Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

I. INTRODUCERE
I.1. CONTEXT
Sucursala Electrocentrale Paroseni este sucursala a S.Complexul Energetic Hunedoara S.A. , avand statutul
de persoana juridica de societate cu capital de stat si are sediul in localitatea Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul
Hunedoara.
Profilul de activitate:
-producerea şi emiterea în Sistemul Energetic Naţional a energiei electrice, putere instalată 150 MWh
(energia electrica se obtine prin arderea combustibililor carbune şi gaze naturale si este livrata in SEN prin
intermediul statiei electrice de transformare de 110 kV). ,
-producerea, transportul şi distribuţia de agent termic pentru termoficare şi apă caldă în localităţi din Valea
Jiului (Lupeni, Vulcan, Petroşani).
Principalele activitati derulate de societate sunt :
-Productia de energie electrica Cod CAEN rev. 2 : 3511
-Furnizarea de abur Cod CAEN rev. 2 : 3530
-Transportul prin conducte Cod Caen rev. 2 : 4950
-Captarea, tratarea si distributia apei in scop intern industrial apei Cod CAEN rev. 2 : 3600
-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN rev. 2 : 3822
-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase Cod CAEN rev. 2 : 3821
Complexul Energetic Hunedoara este înregistrat la Registrul Comertului sub nr. J20/733 din 07/08/2013
(Anexa 1) si ca obiect principal de activitate Productia de energie electrica Cod CAEN : 3511.
Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013:
1.1. Instalatii de ardere cu o putere nominala mai mare de 50 MW
5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc
peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia
depozitelor pentru deşeuri inerte
Sucursala Electrocentrale Paroseni a obtinut derogarea in conformitate cu art. 5 alin. (2) si (3) din HG
440/2010 pentru grupul energetic IMA 1, ca in perioada 01.01.2008 – 31.12.2015 instalatia sa nu fie exploatata mai
mult de 20.000 ore. In prezent aceasta instalatie este dezafectata.
*

*

Includerea unui Raport de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de solicitare a
Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr.818/2003 pentru Aprobarea procedurii
de emitere a autorizatiei integrate de mediu (completat si modificat cu Ord. MMGA nr. 1158/2005).
Prezentul raport a fost intocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA si are ca scop evidentierea
situatiei prezente a amplasamentului, in care Electrocentrale Paroseni isi desfasoara activitatile.
SC PHOEBUS ADVISER SRL este inregistrat la poz. 560 in Registrul National al elaboratorilor de studii
pentru protectia mediului.
Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar, pentru
corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe baza observatiilor directe ca urmare
a vizitelor pe amplasament.
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I.2. OBIECTIVE
Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele legislative actuale
privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Acest raport trebuie sa constituie un punct de referinta
efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului
produs de o activitate anterioara sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.
In functie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel :
1) formarea unui cadru initial de referinta pentru evaluari ulterioare ale terenului, care trebuie sa fie luat in
considerare la emiterea noii Autorizatii Integrate de mediu. Acest obiectiv s-a realizat prin :
 identificarea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru a determina daca si in ce masura exista
zone cu potential de contaminare (istorica si actuala) ;
 abordarea unor informatii suficiente care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al
amplasamentului astfel incat sa se descrie interactiunea dintre factorii de mediu.
2) identificarea si furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice si chimice ale terenului si a vulnerabilitatii
sale in cazul oricarei contaminari posibile in trecut, prezent si viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea si
interpretarea tuturor datelor furnizate de studiile anterioare si a datelor existente in banca societatii (date de
monitorizare si automonitorizare).
I.3. SCOP SI ABORDARE
Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii amplasamentului in care
Sucursala Electrocentrale Paroseni isi desfasoara activitatile.
Raportul de Amplasament va reprezenta si va oferi un punct de referinta pentru stabilirea gradului de
afectare a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari viitoare.
Activitatile necesare elaborarii Raportului de amplasament sunt conforme cu Ghidul Tehnic General, fiind
parcurse etapele recomandate privind cercetarea documentara si observatiile de recunoastere a terenului, pentru
fundamentarea unui raport privind conditiile initiale si dezvoltarea “modelului conceptual”.
Din punct de vedere al continutului, Raportul de amplasament abordeaza aspectele indicate in cuprinsul
prezentat in ghidul tehnic si este structurat pe cinci capitole astfel :
 CAPITOLUL I – Introducere ;
 CAPITOLUL II – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului ;
 CAPITOLUL III – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului ;
 CAPITOLUL IV – Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte
din descrierea terenului ;
 CAPITOLUL V – Interpretarea datelor si recomandari – implicatiile modelului si recomandarile pentru o
actiune viitoare.
Fiecare capitol este impartit in subcapitole si include o serie de anexe.
II. DESCRIEREA TERENULUI
Intrucat, Sucursala Electrocentrale Paroseni isi desfasoara activitatile principale in amplasamente diferite,
respectiv amplasamentul incintei propriu-zise si amplasamentele depozitelor de zgura si cenusa Valea Caprisoara
si Depozitul de Avarie nr. 1, lucrarea prezinta aceste amplasamente in capitole distincte.
A.II. DESCRIEREA TERENULUI AMPLASAMENTULUI UZINEI TERMOENERGETICE
A.II.1. LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENULUI
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Sucursala Electrocentrale Paroseni este amplasata pe DN 66A pe malul drept al raului Jiu de Vest si se invecineaza
cu:
E – drumul de acces la Exploatarea Miniera Paroseni ;
V – raul Jiul de Vest
N – calea ferata Livezeni – Lupeni
S - DN 66 A
Suprafaţă, vecinătăţi
Sucursala Electrocentrale Paroşeni este situată pe terasa inferioara de pe malul drept al Jiului, la 4 Km Vest de
oraşul Vulcan şi la aproximativ 17 Km de municipiul Petroşani. Pe toate laturile vecinatatile sunt teren viran cu
suprafete cultivate sau pajisti. Căile de acces exterioare sunt practicabile tot timpul anului, fiind asfaltate până la
intrarea în obiectiv.
Sucursala Electrocentrale Paroşeni se compune din instalaţii, ateliere, depozite, anexe, etc. ce se întind pe o
suprafaţă (împrejmuită) de aproximativ 28,5 hectare.
CET Paroseni ocupa un teren in forma poligonala marginit la NORD-VEST de linia ferata Lupeni (8-10 m) Livezeni, iar la SUD-EST de soseaua DN 66 Livezeni - Uricani.
Amplasamentul Electrocentralei a fost determinat de existenta numeroaselor exploatari de carbune din zona.
Incadrarea in zona a amplasamentului Centralei termoenergetice sunt prezentate in Anexele 3, 4.-incadrare
in zona si plan general.
Coordonate geografice
Longitudine
Latitudine

WGS84

STEREO 70

Longitudine WGS84
Latitudine WGS84

Longitudine Stereo 70
Latitudine Stereo 70

A.II.2. DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL
Terenul cu suprafata de 28.5 ha, pe care este amplasata Centrala termoenergerica Paroseni, a fost expropriat
in mai multe etape . In prezent, societatea detine titlul de proprietate asupra terenurilor ocupate de obiectivul
energetic si este prins in evidentele cadastrale.
Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt prezentate in Anexa 5.
A.II.3. UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI
A.II.3.1 Activitati derulate pe amplasamentul Centralei Termoenergetice Paroseni
Pe amplasamentul Centralei Termoenergetice, activitatile productive sunt desfasurate in cadrul urmatoarelor sectii
si ateliere :
- Atelier exploatare combustibil – asigura depozitarea si alimentarea cu combustibil solid ( huila de Valea Jiului ) a
instalatiilor energetice
- Sectia exploatare termomecanica – asigura exploatarea instalatiilor de baza si auxiliare in vederea producerii
energiei electrice si asigurarea apei brute tehnologice
- Atelier exploatare electrica – asigura exploatarea instalatiilor electrice ( statiile electrice si conexiunile lor ) atat
pentru consumul intern cat si instalatiile de conectare la sistemul energetic national
- Atelier exploatare chimic – asigura fabricarea prin tratare chimica a apei tehnologice utilizata in instalatiile
energetice ( cazane energetice ).
- Sectia reparatii termomecanice – asigura mentenanta instalatiilor de baza si auxiliare in vederea producerii
energiei electrice si termice
Instalatiile in functiune din amplasamentul Centralei termoenergetice sunt :
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Nr.
Crt
.

INSTALATII
PRINCIPALE
(IPPC)

Componente

Instalatii productie energie electrica si termica IMA2
A.1 Grupul energetic Bloc4
C4

Capacitatea proiectata

540 t abur /h, 467 MWt

2007

Turbina de abur ( 1 x 150 MW)
150 MWe si 150 Gcal/h
Instalatii de evacuare gaze arse
Instalaţia de atenuare a zgomotului
Statia de tratare condens de turbina
Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă
A.2 Instalatia de producere apa fierbinte
Cazanul de apa fierbinte (CAF)
120 MWt (103.2 Gcal/h)
Instalatii de evacuare gaze arse
Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă
Instalatii/ activitati conexe
Instalatii alimentare combustibil
1. Instalatie alimentare cu combustibil
solid
2. Instalatie de alimentare cu gaz metan
Centrala termica de pornire (CTP)
28 MWt (2x20 t abur/h)
Sistem de termoficare
1. Instalaţie de producere a apei de
adaos pentru sistemul de termoficare
2. Magistrale de Transport Energie
Termica VALEA JIULUI
Instalatii electrice si automatizari
1. Instalatii electrice care deservesc
blocul energetic 4 si CAF
2. Instalaţii de automatizare
3. Gospodarii de cabluri
Staţia de tratare chimică a apei
Gospodaria de apa
1. Instalatii de captare – alimentare cu
apa
2.
Instalatii
de
aductiune
si
inmagazinare
3. Circuitul apelor de racire
4. Circuit apelor de hidrotrasport zgura
– cenusa
5. Instalatii de epurare
6. Sistem de evacuare a apelor uzate
7. Instalatia de desulfurare a gazelor de
ardere
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Structura de personal pentru functionarea tuturor sectoarelor societatii prevede in prezent un numar total de
angajati de 509 persoane, din care cu studii tehnice superioare 111 persoane. Inspectia tehnica a calitatii mediului
este asigurata de un numar de 3 persoane din care 3 cu studii tehnice superioare.

Pentru o serie de activitati necesare activitatilor derulate de societate, Electrocentrale Paroseni a incheiat
contracte cu societati de profil, respectiv :
- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor de apa nr. HD 002A2/2014 incheiat cu Administratia
Nationala Apele Romane Directia Apelor Jiu (Anexa 6);

A.II.3.2. Autorizatii, avize curente, HG-uri

Societatea detine :
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 165/15.07.2014 emisa de Administratia Nationala Apele Romane
(valabila pana la 31.07.2015) (Anexa 7)
-Autorizatie de mediu nr. HD 321/11.10.2012 pentru Reteaua de Transport Agent Termic (Anexa 8.)
-Autorizatia nr.521/30.11.2011 eliberata de MMDD pentru functionare in conditii de siguranta a barajului si lacului
de acumulare Jiul de Vest (Anexa 9)
- Aviz nr.521/2/21.11.2011 privind documentatia de evaluare a starii de siguranta a barajului si lacului de
acumulare Jiul de Vest (Anexa 9)
- -HG nr. 549/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Instalatia de
deulfurare a gazelor de ardere de la grupul 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si ”Schimbarea tehnologiei actuale
de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii (Anexa 10)
-Autorizatia nr. 35/20.12.2012 eliberata de MMSC – ANPM Bucuresi privid emisiile de gaze cu efect de sera
valabila pana la 31.12.2020 (Anexa 11)
-Acord nr.85/01.08.2014 de functionare in siguranta pentru solutia tehnica prevazuta in “Proiectul tehnic de
suprainaltare la cota 711.70 mdMN pentru functionarea in tehnologia slamului dens a depozitului de zgura si
cenusa Valea Caprisoara” (Anexa 13)
- Aviz nr. 64/21.11.2011 de functionare in siguranta pentru solutia tehnica prevazuta in “Proiectul tehnic de
suprainaltare la cota 711.70 mdMN pentru functionarea in tehnologia slamului dens a depozitului de zgura si
cenusa Valea Caprisoara” (Anexa 14)
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 102/09.07.2012 inclusiv deciziile de transfer privind : Schimbarea tehnologiei
actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii (Anexa 15)
- Decizie finala nr. 2963/09.06.2009 emisa de ARP Timisoara, pentru proiectul: Schimbarea tehnologiei actuale de
colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii in vederea respectarii Directivei Europene de mediu nr.31/1999
privind depozitarea deseurilor si deciziile de transfer (Anexa 16)
- Decizie finala nr. 2962/09.06.2009 revizuita in data de 29.03.2012 pentru proiectul: Instalatia de desulfurare a
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 102.3 Gcal/h, inclusiv decizia de transfer (Anexa 17)
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 100/09.07.2012 pentru proiectul : Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de
la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 102.3 Gcal/h, inclusiv decizia de transfer (Anexa 18)
- Aviz de gospodarire a apelor nr. J5A din 28.02.1994 pentru investitia: Amenajarea hidrotehnica Baleia pentru
alimentarea cu apa de adaos dintr-o noua sursa a CET Paroseni (Anexa 19)
- Acord de mediu nr. 14/10.03.1993 pentru investitia : Instalarea unui CAF de 100 Gcal/h inclusiv amenajari in
gospodaria de carbune si lucrari de alimentare cu apa de adaos la CET Paroseni (Anexa 20)
- Acord de mediu nr. 116/21.12.2000 pentru investitia: Reabilitarea blocului nr. 4 de la CET Paroseni (Anexa 21)
- Acord nr. 67/08.05.2014 de functionare in siguranta pentru etapa I din proiectul tehnic si detalii de executie
pentru depozitul de zgura si cenusa de rezerva aferent CET Paroseni suprainaltat la cota +630.20 mdMN, amplasat
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in terasa malului drept al raului Jiul de Vest, bazinul hidrografic Jiu, la vest de municipiul Vulcan, judetul
Hunedoara (Anexa 22)
- Aviz nr. 665/08.05.2014 privind documentatia de expertiza a depozitului de zgura si cenusa de rezerva aferent
CET Paroseni suprainaltat la cota +630.20 mdMN, amplasat in terasa malului drept al raului Jiul de Vest, bazinul
hidrografic Jiu, la vest de municipiul Vulcan, judetul Hunedoara (Anexa 23)
- Certificate CO2 alocate gratuit pentru 2014 : 55.331
Mentionam ca pentru toate lucrarile de reabilitare executate in ultima perioada de timp, societatea a obtinut avizele
necesare de la institutiile de reglementare.
A.II.3.3. ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENTUL CENTRALEI TERMOENERGETICE
A.II.3.3.1. INSTALATII PRINCIPALE
Prezentarea instalatiilor si activitatilor derulate
Date generale
Sucursala Electrocentrale Paroşeni are ca profil de activitate producerea de energie electrica şi termică.
Energia electrica se obtine prin arderea combustibililor carbune şi gaze naturale si este livrata in Sistemul Energetic
National (SEN) prin intermediul statiei electrice de transformare de 110 kV.
Procesul de producere în cogenerare a energiei electrice si termice în instalatiile energetice consta în:
- producerea în cazanele energetice a aburului cu presiune si temperatura ridicata, prin arderea
combustibililor energetici;
- destinderea aburului în turbină, printr-o serie de transformari termodinamice în urma carora energia interna
a aburului este transformata în energie mecanica;
- energia mecanica obtinuta în turbina cu abur este utilizata pentru rotirea generatorului electric cuplat axial
si care în urma unor efecte electromagnetice produce energie electrica;
- parte din aburul introdus în turbina este extras la diferite presiuni, prin prize practicate în corpul turbinei
(întreruperea destinderii), în functie de scopul utilizarii acestuia (alimentarea consumatorilor externi şi
interni).
Sucursala Electrocentrale Paroşeni funcţionează cu huilă locală şi furnizează energie electrică şi energie
termică pentru 100.000 de locuitori din cele trei oraşe miniere aflate în zonă: Petroşani, Vulcan, Lupeni .
Centrala este dotată cu 1 cazan de abur C4 de 540 t/h şi un Cazan de Apă Fierbinte de 103,2 Gcal/h. Cazanul
C4 a fost reabilitat in 2007. Pe amplasamentul cazanelor vechi se realizeaza o Instalaţie de desulfurare umedă a
gazelor de ardere (IDG) şi un Sistem de şlam dens (SSD).
În cursul perioadelor de opriri accidentale sau în reparaţii planificate ale Cazanului de abur nr.4 (C4),
furnizarea energiei termice este asigurată de cazanul de apă fierbinte (CAF).
De asemenea, pe durata anotimpului rece, când temperaturile scad sub „–15 0C” (maxim 10 - 15 zile / an),
cazanul de abur C4 funcţioneaza împreună cu CAF-ul pentru asigurarea necesarului de energie termică.
In situatia de functionare simultana, gazele de ardere sunt evacuate prin acelasi cos de fum C2.
Exploatarea principalelor instalatii energetice :
-cazan de abur energetic C4 de 467MWt, debit abur 540 t/h , P = 138 bari, T= 541 oC (blocul energetic nr. 4)
-cazan apa fierbinte CAF de 120 MWt, debit apa = 1276 t/h, Tapa = 70/150 oC.
este asigurata de Sectia de exploatare termomecanica.
Regimul de functionare :
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-C4 in 3 schimburi in regim de lucru de 24 ore / zi, 7 zile / saptamana, 365 zile / an, exceptand perioadele
de revizii si reparatii programate sau accidentale (cca. 30 zile / an)
-CAF in perioadele de reparatii / intretinere C4 si in timpul perioadelor reci (temperaturi sub -10°C) cand
va functiona impreuna cu C4 (maxim 10 – 15 zile / an).
Functionare in anul 2014 : C4: 7676 ore, CAF : 120, C6: 81 ore, C7 : 84 ore (C6 si C7 cazane apartinand CTP).
Note :
-CTP functioneaza doar pe gaz si asigura aburul de pornire pentru blocul nr. 4 (C6 consum gaz 2014 : 43 mii Nmc,
C7 consum gaz 2014 : 42 mii Nmc),
Bilantul de materii prime - Grup energetic 4 si CAF
Diagrama elementelor si fluxurilor principale pentru capacitatea proiectata Grup 4 si CAF este prezentat in figura
1.
Bilantul de materii prime si energie in instalatiile Grup energetic 4 si CAF este prezentat in tabelul
urmator:
Consumuri de
Cantitate
Productie
Cantitate
energie si materii
prime
2014
2014
Consum brut de
energie

101836 MWh
si 5023 Gcal/h

Energie
electrica
produsa

953742MWh
Distribuita
853721 MWh

Consum gaz
metan

5.424 mii Nmc

Energie
termica
produsa

209959Gcal/h

Consum huila**
Apa industriala
(bruta )
Acid clorhidric
33 %
37 %
25%
Hidroxid de sodiu
Fosfat trisodic
Apa amoniacala

696.097 tone
24.157 mii mc

Hidrazina
Na Cl

3,4 tone
114 tone

Uleiuri minerale
pt. Turbina si
transformator

5,48 tone

73,9 tone
4,314 kg
0,05
111,9 tone

825 kg
1390 kg

Apa uzata
Emisii in aer:

Zgura cenusa
Ulei uzat

2014
13643 mii mc
CO 2 : 884101 t
SO 2 : 13611,71
t/an
NOx:499,50 t/an
Pulberi:99,3t/an
293847 tone
6320 litri
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Unsori (tip
0,501 tone
vaselina)
Masa ionica
Toluen
0,74 litri
Acid sulfuric
9,75 kg
Note :
*Energia electrică produsă de generatorul electric cu puterea de 150 MW se distribuie, după ce se aduce la
parametrii necesari, în Sistemul Energetic Naţional; o mică parte se foloseşte local pentru serviciile proprii ale
centralei electrice.
** Huila provine din Valea Jiului si are o putere calorifică de P ci = 3300-4510 Kcal/kg
A.II.3.3.2 INSTALATII DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA
IMA 2 compusa din :
a.1. Blocul energetic nr. 4
Blocul energetic nr. 4 este alcătuit in principal din:
- turbină tip K-160-130-2PR2 de 150 MW cu anexe, rezultată în urma modernizării turbinei PVK-150-2;
- un cazan de abur tip Hitachi - Babcock de 540 t/h cu anexe
şi este proiectat să furnizeze simultan, la funcţionarea la sarcină maximă în regim de cogenerare, energie termică
sub formă de apă fierbinte 150 Gcal/h şi energie electrică 146 MW.
Ansamblul cazan - turbină (bloc nr.4) este conceput să funcţioneze în schemă bloc, cu furnizare simultană
de energie electrică şi energie termică sub formă de apă fierbinte.
În situaţii excepţionale, respectiv în caz de avarie a grupului 4 sau la vârf de sarcină în sistemul de
termoficare, când energia termică produsă de grup nu este suficientă, poate intra în funcţiune cazanul de apă
fierbinte de 100 Gcal/h.
a.1.1. CAZAN DE ABUR 4 de 540 t/h (C4)
Cazanul de abur aferent grupului 4 de 540 t/h, 13,82 MPa şi 541 0C, este un cazan Babcock - Hitachi tip
„C” cu circulaţie naturală, cu un singur tambur, cu supraîncălzire intermediară, cu ardere cărbune pulverizat.
Cazanul C4 de 540 t/h, este tip Hitachi-Babcock si are următoarele caracteristici tehnice si funcţionale:

Parametrii C4
Debit abur (iesire din supraincalzitor)
Temperatură abur viu
Presiune
abur
(iesire
din
supraincalzitor)
Randament
Consum combustibil (carbune)
Temperatura aer
- intrare preînc.
- ieşire preînc.
- intrare moară
- ieşire moară
Temperatura gaze
- după supraîncălzitor

t/h
°C

Regim de funcţionare
Funcţionare Funcţionare în Funcţionare
în regim de
regim de
la sarcina
cogenerare
condensaţie
de 75 %
540
540
405
541
541
541

MPa

13,82

13,85

13,43

%
t/h
°C
°C
°C
°C
°C

90,7
102.5
15
20
326
246
75

90,7
101.9
15
20
325
245
75

90,4
79.4
15
25
308
254
75

°C

1080

1070

992

UM
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- după economizor
- după preînc. Aer
Debit aer
Debit gaze la coş
Exces aer după economizor
Exces aer după preîncălzitor
Putere calorifică

