie.Prima
autorizatie de mediu este emisa in anul 2009 cu nr. HD 145/27.05.2009 pentru titular
LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL, care incepe activitatea de productie de
fabricare a echipamentelor electrice si electronice pentru autoturisme conform cod
CAEN 2931. In anul 2010 in baza contractului de inchiriere nr. 76/22.01.2010 dintre
LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL si SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL, aceasta din urma isi incepe activitatea la noul punct de
lucru.Autorizatia de mediu este transferata catre noul titular. In 2013 se obtine a doua
autorizatie de mediu pentru activitatea din sectia UKL si pentru activitatea de
producere a componentelor de cauciuc. Aceasta activitate nu se mai desfasoara pe
amplasament fiind relocata intr-o noua locatie din Croatia.
In present activitatea se imparte in cele doua sectii UKL si EKB. Activitatea se
desfasoara in hale inchise, betonate.
Căile de acces si parcarile sunt întreţinute şi curăţate permanent. Nu există depozite
pentru stocări temporare de deşeuri şi nici zone poluate.
Cu ocazia vizitei nu au fost identificate zone care să necesite o investigaţie mai
detaliată, având în vedere că fabrica este reglementată și verificată de GNM,
Comisariatul Judetean Hunedoara .
In concluzie, în incinta unităţii nu se constată semne vizibile de afectare a terenului sau
vegetaţiei.
Poluarea istorică
Asa cum s-a aratat mai sus activitatile desfasurate anterior in Sectia de Distilarie de
gudroane au putut sa produca o poluare istorica. Intrucat nu s-au gasit investigatii
facute din perioada respectiva si nici dupa demolarea constructiilor si instalatiilor
aferente sectiei, in prezent s-au facut investigatii asupra apei freatice si solului pentru a
se stabili punctul de referinta la emiterea autorizatiei integrate. In acest scop s-au
efectuat 2 foraje pentru monitorizarea apei freatice si s-au prelevat probe de sol din
forajele efectuate pentru studiul geotehnic de la adancimi de 15 cm si 30-50 cm.
S-a efectuat analiza metalelor grele, mercur, THP , amoniu, cloruri.
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Nu apare o poluare istorica a amplasamentului datorita activitatii desfasurate anterior,
cel mai probabil in urma dezafectarii instalatiilor s-a facut ecologizarea solului. Nu apar
depasiri ale valorilor pragului de alerta pentru soluri mai putin sensibile.
Operatorul a monitorizat in perioada de functionare apele evacuate la canalizarea
orasului.
Activitatea desfasurata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe
amplasament nu a produs o poluare semnificativa asupra solului si apei freatice; se
poate afirma ca terenul pe care este amplasat obiectivul nu prezinta poluare istorica.