°C
°C
kg/h
kg/h
%
%
MJ/kg
kcal/kg

370
142 (134)
756,42
826,6
20
30
16,39
3916

370
143 (134)
743,42
814,8
20
30
16,39
3916

346
134 (124)
597,62
655,8
24
37
16,39
3916

Cazanul C4 este cu circulaţie naturală şi are în componenţă următoarele echipamente auxiliare :
- ventilatoare aspirare aer (2 buc.), tip centrifugal, debit aer de 6,520 m3/min.;
- ventilatoare gaze de ardere (2 buc), tip centrifugal, debit 10,500 m3/min.;
- ventilatoare de aer primar (2 buc), tip centrifugal, cu un debit de 3.030 m3/min;
- preîncălzitor de aer rotativ, tip orizontal şi suspendat, sistem de spalare cu apa in timpul stationarii pentru
indepartarea reziduurilor depuse pe suprafetele de schimb de caldura;
- buncare pentru carbune (4 buc.), cu capacitatea de 370 m3/buncăr. Aceştia sunt alimentaţi cu cărbune de două
benzi transportoare de câte 600 t/h fiecare. Din buncăre, prin şibăre şi jgheaburile de cărbune, cu alimentatoarele de
cărbune, acesta ajunge în mori. Buncării sunt prevăzuţi cu instalaţie de abur inertizare, instalaţie de injectie apă
pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarelor si instalaţie de desprăfuire (ventilatoare pentru absorbţie praf).
- mori de cărbune, tip cu role, în număr de 4, având fiecare debit de 43,1 t/h; Funcţionarea la
parametrii de proiect se asigură cu trei mori în funcţiune. În morile de cărbune se obţine praful de cărbune la
fineţea necesară (70% fractiunea trecuta prin site de 200) în arzătoare, unde este transportat prin conductele de aer praf de cărbune. Morile sunt prevăzue cu instalaţie de abur inertizare, 4 bucăţi si instalaţii de ulei de ungere si
racire a cuplajelor morilor (4 bucăţi, câte 1 pentru fiecare moară) şi instalaţia de încărcare cu ulei sub presiune (4
bucăţi, câte 1 pentru fiecare moară).
- arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx redus, în număr de 16; arzătoarele de cărbune pulverizat sunt prevăzute
cu două trepte de combustie, în care NOx poate fi redus pentru toate încărcările şi calităţile combustibilului solid
avut în vedere.
- arzătoare de gaze naturale pentru pornire şi ca suport de flacără la sarcini reduse (maxim 60% din sarcina
cazanului); în număr de 8, cu capacitatea de 3.900 Nm3/h.
- palnii de evacuare a zgurii si cenusii, prevazute cu instalatii de stins incediu. Pentru curăţirea prafului de cărbune
şi cenuşă depusă pe planşee şi instalaţiile din sala cazanului se vor lua măsuri de stropire, colectare sau spălare cu
apă.
- instalatie de desprafuire formata din electrofiltre (2 buc) prin care se reţine cenuşa rezultată din arderea
cărbunelui în focarul cazanului. Fiecare electrofiltru este realizat cu 3 câmpuri. Electrofiltrele sunt echipate cu
instalaţie de abur pentru încălzirea pâlniilor de evacuare.
- tambur care asigură separarea aburului de apă prin intermediul separatorului cu cicloane;
- focar, tip membrană;
- supraîncălzitori, primar în zona cu temperaturi joase, secundar şi terţiar în zona cu temperaturi înalte;
- economizor, tip ecran poziţional orizontal, în contracurent;
- preîncălzitor de aer rotativ, amplasat în spatele cazanului;
Modul de functionare
Sistemul de alimentare cu combustibil solid
Cărbunele este transportat de către alimentatoare (benzile transportoare) către sistemul de preparare a prafului de
cărbune (morile de cărbune, 4 bucăţi). În mori se obţine praful la fineţea prevăzută şi prin conductele de aer-praf
cărbune acesta se transportă la arzătoare. Praful de cărbune este transportat de către aerul primar către arzătoare
printr-un sistem de conducte sub presiune. Cazanul este prevăzut cu 16 arzătoare pentru cărbune praf, dispuse pe
pereţii frontal şi spate cazan.
Sistemul de alimentare cu combustibil gazos
Pentru alimentarea cu gaze naturale a cazanului nr. 4 se foloseşte reţeaua de transport comun a CET Paroşeni.
Cazanul funcţionează pe gaze naturale în regimul de pornire şi la sarcini reduse (= 60 % din sarcina nominală).
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Sistemul de aer şi gaze arse
Aerul de ardere de la ventilatorul de aer este distribuit în sistemul de aer primar şi în sistemul de aer secundar.
Aerul secundar este preîncălzit în preîncălzitorul de aer rotativ, apoi este transportat către arzătoare prin conductele
de aer secundar şi distribuite către fiecare arzător.
Aerul primar este asigurat din ventilatoarele de aer primar; acestea asigură o presiune a aerului suficient pentru
trecerea prin preîncălzitorul de aer, prin sistemul de preparare a prafului de cărbune, spre arzătoare, prin conductele
de praf de cărbune. O parte din aerul primar ocoleşte preîncălzitorul de aer şi se amestecă cu fluxul de aer fierbinte
la intrarea în morile de cărbune, pentru a se realiza controlul temperaturii aerului.
Gazele de ardere fierbinţi evacuate din focar străbat supraîncălzitoarele şi supraîncălzitorul intermediar
(suspendate), amplasate în zona convectivă, la ieşirea din zona de radiaţie a focarului.
În drumul II de gaze, descendent, acestea străbat supraîncălzitorul orizontal primar, supraîncălzitorul intermediar
orizontal şi economizorul şi trece spre preîncălzitorul de aer.
Sistemul de desprăfuire a gazelor de ardere
Instalaţia electrică de desprăfuire este alcătuită din 2 electrofiltre, fiecare fiind prevăzut cu câte 3 câmpuri, prin care
se reţine cenuşa rezultată din arderea cărbunelui în focarul cazanului.
Sistemul de apă - abur
Apa de alimentare de la ieşirea din preîncălzitoarele de înaltă presiune intră în colectorul inferior al
economizorului, pe care îl străbate în contracurent cu gazele de ardere. Din colectorul economizorului apa urcă prin
ţevile de legătură în tambur. Din tambur, prin ţevile coborâtoare intră în colectorul inferior al vaporizatorului
amplasat în camera focarului, de unde, prin pereţii membrană, se întoarce în tambur. În tambur are loc separarea
amestecului apă - abur. De aici aburul trece în diferitele trepte de supraîncălzire.
a.1.2 TURBINA DE ABUR (SALA MAŞINI BLOC 4 - 1 x 150 MW)
Productia de energie electrica este :
-150 MWe in regim de condensatie
-146 MWe si 150 Gcal / h in regim de cogenerare.
Turbina cu abur
Turbina modernizată tip K-160-130-2PR2 cu prize de termoficare reglabile este prevăzută cu viror acţionat de un
electromotor în curent continuu care învârteşte rotorul cu o frecvenţă de 0,067 sec-1 (4 rotaţii pe minut).
Turbina poate funcţiona atât în regim de condensaţie pură cât şi în regim de termoficare.
-

Caracteristici tehnice (la regim nominal):
debit de abur la intrare în turbină: 540 t/h;
presiunea aburului viu: 130 bar;
temperatura aburului viu: 535 0C;
temperatura apei de alimentare: 240 0C;
temperatura apei de răcire: 12 0C;
debitul apei de răcire în condensator: 20,812 t/h.

Sistemele aferente turbinei sunt următoarele:
Sistemul turbină propriu zis, cu prizele de termoficare. Cuprinde turbina inclusiv conductele, armăturile de
închidere şi reglare din limita turbinei şi circuitele de alimentare cu abur a boilerelor de termoficare.
Sistemul regenerativ al turbinei - alcătuit din preîncălzitoare de înaltă presiune şi din preîncălzitoare de joasă
presiune, realizează încălzirea apei de alimentare înainte de intrarea în cazan, folosind abur de la prizele
regenerative ale turbinei.
Sistemul de ungere, protecţie şi reglaj (cu ulei) - asigură ungerea şi răcirea lagărelor turbinei, reglajul şi protecţia
turboagregatului.
Sistemul de abur la labirinţi - asigură etanşarea axului turbinei împotriva pătrunderii aerului în turbină şi are în
compunere ejectorul etanşărilor, răcitorul de abur, conductele şi armăturile de legătură.
Sistemul de vid ejectori - asigură vidul în condensator şi se compune din: ejectorii principali, ejectori de pornire,
conducte şi armături de legătură.
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Sistemul de goliri, drenaje şi aerisiri - asigură golirea, aerisirea şi drenarea circuitelor din limita turbinei.
Sistemul de răcire - asigură răcirea fluidelor (apă, ulei, aer) utilizate în procesul tehnologic la echipamentele
amplasate în sala de maşini.
Sistemul de condensat - electropompele de condensat treapta I-a şi treapta a II-a pompează condensatul principal
prin sistemul regenerativ, la degazori.
Sistemul de conducte de înaltă presiune, legătură cazan - turbină - compus din subsistemele următoare:
- subsistemul de abur viu;
- subsistemul de abur intermediar rece;
- subsistemul de abur intermediar cald;
- subsistemul de apă alimentare;
- subsistemul de goliri, drenaje, aerisiri.
Generatorul electric:
Caracteristici tehnice:
- Tip: TAKS-RCH;
- Generator sincron, de tip orizontal, cu răcire cu aer;
- număr de faze: 3;
- număr de poli: 2;
- putere nominală: 176500 kVA;
- tensiune: 18.000 V;
- factor de putere: 0,85;
- răcirea statorului: indirect cu aer;
- răcirea rotorului: direct cu aer;
- clasa de izolare: stator - clasa F; rotor - clasa F;
- temperatura apei de răcire la intrare: 33 0C.
Circuitele de ulei al turbogeneratorului şi principalelor echipamente auxiliare din sala maşini, au fost asigurate
impotriva scurgerilor, infiltratiilor si incendiilor prin următoarele măsuri:
- conductele de ulei sub presiune amplasate în canalele de suprafaţă din zona tablierului (fundaţia turbinei)
sunt protejate cu jgheaburi din tablă;
- rezervorul principal de ulei al turbogeneratorului are asigurată evacuarea vaporilor de ulei şi gaze în afara
sălii de maşini cu ajutorul unui ventilator;
- pentru golirea în caz de necesitate a rezervorului de ulei al turbinei este prevăzut în exterior un rezervor de
golire de avarie. Dispozitivul de deschidere de pe conducta de golire de avarie este format din 2 vane în serie, cu
acţionare manuală, sigilate şi amplasate la cota ± 0.00 m, la o distanţă de minimum 10 m de rezervor, asigurându-se
accesul în caz de necesitate;
- pentru colectarea şi evacuarea scurgerilor accidentale de ulei din instalaţiile de ulei, s-au prevăzut borduri
ale zonei de sub instalaţia respectivă şi protejarea anticorozivă a zonei; bordura de beton este înaltă de minim 200
mm.
- pentru prevenirea extinderii unui incendiu la rezevoarele de ulei, s-a realizat o instalaţie fixă de stingere cu
apă pulverizată (inel cu duze de stropire cu apă). Acţionarea instalaţiei de stropire este amplasată la o distanţă de
rezervor mai mare de 10 m şi într-un loc uşor accesibil.
a.1.3. Instalatii de evacuare gaze arse
Gazele de ardere aferente cazanului energetic de 540 t/h (Bloc 4) sunt evacuate printr-un coş de dispersie cu
inaltimea de 60 m si diametrul de 4,22 m (prin care sunt evacuate si gazele arse rezultate de la CAF).
Instalaţia de desprăfuire gaze de ardere
Instalaţia de ardere aferenta Cazan energetic 540 t/h este dotata pentru desprăfuirea gazelor care sunt evacuate prin
coşul de fum cu două electrofiltre montate în paralel pe cele două canale de gaze arse (2 corpuri )
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Principiul de functionare a acestor electrofiltre este urmatorul: in interiorul separatoarelor de praf este
generat un camp electrostatic puternic, generat de diferenta de tensiune electrica intre electrozi (30-70KV), gazele
arse sunt ionizate la trecerea prin campul electrostatic, iar pulberile solide aflate in suspensie sunt colectate pe
electrozii de depunere. Acesti electrozi sunt scuturati periodic (in mod automat), cenusa fiind colectata in zona
inferioara a electrofiltrelor si evacuata hidraulic spre depozitul de cenusa, prin intermediul pompelor Bagger.
Electrofiltrele aferente cazanului energetic de 540 t/h sunt de tip BS 672 si au cate 3 campuri fiecare si au
o eficienta retinere a particulelor solide de :
- 99.95 % - la utilizarea carbunelui de garantie (concentratie intrare in electrofiltru : 63,9g/Nmc ;
concentratie iesire electrofiltru : max. 0,05 g/Nmc) ;
- 99.88 % - la utilizarea carbunelui cel mai slab (concentratie intrare in electrofiltru : 86,9 g/Nmc ;
concentratie iesire electrofiltru : max. 0,1 g/Nmc) ;
- Valoarea debitului de gaze arse este de :
-617.700N m3/h la utilizarea carbunelui de garantie ;
-660.800 N m3/h la utilizarea carbunelui cel mai slab.
Electrofiltrul este echipat cu instalaţie cu abur.
a.1.4. Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
a.1.4.1. Descriere
Instalatia de desulfurare a gazelor arse
Desulfurarea gazelor de ardere se realizează prin, metoda umedă, spreierea gazului cu suspensie de calcar.
Instalatia de desulfurare este compusă din următoarele:
1.
Zona de desulfurare gaze arse
Această zonă este compusă din următoarele:

Canal de gaze arse

Ventilator de gaze:
volum de gaze vehiculate; (nominal: 626.300,00 m³/h, maxim: 660.832,00 m³/h)

Suflante de oxidare – 3 buc.
Debitul de aer livrat; max.: (3850 Nm³/h la 1,05 bari)

Absorber : - Ramuri de spreiere – 5 buc
Eliminator de picături – 2 zone
Agitatori – 3 buc putere motor: 45 KW

Pompe de recirculare – 5 buc; (debit proiectat : 4000 Nm³/h)

Pompe de slam de ghips – 2 buc; (debit proiectat : 200 Nm³/h)

Hidrociclon – 1 buc. (7 hidrocicloane fiecare având capacitatea de 20,1 m³/h si o cădere
de tensiune de 1,9 bari)

Rezervor de apă de urgentă; (volum 10 m³)

Lancii de spreiere

Cos de fum desulfurare; H = 60 m, D e = 4.7 m ; D i = 4.22 m
În această zonă gazele arse de la grupul nr. 4 ajung în absorber print-un nou canal de gaze, iar viteza necesară
gazelor pentru a ajunge în absorber este asigurată cu ajutorul unui ventilator montat pe canalul de gaze. Gazele
odată ajunse în absorber sunt spreiate cu suspensie de calcar prin cele 5 ramuri de spreiere montate în partea
superioară a abosorber-ului. Suspensia de calcar este preluată din absorber de cele 5 pompe de recirculare care
asigură alimentarea bancurilor de spreiere cu suspensie de calcar. Prin două dintre cele 5 ramuri de șpreiere se
introduce suspensie de calcar proaspătă din rezervoarele de slam de calcar pentru a mentine pH-ul la valoarea
setată. În urma reactiei de desulfurare rezultă sulfit HSO3- care este apoi oxidat, prin introducerea de aer în slamul
din absorber cu ajutorul celor 3 suflante de oxidare, obtinând sulfat, iar acest proces va fi urmat de cristalizarea
gipsului în solutia suprasaturată, reactia de cristalizare a gipsului si cea de oxidare sunt următoarele:
Oxidare: 2 Ca2+ + 2 HSO3- + O2 ↔2 CaSO4 +2H+
Cristalizare: CaSO4 + 2 H2O ↔CaSO4 x 2 H2O.
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Deoarece gazele rezultate în urma procesului de desulfurare sunt saturare cu apă deasupra celor 5 ramuri de
spreiere este montat un sistem de eliminare a picăturilor de apă din gaze (mist eliminator). Cei trei agitatori montati
la partea inferioară a absorber-ului au rolul de a mentine calcarul si gipsul în suspensie. Pentru a evita cresterea
densitătii slamului din absorber acesta este preluat cu ajutorul celor două pompe de slam de gips si introdus într-un
hidrociclon unde are loc separarea gipsului din slamul din absorber, partea grosieră(gipsul) este descărcată în
mixerul de la DSS, iar partea mai subtire este reintrodusă în slamul din absorber.
La partea superioară a absorberului este montat un rezervor de apă de urgentă. Acesta are rolul de a reduce
temperatura gazelor arse provenite de la grupul 4 în cazul unei avarii. Reducerea temperaturii gazelor este necesară
pentru a nu deteriora cauciucul cu care este acoperit absorberul si se realizează prin pulverizare apa, pulverizare
realizată de lanciile de spreiere care sunt montate pe canalul de gaze înainte de intrarea acestuia în absorber.
2.

Zona de preparare suspensie de calcar.

Această zonă este compusă din următoarele:

Pâlnie de descărcare calcar – 1 buc. (Volum: 44 m³)

Transportor cu racleti – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0.03 m/s)

Transportor cu bandă – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 1,31 m/s)

Elevator cu cupe - 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă elevator 1,32 m/s)

Transportor cu lant si bare – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0,1 m/s)

Siloz de calcar – 1 buc. (Volum net: 690 m³)

Transportoare cu bandă si cântar – 2 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0,0175 m/s)

Concasor – 2 buc. (capacitate 8200 kg/h, viteza proiectată 1172 rpm)

Moară de calcar cu bile – 2 buc. (capacitate 8200 kg/h, viteză moară 22,81 rpm)

Pompă slam de la moară – 2 buc. (debit 80 m³/h, viteză 1470 rpm)

Hidrociclon – 2 buc.(rata maximă de încărcare 75.166 kg/h)

Rezervor de slam de calcar - 2 buc. (volum 237m³)

Pompă de slam de calcar - 2 buc. (debit 100 m³/h )

Rezervor de apă de proces – 1 buc. (volum 237m³)

Pompă de apă de proces – 2 buc. (debit 401 m³/h viteză 2980 rpm)
Prepararea slamului de calcar necesar realizării desulfurări gazelor de ardere se realizează în zona de preparare
slam de calcar astfel:
Calcarul este adus de la carieră cu auto camionul si este descărcat în pâlnia de descărcare calcar. De acolo este
preluat de transportorul cu racleti si descărcat pe transportorul cu bandă unde se realizează o extragere a
materialelor feroase si neferoase din calcarul transportat. De pe acest transportor calcarul ajunge la elevatorul cu
cupe care îl transportă până deasupra silozului, de acolo fiind preluat pe un transportor cu bare si lant si descărcat în
silozul de calcar. Silozul de calcar asigură depozitarea calcarului necesar pentru cinci zile de functionare a
gospodăriei de calcar la capacitate maximă. Pentru a asigura redundanta sistemului de la gurile de descărcare ale
silozului sunt montate două lini paralele si identice pentru prepararea slamului. Fiecare linie este compusă dintr-un
transportor cu bandă si cântar care realizează dozajul de calcar introdus în procesul de realizare a slamului de
calcar, calcarul de pe acest transportor cu bandă ajunge în concasor unde se realizează reducerea granulatiei
calcarului până la 15 mm, calcarul măcinat este apoi introdus în moara cu bile unde se realizează măcinarea umedă
a acestuia. Din mori suspensia de calcar obtinută este golită într-un jomp de unde este preluată cu ajutorul unei
pompe de slam de moară si pompat la hidrociclon unde are loc separarea partii fine a suspensiei de calcar si golirea
acesteia în rezervorul de slam de calcar aferent liniei care se află în functie. Partea grosieră a slamului de calcar
separată de hidrociclon se întoarce în moara cu bile. Din rezervorul de slam de calcar acesta este preluat cu ajutorul
unei pompe si transportat spre cele 2 ramuri din absorber care permit introducerea slamului de calcar proaspăt.
Rezervorul de apă de proces asigură necesarul de apă pentru întreaga instalatie, având montate 2 pompe care
realizează alimentarea cu apă de proces a întregii instalatii.
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Monitorizarea emisiilor se face continuu printr-un sistem de monitorizare on line amplasat in camera de comanda.
Volum gaze curate – uscat : 575.300mc/h
Volum gaze curate – umed : 682.363 mc/h
Temperatura: 51,8 gr. C
Densitate : 1,1 kg/mc umed
Rata de desulfurare a instalatiei de desulfurare, garantat prin contract este de 94% pentru obtinerea valorilor limita
de emisie pentru dioxid de sulf de 400 mg/Nmc si pulberi de 50 mg/Nmc.
a.1.5. Instalaţia de atenuare a zgomotului
Amortizoarele de zgomot montate la blocul nr. 4 de 150 MW sunt de tip D – Silencer (5 bucati).
Caracteristicile tehnice ale atenuatoarelor de zgomot sunt urmatoarele ;
- presiune proiectata : 9,5 bar
- presiune de lucru : 0,98 bar
- temperature proiect : 450 gr. C
- temperature de lucru : 418 gr. C
- debit : 216 t/h
- zgomot la distanta de 1 m : < 125 db
- forta de reactie 5050 N.
a.1.6. Statia de tratare condens de turbina
Instalaţia de tratare condens este amplasata în sala maşini şi este interconectata intre pompele de condens treapta Ia şi treapta a II-a cu posibilitatea de by-pass.
Tratarea condensului de turbina constă in:
-indepărtarea produselor de coroziune;
-reţinerea sărurilor pătrunse în condensat prin infiltraţii.
Tratarea condensului impurificat se realizeaza prin două sisteme de filtrare:
1. Filtrare mecanică prin intermediul a trei filtre mecanice cu cartuşe filtrante dimensionate pentru un debit
de 270 mc/h fiecare. Acestea reţin suspensiile mecanice din condensat şi produsele de coroziune, precum şi
protejeaza filtrele ionice postconectate.
Cea mai mare parte a produselor de coroziune, cca. 80% sunt de natură coloidală şi numai 20% sub formă
de fier ionic. Datorită fineţii particulelor, în jur de 50 m, reţinerea acestora pe materiale clasice de filtrare (cuarţ,
antracit, etc.) este ineficientă. Din acest motiv s-au ales filtre cu cartuş filtrant – tip cartridge – cu o eficienţă a
filtrării mecanice de 90-95%. Elementele filtrante se înlocuiesc după epuizare. Durata de viaţă a unui cartuş filtrant
este de 1-3 ani în funcţie de natura, conţinutul şi frecvenţa de impurificare cu materii în suspensie.
2. Filtrare ionică prin intermediul a două filtre ionice multistrat, dimensionate pentru un debit de 270 mc/h
fiecare.
Acestea sunt echipate cu mase schimbătoare de ioni cu rezistenţă mecanică ridicată, având în vedere
vitezele mari de funcţionare luate în calcul şi au rolul de a reţine salinitatea din condensat, pentru maxim 15 s/cm.
Filtrele ionice conţin trei straturi de răşină, H – OH - H în acelaşi recipient interioară a acestora.
Regenerarea maselor ionice care echipează filtrele ionice se face cu soluţii diluate de acid clorhidric şi hidroxid de
sodiu, preparate în gospodăria de regenerare aferentă staţiei de tratare condens.
Tot debitul de condens poate fi tratat periodic prin masele schimbătoare de ioni. În cazul în care calitatea
condensului este bună, filtrele ionice pot fi by-passate.
În apa de alimentare se dozează amoniac şi hidrazină, pentru:
- menţinerea pH-ului în limitele impuse;
- menţinerea concentraţiei de O 2 dizolvat în apa de alimentare a cazanului la valoarea stabilită la ieşirea din
degazor.
Toate aceste măsuri de condiţionare a apei de alimentare au în vedere prevenirea coroziunii precum şi
formarea şi menţinerea stratului de magnetită pe conducte şi echipamente.
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Caracteristicile fizico –chimice ale condensului tratat sunt :
-conductivitate < 0.2 µs/cm
-SiO 2 < 0.02 mg/l
-Fe < 0.003 mg/l
-Cu < 0.003 mg/l
-Na , 0.01 mg/l.
a.1.7 Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă
Evacuarea zgurii si cenusii din focarul cazanului de abur se realizeaza prin intermediul unui transportator cu lant si
racleti amplasat sub focar. Zgura si cenusa din focar cad intr-o baie de apa, este stinsa, scoasa si introdusa intr-un
concasor pentru maruntire. Din concasor, zgura este amestecata cu apa si trimisa la statia de pompe Bagger. Apa de
racire a zgurei si cenusii este asigurata din circuitele existente.
Sistemul de evacuare a zgurii si cenusii este format din urmatoarele echipamente :
-Transportor de zgură (tip Kratzer) cu capacitatea de 23 t cenusa uscata/h, agentul de transport apa (recirculata +
completari apa de la statia de neutralizare);
-Concasor cu valt
- Hidro-ejector care sigura amestecul de zgura si apa. Apa necesara hidro–ejectorului este asigurata
printr-o pompa de impuls (debit 2.5 m/min.). Apa este furnizata din circuitul de apa de rau sau din apa recirculata
de la depozitul de zgura si cenusa.
-traseu canale zgura si cenusa de la hidro-ejector la pompele Bagger.
-Staţia de pompe Bagger.
Cenusa zburatoare de la economizor si preincalzitorii de aer este evacuata prin acelasi sistem in regim intermitent.
a.1.8 Emisii rezultate din activitatea Grupului energetic 4
Emisii in aer
Emisii dirijate:
- gaze de ardere cu continut de NOx, SO 2 , CO, CO 2 si Pulberi rezultate din arderea combustibililor solizi (huila de
Valea Jiului) si gazosi la cazanul de abur energetic C4 de 467MWt.
Sisteme de reducere :
-inainte de evacuare in atmosfera, gazele de ardere trec printr-o instalatie de desprafuire formata din 2 electrofiltre
descrisa la A.1.3 Instalatii de evacuare gaze arse;
- reducere NOx: arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx redus.
Monitorizare: pentru efectuarea masuratorilor si a monitorizarii emisiilor din gazele de ardere la blocul nr. 4, s-a
montat o instalatie de monitorizare continua pe canalele de evacuare gaze arse.
Emisii difuze:
Pulberi rezultate de la sistemul de alimentare a arzatorului, respectiv in operatiile: alimentare buncare carbune;
macinare carbune in mori, transport pe benzi si evacuarea prin palnii a zgurii si cenusii;
Sisteme de reducere a pulberilor: in instalatia de transport pe benzi exista instalatii de captare a prafului de
carbune cu filtre saci si autoscuturare si instalatie de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarilor.
Emisii in apa
– ape uzate cu suspensii solide provenite de la spalarea echipamentelor. Sunt utilizate ca apa de adaos in circuitul
de zgura si cenusa;
- ape uzate sistem spalare preîncălzitor de aer rotativ (pentru indepartarea reziduurilor depuse pe suprafetele de
schimb de caldura);
- ape uzate de la instalatia de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarelor
- ape uzate de la spalarea planseelor si instalatiilor din sala cazanului
- ape uzate acide si bazice provenite de la regenerarea filtrelor ionice din statia de tratare condens de turbina
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Instalatii de epurare ape uzate
-apele uzate provenite de la regenerarea filtrelor ionice sunt evacuate in statia de neutralizare.
Deseuri – componente echipamente uzate (cauciuc, metale feroase si neferoase)
- ulei uzat de la echipamentele in miscare, cuplaje mori, pompe, instalatiile de ulei sub presiune
- zgura si cenusa rezultata la arderea combustibilului solid
- cartuse filtrante (cartridge) si masa ionica epuizate (statia de tratare condens de turbina)
Nivel de Zgomot :
Principalele surse generatoare de zgomot caracteristice Grupului Energetic nr 4 sunt :
- Turbina tip K-160-130-2PR2 de 150 MW
- cazan de abur tip Hitachi - Babcock de 540 t/h cu anexe - esapare abur
- ventilatoare de aspirare aer si aer primar, gaze de ardere.
Echipamente si masuri de eliminare/reducere a nivelului de zgomot: Sursele generatoare de zgomot
functioneaza in spatii inchise ; pentru cazanul de 540 t/h au fost montate amortizoare de zgomot pentru esaparile de
abur.
a.2. INSTALATIA DE PRODUCTIE APA FIERBINTE
a.2.1. CAZANUL DE APĂ FIERBINTE de 103,2 Gcal/h (CAF)
Cazanul de apă fierbinte de 120 MW (103,2 Gcal/h), utilizeaza combustibil huilă de Valea Jiului cu putere
calorifica inferioara (2700 ÷ 3300 kcal/kg) si este destinat furnizării energiei termice pentru termoficare.
De la punerea in funcţiune a blocului 4, CAF-ul intra în funcţiune numai în anumite situaţii excepţionale,
respectiv în situaţii de avarie ale blocului 4 sau la vârf de sarcină termică, când energia termică livrată de blocul 4
sistemului de termoficare nu este suficienta.
Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale cazanului de apă fierbinte:
- debit caloric nominal (putere termica): 120 MWt (103,2 Gcal/h)
- debit caloric minim fără flacără suport: 60 MWt (51,6 Gcal/h)
- debit caloric: 36 MWt (30,96 Gcal/h)
- presiunea maximă a apei la ieşirea din cazan: 2,0 MPa
- presiunea minimă a apei la ieşirea din cazan: 1,0 MPa
- temperatura maximă a apei la ieşirea din cazan: 150 0C
- temperatura minimă a apei la intrarea în cazan: 70 0C
- combustibil: mixte de huilă de Valea Jiului, cu putere calorifică inferioară = 2700 - 3300 Kcal/kg
naturale cu putere calorifică inferioară = 8500 Kcal/kg
- consum de combustibil la sarcina nominală: 32 t/h
- randament: 87,5 %
- temperatura de evacuare a gazelor de ardere la coş: 160 0C
- debit de gaze de ardere evacuate la coş: 224 510 Nm3/h

şi gaze

Cazanul este de tip Π cu pereţi membrană în primul drum al gazelor de ardere şi în prima parte a celui de al doilea
drum. În drumul al doilea al gazelor de ardere sunt amplasate sistemul convectiv şi preîncălzitorul de aer tubular.
CAF-ul este echipat cu următoarele instalaţii anexe:
- instalaţie de desprăfuire electrică a gazelor de ardere;
- instalaţie de alimentare cu cărbune;
- instalaţie de evacuare zgură şi cenuşă;
- două ventilatoare de aer;
- două ventilatoare de aer primar cald;
- două ventilatoare deaer primar rece;
- două ventilatoare de gaze de ardere.
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Cazanul este echipat cu patru mori cu strivire, cu inele şi sfere, tip MIS 650, care asigură măcinarea
cărbunelui şi uscarea acestuia. Sarcina nominală a cazanului este asigurată de 3 mori la funcţionarea pe
combustibilul de bază.
Combustibilul (mixte de huilă), provenit din buncărele de alimentare, este transportat prin intermediul
instalaţiei de alimentare, către mori. În cursul procesului de măcinare, combustibilul se usucă şi apoi este antrenat,
prin conductele de praf, către arzătoare.
Aerul necesar arderii este furnizat de două ventilatoare de aer. Temperatura aerului la intrarea în
preîncălzitorul de aer tubular este de 40 0C, temperatură realizată prin amestec cu o cantitate de aer preîncălzit
separat până la 226 0C în aspiraţia ventilatorului de aer. Aerul cald la temperatura de 340 0C de la ieşirea din
preîncălzitorul de aer este vehiculat în continuare către arzătoare (ca aer secundar) sau, prin intermediul
ventilatoarelor de aer primar cald, răcit la temperatura de cca. 300 0C către mori.
Gazele rezultate din arderea în focar a combustibilului trec în drumul II al gazelor de ardere, unde străbat
sistemul convectiv II, primele pachete ale preîncălzitorului de aer, sistemul convectiv I, ultimele pachete ale
preîncălzitorului de aer, fiind apoi antrenate către electrofiltru şi trimise spre coş de către ventilatoarele de gaze de
ardere.
Cazanul este echipat cu două ventilatoare de aer primar cald.
Arzătoarele de cărbune sunt de tip turbionar (8 buc.). Fiecare moară alimentează cu cărbune pulverizat câte
2 arzătoare turbionare aflate pe pereţi opuşi.
Prin conductele de cărbune praf, de la ieşirea din moară şi până la intrarea în arzătoarele aferente morii
respective (8 conducte), circulă amestecul primar - amestec compus din: aer primar, vapori de apă şi praf de
cărbune.
Circulaţia apei în cazan este asigurată de pompele de circulaţie ale centralei. Apa intră în cazan prin partea
inferioară a acestuia printr-o conductă, străbate pereţii membrană alcătuiţi din ţevi până la partea superioară a
drumului I unde este adunată într-un colector. Din acest colector apa coboară prin festonul descendent, prin
peretele membrană front drum II, peretele membrană spate drum II şi se adună în colectoare. Din aceste colectoare
apa circulă ascendent prin pereţii membrană laterali stânga şi dreapta drum II şi prin ţevile de susţinere ale
sistemului convectiv II. La partea superioară a sistemului convectiv II apa ajunge în cele două colectoare, care se
unesc în conducta de ieşire a apei din cazan care coboară la sol.
a.2.2. Instalatii de evacuare gaze arse
Gazele de ardere aferente CAF sunt evacuate prin coşul de dispersie cu inaltimea de 60 m si diametrul de
4.22 m, care deserveste si cazanul energetic de 540 t/h (Bloc 4).
Instalaţia de desprăfuire gaze de ardere
Instalaţia de ardere CAF este dotata pentru desprăfuirea gazelor care sunt evacuate prin coşul de fum dupa trecerea
acestora printr-un electrofiltru.
Principiul de functionare al electrofiltrului este acelasi cu cel descris la punctul B.2.1.2.3 - Instalatii de
evacuare gaze arse (aferente cazanului energetic de 540 t/h) .
Electrofiltrul este de tip BS 672 si are 4 campuri. Valoarea debitului de gaze arse este de 370.000N m3/h si are o
eficienta de retinere de 99,2%. – (99,875 %).
Instalaţia de desprăfuire electrică , amplasată în exterior, are următoarele caracteristici tehnice:
- debit gaze de ardere: 370 000 m3/h
- temperatura gazelor: 160 0C
- număr buncăre evacuare cenuşă : 12 bucăţi
Electrofiltrul este echipat cu instalaţie cu abur pentru încălzirea buncărelor.
Pentru alimentarea cu abur de încălzire a buncărelor instalaţiei de desprăfuire electrică este necesar abur cu
următorii parametri:
- presiune: 6 bar
- temperatură: 200 - 250 0C
2015

Page 17
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

- debit: 0,25 t/h pe fiecare buncăr al electrofiltrului
a.2.3. Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
a.2.3.1. Descriere
Instalatia de desulfurare a gazelor arse
Desulfurarea gazelor de ardere se realizează prin, metoda umedă, spreierea gazului cu suspensie de calcar.
Instalatia de desulfurare este compusă din următoarele:
3.
Zona de desulfurare gaze arse
Această zonă este compusă din următoarele:

Canal de gaze arse

Ventilator de gaze:
volum de gaze vehiculate; (nominal: 626.300,00 m³/h, maxim: 660.832,00 m³/h)

Suflante de oxidare – 3 buc.
Debitul de aer livrat; max.: (3850 Nm³/h la 1,05 bari)

Absorber : - Ramuri de spreiere – 5 buc
Eliminator de picături – 2 zone
Agitatori – 3 buc putere motor: 45 KW

Pompe de recirculare – 5 buc; (debit proiectat : 4000 Nm³/h)

Pompe de slam de ghips – 2 buc; (debit proiectat : 200 Nm³/h)

Hidrociclon – 1 buc. (7 hidrocicloane fiecare având capacitatea de 20,1 m³/h si o cădere
de tensiune de 1,9 bari)

Rezervor de apă de urgentă; (volum 10 m³)

Lancii de spreiere

Cos de fum desulfurare; H = 60 m, D e = 4.7 m ; D i = 4.22 m
În această zonă gazele arse de la grupul nr. 4 ajung în absorber print-un nou canal de gaze, iar viteza necesară
gazelor pentru a ajunge în absorber este asigurată cu ajutorul unui ventilator montat pe canalul de gaze. Gazele
odată ajunse în absorber sunt spreiate cu suspensie de calcar prin cele 5 ramuri de spreiere montate în partea
superioară a abosorber-ului. Suspensia de calcar este preluată din absorber de cele 5 pompe de recirculare care
asigură alimentarea bancurilor de spreiere cu suspensie de calcar. Prin două dintre cele 5 ramuri de șpreiere se
introduce suspensie de calcar proaspătă din rezervoarele de slam de calcar pentru a mentine pH-ul la valoarea
setată. În urma reactiei de desulfurare rezultă sulfit HSO3- care este apoi oxidat, prin introducerea de aer în slamul
din absorber cu ajutorul celor 3 suflante de oxidare, obtinând sulfat, iar acest proces va fi urmat de cristalizarea
gipsului în solutia suprasaturată, reactia de cristalizare a gipsului si cea de oxidare sunt următoarele:
Oxidare: 2 Ca2+ + 2 HSO3- + O2 ↔2 CaSO4 +2H+
Cristalizare: CaSO4 + 2 H2O ↔CaSO4 x 2 H2O.
Deoarece gazele rezultate în urma procesului de desulfurare sunt saturare cu apă deasupra celor 5 ramuri de
spreiere este montat un sistem de eliminare a picăturilor de apă din gaze (mist eliminator). Cei trei agitatori montati
la partea inferioară a absorber-ului au rolul de a mentine calcarul si gipsul în suspensie. Pentru a evita cresterea
densitătii slamului din absorber acesta este preluat cu ajutorul celor două pompe de slam de gips si introdus într-un
hidrociclon unde are loc separarea gipsului din slamul din absorber, partea grosieră(gipsul) este descărcată în
mixerul de la DSS, iar partea mai subtire este reintrodusă în slamul din absorber.
La partea superioară a absorberului este montat un rezervor de apă de urgentă. Acesta are rolul de a reduce
temperatura gazelor arse provenite de la grupul 4 în cazul unei avarii. Reducerea temperaturii gazelor este necesară
pentru a nu deteriora cauciucul cu care este acoperit absorberul si se realizează prin pulverizare apa, pulverizare
realizată de lanciile de spreiere care sunt montate pe canalul de gaze înainte de intrarea acestuia în absorber.
4.



Zona de preparare suspensie de calcar.
Această zonă este compusă din următoarele:
Pâlnie de descărcare calcar – 1 buc. (Volum: 44 m³)
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Transportor cu racleti – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0.03 m/s)

Transportor cu bandă – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 1,31 m/s)

Elevator cu cupe - 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă elevator 1,32 m/s)

Transportor cu lant si bare – 1 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0,1 m/s)

Siloz de calcar – 1 buc. (Volum net: 690 m³)

Transportoare cu bandă si cântar – 2 buc. (capacitate 32 t/h, viteza bandă 0,0175 m/s)

Concasor – 2 buc. (capacitate 8200 kg/h, viteza proiectată 1172 rpm)

Moară de calcar cu bile – 2 buc. (capacitate 8200 kg/h, viteză moară 22,81 rpm)

Pompă slam de la moară – 2 buc. (debit 80 m³/h, viteză 1470 rpm)

Hidrociclon – 2 buc.(rata maximă de încărcare 75.166 kg/h)

Rezervor de slam de calcar - 2 buc. (volum 237m³)

Pompă de slam de calcar - 2 buc. (debit 100 m³/h )

Rezervor de apă de proces – 1 buc. (volum 237m³)

Pompă de apă de proces – 2 buc. (debit 401 m³/h viteză 2980 rpm)
Prepararea slamului de calcar necesar realizării desulfurări gazelor de ardere se realizează în zona de preparare
slam de calcar astfel:
Calcarul este adus de la carieră cu auto camionul si este descărcat în pâlnia de descărcare calcar. De acolo este
preluat de transportorul cu racleti si descărcat pe transportorul cu bandă unde se realizează o extragere a
materialelor feroase si neferoase din calcarul transportat. De pe acest transportor calcarul ajunge la elevatorul cu
cupe care îl transportă până deasupra silozului, de acolo fiind preluat pe un transportor cu bare si lant si descărcat în
silozul de calcar. Silozul de calcar asigură depozitarea calcarului necesar pentru cinci zile de functionare a
gospodăriei de calcar la capacitate maximă. Pentru a asigura redundanta sistemului de la gurile de descărcare ale
silozului sunt montate două lini paralele si identice pentru prepararea slamului. Fiecare linie este compusă dintr-un
transportor cu bandă si cântar care realizează dozajul de calcar introdus în procesul de realizare a slamului de
calcar, calcarul de pe acest transportor cu bandă ajunge în concasor unde se realizează reducerea granulatiei
calcarului până la 15 mm, calcarul măcinat este apoi introdus în moara cu bile unde se realizează măcinarea umedă
a acestuia. Din mori suspensia de calcar obtinută este golită într-un jomp de unde este preluată cu ajutorul unei
pompe de slam de moară si pompat la hidrociclon unde are loc separarea partii fine a suspensiei de calcar si golirea
acesteia în rezervorul de slam de calcar aferent liniei care se află în functie. Partea grosieră a slamului de calcar
separată de hidrociclon se întoarce în moara cu bile. Din rezervorul de slam de calcar acesta este preluat cu ajutorul
unei pompe si transportat spre cele 2 ramuri din absorber care permit introducerea slamului de calcar proaspăt.
Rezervorul de apă de proces asigură necesarul de apă pentru întreaga instalatie, având montate 2 pompe care
realizează alimentarea cu apă de proces a întregii instalatii.
Monitorizarea emisiilor se face continuu printr-un sistem de monitorizare on line amplasat in camera de comanda.
Volum gaze curate – uscat : 575.300mc/h
Volum gaze curate – umed : 682.363 mc/h
Temperatura: 51,8 gr. C
Densitate : 1,1 kg/mc umed
Rata de desulfurare a instalatiei de desulfurare, garantat prin contract este de 94% pentru obtinerea valorilor limita
de emisie pentru dioxid de sulf de 400 mg/Nmc si pulberi de 50 mg/Nmc.