4.0. RECUNOASTEREA TERENULUI
4.1. Probleme identificate
S-a efectuat o vizita pe amplasamentul unitatii in luna noiembrie 2018. In urma
investigatiilor efectuate la fata locului s-a constat ca:
- toate activitatile se desfasoara in hale de productie, in sectoarele desemnate
fiecarei activitati,
- intreaga suprafata a halelor este betonata,
- depozitarea materiei prime, a materiilor auxiliare si a produselor finite se face tot
in halele de productie, in spatii special amenajate.
- depozitul de substante chimice este delimitat, avand acces doar persoanele
autorizate.
- deseurile periculoase sunt depozitate corespunzator, in containere
transportabile, pana la predarea spre eliminare.
- toate caile de acces sunt intretinute si curatate permanent.
Cu ocazia vizitei pe amplasament nu s-au observat scurgeri de substante
chimice, de ape reziduale sau au alte elemente poluatoare in halele de productie. Pe
zona neconstruita, nu se constata semne vizibile de afectare a terenului sau vegetatiei.
In concluzie, din observatiile vizuale efectuate pe amplasamentul studiat nu au
fost identificate zone poluate si nici neconformitati majore care sa impuna o investigatie
mai detaliata.
4.2. Caracteristicile specifice ale zonelor de pe amplasament
In timpul depozitarii atat materiile prime cat si cele auxiliare pot suferi modificari
insemnate sub actiunea factorilor interni sau externi. Riscul potential de poluare al
zonelor de depozitare a acestora depinde de amplasarea si nivelul de dotare al spatiilor
de depozitare.
Din examinarea incintelor studiate, se constata ca nu exista depozite care sa
prezinte risc ecologic sau sa necesite masuri de remediere sau supraveghere.
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Materiile prime si auxiliare si materialele specifice procesului tehnologic de
fabricare a cablurilor electrice pentru autovehicule cat si cele specifice activitatii de
producere a mansoanelor din poliuretan includ si substante cu un anumit grad de
toxicitate, dar care nu implica masuri speciale atata timp cat sunt respectatea
instructiunile de transport, depozitare sau manipulare. In cadrul unitatii depozitarea
acestora se face in spatii special amenajate, destinate acestui scop, in hala de
productie.
4.3 DEPOZITE
In continuare este prezentat modul de depozitare al principalelor materii prime si
auxiliare, materiale si produse finite, precum si riscul de poluare asociat acestora.
Tabelul 14. Modul de depozitare si riscul de poluare ale principalelor materii prime,
auxiliare si materiale
Potential risc de
Materia prima
Depozitare
poluare
Izocianat
In butoaie metalice de 240 kg. Butoaiele sunt Nu exista
asezate pe paleti de lemn, care la randul lor
sunt asezati pe tavi metalice de colectare.
Spatiul este constituit dintr-un depozit tip
magazie, climatizat, dedicat acestui scop,
aflat in interiorul halei de depozitare nr. 3
Poliol
In butoaie metalice de 200 kg. Butoaiele sunt Nu exista
asezate pe paleti de lemn, care la randul lor
sunt asezati pe tavi metalice de colectare.
Spatiul este constituit dintr-un depozit tip
magazie, climatizat, dedicat acestui scop,
aflat in interiorul halei de depozitare nr. 3.
Nu exista
Materii prime: Banda In depozitul de materii prime. Spatiul
respectiv se afla langa hala de productie pe
izolatoare
latura de vest si este prevazut cu platforma
Tuelle (mansoane
betonata si rafturi pentru depozitare .Risc
cauciuc)
nesemnificativ de accidente
Carcase
Relee, adaptoare
relee
Sigurante
Contacte cu piulita
metalica
Contacte metalice
Ghidaje
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Furtune
Clipsuri
Module (contin toate
materialele)
Conductori
Antene
Dopuri
Capace
Fibra optica
Materii prime
auxiliare si de
intretinere

In spatiul de depozitare materii prime Nu exista
auxiliare care se afla in hala de productie pe
latura de nord, este prevazut cu platforma
betonata , inchis,accesibil doar persoanelor
autorizate

Din procesul de termoformare al mansoanelor de poliuretan rezulta doua tipuri de
deseuri si anume cel de izocianat si cel de poliol. Aceste deseuri rezulta datorita faptului
ca nefiind inca productia la capacitate maxima, poliolul si izocianatul isi schimba
proprietatile daca nu sunt utilizati in conditiile impuse de specificatiile tehnice. Toate
deseurile sunt preluate de catre SC ECOPLAST HART SRL Hunedoara , pe baza de
contract, iar raportarea acestora se face conform HG nr. 856 / 2002 , la APM
Hunedoara. Deseurile sunt colectate pe sortimente, in containere inscriptionate.
Din utilizarea materialelor auxiliare rezulta deseuri de ambalaje contaminate si
absorbanti contaminati care se colecteaza in containere separate si se predau spre
eliminare la societati autorizate.
Produsele chimice sunt depozitate cu respectarea vecinatatii admise a acestora,
evitandu-se contactul intre ele in cazul deteriorarii accidentale a ambalajelor in care
sunt pastrate.
Riscul producerii de accidente in zona spatiilor de depozitare a produselor
chimice este minim.

4.4. Instalatii de tratare a reziduurilor
Deseurile tehnologice
Deseurile tehnologice de pe amplasament, au fost prezentate in capitolele
anterioare. Sunt colectate selectiv, depozitate corespunzator si predate agentilor
autorizati pentru valorificare sau eliminare.
Apele uzate tehnologice
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Pe amplasamentul studiat sunt doar ape uzate menajere si ape pluviale, nu
exista ape uzate tehnologice.
Nu exista statie de epurare. Anual se monitorizeaza doar calitatea apelor pluviale
deversate in canalizare.
4.5. Aria interna de depozitare
Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare, precum si a produselor finite si
deseurilor, unitatea dispune de spatii special amenajate in acest scop, si care au fost
descrise in sectiunile anterioare.
4.6. Sistemul de scurgere
Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute
pe amplasament, în sistem separativ .
Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se
stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate. Apa pluviala colectata de pe toata
suprafata construita a fabricii inainte de deversare in sistemul de canalizare centralizat
al orasului este trecuta prin 4 decantoare- separatoare de namol si hidrocarburi cu
urmatoarele caracteristici :
1 separator tip MOA de 15 l/s, 2,6 mc
2 separatoare tip MOA de 40 l/s, 4 mc
1 separator tip MOA de 80 l/s, 8 mc
4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului
-

nu e cazul

5.0 INVESTIGATII PE AMPLASAMENT. INTERPRETAREA DATELOR PRIVIND
STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI SI CONCLUZII
Dupa cum s-a prezentat mai sus, amplasamentul face parte din vechea platforma
SIDERURGICA SA. Terenul este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp
si apartine lui S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL.Terenul pe care sau edificat cladirile in care operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a
functionat sectia Distileria de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei
SIDERURGICA SA si care s-a inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit
proiectul de demolare a cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat
activitatea de distilare. Terenul impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA
Draxlmaier Autopart Romania.Nu s-au gasit documente aferente pentru etapele de
remediere a terenului, privind monitorizari ale apei freatice si a solului.
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Pentru a se putea stabili un punct de referinta in abordarea amplasamentului, s-au
realizat foraje de monitorizare a apei freatice si s-au prelevat probe de sol din mai multe
puncte.
Pentru aceasta s-au facut masuratori topografice pentru a se stabili
coordonatele forajelor de sol si apa executate in cadrul amplasamentului.
Table 16
Coordonate foraje (sistem de proiectie - Stereo
'70)
Foraj
X (nord) Y (est)
Z (cota)
F1 - sol
476988.0 337714.1 223.193
20
18
F2 - sol
477063.1 337603.5 223.105
25
55
F3 - sol
477388.8 337830.9 223.247
98
00
F4 - sol
477344.3 337897.6 223.205
03
07
F1 - apa
477053.2 337788.4 223.646
08
47
F2 - apa
477031.5 337611.1 223.436
55
54

Monitorizarile au fost efectuate cu laborator acreditat ALS Life Sciences
Romania SRL. Probele au fost prelevate de reprezentantii laboratorului in
prezenta beneficiarului.
Rezultatele monitorizarilor sunt prezentate in tabelele de mai jos.
Table 17 APA FREATICA

Parametru

Unitate
de
masura F1

Punct de control
F2

THP

mg/l

<0.66

<0.66

ARSEN
CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0.006
<0.0006
0.0033
0.0095
<0.0040

<0.006
0.0007
0.0055
0.0098
<0.0040

Metoda de
monitorizare
W-TPH-IR01
W-METAX1
W-METAX1
W-METAX1
W-METAX1
W-METAX1
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PLUMB
ZINC
AMONIUca NH4+
AZOTITI
INDICE FENOL
CLORURI ca Cl-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0.0050
0.049
0.345
0.0950
<0.0050
29.5

<0.0050
0.020
1.41
0.0790
0.0202
32.3

W-METAX1
W-METAX1
W-NH4-PHO
W-NO2-PHO
W-PHIm-PHO
W-CL-TIT

FOSFOR ca PO4
MERCUR

mg/l
µg/l

<0.220
<0.020

0.330
0.028

W-PTOT-PHO
W-HG-AFSDG

Reprezentarea grafica a valorilor parametrilor analizati la apa subterana

SOL
Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta
societatii, nu vor depasi limitele prevazute in Ord. MAPPM 756/1997 pentru soluri mai
putin sensibile.
Tabelul 18. Limitele prevazute in Ord, MAPPM 756/1997 pentru soluri mai putin
sensibile
Nr.
Încercare
UM
Ordinul MAPPM 756/2007
crt.
executată
valori
soluri mai putin sensibile
normale
prag de alerta prag de interventie
1
ARSEN
mg/kg
25
50
5
s.u.
2
CADMIU
mg/kg
5
10
1
s.u.
3
CROM
mg/kg
300
600
30
s.u.
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4