a.2.4. Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă contine:
Evacuarea zgurii si cenusii din focarul cazanului de abur CAF se realizeaza prin intermediul a doua transportoare
elicoidale independente amplasate sub palnia rece a cazanului. Zgura si cenusa sunt macinate intr-un concasor si
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transportate cu ajutorul apei de spalare prin canalele de zgura si cenusa la statia de pompe Wedag. Apa de racire a
zgurei si cenusii este asigurata din circuitele existente (apa recirculata de la depozitul de zgura si cenusa si apa de
adaos din statia de neutralizare )
Cenusa zburatoare de la economizor si preincalzitorii de aer este evacuata prin acelasi sistem in regim intermitent.
a.2.5. Emisii rezultate din activitatea CAF
Emisii in aer
Emisii dirijate:
- gaze de ardere cu continut de NOx, SO 2 , CO, CO 2 si Pulberi rezultate din arderea combustibililor solizi (huila de
Valea Jiului) si gazosi la cazanul de apa fierbinte CAF de 120 MWt.
Sistem de reducere a pulberilor: inainte de evacuare in atmosfera, gazele de ardere trec printr-o instalatie de
desprafuire cu 1 electrofiltru al carui principiu de functionare este descris la A.2.2 Instalatii de evacuare gaze arse;
Monitorizare: discontinua, prin masuratori
Emisii difuze:
Pulberi rezultate de la sistemul de alimentare a arzatorului, respectiv in operatiile: alimentare buncare carbune;
macinare carbune in mori, transport pe benzi si evacuarea prin palnii a zgurii si cenusii;
Sisteme de reducere a pulberilor: in instalatia de transport pe benzi exista instalatii de captare a prafului de
carbune cu filtre saci si autoscuturare si instalatie de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarilor.
Emisii in apa
– ape uzate cu suspensii solide provenite de la spalarea echipamentelor - se utilizeaza ca apa de adaos in circuitul
de zgura si cenusa;
- ape uzate sistem spalare preîncălzitor de aer rotativ (pentru indepartarea reziduurilor depuse pe suprafetele de
schimb de caldura);
- ape uzate de la instalatia de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarelor
- ape uzate de la spalarea planseelor si instalatiilor din sala cazanului
Deseuri – componente echipamente uzate (cauciuc, metale feroase si neferoase)
- ulei uzat de la echipamentele in miscare, cuplaje mori, pompe, instalatiile de ulei sub presiune
- zgura si cenusa rezultata la arderea combustibilului solid.
Nivel de Zgomot :
Principalele surse generatoare de zgomot caracteristice CAF sunt:
- ventilatoare de aer si aer primar cald si rece ;
- ventilatoare de aspirare gaze de ardere ;
- pompe de recirculare.
Echipamente si masuri de eliminare/reducere a nivelului de zgomot: Sursele generatoare de zgomot
functioneaza in spatii inchise.
A.II.3.3.3 INSTALATII / ACTIVITATI CONEXE
a.3.1. Instalatii alimentare combustibil
Asigura depozitarea si alimentarea cu combustibil solid a instalatiilor energetice.
a.3.1.1. Alimentarea cu combustibil solid a centralei
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Combustibilul solid necesar centralei, huila de Valea – Jiului (putere calorifică de P ci = 3300-4510
Kcal/kg), este adusă pe cale ferată uzinală normală care este racordată la linia SNCFR în gara Vulcan si de aici in
incinta unitatii pe traseul „gară Vulcan - triaj Paroşeni - stive cărbune CET Paroşeni.
Cărbunele adus în centrală pe cale ferată normală cu locomotive Diesel este depozitat într-un depozit de cărbune
având staţie de descărcare cu estacadă în aer liber sau este descărcat direct în staţia de descărcare cu bunker adânc,
staţie prevăzută cu tunel de dezgheţ. Capacitatea bunkerului este de 2000 tone.
Depozitarea cărbunelui in depozit se face în două stive, capacitate 2 x 45000 tone iar pentru operaţiile care
se desfasoara în depozit sunt folosite macarale graifer şi buldozere.
Transportul cărbunelui din depozit în staţia de descărcare cu buncar adânc se face cu ajutorul vagoanelor
tip SNCFR iar din buncarul staţiei de descărcare către buncare intermediare, în număr de 4 la etapa Blocul 4 de 150
MW si 4 la CAF, (câte 1 pentru fiecare moară), se face cu ajutorul a două şiruri de transportoare cu bandă rulantă
din cauciuc.
Extragerea cărbunelui din buncarul staţiei se face cu ajutorul instalaţiei de alimentare automate cu racleţi,
având un debit de încărcare de 150 t/h la viteza I, respectiv 300 t/h la viteza a II a.
În fluxul de benzi sunt intercalate site vibrante cu grătare, concasori de cărbune cu ciocane care sfărâmă
cărbunele la o granulaţie intre 30 - 80 mm, separatori de metal şi cântarele de bandă.
Din buncarele morilor, cu ajutorul unor transportoare cu racleţi cărbunele este transportat în morile de
cărbune, iar de aici cu ajutorul ventilatoarelor de moară praful de cărbune ajunge în arzătoarele cazanului.
Consumul de carbune in 2014 : 696097 tone.
a.3.1.2. Alimentarea cu gaz metan a centralei
Combustibilul gazos – gazul metan (folosit pentru pornire - reglare ardere) este adus printr-o conductă
subterană racordată la staţia de reglare-măsură S.R.M. Paroşeni
Gazul metan este preluat din reteaua nationala de distributie a gazului metan, prin intermediul unei statii de
reglare si masura. Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în
centrala termoelectrică. Staţia alimentează cazanele şi grupul energetic şi restul consumatorilor, atelierul mecanic,
laborator chimic, etc.
Caracteristicile fizico-chimice ale gazelor naturale pentru pornire şi susţinere, P ci = 8050  9500 kcal
/Nmc.
Consumul de gaz metan 2014 : 5424 mii Nmc.
a.3.1.3. Emisii rezultate din activitatea de alimentare cu combustibil solid si gaz a Centralei termoenergetice
Emisii in aer
Emisii difuze: pulberi de la descarcarea carbunelui in statia de descarcare cu buncar adanc, transportul carbunelui
pe benzi de la buncarul staţiei de descărcare către buncare intermediare, extractia carbunelui din buncarul statiei de
descarcare, procesarea carbunelui (sfaramare);
Emisii in apa - ape uzate de la spalarea echipamentelor
- emisii de pulberi de carbune in apele pluviale
Deseuri – componente echipamente uzate cauciuc, metale feroase si neferoase
- ulei uzat de la echipamentele in miscare
- acumulatori epuizati
Nivel de Zgomot: Principalele surse generatoare de zgomot caracteristice activitatii de alimentare cu combustibili
pot fi datorate urmatoarelor echipamente:
- Mijloace de transport si benzi transportoare ;
- Site vibrante,
- Concasoare ;
- Mori de carbune.
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Echipamentele nu sunt prevazute cu amortizoare de zgomot. Nivelul de zgomot masurat in diferite puncte de
masurare situate la limita incintei sau vecinatatea CET Paroseni au inregistrat valori sub limita de 65 dB prevazuta
de STAS 10009 / 88. ( Conf. Buletinului masuratorilor de zgomot la limita incintei nr 2 / 2010 – Anexa 13)
a.3.2. Centrala termica de pornire de 13909 kW (CTP) pentru Grupul energetic 4
CTP a fost data in functiune in luna mai 2010 si asigura aburul necesar in regim continuu sau intermitent (in special
iarna) pentru consumatorii interni :
-aferenti blocului energetic (cazan Babcock – Hitachi, turbina TURBOATOM – Ukraina, degazor apa
demineralizata)
-Statia de tratare chimica a apei, degazor adaus apa termoficare, consumatori aferenti CAF, Statia de descarcare
subterana a carbunelui).
Pentru situatia de pornire a blocului energetic IMA 2 (C4 si CAF) necesarul de abur este de cca. 40 t/h (inclusiv
serviciile proprii interne ale CTP). Cand blocul energetic este in regim normal de exploatare, necesarul de abur este
de cca. 20 t/h.
Alimentarea CTP se realizeaza pentru gazele naturale de la statia de reglare din apropierea obiectivului iar pentru
apa demineralizata din cele 2 rezervoare de stoc existente in cadrul statiei de tratare chimica.
CTP are in componenta urmatoarele echipamente :
-2 cazane abur (2 x 20 t/h) ignitubulare cu 3 drumuri de gaze arse pentru producerea aburului supraincalzit, de
provenienta LOOS INTERNATIONAL cu urmatoarele caracteristici functionale :
-debit nominal
20 t/h
-putere termica la capacitate nominala
13909 kW
-presiunea medie de lucru
11 bar
-temperatura abur supraincalzit
250°C
-temperatura apa alimentare
104°C
-consumul de combustibil la puterea nominală, gaz
1481 mc/h
-randament
95.4%
-debit volumetric gaze arse umede
16800 mc/h
-temperatura gaze arse
cca. 122 °C
-nivel total de zgomot cu amortizor pe canalul de gaze 85 db
arse
-panou control cazan (2 buc)
-3 pompe de alimentare cu recirculare (filtru de impuritati pe partea de aspiratie)
-sistem de control al alcalinitatii apei de alimentare (cu dozare amoniac sau fosfat trisodic), masa cu racitoare
pentru prelevare probe apa – abur, expandor pentru racire purja, degazor termic apa alimentare, regulator de
presiune abur pentru degazor, panou control echipamente auxiliare.
Gazele de ardere aferente cazanulor de tip LOOS INTERNATIONAL sunt evacuate printr-un coş de dispersie cu
structura metalica, protejata anticoroziv. Inaltimea cosului de fum este de 30 m si are diametrul de 1400 mm .
Emisii rezultate din activitatea de alimentare cu combustibil gazos a centralei de pornire
Emisii in aer
Emisii dirijate:
- din arderea combustibililor gazosi la Centrala termica de pornire (CTP) rezulta gaze de ardere cu continut de
NOx, SO 2 , CO, CO 2 , si Pulberi.
Centrala termica de pornire nu intra in programul de monitorizare al societatii (are o putere termica la capacitate
nominala de13909 kW).
Ape uzate conventional curate - purja racita intr-un expandor pana la temperatura de 30-40°C, evacuate in
canalizare.
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Nivel de Zgomot :
Principalele surse generatoare de zgomot caracteristice Centralei termice de pornire (CTP) sunt:
- pompe de recirculare ;
- ventilatoare de aspirare a gazelor de ardere.
Echipamente si masuri de eliminare/reducere a nivelului de zgomot: Sursele generatoare de zgomot functioneaza in
spatii inchise.
a.3.3.2. Materii prime pentru instalatia de desulfurare
Nr. Crt.

Materie prima

Cantitate
maxim

consum Cantitate
mediu

consum Cantitate
minim

consum

1.

Calcar

8046 kg/h

6662 kg/h

2497 kg/h

2.

Apa tehnologica

58,6 m3/h

52,1 m3/h

18,77 m3/h

a.3.3.3. Emisii rezultate din activitatea instalatiei de desulfurare
Emisii in aer
Emisii dirijate: - gaze curate cu continut de NOx, SO 2 , CO, CO 2 si Pulberi rezultate din arderea combustibililor
solizi (huila de Valea Jiului) si gazosi la blocul 4 si cazanul de apa fierbinte CAF de 120 MWt.
Monitorizare: continua
Emisii difuze:
Pulberi rezultate de la depozitele de calcar si ghips uscat,
Sisteme de reducere a pulberilor: Au fost prevazute instalatii de desprafuire- in vederea asigurarii
microclimatului corespunzator.
Descriere: Unitate de desprafuire descarcare calcar de tipul SIV 115/12-12/12 (care, de asemenea va desprafui
zona de descarcare calcar de urgenta, daca este necesar) compusa din;
- filtru de desprafuire
- un ventilator cu amortizor de zgomot
- o vana rotativa
un transportor elicoidal
Sistem de conducte de aspiratie
Scopul unittatii de desprafuire este de a evita raspandirea de praf in timpul descarcarii calcarului in palnia de
descarcare calcar sau in depozitul de urgenta de piatra de calcar. Praful filtrat este transportat dupa curatarea
filtrului cu aer comprimat prin intermediul unei vane rotative si un transportor cu surub in jgheabul de alimentare al
elevatorului cu cupe.
Emisii in apa
– ape pluviale, considerate ape conventional curate sunt colectate prin reteaua de canalizare
- ape uzate menajere de la grupurile sanitare afente personalului de exploatare sunt colectate de reteaua de
canalizare existenta in incinta centralei
- nu exista ape uzate tehnologice in urma procesului de desulfurare a gazelor de ardere, apa tehnologica
fiind recirculata in totalitate
Deseuri – componente echipamente uzate ( metale feroase si neferoase)
- ulei uzat de la echipamentele in miscare, cuplaje mori, pompe, instalatiile de ulei sub presiune
- slamul de gips rezultat la desulfurare.
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Nr. crt.

Deseu

Cantitate maxima

1.

Slam de gips

26 229 kg/h

Cantitate medie
22 390 kg/h

Cantitate minima
8 593 kg/h

Nivel de Zgomot si vibratii:
Principalele surse generatoare de zgomot caracteristice instalatiei de desulfurare sunt:
- Pompele de recirculare,pompele de slam de ghips, pompa slam de moara, pompa de apa de proces
- Ventilator de gaze
- Transportoare, mori, concasor
Echipamente si masuri de eliminare/reducere a nivelului de zgomot: Sursele generatoare de zgomot
functioneaza in spatii inchise si se incadreaza in limita impusa de lege.
a.3.4. Sistemul de termoficare
Pentru activitatea de transport si distributie energie termica, Electrocentrale Paroseni detine Autorizatia de Mediu
nr. HD 321 / 11.10.2012 valabila pana la 11.10.2022.
a.3.4.1. Instalaţia de producere a apei de adaos pentru sistemul de termoficare este compusă din:
- degazor 1,2 ata alimentat cu abur de 1,2-2,5 ata din etapa I;
- 2 preîncălzitori alimentaţi cu abur de 6 ata din etapa I;
- răcitor abur coloană degazor.
Instalaţia de termoficare este amplasată în sala maşinii bloc nr. 4, este legată pe partea de abur la prizele
turboagregatului nr. 4 şi se compune din:
- 4 boilere de termoficare de câte 550 m2;
- 2 răcitoare pentru condensat de la boilere.
a.3.4.2. Magistrale de Transport Energie Termica Valea Jiului
Transferul apei fierbinţi către consumatorii din Valea Jiului se realizează prin intermediul staţiei de pompe
de termoficare concepută în două trepte de pompare:
- treapta I-a cu patru pompe de termoficare tip TD-300-60; debit 1700 m3/h (din care două în funcţiune 2200 m3/h), ce trimit apă fierbinte în magistrala Paroşeni-Petroşani;
- treapta a II-a cu trei pompe de termoficare de acelaşi tip (din care una în funcţiune 600m3/h), sau 2 pompe
de circulaţie în cazul funcţionării CAF (din care una în funcţiune), ce trimit apa fierbinte în magistrala Paroşeni Lupeni.
Electrocentrale Paroseni este amplasata intre orasele Vulcan si Lupeni la cota de teren absoluta 625,0 m. Pentru
transportul agentului termic de la CET pana la retelele de distributie (respectiv pana la consumatori), din sursa s-au
realizat doua magistrale de termoficare de tip arborescent, dupa cum urmeaza:
-Magistrala de 2 x Dn900 „Paroseni - Petrosani” care alimenteaza cu energie termica sub forma de apa fierbinte
consumatorii din orasele Vulcan si Petrosani. Lungimea retelelor de la CET Paroseni pana la cel mai indepartat
consumator de pe teritoriul municipiului Petrosani este de cca. 18 km (PT 28). Retelele de termoficare au diametre
cuprinse intre Dn 900 si Dn 50.
Magistrala de termoficare de la CET Paroseni pana in zona spitalului Petrosani este realizata in amplasare
supraterana, iar retelele de distributie de pe teritoriul localitatilor sunt amplasate subteran si partial suprateran.
-Magistrala de 2 x Dn500 „Paroseni - Lupeni” care alimenteaza consumatorii urbani si industriali de pe teritoriul
orasului Lupeni. Consumatorii din orasul Lupeni sunt amplasati la cote de teren absolute cuprinse intre 638 si 680
m. Lungimea retelelor de la CET Paroseni pana la cel mai indepartat consumator de pe teritoriul orasului Lupeni
este de cca. 7 km. Retelele de termoficare de la CET Paroseni pana la consumatorii din orasul Lupeni au
dimensiunile cuprinse intre Dn500 si Dn100.
Siguranta in functionare a retelelor de termoficare:
Configuratia retelelor de termoficare din Valea-Jiului este de tip arborescent.
Categoria consumatorilor racordati la sistemul de termoficare nu solicita investitii speciale pentru o dubla
alimentare cu caldura.
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S-au prevazut vane de sectionare cu actionare electrica, instalatii de golire si aerisire dimensionate corespunzator,
aparatură de măsură debite, presiuni şi temperatură, dotatii corespunzatoare, amplasarea in canale vizitabile in
zonele carosabile, toate in scopul reducerii timpului de remediere a avariilor.
Date tehnice pentru conducte:
Lungimea totală a reţelelor: 2 x 45.506 m din care:
- lungimea retelei subterane: 2 x 13.492m;
- lungimea retelei aeriene: 2 x 32.014 m.
Supravegherea şi urmărirea comportării instalaţiei:
- supraveghere zilnică, exploatare şi întreţinere: Formaţie Termoficare (12 salariaţi);
- reparaţii curente: Formaţie Termoficare;
- reparaţii capitale, modernizare, extindere: Serviciul Mentenanţă.
Emisii rezultate din activitatea Sistemului de termoficare
Deseuri – componente echipamente uzate (cauciuc, metale feroase si neferoase, izolatii)
- ulei uzat de la echipamentele in miscare (pompe).
a.3.5. Instalatii electrice si automatizari
Atelierul de exploatare electrica asigura exploatarea instalatiilor electrice ( statiile electrice si conexiunile lor ) atat
pentru consumul intern cat si instalatiile de conectare la sistemul energetic national
Generatorul de 150 MW (blocul 4) debiteaza energia prin intermediul unui transformator de 180 MVA, 18/110 kV.
a.3.5.1. Instalatii electrice care deservesc blocul energetic 4 si CAF sunt structurate in :
a) Sistemul de evacuare a puterii cu subsistemele :
-transformatoare de putere
-instalatii aferente generatorului
-statia de 110 kV
-Sistemul de distributie de servicii proprii de medie tensiune de 6 kV
Staţiile de medie tensiune sunt alcătuite dintr-un ansamblu de celule legate funcţional între ele. Prin construcţia lor
celulele de medie tensiune sunt compartimentate şi sunt prevăzute cu instalaţie de sesizare a apariţiei arcului
electric. La apariţia unui arc electric aceste instalaţii comandă declanşarea întreruptorului din celula în care a fost
sesizat arcul electric, dacă acesta s-a produs în compartimentul de circuite secundare, în compartimentul de cabluri
sau de întrerupător, şi declanşarea întreruptorului din celula de alimentare a staţiei dacă arcul electric s-a produs în
compartimentul de bare.
-Staţia de medie tensiune bloc 4 este echipată cu:
- sesizoare la apariţia arcului electric de fabricaţie poloneză;
- întreruptoare care au ca mediu de stingere a arcului electric vidul;
- relee de protecţie statice din seria releelor numerice, cu fiabilitate sporită şi viteză de acţionare mare, care asigură
un nivel sporit de siguranţă în funcţionare.
- Staţia de medie tensiune CAF este echipată cu:
- sesizoare la apariţia arcului electric din seria de fabricaţie existentă la momentul punerii în funcţiune a staţiei, cu
fiabilitate redusa;
- întreruptoare cu ulei puţin din seria UN-12 (conţinut de ulei mai mic de 60 kg);
- protecţii realizate cu relee electromagnetice din seria în fabricaţie la momentul punerii în funcţiune a staţiei,
care au fiabilitatea releelor de tip electromagnetic, timpii de lucru ai protecţiei fiind cei definiţi de coeficienţii de
acţionare şi de revenire ai releelor.
b) Sistemul de distributie de servicii proprii de joasa tensiune de 0.4 kV cu subsistemele de distributie:
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- joasa tensiune (JT) in curent alternativ
-joasa tensiune (JT) in curent continuu cu tensiunea de 220 V si 24 V
Staţia de 0,4 kV aferentă CAF este echipată cu aparataj de comutaţie, comandă măsură şi semnalizare în fabricaţie
la momentul punerii în funcţiune a staţiei (aparataj de fabricaţie internă la nivelul anului 1990).
Staţiile de 0,4 kV aferente bloc 4 sunt echipate cu aparataj modern şi performant, eficient la apariţia unui
scurtcircuit.
Staţiile de 0,4 kV aferente CAF sunt alimentate prin intermediul a două transformatoare coborîtoare de tensiune de
1000 kVA, 6/0,4 kV în ulei.
Transformatoarele sunt amplasate în afara corpului electric aferent CAF, cu respectarea prevederilor din normativul
PE 101/85.
Staţiile de 0,4 kV aferente bloc 4 sunt alimentate prin intermediul a 3 transformatoare coborâtoare de tensiune de
1600 kVA, 6/0,4 kV de tip uscat. Transformatoarele sunt amplasate în incinta staţiilor de 0,4 kV pe care le
deservesc.
c) Staţii de curent continuu
Staţia de 220 Vcc bloc 4 este echipată cu aparataj de comutaţie, comandă, măsură şi semnalizare modern şi
performant, eficient la apariţia unui scurtcircuit.
Staţia de ±24 Vcc bloc 4 este echipată cu aparataj de comutaţie, comandă, măsură şi semnalizare modern şi
performant, eficient la apariţia unui scurtcircuit.
Staţia de 220 Vcc CAF este echipată cu aparataj de comutaţie, comandă, măsură şi semnalizare existent în
fabricaţie la momentul punerii în funcţiune a staţiei (aparataj de fabricaţie interna la nivelul anului 1990).
d) Baterii de acumulatoare
Instalaţiile de producere a curentului continuu sunt constituite din elemente de baterie de 2V fiecare legate în serie.
Elementele de baterie au electrolitul liber cum este cazul bateriei de 220 Vcc aferent CAF sau au electrolitul captiv
într-o masă gelatinoasă aşa cum este cazul bateriilor de 220V şi 24V aferente bloc 4.
Bateriile cu electrolitul în gel sunt baterii fără mentenanţă .
Bateriile de acumulatoare funcţionează în regim de floating cu redresoare.
e) Sistemul de comanda si supraveghere a instalatiilor tehnologice electrice
a.3.5.2. Instalaţii de automatizare
Sistemul de automatizare şi supraveghere al cazanului 540 t/h şi CAF-lui cuprinde:
- sistemul de conducere al arderii care va controla arzătoarele de cărbune şi gaz (BMS);
- sistemul de protecţie al cazanului;
- panoul de control al sistemului de alimentare cu cărbune;
- panoul detectorului de flacără;
- aparatura locală a cazanului;
- panoul contactorilor pentru suflătorii de funingine.
Aceste elemente se conectează la sistemul distribuit de automatizare TOSMAP DS (DCS), aferent
întregului grup nr. 4. Sistemul TOSMAP DS este un sistem digital de control distribuit cu următoarele funcţii:
- centralizează şi procesează datele obţinute în urma măsurătorilor din procesul de control;
- centralizează şi procesează datele pricind starea elementelor de acţionare;
- monitorizează şi controlează procesul;
- asigură comanda motoarelor, ventilelor, clapetelor, grupurilor de motoare şi ventile;
- asigură protecţiile de blocare şi protecţiile tehnologice necesare;
- calcule cu virgulă flotantă;
- execută operaţii logice;
- asigură reglajul procesului;
- centralizează datele şi afişează tendinţa de evoluţie;
- asigură procesul de semnalizare sonoră cu înaltă rezoluţie;
- calculează, raportează şi asigură managementul de proces prin sistemul EXIS înglobat;
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- asigură interfaţa cu alte sisteme;
- facilitează comunicaţiile interne şi cele între operatori şi proces;
- arhivarea documentaţiei;
- diagnoza.
a.3.5.3. Gospodariile de cabluri
Gospodăriile de cabluri sunt realizate în conformitate cu prevederile normativului PE 107/95. Cablurile utilizate în
gospodăriile de cabluri sunt cabluri avînd învelişul protector din PVC cu întârziere la propagarea flăcării.
Gospodăria de cabluri aferentă CAF este constituită din canale de cabluri, puţuri şi pod de cabluri precum şi din
trasee de cabluri montate liber pe elemente de construcţie în sala de cazan şi spate cazan.
Gospodăria de cabluri aferentă bloc 4 este constituită din canale de cabluri, puţuri şi poduri de cabluri precum şi din
trasee de cabluri montate liber pe elementele de construcţie din sala maşini, sala cazan, spate cazan, corp degazori
existent.
Nota : Statia electrica de 220 kV Paroseni, a fost predata Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
“TRANSELECTRICA” SA conform HGR nr. 116/05/.02.2004.
Emisii rezultate din activitatea atelierului de exploatare electrica
Deseuri – componente echipamente electrice uzate (cauciuc, metale feroase si neferoase, materiale izolante)
- ulei uzat de la echipamentele electrice (transformatoare).
a.3.6. Gospodaria de apa
Pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Electrocentrale Paroseni detine Autorizatia de Gospodarire a
Apelor nr. 165/2014.
Gospodaria de ape a unitatii cuprinde :
-instalatii de captare – alimentare cu apa ;
-Statia de tratare chimica a apei ;
-circuit ape de racire ;
-circuit ape de hidrotrasport zgura – cenusa ;
-circuit ape de termoficare (a fost prezentat la pct. a.3.3.2. Magistrale de Transport Energie Termica Valea Jiului ;
-instalatii de epurare ;
-sistem de evacuare a apelor uzate.
a.3.6.1. Instalatii de captare – alimentare cu apa
Categoriile de apa utilizate in cadrul activitatilor centralei sunt :
-apa de racire instalatii
-apa demineralizata- adaos in circuitul termic al cazanelor de abur
-apa dedurizata –adaos in circuitul de termoficare si racire echipamente
-apa hidrotransport cenusa si zgura –in circuit inchis
-apa spalare instalatii, echipamente, pavimente
-apa stingere incendii
-apa potabila de uz menajer
Alimentarea cu apă tehnologica si menajera se face din urmatoarele surse :
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- izvorul Piua Petrescu- apa este folosita pentru nevoile menajere ale salariatilor si pentru alimentarea cu
apa de incendiu a statiei de pompe. Este amplasat la cca 4 km de CET Paroseni si la 2 km de statia de clorinare;
Qc=cca 80l/s.
-raul Jiul de Vest-apa este necesara ca apa de racire pentru condensator, folosindu-se un nod de captare
situat la 3.5 km amonte de centrala, printr-un baraj de tip mobil, echipat cu 5 stavile segment.
-paraul Baleia, situat la cca 850 m distanta de centrala. Apa este folosita (dupa demineralizare si
dedurizare) ca apa de adaos la cazane, precum si pentru completarea pierderilor din reteaua de termoficare.
Pentru captarea necesarului de apa, societatea dispune de o serie de amenajari hidrotehnice :
Baraj - decantor Sohodol (raul Jiul de Vest):
-Amplasament: pe râul Jiu de Vest, la 40 Km de la izvor, borna cadastrală CSA 223; Hm 415; Pe malul drept al
acumulării se află cartierul Sohodol;
-Componenţa nodului hidrotehnic: baraj deversor, deschideri de spălare, diguri laterale, priză de apă, conductă de
aducţiune subterană, decantor, conductă de aducţiune spre S.E. Paroşeni;
-Caracteristici ale acumulării: nod de captare la 1,5 km amonte printr-un baraj de tip mobil echipat cu 7 stavile
segment, având o deschidere de 16m şi o înălţime de reţinere de 2,35m. În aval la 200 m de priza de apă se află un
decantor cu debit de 54.000 mc/h.
-Caracteristici tehnice ale barajului: cotă coronament 633,3 mdM, lăţime baraj: 13 m, lungime front deversant:
109,5m, înălţime baraj din fundaţie: 11,3 m;
-Clasa de importanţă conform STAS 4273/61: II; Categorie de importanţă conform NTLH-021: B;
Barajul de acumulare de pe pârâul Baleia (investitie in curs de executie):
-are o înălţime de 67 m. Tipul construcţiei: din beton în arc.
- distanţă de aproximativ 300 m Vest de amplasamentul unitatii
La data prezentului captarea este realizata printr-o priza tiroleza pe paraul Baleia.
- Captare din izvorul Piua Petrescu- camera de captare cu dimensiunile 3 x 1.5 x 2 m, deversor cu L = 1m, bazin
decantor 2 x 2 m cu vana de golire si spalare.
Volumele si debitele de apa autorizate prin AGA nr. 165/2014 si consumurile realizate sunt prezentate in tabelul
urmator:
Sursa

Jiul de Vest

Regimul de
functionare

Consumuri de
apa realizate
mii mc / an
2014

In circuit deschis
In circuit mixt cu un
grad de recirculare
de 55-60%

Volume si debite autorizate
mii mc / an
Q anual maxim

Q
mediu

anual

219482
2251

114362

Pr. Baleia

1906

1 752

1 402

Izv. Piua
Petrescu

10

10,814

9,831

Norme pentru necesarul de apa
-productia de energie electrica : 171.06 mc / MWh
-productia de energie termica : 42.6 mc / Gcal h
Norme pentru cerinta de apa
-circuit de racire deschis : 166.67 mc / MWh
2015

Page 28
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

-circuit de racire mixt : 86.67 mc / Gcal h
Norma pentru energia termica : 2 mc/Gcal h
a.3.6.2. Instalatii de aductiune si inmagazinare
Sursa
Sistemul de
aductiune
Jiul de Vest

Instalatii de
inmagazinare

Canal
aductiune Circuit racire
beton
armat
L
1130m
Conducta
Rez. Tampon 6.000 mc
Dn=550mm ;
L=2000m

Pr. Baleia

Izv. Piua Petrescu

Conducta PE 80

Instalatii de tratare
-bazine decantoare

Statia
de
tratare
chimica
-demineralizare
-dedurizare
Rezervoare
-clorinare (rez. de apa
- 2x300 mc –apa de menajera)
incendiu* si apa menajera

*Volum intangibil 541 mc
a.3.6.3. Staţia de tratare chimică a apei
Atelierul de exploatare chimic asigura fabricarea prin tratare chimica a apei tehnologice utilizata in
instalatiile energetice ( cazane energetice ).
Staţia de tratare chimică produce apă dedurizată pentru adaos în circuitul de termoficare şi răcire
echipamente şi apă demineralizată pentru adaos în circuitul termic al centralei electrice.
Demineralizarea apei: apa brută este trecută peste o masă H+ cationică, etapă în care are loc reţinerea cationilor din
apă.. Anionii rămaşi în apă se elimină prin trecerea apei peste o masă anionică OH¯ puternic bazică eliminându-se cea
mai mare parte din SiO 2 .
După epuizarea masei ionice au loc operaţiile de afânare, regenerare şi spălare a masei ionice. Regenerarea se execută
cu HCl 5% la filtrele H+ şi cu soluţie de NaOH 4%, la filtrele OH¯. Apele tehnologice agresive se trimit la statia
Bagger fiind utilizate in hidrotransportul zgurii si cenusii.
Apa demineralizată obţinută se alcalinizează cu NH 3 la un pH = 8.5 ± 1.
Dedurizarea apei: Apa brută limpezită in filtre de cuarţ, este trecută peste o masă Na+ cationică pentru înlocuirea
cationilor din apă cu Na+. După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei cationice se procedează la afânarea masei cu
apă brută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu 8-10%. Efluenţii sunt evacuaţi în bazinul staţiei de
pompare Bagger şi de aici la depozitul de zgură şi cenuşă.
Capacitatea de depozitare reactanti:
- acid clorhidric – 3 rezervoare cilindrice a câte 40 mc fiecare ;
- hidroxid de sodiu – 2 rezervoare a câte 60 mc fiecare ;
- clorură de sodiu – 2 bazine de dizolvare cu suprafata de 125 mp impermeabilizate .
Emisii rezultate din activitatea de demineralizare – dedurizare apa
Ape uzate
Evacuarea apelor provenite de la regenerarea filtrelor ionice se realizeaza intru-un bazin de omogenizare cu un
volum de 10 mc (preia si apele de la mesele de proba), unde se realizeaza si neutralizarea partiala a acestora (surse
acide si bazice). De la bazinul colector, evacuarea apelor uzate se face prin pompare la staţiile de pompe Bagger,
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unde acestea se amestecă împreună cu apele care transportă amestecul de zgură şi cenuşă la depozitul Valea
Caprisoara.
Emisii gazoase
Emisii difuze : vapori acid clorhidric la alimentarea rezervorului de stocare
La umplerea rezervoarelor de stocare si a vaselor de consum cu HCl, pe conducta de aerisire se monteaza un
captator de vapori.
a.3.6.4. Circuitul apelor de racire
Reducerea cantităţilor de apă prelevată din sursele de suprafaţă se realiză prin folosirea cu preponderenţă a
circuitului de apă de răcire in regim inchis.
In regim de recirculare inchis se poate obtine un randament de cca. 94%.
Gradul de recirculare a apei in circuit de racire in regim de functionare mixt cca. 55%.
Circuitul apelor de racire cuprinde
-5 turnuri cu racire a apei prin cadere libera (sicane tip fagure din materiale plastice) in contracurent. In prezent
sunt utilizate 2 turnuri de racire care au facut obiectul unor lucrari de reabilitare (turnurile 1 si 2). Pentru situatii
deosebite este mentinut in stare de functionare si turnul de racire nr.5. Turnurile de racire 3 si 4 sunt in stare de
conservare. Capacitatea de racire a celor 5 turnuri este de 10 000 mc/h.
Turnurile de racire sunt deservite de 6 pompe de recirculaţie utilizate la functionarea în circuit mixt sau închis.
Emisii rezultate din circuitul apelor de racire
Ape conventional curate
-evacuate partial in raul Jiul de Vest
-adaos in hidrocircuitul cenusa + zgura
Emisii aer – vapori apa din procesele de racire
a.3.6.5. Circuitul apelor de hidrotrasport zgura – cenusa
Schemele cu fluxurile de apa vor fi prezentate in documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a
Apelor.
Depozitarea prin decantare a zgurii şi cenuşii rezultate din arderea cărbunelui folosit pentru funcţionarea
termocentralei se realizeaza prin hidrotransportul amestecului catre Depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoarei
sau Depozitul de zgura de rezerva.
Amplasamentul depozitelor fiind diferit de amplasamentul Centralei termoenergetice (cca. 1,5 Km Sud de S.E.
Paroşeni, pe valea pârâului Căprişoara si respectiv 400 m est de CET Paroşeni in albia Jiului de Vest), prezentarea
acestor sisteme de depozitare fac obiectul unei alt Raport de Amplasament.
Transportul hidraulic al zgurii şi cenuşii se realizeaza cu recuperarea integrală a apei limpezite din depozit şi
recircularea ei în procesul de transport.
Transportul hidroamestecului de zgură şi cenuşă de la CET Paroseni spre depozitul Valea Căprişoara se realizeaza
prin Statia de pompare Bagger (C4) si 3 conducte de transport Dn 500 mm in lungime de cca. 3 km. Conductele
sunt poziţionate subteran si suprateran pe estacada cu stalpi de beton .
Evacuarea hidraulica a zgurii se face cu dilutie mare 1 : 10, amestecul de zgura cu apa fiind pompate pe canalul de
evacuare.
Transportul apei limpezite si colectate de la depozitul Valea Caprisoarei la CET Paroseni se realizeaza
gravitational, prin conducta cu Dn 500 mm pe traseul baza depozitului – termocentrală in lungime de cca 1.8 km.
Colectarea apei se realizeaza intr-un bazin de rupere a presiunii de 64 mc.
Instalaţia de transport şi distribuţie hidroamestec de zgură şi cenuşă la depozitul de rezervă este compusă dintr-o
conductă metalică Dn 500 mm de la nodul de vane din incinta CET Paroşeni
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Nota : Societatea are prevazuta masura de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a
zgurii si cenusii cu consum ridicat de apa cu sistemul de transport in slam dens, in vederea respectarii Directivei
Europene 31/1999. Pana in prezent au fost realizate :
-studiu de prefezabilitate,
-studiu de fezabilitate,
-actualizare studiu de fezabilitate si deviz general (2009)
-obtinere Certificat urbanism, avize si acorduri necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire noi obiective
-aprobarea prin HG nr. 549/14.05.2009 a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.
-semnarea contractului de subimprumut
-semnarea contractului de executie
-a fost efectuata prima tragere
- au fost incepute lucrarile de executie
Descriere instalatie de transport slam dens si mod de functionare

Instalația de preparare șlam dens
Șlamul dens se realizează prin amestecul cenușii cu apă, zgura și șlam de ghips. Densitatea șlamului
dens obținut este 1,3~1,5 t/m3. Instalația de șlam dens este compusă din următoarele:
1)
Instalație colectare și transport cenușă:
Aceasta este compusă din următoarele:

Vase Nuva Feeder – 36 buc. (volum 552 l)

Compresor transport cenușă – 2 buc.

Siloz de cenușă – 2 buc. (ar trebui să aibă volumul de 290m³)

Instalație de descărcare cenușă în camion – 1 buc.

Tobogan de transport cenușă – 3 buc.

Ventilator de aerare – 3 buc. (debit de aer 330m³/h, putere motor 4,0 kW)

Suflante de aerare 2 buc. (debit de aer 139,0 m³/h, putere motor 5,5 kW)
Cenușa de la electrofiltre, preîncălzitorul de aer și economizor este preluată de vasele nuva feeder și
transportată pneumatic în cele două silozuri de cenușă. Pentru realizarea transportului pneumatic sunt
utilizate cele două compresoare de aer. Prin intermediul celor trei tobogane se realizează descărcarea
cenușii din cele 2 silozuri spre cele două mixere sau spre instalație de descărcare cenușă în camion.
Cele trei ventilatoare de aerare realizează fluidizarea cenușii în tobogane iar cele 2 suflante de aerare
realizează fluidizarea cenușii în siloz.
2)
Instalație colectare și transport zgură:
Aceasta este compusă din următoarele:

Concasor – 3 buc.

Pompă de zgură – 2 buc. (debit: 113.0 m³/h, viteză 1569 rpm)

Sistem continu de recirculare și deshidratare zgură acționat hidraulic – 1 buc.

Rezervor de apă de serviciu – 1 buc.

Pompă de apă de serviciu – 2 buc. (debit: 120.0 m³/h, viteză 2451 rpm)

Transportor cu bandă reversibil – 1 buc. (capacitate 9 t/h, )
Zgura provenită de la blocul 4 și CAF este transportată prin sistemul existent către cele trei concasoare,
astfel fiind redusă granulația acesteia. După concasare zgura ajunge în canalele existente de transport
zgură și cenușă, aceasta fiind transportată în hidroamestec spre cele trei bazine din clădirea pompelor
Wedag. De acolo este preluată cu cele două pompe de zgură și transportată la sistem continu de
recirculare și deshidratare zgură. Acest sistem realizează deshidratarea zgurii, supra plinul de apă de
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serviciu rezultat este acumulat în rezervorul de apă de serviciu. Această apă de serviciu este apoi
reutilizată la transportul zgurii și în mixere la obținerea șlamului dens. Preluarea apei din rezervorul de
apă de serviciu se face cu cele două pompe de apă de serviciu. După ce zgura este deshidratată este
transportată cu un transportor cu racleți spre o bandă reversibilă care descarcă zgura în unul dintre cele
două mixere aferente instalației de realizare șlam dens.
a.3.6.6. Instalatii de epurare
Categoriile de ape uzate generate din activitatile societatii si care necesita epurare sunt :
- apele impure chimic provenite de la :
-spalarea chimica a cazanului aferent blocului energetic 4 si CAF –ului
-tratarea condensului provenit de la blocul energetic 4
-statia de tratare chimica a apei (regenerarea filtrelor ionice)
- apele uzate menajere
a.3.6.6.1. Statia de neutralizare a apelor impure chimic (agresive)
Apele impurificate chimic sunt apele rezultate din procesul de pretratare al apei brute in urma caruia rezulta ape
alcaline si incarcate cu materii in suspensie, apele rezultate din procesul de demineralizare al apei limpezite si apele
rezultate din procesele de spalare al cazanului. Aceste ape erau dirijate intr-un batal de omogenizare si neutralizare
la limita admisa de PH = 6,5 – 8,5 si erau dirijate prin tronsonul de evacuare spre raul Jiul de Vest.
In prezent, neutralizarea apelor industriale uzate se realizeaza intr-o statie de neutralizare executata de SC SIMAR
SA Petrosani si receptionata la data de 31.12.2009, care cuprinde urmatoarele echipamente:
- rezervor de stocare ape provenite de la statia de tratare chimica a apei (dedurizare – demineralizare).
Rezervorul din polistiren armat cu fibra de sticla cu capacitatea de 50 mc este montat in pozitie verticala pe
fundatie de beton armat.
- un bazin de omogenizare si doua bazine de neutralizare cu capacitatea de 250 mc fiecare (metalice,
protectie anticoroziva la exterior si cauciucare la interior, forma cilindrica cu fund plat, montaj in pozitie verticala
pe fundatie de beton). Omogenizarea apelor uzate se realizeaza cu o pompa centrifugala racordata la bazine prin
conducte de aspiratie si refulare.
- vas rezervor HCl (PEID, forma cilindrica, capacitate 3 mc)
- vas rezervor NaOH (PEID, forma cilindrica, capacitate 3 mc)
- vas stocare pentru situatii de avarie – scurgeri accidentale din vasele rezervor de reactivi (PE, forma
cilindrica, capacitate 3 mc, montaj in cuva betonata pozitionata sub nivelul cuvei antiacide din statia de
neutralizare)
- pompe vehiculare ape, pompe dozare reactivi, autoplatforma alimentare rezervoare reactivi, retele conducte
alimentare – descarcare
- aparatura automatizata de supraveghere si comanda a dozarii reactivilor.
Emisii rezultate din Statia de neutralizare ape chimic impure
Apele uzate evacuate de la statia de neutralizare, sunt reutilizate ca apa de adaos in circuitul de transport al zgurii
si cenusii.
Emisii difuze de HCl la umplerea cisternelor de stoc si a vaselor de consum cu HCl. Pentru reducerea emisiilor
difuze pe conducta de aerisire este montat un captator de vapori.
a.3.6.6.2. Statia de epurare a apelor uzate menajere
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Apele uzate menajere dupa colectarea in reteaua de ape menajere, sunt epurate intr-o Statie de epurare cu 2
trepte : mecanica si biologica.
Instalatia de epurare biologica a apelor menajere cuprinde urmatoarele echipamente :
-2 decantoare primare INHOFF
-bazin de aerare
-decantor secundar
-bazin deshidratare namol
-statie de suflante
-statie de clorinare
Q proiectat = 30 mc/zi (in regim normal de functionare)
Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 165/2014, cantitatile de apa menajera epurata evacuate sunt :
-V maxim zilnic = 23,7 mc
-V mediu zilnic = 21,541 mc
Cantitatea anuala maxima deversata = 7,865 mii mc
Emisii rezultate din Statia de epurare a apelor uzate menajere
Apa epurata biologic, dupa o dezinfectare cu clor este evacuata in aval de centrala in paraul Feres, in apropierea
confluentei cu raul Jiul de Vest.
Namolul este evacuat in depozitele de zgura si cenusa.
a.3.7. Sistemul de evacuare a apelor uzate
Categoriile de ape evacuate din amplasamentul Centralei termoenergetice sunt :
a) Ape conventional curate
Apa din circuitul de racire al blocurilor energetice (ape conventional curate), cand functionarea acestora este circuit
deschis sau mixt, este evacuata in Jiul de Vest prin intermediul canalului de fuga ape calde, canal ce deverseaza in
aval de centrala.
Volumul de ape tehnologice care nu necesita epurare este :
-functionarea blocurilor energetice in circuit dechis de racire
-V maxim zilnic = 593 136 mc
-V mediu zilnic = 592 416 mc
-V anual mediu = 216 231,84 mii mc
-functionarea blocurilor energetice in circuit mixt de racire
-V maxim zilnic= 313 320 mc
-V mediu zilnic = 300 216 mc
-V anual mediu = 109 579 mii mc
Cantitatea de ape de racire evacuate in Jiul de Vest este monitorizata cu un debitmetru tip Endress -+ Hauser.
b) Ape pluviale
Apele pluviale impreuna cu apele de racire sunt considerate ape conventional curate si sunt colectate din incinta
centralei si deversate in raul Jiul de Vest si respectiv paraul Feres in aval de centrala.
Apele pluviale din zona depozitului de carbune, sunt colectate in zona depozitului. In punctele de racord au
fost prevazute camine.
Apele pluviale din zona Gospodariei de ulei sunt colectate in zona si trecute prin separator de ulei si
grasimi inainte de deversarea in canalizarea pluviala.
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Prin lucrarile de retehnologizare si lucrarile de mentenanta executate pana in prezent s-au redus, pe cat posibil
tehnic, riscul aparitiei eventualelor scurgeri de apa bruta, apa de racire, apa uzata, lubrifianti.
c) Ape uzate evacuate din Statia de neutralizare – sunt recirculate in totalitate in sistemul de hidrotransport
cenusa + zgura
Volum evacuat
Maxim zilnic 2.616 mc
Mediu zilnic 2.544 mc
Anual 928,56 mii mc
d) Ape menajere – evacuate in paraul Feres, in apropierea confluentei cu raul Jiul de Vest.
Volum evacuat
Maxim zilnic 29,628 mc
Mediu zilnic 26,935 mc
Anual 9,831 mii mc
A.II.4. FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME
Electrocentrale Paroşeni este situată la 4 Km Vest de oraşul Vulcan şi la aproximativ 17 Km de municipiul
Petroşani. Pe toate laturile are teren viran.
CET Paroseni ocupa un teren in forma poligonala marginit la NORD-VEST de linia ferata existenta Lupeni Livezeni, iar la SUD-EST de soseaua DN 66 Livezeni - Uricani..
In imprejurimea platformei CET Paroseni pe terenurile existente sunt diverse culturi sau pasuni. Terenurile
invecinate platformei societatii de folosinta sensibila.
In figura urmatoare pot fi vizualizate terenurile invecinate ale societatii.

A.II.5. UTILIZAREA CHIMICA
2015
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Gama de substante chimice utilizate in cadrul activitatilor desfasurate de CET Paroseni este relativ restransa,
acestea utilizandu-se numai in cadrul :
- proceselor tehnologice de :
o obtinere a apei demineralizate utilizata pentru adaos in circuitul termic,
o obtinere a apei dedurizate - utilizata pentru adaos in circuitul de termoficare
o conditionare a apei de alimentare si a condensatului de baza treapta II din circuitul termomecanic,
o neutralizare a apelor chimic impure
o clorinarea apelor menajere epurate.
Consumurile de substante chimice, uleiuri minerale, gaz metan realizate de Electrocentrale Paroşeni, aferente
perioadei 2014, sunt prezentate la scap A.II.3.3.1. INSTALATII PRINCIPALE in cadrul bilantului de materiale.
In tabelul urmator prezentam situatia gestiunii pentru principalele substante chimice detinute de societate la
data de 31.12.2014:
Reactivi
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

DENUMIRE
ACID CLORHIDRIC 33%
HIDROXID DE SODIU 50%
FOSFAT TRISODIC
SARE
APA AMONIACALA
HIDRAZINA

INTRARI

CONSUM

46,36
97,44
0
100
1000
4000

73,9
111,9
825
114
1390
3400

INTRARI

CONSUM

9,2
3

9,75
4,314

0
0
0
0

0
0,05
0,5
0,74

STOC
01.01.2014 31.12.2014
57,2
29,66
30,546
16,086
1075
250
40
26
1130
740
1000
1600

UM
t
t
kg
t
kg
kg

Precursori
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

DENUMIRE
ACID SULFURIC 97%
ACID CLORHIDRIC 37%
ACID CLORHIDRIC 0,1N
(Fixanal)
ACID CLORHIDRIC 25%
ACID CLORHIDRIC 0,1N
TOLUEN

STOC
01.01.2014 31.12.2014
8,832
8,282
8,454
7,14
1
0,55
3,5
13

1
0,5
3
12,26

UM
kg
kg
buc.
l
l
l

Pentru substantele vehiculate pe amplasamentul Electrocentrale Paroşeni detine Fisele tehnice de securitate care
cuprind :
- identificarea produsului ;
- compozitia ;
- identificarea pericolelor asupra sanatatii si mediului ;
- masurile de prim ajutor ;
- masurile de stingere a incendiilor ;
- masurile in caz de imprastiere accidentala ;
- modul de manipulare si depozitare ;
- date privind controlul expunerii/protectia personalului ;
- proprietatile fizice si chimice ;
- date de stabilitate si reactivitate ;
- informatii toxicologice ;
- informatii ecologice ;
2015
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-

consideratii referitoare la eliminare ;
informatii referitoare la transport ;
informatii generale privind etichetarea, frazele de risc, frazele de securitate ;
utilizari recomandate.