CUPRU

5

NICHEL

6

PLUMB

7

ZINC

8

Mercur

9

fenol

mg/kg
s.u.
mg/kg
s.u.
mg/kg
s.u
mg/kg
s.u
mg/kg
s.u
mg/kg
s.u

20
20
20
100
0.1
<0.02

250

500

200

500

250

1000

700

1500

4

10

10

40

Pe amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL s-au executat foraje
geotehnice si s-au prelevat probe de sol de la diferite adancimi.Avand in vedere ca
amplasamentul face parte dintr-o fosta paltforma industriala cu potential mare de
poluare , s-au facut aceste prelevari pentru metale grele si fenoli.
Tabel 19
F1-15 F1-30cm
50 cm
2019
ARSEN
CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur
fenol

7.36
0.952
22.9
324
19
65.8
178
1.8
0.051

10.3
1.13
68.2
72.6
19.7
49.9
116
0.57
0.068

F2-15
cm

F2-3050 cm

F3- 15
cm

10.8
2.39
1.06 0.264
23.9
2.58
87.5
35.8
21
3.77
47.5
23.3
110
36.2
3
0.17
0.051 <0.010

9.55
0.929
24.8
77
22
49.8
94
2.65
0.048

F330-50
cm
10.8
1.41
37.9
71.1
20.2
82.5
164
1.78
0.05

F4-15
cm

F4-3050 cm

7.36
0.952
22.9
324
19
65.8
178
1.8
0.051

10.3
1.13
68.2
72.6
19.7
49.9
116
0.57
0.068

PA

25
5
300
250
200
250
700
4
10

Reprezentarea grafica a parametrilor la sol fata de pragurile de alerta arata ca
valorile parametrilor la sol sunt mult sub limita pragului de alerta sau interventie:
Tabel 20
15 cm 30-50
PA
PI
cm
F1
ARSEN
13.4
2.21
25
50
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CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur
fenol

1.42
33.6
226
40.8
66.2
176
4.28
0.069

0.381
2.59
191
5.3
43.5
97.8
1.11
0.014

15 cm

30-50
cm
2.39

5
300
250
200
250
700
4
10

10
600
500
500
1000
1500
10
40

Tabel 21
F2
ARSEN

10.8

PA
25

PI
50
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CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur
fenol

1.06 0.264
23.9
2.58
87.5
35.8
21
3.77
47.5
23.3
110
36.2
3
0.17
0.051 <0.010

5
300
250
200
250
700
4
10

10
600
500
500
1000
1500
10
40

Tabel 22
15 cm
F3

30-50
cm

PA

PI
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ARSEN
CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur
fenol

9.55
0.929
24.8
77
22
49.8
94
2.65
0.048

10.8
1.41
37.9
71.1
20.2
82.5
164
1.78
0.05

25
5
300
250
200
250
700
4
10

50
10
600
500
500
1000
1500
10
40
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Tabel 23
15 cm
F4
ARSEN
CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur
fenol

7.36
0.952
22.9
324
19
65.8
178
1.8
0.051

30-50
cm
10.3
1.13
68.2
72.6
19.7
49.9
116
0.57
0.068

PA
25
5
300
250
200
250
700
4
10

PI
50
10
600
500
500
1000
1500
10
40
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Table 24