In tabelul A.2.5.1.1 este prezentata clasificarea substanţelor periculoase utilizate în activitatea Electrocentrale
Paroşeni, conform H.G.R. nr. 1408 / 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, iar
tabelul A.2.5.1.2 prezinta caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice si indicarea pericolelor, atât
imediate cât si pe termen lung, pentru om si mediu precum si condiţiile de producere a accidentelor majore corelate
cu măsurile preventive.
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Tabelul A.II.5.1.1. Clasificarea substanţelor periculoase utilizate,
Nr. index
007-001-01-2

007-008-00-3

011-002-00-6

017-002-01-X

Denumire
chimică

Note
referitoare
la substanţe

Nr. EC

Amoniac
soluţie 20-30 %
(apă amoniacală)

B

215-647-6

Hidrat de
hidrazină 24 %
Hidroxid de
sodiu soluţie
min. 48 % (leşie
caustică)
Acid clorhidric
soluţie
min. 32 %

conform H.G.R. nr. 1408 / 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
Nr. CAS

Clasificare

Limite de concentraţie

1336-21-6

C; R34
N; R50

C; N
R: 34-50
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C>=25%: C, N; R34-50
10%<=C<25%: C; R34

T; N
R: 45-10-23/24/25-34-4350/53
S: 53-45-60-61

10% <= C < 25%: T, N; R4520/21/22-34-43-51/53

C
R: 35
S: (1/2-)26-37/39-45

C >= 5%: C; R35

E

206-114-9

302-01-2

R10
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
C; R34
R43
N; R50-53

---

215-185-5

1310-73-2

C; R35

B

231-595-7

---

C; R34
Xi; R37

601-001-00-4

Gaz metan

---

200-812-7

74-82-8

F+; R12

649-221-00-x
649-466-00-2
649-530-00-x
649-465-00-7

Ulei de
transformator
( amestec de
uleiuri minerale)

HN
HL
HL
HL

265-148-2
265-156-6
309-877-7
265-155-0

64742-46-7
64742-53-6
101316-72-7
64742-52-5

Xn,R65,R66,R53
-

649-528-00-9
649-530-00-x

Ulei de turbină
(componenţi
periculoşi)

HL
HL

309-875-6
309-877-7
-

101316-70-5
101316-72-7
-

Xi,N; R 36/37/38;
R51/53

2015

Etichetare

C
R: 34-37
S: (1/2-)26-45
F+
R: 12
S: (2-)9-16-33

C >= 25%: C; R34-37
---

R:45; S:53-45
R:45; S:53-45
R:45; S:53-45
R:45; S:53-45

max.12 %
max.35 %
max.45 %
max.8 %

R:45; S:53-45
R:45; S:53-45

max.97 %
max.5 %
max.0,3 %
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Tabelul A.II.5.1.2. Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice si indicarea pericolelor, atât imediate cât si pe termen lung, pentru om si mediu; Condiţii de
producere accident major şi măsuri preventive
Nr.
crt.
1

2015

Denumire
substanţă
periculoasă
Amoniac
soluţie
20-30 %
(apă
amoniacală)

Cantitate
medie
deţinută
1 tonă

Utilizare

Depozitare

În procesul de
alcalinizare a apei
de adaos la cazane.

În depozitul de
reactivi, în
butoaie de
polipropilenă de
60 l şi
100 l

Caracteristici
fizico - chimice
-Stare fizică: lichid;
-Culoare: incolor;
-Miros: înţepător de amoniac;
-pH: 13;
-Presiune de vapori: 475 mmHg la
200C;
-Densitate vapori: 0,618 g/cm3 la
15 0C;
-Densitate: 0,95 g/cm3 la 15 0C;
-Solubilitate în apă: uşor solubil în
apă rece şi caldă;
-Solubilitate în solvenţi organici:
solubil în alcool;
-Punct de fierbere: 30 0C la 1 atm;
-Punct de îngheţare: -72,4 0C;
-Temperatura de autoaprindere: 651
0
C;
-Limite de inflamare /explozie: 16 25 % amoniac în aer.

Pericole

Măsuri de prevenire şi intervenţie

Substanţă periculoasă
clasificată ca fiind
corosivă (C) şi
periculoasă pentru
mediu (N).
Pericol la contactul cu
ochii sau pielea, la
ingerare sau inhalare.
Lichid sau vapori poate
provoca arsuri chimice
şi deteriorări grave ale
ţesuturilor la contact cu
ochii, gura, mucoasele şi
aparatul respirator.
Substanţă toxică pentru
organismele acvatice.

-Apa amoniacală este un lichid greu combustibil,
totuşi amoniacul gazos degajat poate susţine arderea
dacă este lăsat să se acumuleze în domeniul
concentraţiei dintre limitele de inflamare / explozie.
În spaţiile de la partea superioară a recipienţilor de
stocare se pot crea concentraţii de amoniac
inflamabil.
-Agenţi de stingere: CO 2 , apă pulverizată sau ceaţă.
-Echipament de protecţie: costume, mănuşi şi cizme
antiacide; ochelari / vizieră de protecţie; aparate
izolante sau mască cu cartuş de amoniac.
-Măsuri de prevenire: Manipularea cu atenţie a
recipienţilor; Păstrarea acestora bine închisi şi în
zone ventilate, răcoroase, ferite de soare, departe de
acizi, halogeni, metale (cupru, argint, mercur);
Evitarea deversărilor. Amplasare indicatoare de
securitate.

Page 38
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni
2

Hidrat de
hidrazină 24
%

4 tone

În procesul de
reducere a
conţinutului de
oxigen din apa de
alimentare cazan
(degazare chimică)

În depozitul de
reactivi, în
butoaie de
polipropilenă de
200 l.

-Stare fizică: lichid;
-Culoare: incolor sau gălbui;
-Miros: de amoniac;
-Punct de topire: -14 0C;
-Punct de fierbere: 102,2 0C;
-Densitate: 1,008 g/cm3;
-Presiune vapori: 20 mbar la 20 0C.
-Solubilitate în apă: solubil;
-Punct de inflamabilitate: > 100 0C;
-Temperatura de aprindere: nu se
aplică;
-Limita de explozivitate: nu se
aplică.

Substanţă periculoasă
clasificată ca fiind toxică
(T) şi periculoasă pentru
mediu (N).
Nocivă prin
inhalare, în contact cu
pielea şi prin înghiţire.
Provoacă arsuri chimice.
Poate cauza cancer.
Poate provoca efecte
adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.

-Hidratul de hidrazină în sine nu prezintă un pericol
mare de incendiu şi nu necesită măsuri speciale de
PSI. Pericol mai mare poate apare atunci când în
anumite condiţii (atingere temperatură de fierbere,
reacţii cu ionii metalelor grele şi cu agenţii oxidanţi)
substanţa se descompune rezultând produşi
periculoşi cum ar fi amoniacul şi hidrogenul. De
asemenea, un pericol îl reprezintă vaporii
produsului, care sunt explozivi.
-Agenţi de stingere: apa;
-Echipament de protecţie: echipamentul standard al
pompierilor şi aparatul de respiraţie autonom;
-Măsuri de prevenire: Depozitare în containere
închise etanş, într-un loc rece şi bine ventilat;
Transferul şi manipularea produsului se va face
numai în sistem închis; Evitarea dispersării în mediu.
Amplasare indicatoare de securitate.

3

Hidroxid de
sodiu soluţie
min. 48 %
(leşie caustică)

70 tone

În procesul de
regenerare a
maselor
schimbatoare de
ioni (schimbător
de ioni anionic), în
filtrele anionice
din staţia de
demineralizare a
apei şi în filtrele
multistep din staţia
de tratare condens

În cisterne
metalice (2 buc.
x 60 mc.)

-Stare fizică: lichid;
-Culoare: limpede clar, incolor;
-pH: puternic alcalin;
-Punct de fierbere: 145 0C;
-Temperatura de aprindere: nu se
aprinde;
-Inflamabilitate: neinflamabil;
-Proprietăţi explozive: nu este
exploziv;
-Proprietăţi oxidante: nu este
oxidant;
-Densitate relativă: 1,53 g/cm3 la 25
0
C;
-Presiune vapori: 1,33 mmHg la 20
0
C; 5,2 mmHg la 40 0C;
-Solubilitate în apă: complet
solubil;
-Punct de topire: 12 0C;

Substanţă periculoasă
clasificată ca fiind
corosivă (C).
Prezintă pericol la
contactul cu ochii şi
pielea (arsuri, ulceraţii)
şi prin inhalarea
vaporilor (iritări, tuse,
oprire respiraţie, edem
pulmonar).
Este considerată un slab
poluant al apelor.

-Soluţia de hidroxid de sodiu este necombustibilă şi
neexplozivă. În contact cu unele metale (zinc,
aluminiu, cupru, staniu şi aliaje ale acestora) poate
degaja hidrogen care este un gaz foarte inflamabil şi
exploziv. Diluarea cu apă produce reacţie exotermă,
cu degajare de mari cantităţi de căldură ce poate
provoca aprinderea unor materiale combustibile
(lemn, hârtie, uleiuri, etc.).
-Agenţi de stingere: Pentru incendii mari se folosesc
pulberi chimice uscate, bioxid de carbon şi spumă
obişnuită; Pentru incendii mici se utilizează spumă
obişnuită. Atenţie ! Nu se va utiliza apa ca agent de
stingere. Neutralizarea zonei afectate se face cu
soluţii acide diluate (acid clorhidric sau acid acetic)
şi apoi se spală cu multă apă.
-Echipament de protecţie: echipament complet de
protecţie şi aparat de respiraţie autonom.
-Măsuri de prevenire: Transportul şi manipularea se
va face la temperaturi între 18 - 48 0C; Manipulările
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4

Acid clorhidric
soluţie
min. 32 %

35 tone

În procesul de
regenerare a
maselor
schimbatoare de
ioni (schimbător
de ioni cationic),
în filtrele cationice
din staţia de
demineralizare a
apei şi în filtrele
multistep din staţia
de tratare condens

2015

În cisterne
metalice (2 buc.
x 40 mc.)

-Stare fizică: lichid;
-Culoare: incolor sau slab gălbui;
-pH: 0,1 (sol. 4 %);
-Temperatura de aprindere: nu se
aprinde;
-Proprietăţi explozive: nu este
exploziv;
-Proprietăţi oxidante: nu este

Substanţă periculoasă
clasificată ca fiind
puternic corosivă (C).
Prezintă pericol la
contactul cu pielea
(arsuri, ulceraţii)

oxidant;
-Densitate relativă: 1,19 g/cm3;
-Presiune vapori: 40 mmHg la 30
0
C;
-Solubilitate în apă: 823 g/l la 0 0C;
721 g/l la 20 0C; 561 g/l la 60 0C;
-Alte solubilităţi: solubil în alcool,
eter, benzen, acetonă, acid acetic;
-Densitate vapori: 1,257;
-Punct de îngheţare: -42,6 0C;
-Temperatura de autoaprindere: nu
se autoaprinde.

şi ochii (vătămări
permanente) şi inhalare
a vaporilor (iritare
plămâni, tuse, oprire
respiraţie) iar prin
expunere prelungită
poate determina
eroziunea dinţilor şi
edem pulmonar.
Este considerată un
impurificator slab
pentru mediul acvatic.
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se vor face în spaţii bine ventilate şi se va evita
contactul cu substanţele incompatibile şi cu aerul.
Depozitarea se face în containere închise etanş şi
confecţionate din materiale rezistente la corosiune
(oţel protejat cu ebonită sau cauciuc). Se vor
prevedea serpentine de încălzire şi cuve de reţinere
pentru a evita scurgerea accidentală în mediu.
Condiţii de evitat: căldura, radiaţiile UV, umiditatea
şi substanţele incompatibile (acizi şi compuşi
organici halogenaţi, nitrocompuşi,
monomeri,aluminiu, magneziu, staniu, zinc, fier,
zaharuri, apă).
Amplasare indicatoare de securitate.
-Soluţia de acid clorhidric este o substanţă
necombustibilă dar care reacţionează cu majoritatea
metalelor eliberând hidrogen - gaz foarte inflamabil
şi exploziv (limitele de explozie ale amestecului H 2 aer sunt cuprinse între 4 şi 75 %). Un alt produs de
descompunere periculos este clorul. De asemenea,
reacţionează cu multe substanţe organice, cu
degajare de căldură.
-Agenţi de stingere: apă pulverizată (cu precauţie,
numai pentru răcirea containerelor), pulberi
stingătoare, dioxid de carbon.
-Echipament de protecţie: complete de protecţie
împotriva focului şi antiacide şi aparat de respiraţie
autonom sau masca cu cartuş de acid clorhidric sau
clor.
-Măsuri de prevenire: Se va evita deteriorarea fizică
a containerelor. Zona în care se manipulează şi
depozitează va fi bine ventilată şi ferită de căldură,
radiaţii UV, contact cu metale, substanţe organice şi
apă. Interzis fumatul şi focul deschis. Amplasare
indicatoare de securitate.

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni
5

Gaz metan

Nu se
stochează
în centrală
ci se
alimentea
ză de la
SRM
Paroşeni
aflată în
vecinătate,
din
reţeaua de
presiune
redusa

CET Paroşeni este
utilizator de gaze
naturale, cu
următorii
consumatori:
1.Cazan de abur
energetic -C 4;
pentru aprindere /
funcţionare la
sarcină redusă
(până la 50 %)
utilizează gaze
naturale la debitul
de 3840 / 31200
Nmc/h.
2.Cazan de apa
fierbinte CAF;
consum gaz 7000
Nmc/h la pornire
si sustinere maxim
1800 Nmc/h

---

-Stare fizică: gaz;
-Culoare: incolor;
-Miros: fară miros în stare pură; cu
miros caracteristic puternic atunci
când este odorizat cu etilmercaptan;
-Densitate: 0,55 g/cm3;
-Densitate vapori în raport cu aerul:
0,42;
-Temperatura de inflamabilitate:
161 0C;
-Limite de explozivitate: 5 - 16 %
în aer;
-Temperatura de fierbere: -165 0C;
-Temperatura de aprindere: 595 0C;
-Toxicitate: toxic

Substanţă periculoasă
clasificată ca fiind
extrem de inflamabilă
(F+) şi explozivă.

6

Ulei turbină

90 tone

Este folosit pentru
ungerea şi răcirea
lagărelor turbinei,
reglajul şi
protecţia
turbogeneratorului.

3 rezervoare
metalice,
circulare,
supraterane
(3x20 mc;).

-Stare fizică: lichid;
-pH: nu se aplica;
-Inflamabilitate: tipic 210 C;
-Proprietăţi explozive: nu este
exploziv;
-Proprietăţi oxidante: nu este
oxidant;
-Densitate relativă: 0,872 g/cm3 la
15 0C;
-Presiune vapori: se poate neglija;
-Solubilitate în apă: insolubil
-Punct de curgere: tipc -30 0C;

Substanţă inflamabilă cu
grad moderat de pericol
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-Metanul este un gaz combustibil care se aprinde
uşor de la o scânteie sau foc deschis. Flacăra produsă
se propagă apoi cu viteză foarte mare în masa
gazului (2300 m/secundă), încât fenomenul pare
instantaneu. Temperatura teoretică de ardere a
metanului în aer este de 2000 0C dar în realitate este
mai scăzută datorită pierderilor de căldură. La
arderea completă a metanului se emană bioxid de
carbon şi vapori de apă iar la arderea incompletă
oxid de carbon. Oxidul de carbon poate forma un
amestec exploziv cu
aerul şi de asemenea, este un gaz foarte toxic.
-Agenţi de stingere: apă pulverizată sau ceaţă,
pulberi stingătoare, dioxid de carbon.
-Echipament de protecţie: complet de protecţie
pompieri şi aparat de respiraţie autonom.
-Măsuri de prevenire: Controlul zilnic al stării
instalaţiilor de gaz şi a protecţiilor şi automatizărilor
aferente. Controlul zilnic pentru depistarea
scăpărilor de gaz. Controlul instalaţiilor şi
echipamentelor din apropierea instalaţiei de gaz (de
ex. starea traseelor de cabluri). Respectarea
instrucţiunilor de PSI pe durata exploatării,
reparaţiilor şi lucrărilor de montaj. Amplasare
indicatoare de securitate
Este un produs inflamabil cu grad moderat de
pericol.
-Agenţi de stingere: spumă.dioxid de carbon,praf
chimic uscat.
- Echipament de protecţie: mănuşi de protecţie
rezistente la ulei şi haine de preotecţie pentru
orotecţia pielii.
- Măsuri de prevenire: În caz de scurgeri accidentale,
produeul terebuie împiedicat, prin delimitare, să
ajungă în apele de suprafaţă, în sol.
Se vor prevedea cuve de reţinere pentru a evita
scurgerea accidentală în mediu. Respectarea
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Ulei
transformator

108 tone

mediu de stingere
a arcului electric,
mediu de răcire a
miezului şi
înfăşurărilor
transformatorului montate în cuvele
cu ulei închise
etanş a
transformatoarelor

3 rezervoare
metalice,
circulare,
supraterane
(3x40 mc;).

Stare fizică: lichid;
-pH: nu se aplica;
-Inflamabilitate: tipic 140 C;
-Proprietăţi explozive: nu este
exploziv;
-Proprietăţi oxidante: nu este
oxidant;
-Densitate relativă: 0,873 g/cm3 la
15 0C;
-Presiune vapori: se poate neglija;
-Solubilitate în apă: insolubil
-Punct de curgere: tipc -45 0C;

Substanţă inflamabilă cu
grad moderat de pericol
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instrucţiunilor de PSI pe durata exploatării,
reparaţiilor şi lucrărilor de montaj.
Interzis fumatul şi focul deschis. Amplasare
indicatoare de securitate.
Este un produs inflamabil cu grad moderat de
pericol.
-Agenţi de stingere: spumă.dioxid de carbon,praf
chimic uscat.
- Echipament de protecţie: mănuşi de protecţie
rezistente la ulei şi haine de preotecţie pentru
orotecţia pielii.
- Măsuri de prevenire: În caz de scurgeri accidentale,
produeul terebuie împiedicat, prin delimitare, să
ajungă în apele de suprafaţă, în sol.
Se vor prevedea cuve de reţinere pentru a evita
scurgerea accidentală în mediu. Respectarea
instrucţiunilor de PSI pe durata exploatării,
reparaţiilor şi lucrărilor de montaj.
Interzis fumatul şi focul deschis. Amplasare
indicatoare de securitate

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

Hidratul de hidrazina intra sub incidenta HG nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, prin care se reglementează
măsurile privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi
limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt
de protecţie, într-un mod coerent şi eficient.
Conform ANEXEI Nr. 1: Domeniul de reglementare, pct. 4. Cantităţile care trebuie luate în
considerare pentru punerea în aplicare a articolelor relevante ale prezentei hotărâri sunt cantităţi maxime,
prezente sau posibil a fi prezente. Substanţele periculoase existente pe amplasament în cantităţi egale cu
sau mai mici cu 2% din cantitatea relevantă pot fi neglijate la calcularea cantităţii totale prezente, dacă
locaţia lor pe amplasament este de aşa natură încât nu poate acţiona ca iniţiator al unui accident major în
altă zonă.
PARTEA 1 - Substanţe periculoase nominalizate - Dacă o substanţă sau un grup de substanţe
prevăzute în partea 1 se încadrează şi la una dintre categoriile din partea a 2-a, trebuie luate în
considerare cantităţile relevante stabilite în partea 1
Coloana 1
Substanţe periculoase

Coloana 2
Coloana 3
Cantitate relevantă (tone) pentru aplicarea:

art. 7 şi 8
art. 10
(notificare + PPAM)
(Raport Securitate)
Următoarele substanţe cancerigene la concentraţii în greutate peste 5%:
Hidrazina

0.5

2

Conform precizarilor facute de persoane responsabile din cadrul Electrocentrale Paroseni, cantitatea
medie de hidrat de hidrazina detinuta de societate este < 2 t (consumul mediu pe luna este de 0.4 t). Ca
urmare, tinand cont de faptul ca hidratul de hidrazina este stocat in cantitati < 2 tone, el se incadreaza
conform HG 804/2007 la prevederile stipulate in art. 7 (notificare catre SRAPM) si art. 8 (stabilirea
Politicii de prevenire a accidentelor majore cu garantarea implementarii).
A.II.6. TOPOGRAFIE SI CANALIZARE
A.II.6.1. Topografie
Amplasamentul CET Paroşeni este situat pe terasa inferioară de pe malul drept al Jiului, în localitatea cu
acelaşi nume, de-a lungul căii ferate Vulcan - Paroşeni - Lupeni.
Relieful terenului luat in ansamblul sau este variat, cotele absolute sunt intre +595,00 si +585,00m.
Cotele principalelor zone din incinta amplasamentului Electrocentralei sunt :
-cladirea principala, cota 0.00 corespunde cu 594.7 m
-terenul din zona adiacenta cladirii generale, cota 592 m
-gospodaria de carbune, cota 594.45 m
-turnurile de racire, cota 598.5 m.
A.II.6.2. Canalizare
Sucursala Electrocentrale Paroseni, detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 165/2014 cu
valabilitate pana la 31.07.2015.
Categoriile de ape evacuate din amplasamentul Centralei termoenergetice sunt :
a) Ape conventional curate - apa din circuitul de racire al blocurilor energetice, cand functionarea
acestora este circuit deschis sau mixt, este evacuata in Jiul de Vest prin intermediul canalului de fuga ape
calde, canal ce deverseaza in aval de centrala.
2015
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b) Ape cu impurificare redusa
- apele de spalare platforme si apele pluviale din zona depozitului de carbune, sunt colectate in zona
depozitului. In punctele de racord au fost prevazute camine.
-ape de spalare platforme si ape pluviale din zona Gospodariei de ulei sunt colectate in zona si trecute
prin separator de ulei si grasimi inainte de deversarea in canalizarea pluviala.
Apele pluviale sunt evacuate in paraul Feres, in aval de centrala (inainte de confluenta cu raul Jiul de
Vest).
c) Ape uzate evacuate din Statia de neutralizare – sunt recirculate in totalitate in sistemul de
hidrotransport cenusa + zgura
d) Ape menajere – evacuate in paraul Feres, in apropierea confluentei cu raul Jiul de Vest.
Reteaua de canalizare din amplasamentul Electrocentralei este separata in sistem divizor, in functie de
categoria de apa uzata preluata, respectiv :
-reteaua de canalizare ape chimic impure preia apele evacuate de la Statia de demineralizare (din bazinul
de omogenizare) pe care le transporta la Statia de pompe Bagger care evacueaza in sistemul de
hidrotransport cenusa si zgura
-reteaua de canalizare a apelor pluviale se compune din canale subterane inchise si constructii auxiliare
(guri de scugere, camine de vizitare, bazine de retentie). Sistemul de canalizare pluviala a fost conceput
pentru preluarea, transportul si evacuarea apelor meteorice colectate din incinta societatii, precum si
pentru preluarea apelor conventional curate evacuate de la statia de tratare chimica.
-reteaua de ape uzate menajere formata din conducte cu Dn=200-400 mm si lungimea de 950 m
-reteaua de canalizare (canal de fuga) apa din circuitul de racire condensatori. Pentru monitorizarea
evacuarilor de apa calda din circuitul de racire, la intrarea in canalul de fuga a fost montat un debitmetru
tip ENDRESS – HAUSER.