2019
ARSEN
CADMIU
CROM
CUPRU
NICHEL
PLUMB
ZINC
Mercur

F1-15
cm

F1-3050 cm

F2-15
cm

F2-3050 cm

F3- 15
cm

7.36
0.952
22.9
324
19
65.8
178
1.8

10.3
1.13
68.2
72.6
19.7
49.9
116
0.57

10.8
1.06
23.9
87.5
21
47.5
110
3

2.39
0.264
2.58
35.8
3.77
23.3
36.2
0.17

9.55
0.929
24.8
77
22
49.8
94
2.65

F330-50
cm
10.8
1.41
37.9
71.1
20.2
82.5
164
1.78

F4-15
cm

F4-3050 cm

7.36
0.952
22.9
324
19
65.8
178
1.8

10.3
1.13
68.2
72.6
19.7
49.9
116
0.57

PA

PI

25
50
5
10
300 600
250 500
200 500
250 1000
700 1500
4
10
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fenol

0.051

0.068

0.051 <0.010

0.048

0.05

0.051

0.068

Concluzii
Solul si apa freatica nu prezinta incarcari mari ale parametrilor monitorizati. Pentru a
putea face o apreciere asupra aportului activitatii desfasurate de beneficiar asupra celor
doi factori de mediu pana in prezent ar trebui sa cunoastem valorile de referinta inainte
de a incepe activitatea Intrucat acestea nu se cunosc, in continuare aceste monitorizari
vor constitui punctul de referinta pentru activitatea care se va desfasura in viitor.
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6.0. DEZVOLTAREA UNUI “MODEL CONCEPTUAL” DE MANAGEMENT A
AMPLASAMENTULUI
Pe baza investigatiilor facute si a informatiilor prezentate se va elabora in
continuare un „model conceptual” de management al amplasamentului. Acesta va
evidentia modul de interactiune dintre sursele de poluare si factorii de mediu, respectiv
impactul pe care activitatea desfasurata o poate avea asupra mediului si sanatatii
oamenilor.
Modelul conceptual propus se bazeaza pe mai multe categorii de informatii:
- informatii cu privire la istoricul amplasamentului si activitatile industriale
anterioare;
- procesele tehnologice actuale, bilanturi de materii prime, materiale auxiliare,
utilitati;
- studii efectuate anterior pe amplasament.
- informatii si recomandari ale documentelor de referinta BREF referitoare la
Directiva IPPC, din domeniul industriei chimice.
”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potentiale si efective de
poluare, a cailor de transmitere a poluarii si a receptorilor sensibili.
Sursele emisiilor poluatoare si caile de transmitere a poluarii spre receptorii
sensibili au fost sintetizate in tabelul de mai jos.
Tabelul 25. Surse potentiale, cai si receptori
Calea de
Sursa
Receptorul
transmitere
Aerul
- personalul care deserveste
centralele termice – emisii
instalatia
controlate de gaze de ardere cu atmosferic
- aerul din incinta industriala si din
continut de pulberi, NOx, SO2,
vecinatate
CO
- Zona rezidentiala (Municipiul
Hunedoara)
- calitatea apei in reteaua de
Evacuarea apelor pluviale in
Canalizarea
canalizare pana la statia de
canalizarea orasului
orasului
epurare si apoi in raul Cerna
Hunedoara
- calitatea apei in reteaua de
Canalizarea
Evacuarea apelor menajere in
canalizare pana la statia de epurare
orasului
canalizarea municipiului
Hunedoara
Hunedoara
si apoi in raul Cerna
Desi, dupa cum s-a aratat anterior, impactul unora dintre sursele de poluare
poate fi minor sau chiar nesemnificativ, asigurarea unui management de mediu
corespunzator al instalatiei presupune luarea in considerare a tuturor surselor potential
poluatoare.
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Pentru o mai buna intelegere a interconexiunilor dintre surse, cai de transmitere
si receptori, aferente amplasamentului studiat, se prezinta schema de mai jos (fig.1.