A.II.7. GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE
Caracteristici geotehnice ale amplasamentului
Centrala este amplasata pe terasa inferioara de pe malul drept al raului Jiul de Vest. Din profilele
geologice, fisele forajelor si puturilor reiese ca la suprafata terenului ocupat de centrala se afla un strat
vegetal cu intercalatii de nisip argilos. Sub acest strat se afla un strat de pietris amestecat cu nisip si
bolovanis sub care se afla un strat tare de masa sistoasa de culoare cenusie cu intercalatii de gresie
argiloasa de culoare verzuie. Turnurile de racire, in numar de cinci, de forma hiperbolica si constructie
din beton armat sunt asezate pe un bot de deal la cota +589,2 m. Acest bot de deal este format din pietris
compact. Apa subterana se afla la o adincime de 0,8 m pana la 2,17 m de la suprafata terenului si curge de
la deal spre Jiu. Nivelul acviferului este conditionat de anotimp, volum de precipitatii si de nivelul raului
Jiul de Vest.
În conformitate cu prevederile studiului geotehnic, terenul bun pentru fundare este format din roca de
bază alcătuită din marnă cu intercalaţii cărbunoase, începând de la cota -6,00. În conformitate cu ultimele
studii geotehnice executate în CET Paroşeni de ISPH Bucureşti în anii 1989 şi 1990, şi corelate cu datele
obţinute în timpul execuţiei numeroaselor obiecte de construcţii la CET Paroşeni, se fac următoarele
precizări privind terenul de fundare:
- Forajele geotehnice executate în amplasamentul blocului nr. 4 au pus în evidenţă următoarea
stratificare, începând de la cota absolută a terenului amenajat 591,79 mdM:
▪ 0,00 - 2,00 m (589,79) umplutură eterogenă
▪ 2,00 - 7,50 m (584,29) pietriş cu bolovăniş şi nisip slab cimentat cu intercalaţii nisipoase
2015
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▪ 7,50 - 25,00 m (566,79) marnă cu intercalaţii cărbunoase şi straturi de gresie monogranulară cu
ciment carbonatic
- Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054 - 77 este de 90 cm.
- Apa subterană este cantonată în stratul de pietriş cu bolovăniş deasupra stratului de marnă şi este
cu nivel liber. În timpul execuţiei forajelor a fost întâlnită cu nivel variabil de la adâncimea de 2,0
m la 3,0 m. Din punct de vedere al agresivităţii faţă de betoane, apa are o acţiune de
dezalcalinizare.
Amplasamentul CET Paroşeni este situat pe terasa inferioară de pe malul drept al Jiului, în localitatea cu
acelaşi nume, de-a lungul căii ferate Vulcan - Paroşeni - Lupeni. Forajele executate au evidenţiat
următoarea succesiune geologico-litologică:
• Formaţiunea acoperitoare, de vârstă cuaternară este reprezentată printr-un orizont de pietriş cu
bolovăniş şi rar bolovani cu nisipuri medii şi grosiere. Granulometric s-a observat că fragmentele mari se
găsesc de regulă la baza orizontului.
La partea superioară a orizontului se găseşte un strat continuu de umplutură, cu grosime de 1,25 - 3,00 m,
construit din resturi de lemne, etc. Grosimea totală a formaţiunii acoperitoare este de 6,00 m.
• Roca de bază, de vârstă aquvitaniană (paleogen) este reprezentată printr-un complex marnos - gazos cărbunos în care s-au evidenţiat marne nisipoase sau grezoase, argile marnoase şi şisturi argiloase şi
gresii. În cadrul orizonturilor marnoase s-au întâlnit intercalaţii submetrice de cărbune, şisturi cărbunoase
sau marne cărbunoase care nu se prezintă ca straturi continue.
Caracteristici hidrogeologice ale amplasamentului
În cadrul formaţiunii cuaternare acoperitoare este cantonat un acvifer cu nivel liber. Nivelul acviferului a
fost întâlnit în foraje la adâncimea cuprinsă între 2,0 - 3,0 m, dar acest nivel suferă variaţii în timp,fiind
condiţionat de anotimp, volumul de precipitaţii şi de nivelul râului Jiu care colectează acest acvifer.
FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICĂ:
Cutremure
În zona de amplasare a CET Paroşeni, ca de altfel în tot judeţul Hunedoara, nu există zone cu risc seismic.
În conformitate cu datele furnizate de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara «potrivit hărţii de
zonare seismică din normativul P.100-92/06, judeţul Hunedoara se află in zona „F”, corespunzătoare
gradului seismic minim 6. - nu sunt construcţii sau clădiri încadrate în clase de risc seismic». ”.
Coeficientul de intensitate seismică este ks = 0,08. Perioada de colţ este Tc = 0,7 secunde.
Modul de acţiune în caz de cutremur care să afecteze clădirile şi instalaţia CET Paroşeni este stabilit prin
Planul de apărare împotriva dezastrelor întocmit la nivelul unităţii.
A.II.8. HIDROLOGIE
Reteaua hidrografica a zonei este dominata de cursurile de apa :
- râul Jiu de Vest: la distanţă de aproximativ 100 m Nord de centrala (CET Paroşeni este amplasată pe
malul drept al Jiului de Vest, la 41 Km de izvoarele acestuia); d.p.d.v. calitativ raul este de categoria a III
conform STAS 4706-88.
- pârâul Baleia, la distanţă de aproximativ 300 m Vest de CET Paroşeni; d.p.d.v. calitativ paraul se
incadreaza in categoria I conform STAS 4706-88.
Amenajări hidrotehnice
Baraj - decantor Sohodol:
-Destinaţie: captare şi decantare apă din râul Jiu de Vest necesară pentru circuitul de răcire al
condensatorului termocentralei Paroşeni;
-Amplasament: pe râul Jiu de Vest, la 40 Km de la izvor, borna cadastrală CSA 223; Hm 415; Pe malul
drept al acumulării se află cartierul Sohodol;
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-Componenţa nodului hidrotehnic: baraj deversor, deschideri de spălare, diguri laterale, priză de apă,
conductă de aducţiune subterană, decantor, conductă de aducţiune spre Electrocentrale Paroşeni;
-Caracteristici ale acumulării: nod de captare la 1,5 km amonte printr-un baraj de tip mobil echipat cu 7
stavile segment, având o deschidere de 16m şi o înălţime de reţinere de 2,35m. În aval la 200 m de priza
de apă se află un decantor cu debit de 54.000 mc/h.
-Caracteristici tehnice ale barajului: cotă coronament 633,3 mdM, lăţime baraj: 13 m, lungime front
deversant: 109,5m, înălţime baraj din fundaţie: 11,3 m;
-Clasa de importanţă conform STAS 4273/61: II; Categorie de importanţă conform NTLH-021: B;
Depozit de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara- prezentare in Cap. B Raport de Amplasament Depozit
zgura si cenusa
Barajul de acumulare de pe pârâul Baleia:
Se află în execuţie, fiind realizat în proporţie de aproximativ 70%. Va avea o înălţime de 67 m. Tipul
construcţiei: din beton în arc. Va asigura apa necesară în procesul tehnologic al termocentralei (apă răcire,
apă dedurizată, apă incendiu, apă potabilă).
A.II.9. DETALII DE PLANIFICARE
A.II.9.1. Studii si investigatii de mediu realizate
Pentru amplasamentul Electrocentralei, s-au realizat urmatoarele studii de mediu :
-Raport de amplasament, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti, 2006
-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, 2003, reactualizat in 2010.
-Raport de securitate, 2010
-Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgura si cenusa Caprisoara si depozitul de zgura de
rezerva, CCM SRL Bucuresti, sept. 2005
-Poiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa V. Caprisoara in solutia de depunere hidraulica si
continuarea umplerii in slam dens, Geocons Expert Proiect Bucuresti, 2011, cu Referat de expertizare –
avizare a documentatiei Expert certificat MAPM nov. 2011
-Raport anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si hidrotehnice la Sucursala
Electrocentrale Paroseni pe anul 2014, elaborat de SC GEODOM SRL.
- Analize privind monitorizarea activitatii conform autorizatiei de gospodarire a apelor
A.II.9.2. Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare - amplasament
Electrocentrala
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare a Amplasamentului CET Paroseni
este prezentat in tabelul urmator :
Nr.
crt.
1.

Masura (investitia)

Termen
scadent
Masuri realizate (AIM nr.16/2007)

Valoare
investitie

Stadiul lucrarilor de investitiei

1.1.

2.572.855 lei

Realizat

2.

Reabilitarea blocului nr. 31.12.2009
4 de 150MW
-realizare instalatie de
neutralizare a apelor
Masuri in curs de realizare

2.1.

Instalatia pentru

54670.03 mii

-Studiu de prefezabilitate

31.12.2010
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euro

desulfurarea gazelor de
ardere pentru grupul nr.
4 de 150 MW si CAF
de 100 Gcal/h

2.2

Schimbarea tehnologiei
actuale de colectare,
transport si depozitare a
zgurii si cenusii in
vederea respectarii
Directivei Europene
31/1999

31.12.2009

28202.07 mii
euro

-Studiu de fezabilitate
-Actualizare studiu de fezabilitate si deviz
general (02.03.2009)
-Certificat urbanism, avize si acorduri necesare
obtinerii autorizatiei de construire
-Aprobare prin HG nr. 549/06.05.2009 ai
indicatorilor tehnico economici ai investitiei
-Lucrari demolare pentru eliberarea terenului
necesar investitiei pentru care s-au realizat:
-proiectul de demolare etapa I si II
-Certificat de urbanism, avize si acorduri,
autorizatie de desfiintare
-lucrarile de demolare etapa I (valoare
503.352 lei)
-lucrari demolare etapa II (partial –demolare
cos de fum val. 738.044 lei, demolari conducte
gaz val. 406.047,10 lei)
-semnare contract executie
semnare contract subimprumut, efectuare prima
tragere
- realizate lucrari in procent 87,35 %
-Studiu de prefezabilitate
-Studiu de fezabilitate
-Actualizare studiu de fezabilitate si deviz
general (02.03.2009)
-Certificat urbanism, avize si acorduri necesare
obtinerii autorizatiei de construire
-Aprobare prin HG nr. 549/06.05.2009 ai
indicatorilor tehnico economici ai investitiei
Note :
-lucrarile de eliberare a terenului pentru
investitie sunt cuprinse in cadrul lucrarilor de
demolare prevazute la 2.1
-s-a intocmit proiectul de inchidere a
depozitului de zgura si cenusa V. Caprisoara in
solutia de depunere hidraulica si continuarea
umplerii in slam dens, Geocons Expert Proiect
Bucuresti, 2009 (prezentare la Amplasamentul
depozitelor de zgura si cenusa)
-semnare contract executie
-semnare contract subimprumut, realizat prima
tragere
- realizat lucrari in procent de 39,14 %

Nota : lucrarile de investitii aferente depozitelor de zgura si cenusa se vor prezenta la capitolul aferent
Raportului de Amplasament depozite deseuri de zgura si cenusa
A.II.9.3. MONITORIZARE – Amplasament Electrocentrala
Descrierea activitatilor din instalatiile Electrocentrale Paroseni care fac obiectul studiului, a
evidentiat posibilitatea aparitiei unor surse de poluare care pot genera efecte adverse asupra
componentelor de mediu in zona de amplasament a societatii.
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In consecinta se impune o monitorizare permanenta si riguroasa a parametrilor tehnologici, a
surselor de emisii asociate activitatilor societatii si a calitatii componentelor de mediu potential receptori
ai acestor efecte.
In Regulamentele de exploatare ale fiecarei instalatii sunt mentionati parametrii tehnologici
monitorizati precum si echipamentele utilizate in acest scop.
Monitorizarea emisiilor
Electrocentrale Paroseni realizeaza monitorizarea emisiilor tehnologice si calitatea factorilor de
mediu.
A.II.9.3.1. MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER
a. Instalatia mare de ardere de 587 MWt (cazan de abur energetic de 476MWt si un 1 CAF de 120
MWt, debit apa = 1276 t/h, T apa = 70/150 C)
Se realizeaza monitorizarea emisiilor tehnologice si calitatea factorilor de mediu :
1.
Poluantii gazosi emisi de Blocul energetic nr. 4 sunt monitorizati continuu. Aparatele de masura
sunt montate pe canalale de gaze arse, toate datele fiind transmise la DCS in camera de comanda a
blocului nr. 4. Datele de monitorizare sunt stocate in DCS, iar operatorul poate vizualiza valorile
instantanee de monitorizare, imprima aceste valori sau istoricul monitorizarii.
2.
CAF functioneaza in perioadele programate de reparatii/intretinere ale cazanului nr. 4 (C4) sau in
perioadele reci cand temperaturile scad sub - 10C motiv pentru care este monitorizat discontinuu; In anul
2014 CAF a functionat 120 ore , in perioade scurte, motiv pentru care nu s-au efectuat masuratori.
3.
Poluantii gazosi emisi de instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la blocul 4 si CAF sunt
monitorizati continuu.
Sistemul de monitorizare continua a emisiilor contine urmatoarele subsisteme :
- sistem analizor de gaze pentru 5 componente : SO 2 , NO x , CO, CO 2 , O 2
- sistem de monitorizare a concentratiei de praf
- sistem de masurare debit volumetric
- sistem analizor O 2 zirconiu
Conditii atmosferice :
- Temperatura ambientala : -15 – (+35) C
- Umiditate ambientala : 20 – 100 %
- Presiune atmosferica : 1013hPa
- Altitudine : 600m
Sistem analizor gaze la cos
- Tip ENDA – 680
- Domenii de masura:
-SO 2 : 0-1000 / 10000 mg/Nmc
-NO x ,: 0-1000 mg/Nmc
-CO: 0 -1000 mg/Nmc
-CO 2 : 0-25 % (vol)
-O 2 : 0-25 % (vol)
Sistem de monitorizare concentratii praf
- Tip: D-R 290 concentratii praf si monitor opacimetric
Sistem de masurare debit volumetric
- Tip: D-FL 200 Sistem masurare debit volumetric
Sistem analizor O 2 zirconiu
- Tip: OXITEC SYSTEM
Calitatea emisiilor dirijate rezultate la instalatia mare de ardere de 587 MWt se monitorizeaza
conform tabelului urmator:
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Putere termica

IMA 2 : 587MWt
- Cazan energetic de
540 t/h
- Cazan de apa
fierbinte de 103,2
Gcal/h

Substanta Poluanta

pulberi
SO 2
NO x

VLE [mg/Nmc]
Conform Legii
278/2013

VLE
[mg/Nmc]

Combustibil solid
50; incepand cu 2016:
20
400; incepand cu 2016:
200
500: incepand cu 2016:
200

Monitorizare

Anual, cotinuu

Nota: Conform art. 39 a HG 278/2013 pentru cosul de fum unde se realizeaza monitorizarea continua a
emisiilor, VLE se considera a fi respectate daca rezultatele acestor masuratori efectuate pentru orele de
functionare dintr-un an calendaristic, exceptand perioadele de functionare necorespunzatoare a
instalatiilor de depoluare si perioadele de porniri/opriri, indeplinesc toate conditiile urmatoare:
niciuna dintre valorile medii lunare validate nu depaseste valorile limita de emisie
relevante stabilite in anexele 1 si 2 din lege.
Niciuna din valorile medii zilnice validate nu depaseste 110% din valorile limita de
emisie stabilite de lege
95% din toate valorile medii orare validate pe parcursul anului nu depasesc 200% din
valorile limita de emisie relevante stabilite de lege
b. Centrala termica de pornire de 13909 kW (CTP)
Poluanti emisi: NO x , SO 2 , CO, CO 2, pulberi
Deoarece puterea termica este mai mica de 50 MW nu este instalatie IPPC si nu face parte din
programul de monitorizare al societatii.
A.II.9.3.2. Monitorizarea imisiilor in aer
Calitatea aerului ambiental
In conformitate cu Autorizatia Integrata de Mediu nr 16 din 25.04.2007 Revizuita in data de
03.06.2010, evaluarea impactului asupra receptorilor sensibili din zona de influenta se face in raport cu
valorile limita si valorile de prag prevazute de legislatia nationala ( STAS 12574/1987) si cea a UE
transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011 privind protectia atmosferei.
In contextul celor de mai sus, operatorul instalatiilor mari de ardere are obligatia sa desfasoare
activitatea in astfel de conditii incât prin contributia adusa la nivelul imisiilor din zona, acestea sa se
incadreze in prevederile standardelor si normativelor in vigoare si a Legii 104/2011.
In tabelul urmator sunt prezentate valorile limita admise in conformitate cu Legea 104/2011.
Valorile limita admise in conformitate cu Legea 104/2011.

Indicator
Dioxid de sulf

Perioada de mediere

Valoarea limita orara
Valoare limita zilnica
Valoare limita anuala
Dioxid de azot si Valoarea limita orara
oxizi de azot
Valoare limita anuala

Valori limita admise
conform
Legea 104/2011
[μg/m3]
350
125 μg/m3
20 μg/m3
200 μg/m3
40 μg/m3

Monitorizare
Nivelul poluarii in zona
analizata datorat arderii
combustibililor
la
instalatia mare de ardere
se determina anual pe
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Valoare limita anuala
ptr. protectia vegetatiei
Monoxid de carbon
Valoare
limita-maxima
zilnica a mediilor / 8 ore
Pulberi in suspensie Valoare limita zilnica
(PM 10)
Valoare limita anuala

30 μg/m3
10 mg/m3
50 μg/m3
40 μg/m3

baza efectuarii unui
studiu privind modelarea
matematica a dispersiei
poluantilor.

Estimarea imisiilor in zona invecinata CET Paroseni se realizeaza anual prin modelarea matematica a
dispersiei poluantilor . Aceasta se realizeaza de catre APM Hunedoara.

A.II.9.3.3. MONITORIZARE EMISIILOR DE APE UZATE
Urmarirea calitatii apelor evacuate din amplasamentul Electrocentralei se realizeaza atat de
laboratorul propriu cat si de laboratoare acreditate, in conformitate cu prevederile din Autorizatia de
gospodarire a apelor.
Calitatea apelor uzate tehnologice, a apei uzate menajere si a apelor pluviale evacuate in raul Jiul
de Vest se monitorizeaza conform tabelului urmator:
Categoria
apei

Punct de
Sursa
generatoare evacuare/prele
vare ape uzate
de apa
uzata

Frecventa
de
monitoriza
re

Indicatori de calitate
analizati

Ape uzate
menajere +
pluviale

Statia de
epurare ape
menajere

Camin colector
dupa statia de
epurare apa
menajera
(inainte de
deversarea in
paraul Feres)

lunar

Canal evacuare
apa racire

lunar

pH
MTS
CBO5
CCOCr
NH4+
Subs.extract.
Detergenti
Cloruri
Fosfor total
Sulfati
Azot total
Temperatura
pH
Materii in suspensie
Subst. extractibile cu
solventi organici
Cloruri
Sulfati
Reziduu fix
CCOCr
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
Fier total ionic
Mangan total
Magneziu
Produse petroliere
Calciu

Ape
tehnologice
uzate

2015

V.L. conf. acte
reglementare
(AGA
165/2014)
mg/l
6.5-8.5
35
20
70
2.0
20
0.1
100
1.0
150
10
35
6.5-8.5
30
20
100
150
500
50
0.5
2
0.5
50
5 fara irizatii
100
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A.II.9.3.4 MONITORIZAREA CALITATII APELOR SUBTERANE
Monitorizarea calitatii apelor subterane se realizeaza pentru amplasamentul incintei Uzinei
Termoenergetice in doua foraje piezometric situate in incinta Centralei Termoenergetice langa Statia
electrica 1 BA si Statia electrica de 110 kV, conform tabelului urmator :
Punct de
prelevare/
Foraj incinta

Frecventa
lunar

Indicatori de
calitate analizati
pH
Sulfati
Azot amoniacal
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
Fier total ionic
Cloruri

Legea 458/2002
modificata cu Legea
311/2004
Conc. maxima admisă
6.5-9.5
250mg/l
0.5 mg/l
100 g/l
200 mg/l
250 g/l

A.II.9.3.5. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI
Monitorizarea calitatii solului s-a facut anual, incepand cu anul 2008 de un laborator acreditat, pana in
2011. Profilele de sol monitorizate sunt : sol din incinta centralei, precum si in amplasamentele
depozitelor de zgura si cenusa (localizare stereo la descriere la prezentarea calitatii solului).
Zona de
prelevare

Indicatori de
calitate urmariti

Coordonate
stereo
Incinta centrala
X 431096,417
Y 364391,287

Umiditate %
Cupru (mg/kg s.u.)
Nichel (mg/kg s.u.)
Cadmiu (mg/kg s.u.)
Plumb (mg/kg s.u.)
Mercur (mg/kg s.u.)
Zinc (mg/kg s.u.)
Crom total
(mg/kg s.u.)
Total hidrocarburi
din petrol
(mg/kg s.u.)
Arsen (mg/kg s.u.)
Seleniu (mg/kg s.u.)
Vanadiu (mg/kg s.u.)