ZONA REZIDENTIALA –
MUNICIPIUL HUNEDOARA
RAUL CERNA

CANALIZAREA
ORASULUI
HUNEDOARA

AMPLASAMENTUL
SC DAR DRÄXLMAIER

AERUL
ATMOSFERIC

AUTOMOTIVE SRL

TERENUL DIN INCINTA
INDUSTRIALĂ

TERENUL DIN
VECINATATEA
INCINTEI

Figura 1. Schema SURSA - CALE de TRANSMITERE - RECEPTOR pentru
amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL
LEGENDA:

Poluare directa - emisii gazoase
Poluare directa - emisii solide
Poluare indirecta - emisii gazoase
Poluare indirecta- emisii solide

Poluare directa - emisii lichide
Poluare indirecta - emisii lichide

Semnificatiile notiunilor din in Figura 1 sunt urmatoarele:
poluare directa – emisii gazoase din surse fixe si difuze:
– emisii de gaze de ardere cu continut de pulberi, CO, NOx, SO 2 din
surse fixe – cosul de la centrala termica
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poluare indirecta – emisii gazoase:
– transmiterea poluarii cu gaze prin intermediul atmosferei catre
receptorii sensibili: zona rezidentiala din vecinatate (orasul
Timisoara), terenul din incinta si din vecinatatea acesteia (prin
dispersie)
poluare directa – emisii lichide:
– evacuarea apelor uzate in canalizarea oraseneasca
– evacuarii apelor pluviale in canalul Bega
poluare directa – emisii solide:
– emisii de pulberi in atmosfera din sursa fixa (cosul de la centrala
termica).
poluare indirecta – emisii solide:
– transmiterea poluarii cu pulberi pe calea aerului atmosferic, prin
dispersie catre terenul din vecinatatea incintei si zona rezidentiala din
vecinatate
1. RECOMANDARI PENTRU REDUCEREA POLUARII
In urma analizei modelul conceptual de management prezentat in schema
de mai sus se pot face urmatoarele afirmatii:
· localizarea SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe un areal cu
destinatie exclusiv industriala – fosta platforma industriala Siderurgica Hunedoara,
constituie un avantaj
· nu exista receptori sensibili in imediata vecinatate a unitatii
· nu exista evacuare controlata sau posibilitatea unei evacuari accidentale
de ape uzate in raul Cerna, situat la o distanta de cca 3 km de incinta unitatii.
· apele uzate menajere si cele pluviale sunt evacuate in reteaua de
canalizare a orasului Hunedoara dupa care ajung in statia de epurare;
· pe suprafata libera betonata din exteriorul halei de productie nu se
desfasoara activitati de productie .
· centralele termice din cadrul unitatii sunt alimentate cu gaz metan,
combustibil care se incadreaza in standardele de carburanti. Emisiile rezultate sunt
evacuate prin intremediul a 2 guri de evacuare dotate cu ventilatoare;
· un rol important il joaca supravegherea continua a procesului de productie;
· prin specificul lor, instalatiiile de producerea a mansoanelor din poliuretan
cat si celelalte utilaje de la producerea cablajelor electrice si a pieselor din
polietilena pentru autovehicule nu sunt generatoare de zgomot puternic;
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· zona rezidentiala cea mai apropiata - orasul Hunedoara - se afla la cca.
200 m de amplasament, ceea ce constituie un avantaj – nu este necesara
monitorizare nivelului de zgomot produs;
A fost evaluat impactul asupra mediului pe factori de mediu: apa subterana
si sol/subsol.
Astfel, pot fi desemnate doua categorii de factori cu potential poluator:
1. cu potential semnificativ
§ emisiile dirijate rezultate de la centralele termice
2. cu potential nesemnificativ
§ evacuarea apelor pluviale si menajere in canalizarea orasului
§ impactul indirect al emisiilor de poluanti in atmosfera asupra zonei
rezidentiale invecinate
In conditiile actuale de functionare, activitatile desfasurare in cadrul SC DAR
DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pot fi considerate a fi cu impact nesemnificativ
asupra mediului.
Avand in vedere rezultatele monitorizarilor calitatii factorilor de mediu si a
investigatiilor efectuate cu ocazia intocmirii prezentului Raport de amplasament, se
poate afirma ca impactul activitatii desfasurate de SC DAR DRÄXLMAIER
AUTOMOTIVE SRL asupra factorilor de mediu se inscrie in limitele admise de
standardele si normativele de mediu, inclusiv in limitele impuse de respectarea
cerintelor BAT.
Nu se impun masuri suplimentare de reducere a emisiilor sau de
reconstructie ecologica.
Se recomanda respectarea disciplinei tehnologice si continuarea
monitorizarii factorilor de mediu.
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