Frecventa

anual

Valori de referinta pentru urme de elemente chimice in
sol conform Ordinului 756/97
Prag de alerta
Prag de interventie
Valoare
Tipuri de folosinte
Tipuri de folosinte
normala
Mai putin sensibile
Mai putin sensibile
20
250
500
20
200
500
1
5
10
20
250
1000
0,1
4
10
100
700
1500
30

300

600

<100

1000

2000

5
1
50

25
10
200

50
20
400

Standardele si metodele specifice analizelor efectuate asupra apelor uzate, apelor freatice si aerului sunt
prezentate in tabelul urmator :
Metodele de analiza utilizate pentru determinarea indicatorilor de calitate
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Categoria
Apa
freatica

Apa uzata

Indicator de calitate
pH
Azot amoniacal
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
pH
CCOCr
CBO5
Calciu
Magneziu
Subst. extractibile cu
solventi organici
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
Produse petroliere
Umiditate
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb
Mercur

Sol

Zinc
Crom total
Total hidrocarburi
din petrol
Arsen
Seleniu
Vanadiu

Aer

Emisii (NOx, SO 2 ,
CO, CO 2 , Pulberi )
Imisii

Zgomot

Metoda de analiza
SR ISO 10523-97
SR ISO7150/1-2001
SR ISO 10530/1997
SR ISO 10523-97
SR ISO 6060/1996
SR EN 1899/1-2003
SR EN ISO 7980/2002
SR 7587/1996, Metoda gravimetrică
SR ISO 10530/1997
SR 7877/1995
SR ISO 11465-98,
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR EN 1483:2007, Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica, tehnica
hidruri.
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia microelementelor
solubile în apă regală
SR 7877 – 2: 1995, ISO 14507/2003, Metoda spectrometrica
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin spectrometrie
de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR ISO 11466 – 1999,
Extracţia microelemntelor solubile în apă regală
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin spectrometrie
de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR ISO 11466 – 1999,
Extracţia microelemntelor solubile în apă regală
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin spectrometrie
de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR ISO 11466 – 1999,
Extracţia microelemntelor solubile în apă regală
SR ISO 10396:2008 – emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinare
automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisiteme fixe de monitorizare
Se stabilesc pe baza efectuarii unui studiu privind modelarea matematica a
dispersiei poluantilor
STAS 10.009-88
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Poluantii specifici relevanti pentru Electrocentrale Paroseni – care detine Instalatii de
ardere pe baza de combustibili solizi si gazosi, au fost prevazuti in programul de monitorizare
aplicat.

A.II.10. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE
In cursul anului 2009 GNM-CJ–Hunedoara a sanctionat contraventional Electrocentrale Paroseni,
conform art. 96 din OUG nr. 195/2005, privind depasirea indicatorului substante extractibile pe canalul de
evacuare ape de racire.
Constatările şi măsurile dispuse de autoritatile de control au fost rezolvate la termenele stabilite si sunt
consemnate in procesele verbale incheiate.
Nu exista informatii legate de incidente de poluare a aerului, apelor subterane sau solurilor in
ultima perioada de timp.
A.II.11. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN
APROPIERE
In jurul Centralei termoenergetice nu sunt arii protejate, rezervatii naturale, monumente istorice sau alte
obiective protejate prin lege.
A.II.12. CONDITII DE CONSTRUCTIE
Pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor in conformitate cu legislatia in vigoare, in cadrul
CET Paroseni este constituit compartimentul UCC.
In cursul anului 2007, SC ISPE SA Bucuresti a executat expertizarea tehnica a cladirilor SC
Electrocentrale SA, cu propuneri de remediere.
In 2014 SC GEODOM SA a intocmit „Raportul anual privind urmarirea comportarii constructiilor
energetice si hidrotehnice la Electrocentrale Paroseni.
Activitatile legate de urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se realizeaza in baza
prevederilor din :
-Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii
tehnice a acestora – ind. P130/99
-HGR 273/1994 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
indtalatii aferente acestora: norme de intocmire a Cartii tehnice a constructiei.
- STAS 2745/1990-Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice ;
- STAS 3349/1 - 1983. Prescriptii privind stabilirea gradului de agresivitate a apei ;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ;
- Hotarirea RENEL nr.3 din martie 1992 ;
-“Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor
din cadrul obiectivelor termoenergetice “ Ind. PE 732/1989;
-“Normativ de intretinere si reparatii curente pentru constructii energetice (cladiri si constructii speciale)”
Ind.PE731/1985;
-Metodologie unica de executie si prelucrare a masuratorilor de tasare - deplasare, executate prin metode
topografice, la constructiile existente in obiectivele termoenergetice din subordinea RENEL.
2015

Page 53
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

- HGR 766/1997 privind calitatea in constructii.

LISTA OBIECTELOR DE CONSTRUCTII SUPUSE URMARIRII COMPORTARII (2014)
Nr.
crt

Obs.

Cod
constructie

Clasa de import./
categoria de import

An PIF

C01
C01
FO3
C02

II/B
II/B
II/B
II/B

1956, 1957, 1959, 1960
2007
2007
1956, 1957, 1959, 1960

C02
C24
F23
C13
F26
C03

II/B
III/C
II/B
III/C
II/B
II/B

2007
2007
2007
1956-1964
2007
1956, 1957, 1959, 1960

X18
C39
X02

II/B
III/C
II/B

1956, 1957, 1959, 1960
1960
1999

X03
F06
F07
C38
F24
C23
C62
C23
C23
C22
F14
F17
F16
F15
C33
C33
C33
C33
C34
C34
C37

III/C
II/B
II/B
III/C
II/B
III/C
III/C
III/C
III/C
II/B
III/C
III/C
III/C
III/C
II/B
III/C
III/C
III/C
III/C
III/C
III/C

1999
1956, 1957, 1959, 1960
1956, 1957, 1959, 1960
1960
2007
2007
1999
1956, 1957, 1959, 1960
2007
1999
1999
1999
1999
1999
1956-1964
1981
1956-1964
1981
1956-1964
1981
1956

36.
37.
38.
39.

Cladire pentru sala turbine 3 X 50.
Cladire grup 4. 1x150MW
Fundatii TG 4
Cladire pentru sala cazane 3 X 270
t/h.
Cladire sala cazan corp buncare gr. 4.
Electrofiltre CAF
Fundatii cazan Gr.4
Statie electrica pompe Wedag
Fundatii mori de carbune Gr.4.
Cladire pentru sala buncari Gr.1÷
Gr.3.
Buncare de carbune Gr.1÷ Gr.3.
Banda 2A-B
Cos de fum Nr.2.
Statia de 110 kV
Canale gaze arse Gr.4.
Fundatii VAR.
Fundatii VGA.
Banda 3A-B
Structura electrofiltre Gr.4.
Statie electrica electrofiltre Gr.4.
Statie pompe recirculare.
Statii electrice electrofiltre Gr.1
Statie electrica electrofiltre CAF.
Sala CAF. Corp buncar.
Canale de gaze arse CAF.
Structura electrofiltre CAF
Fundatii VGA CAF.
Fundatii VAR CAF.
Cladire pentru statie tratare apa.
Cladire epurare chimica apa tratata.
Statie pompe apa demineralizata.
Rezervoare apa demineralizata.
Statie dedurizare veche.
Statie dedurizare noua.
Statia descarcare combustibil solid
nr.1.
Statia descarcare nr.2.
Statia de concasare.
Statia electrica concasare.
Culuoare benzi pentru transport.

C37
C13
C39
X04

III/C
III/C
III/C
III/C

40.
41.

Cladire pompe sare si bazine de sare.
Cladire statie centrala pompe.

X27
C35

III/C
III/C

2002
1956-1964
1956-1964
1956-1964 si in
constructie
1999
1956

42.

Casa comutare vane.

C36

III/C

1956

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Denumire constructie
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43.
44.
45.
46

Remiza PSI.
Statie de compresoare.
Magazie calda.
Magazie rece.

C63
C58
C12
C12

III/C
III/C
IV/D
IV/D

1987
1956
1987
1987

47.
48.
49.
50.
51.

Statie pompe ulei.
Magazie materiale noua.
Cladire corp diesel.
Turn racord Gr.4.
Statie pompe Wedag.

C52
C09
C05
C15
C11

III/C
III/C
III/C
III/C
II/B

2007
2002
2007
2007
1956-1964

52.

Camera de comanda carbune.

C20

III/C

1956-1964

53.

Camera de comanda pentru post trafo.

C53

II/B

1956-1964

54.

Camera derivatie 1.

C60

III/C

1956-1964

55.

Camera derivatie 2.

C61

III/C

1956-1964

56.

Camera derivatie 3.

C62

III/C

1956-1964

57.

Statia electrica servicii generale 6Kv.

C63

III/C

1956-1964

58.

Statia conexiune 6K.

C64

III/C

1956-1964

59.

C65

III/C

1956-1964

C66

III/C

1956-1964

61.

Statia electrica de 6/04Kv pentru
carbune.
Statia electrica de 6/04Kv langa
epurare chimica.
Statia pompe apa bruta.

C37

III/C

1999

62.

Cladire administrative. Corp anexa.

C08

III/C

1956

63.

Hala metalica pentru convertizoare si
celule 6Kv.
Atelier reparatii electrice si mecanice.

C10

III/C

2002

C09

III/C

2002

X26

III/C

2003

66.

Estacade suporti termoficare in
incinta.
Corp de garda cantina.

C67

III/C

1956

67.

Statia de concasare noua

C13

III/C

2011

68.

Statie pompe dren

C68

III/C

1960

69.
70.

Casa de poarta.
Cladire CTP

C64
C67

III/C
I/B

1965
2011

71.

Estacada B0A-B

C39

III/C

2011

72.

Estacada B9A-B

C40

III/C

2011

73.

Estacada B10A-B

C41

III/C

2011

74.

Estacada B11B

C42

III/C

2011

75.

Estacada B12B

C43

III/C

2011

76.

Turn To

X09

III/C

2011

77.

Turn T1

X10

III/C

2011

78.

Turn T2

X11

III/C

2011

79.

Turn T4

X12

III/C

2011

80.

Turn T5

X13

III/C

2011

81.

Statie pompe incendiu

C29

III/C

1960

Rezervor inmagazinare apa potabila
500mc
Rezervor inmagazinare apa incendiu
1000mc

C31

III/C

2011

C32

III/C

2011

60.

64.
65.

82.
83.
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84.

Cale de rulare MC1

85.

Statie de pompe apa bruta si bazine

86.

Magazie pompe carburant

87.

Rezervoare supraterane carburanti

88.

Hala metalica pompe termoficare

C39

III/C

1980

C31

III/C

1980

C33

III/C

1960

C45

III/C

1960

C55

III/C

1960

Continutul urmaririi curente a constructiilor se realizeaza pentru :
- deplasari si deformatii;
- starea de fisurare;
- dezvoltarea fenomenului de coroziune la beton si metal;
- starea hidoizolatiilor, etansarilor si celorlalte sisteme de protectie la beton si metal
- starea protectiilor si a sistemelor de protectie anticoroziva;
- controlul vizual interior si exterior privind starea generala a constructiilor si determinarea aparitiei
fenomenelor atipice, in vederea pastrarii capacitatii de exploatare in siguranta
Periodicitatea efectuarii observatiilor si reviziilor :
- revizii operative, in caz de necesitate;
- revizii trimestriale si revizia anuala;
- in perioada reviziei efectuate in cazuri speciale conform prevederilor din normativul PE 732/89.
Mijloace de urmarire curente folosite
- supravegerea starii tehnice a constructiilor se executa vizual, prin observare directa, atenta si detaliata
si cu ajutorul unor mijloace de masurare sau control, simple de uz curent.
Modul de pastrare si utilizare a datelor
- rezultatele observatiilor si constatarile rezultate din urmarirea curenta, precum si concluziile,
propunerile si solutiile de remediere, se consemneaza in "Registrul de revizii" si anexele sale:
- note tehnice;
- procese verbale de constatare
- dispozitii de santier pentru executarea lucrarilor
In caz de necesitate se stabilesc expertizele tehnice necesare, proiectele si lucrarile de reparatii care
sa refaca aptitudinea de exploatare in siguranta a constructiei respective.
In cursul anului 2007, SC ISPE SA Bucuresti a executat expertizarea tehnica a cladirilor SC
Electrocentrale SA, cu propuneri de remediere. Conform Raportului, incadrarea cladirilor s-a realizat :
-conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a Regulamentului privind calitatea in
constructii, aprobat prin HGR nr. 766/1997 si a Metodologiei pentru stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, aprobata cu ordinul MLPAT nr. 32/N/1995, cladirile care alcatuiesc Cladirea Bloc
Principal 1-4 (inclusiv estacada) si Cladirea Diesel se incadreaza in categoria de impurtanta B
(deosebita).
-cladirile care alcatuiesc Blocul CAF si Cladirea Statiei Pompe Recirculare se incadreaza in categoria
de importanta C (normala).
-conform Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor indicativ P 100/1992:
-cladirile Bloc Principal 1-4 (inclusiv estacada) si Cladirea Diesel – se incadreaza in clasa de
importanta I
-cladirile CAF si Cladirea Statiei Pompe Recirculare se incadreaza in categoria de importanta II.
Din informatiile puse la dispozitie de beneficiar, respectiv descrierea obiectivelor construite pe
amplasamentul CET Paroseni rezulta ca materialele utilizate pentru constructia cladirilor, platformelor de
fabricatie si depozitare sunt in general :
 structuri din beton armat ;
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 plansee din beton ;
 caramida ;
 structuri metalice (chesoane pentru acoperis, tamplarie metalica) ;
 hidroizolatie din membrane pluvitec ;
 structuri din lemn ;
 pardoseli din beton, gresie antiacida, mozaic ;
 tigla, tabla ondulata.
Obiectivele construite din cadrul CET Paroseni nu au in componenta materiale de constructie cu continut
de asbest, respectiv placi din azbociment.
*
*

*

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor existente pe amplasamentul Electrocentrale Paroseni
se executa in conformitate cu legislatia in vigoare de catre responsabilul (UCC) de urmarire a comportarii
in timp a constructiilor si un institut specializat in studii si proiectare in domeniul energetic.
A.II.13. RASPUNS DE URGENTA
Activitatile din cadrul Electrocentrale Paroseni se desfasoara in conformitate cu Sistemul de
management integrat calitate, mediu SSM certificat si implementat in cadrul tuturor entitatilor
organizatorice din cadrul societatii si intreg personalul are responsabilitatea si obligativitatea de a respecta
prevederile din documentatia sistemului.
Conform Declaratiei de politica si angajament ale conducerii (Anexa 24) in domeniile calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca, principalele obiective sunt:
-satisfacerea cerintelor, nevoilor si asteptarilor clientilor prin oferirea de produse /servicii de calitate,
respectand in acelasi timp cerintele de protectia mediului inconjurator
-conformarea cu cerintele legale, de reglementare si cu alte cerinte in domeniul calitatii, mediului si al
sanatatii si securitatii ocupationale
-constientizarea intregului personal in ceea ce priveste necesitatea de a produce calitate
-desfasurarea de activitati de cercetare geologica prin foraje subterane
-dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile
-prevenirea poluarii mediului inconjurator si producerii accidentelor cu risc major in care sunt implicate
substante periculoase prin reducerea impactului activitatilor specfice asupra mediului
-imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate ocupationala pentru satisfacerea cerintelor consumatorilor
-prevenirea imbolnavirilor profesionale si a producerii accidentelor de munca
-asigurarea profitabilitatii organizatiei
-imbunatatirea performantei in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca asigurand un nivel de risc
acceptabil pentru toate locurile de munca prin instruirea personalului, efectuarea controlului medical
periodic si asigurarea echipamentului de protectia muncii adecvat
Societatea are elaborate :
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, care stabileste modul de actiune,
punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
- Planul de urgenta pentru protectie civila, contine planificarea masurilor specifice pentru
reducerea riscurilor asupra sanatatii personalului de deservire, factorilor de mediu si integritatii
bunurilor materiale in cazul producerii unor evenimente periculoase (accident chimic, incendiu,
explozii);
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-

Planul de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, stabileste modul de actiune, masurile
de aparare, echipele si mijloacele de interventie impotriva inundatiilor;
Raportul de Securitate (martie 2010) pentru utilizarea şi depozitarea in amplasament a
substantei chimice periculoase - HIDRAT DE HIDRAZINA 24 (N 2 H 4 ) - cu concentratie 15 %,
care depaseste cantitatea relevanta de 2 tone conform Anexei 1, partea 1 a HG nr. 804/2007.
Program de reducere progresiva a emisiilor de SO2, NOx si pulberi pentru Instalatia mare
de ardere nr. 2 - 2005

Raportul de securitate prezinta in mod complex :
-Sistemul de management al securitatii si organizarea obiectivului in vederea prevenirii
accidentelor majore;
-mediul in care este amplasat obiectivul, cu identificarea instalatiilor, zonelor si populatiei
susceptibile de afectare;
-descrierea instalatiilor si a substantelor, cu indicarea pericolelor si efectelor induse pentru om si
mediu in conditiile producerii unui accident major, descrierea măsurilor preventive propuse;
-identificarea si analiza riscurilor accidentale si metodele de prevenire;
-masurile de protectie si de interventie rapida pentru limitarea consecintelor unui accident.
Rezultatele analizei calitative de risc arată că majoritatea scenariile de accident luate în
considerare prezintă un risc scăzut sau moderat. Nivelul scăzut al riscurilor se datorează în principal
nivelului tehnic ridicat al instalaţiilor precum şi dotărilor de securitate existente.
Incendiile şi exploziile la substanţele considerate pot avea consecinţe considerate majore. Deversările vor
genera consecinţe mai mici.
Scenariile din cadrul Raportului de securitate prezintă un nivel de risc sub limita de acceptabilitate, deci
principalele măsuri care sa reduca riscul sunt cele privind verificarea mentenaţei instalatiilor, întreţinerea
în stare corespunzătoare a instalaţiilor, depozitelor şi organizarea instruirii personalului operativ si de
interventie.
A.III. TRECUTUL TERENULUI
Principalele activitati desfasurate pe amplasamentul CETE Paroseni sunt legate de dezvoltarea
Vaii Jiului in a doua jumatate a secolului trecut. Reperele de dezvoltare ale societatii sunt :
-1953 – Se incepe organizarea de santier pentru ICT Paroseni
-1955 – se finalizeaza lucrarile la Cazanul nr. 1 de 230 t/h cu circulatie naturala
-1956 – se pune in functiune primul grup de 50 MW – o turbina de condensatie (primul grup din tara si
cel mai mare la acea vreme)
-1957 –se pune in functiune turbina nr. 2 de 50 Mw de condensatie
-1963 – se incepe organizarea de santier pentru construirea Grupului nr. 4 de 150 MW – finalizata in 1964
(Cazan nr. 4 si turbina nr. 4)
-1966 – punere in functiune Statie de 220 kV si autotransformatorul de 125 MVA
- 1980 – lucrari de transformare a primei turbine de 50 MW (turbina nr. 2)
-1982-1983 – se finalizeaza lucrarile de transformare a turbinelor nr. 1 si 3 din turbine de condensatie in
turbine de termoficare cu priza reglabila
-pana in 1988 –lucrari de modernizare cazane, filtre pentru retinere cenusa, turnuri de racire, inlocuire
aparataj electric, etc.
-1989 – retragerea din exploatare a Cazanului nr. 4 pentru executia de lucrari de retehnologizare,
modernizare si investitii cu scopul de transformare din grup de condensatie in grup de termoficare
-1999 – s-a dat in folosinta CAF-ul pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzirea
locuintelor si livrarea apei calde menajere in localitatile din Valea Jiului
- 2007 – s-a pus in functiune grupul nr. 4 retehnologizat
- 2009 – se retrage din exploatare Grupurile energetice aferente IMA 1.
- 2010 - se pune in functiune CTP
- 2012 - incepere lucrari la FGD si DSS
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A.IV. RECUNOASTEREA TERENULUI
A.IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE
Monitorizarea calitatii solului in cadrul CET Paroseni s-a realizat conform solicitarilor din Autorizatia
Integrata de Mediu nr. 16/2007, revizuita in data de 03.06.2010.
Din evaluarea activitatilor CET Paroseni, poluarea solului si subsolului poate avea loc datorita :
- aparitiei unor incidente la vehicularea/manipularea materiilor prime de natura chimica (acid
clorhidric, hidroxid de sodiu, hidrazina, apa amoniacala, uleiuri minerale, hipoclorit de sodiu), precum si
a combustibilului lichid – motorina;
- fisurilor/neetanseitatilor platformelor instalatiilor in care se vehiculeaza produsi poluanti;
- neetanseitatilor din retelele de canalizare ape chimic impure si exploatarea necorespunzatoare a
acestora;
- dispersiei nedirijate a emisiilor de pulberi (din activitatile de vehiculare si procesare a carbunelui)
- dispersiei dirijate a gazelor de ardere.
Procesele tehnologice in care se vehiculeaza substante chimice sunt :
-obtinerea apei demineralizate utilizata pentru adaos in circuitul termic,
-obtinerea apei dedurizate - utilizata pentru adaos in circuitul de termoficare
-conditionarea apei de alimentare si a condensatului de baza treapta II din circuitul
termomecanic,
-neutralizare a apelor chimic impure
-clorinarea apelor menajere epurate.
Principalele masuri luate in cadrul societatii in vederea evitarii poluarii solului cu substante chimice
sunt :
- executia de cuve de retentie etanse din beton (si placate dupa caz cu materiale antiacide) atat
pentru gospodarirea de lubrifianti cat si pentru depozitele de substante chimice aferente Statiei de
tratare chimica a apei;
- cisternele si rezervoarele de substante chimice au traseele de conducte pozitionate in interiorul
cuvei de retentie;
- cuva de retentie de la Statia de tratare chimica a apei este conectata prin canalizare la bazinele de
omogenizare.
- cisternele si rezervoarele de substante chimice sunt proiectate in cuve dimensionate astfel incat sa
fie captate toate scurgerile posibile.
- depozitul de carbune are pe suprafata sa guri de drenare a apelor pluviale sau de stropire spre
rigolele colectoare (cu evacuare in separator de suspensii dotat cu camin antifoc).
- depozitarea substantelor chimice aprovizionate in butoaie (hidrazina, apa amoniacala, hipoclorit
de sodiu) se face in locuri special amenajate, spatii inchise, betonate si ventilate.

A.IV.2. CALITATEA SOLULUI
Investigatiile privind calitatea solului in incinta amplasamentului CET Paroseni, s-au efectuat anual
conform solicitarilor din Autorizatia Integrata de Mediu nr. 16/2007, revizuita in data de 03.06.2010.
Prin AIM se solicita compararea valorilor masurate pentru indicatorii de calitate determinati cu cele din
investigatiile realizate la intocmirea Raportului de amplasament (2007), in scopul observarii dinamicii
concentratiei de metale grele in sol.
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In tabelul urmator prezentam valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati in
probele de sol recoltate pe o adancime (0-10 cm) din incinta CET Paroseni, in intervalul de timp 2007 –
2010.
Coordonatele geografice in proiectia Stereo 70 pt. profilul din care au fost prelevate probele de sol sunt:
X 431096.417
Y 364391.287
Valori de referinta pentru urme de elemente
chimice in sol conform Ordinului 756/97
Prag de
Prag de alerta
Valoare
interventie
Tipuri de
determinata
Tipuri de
Valoare
folosinte
pt. anul
folosinte
normala
2010
Mai putin
Mai putin
sensibile
sensibile
12,11
44,5
20
250
500
67,8
20
200
500
1,8
1
5
10
48,2
20
250
1000

Simbol proba / Valoare determinata
Nr.
crt

Incercare
executata

UM

Valoare
inregistrata
la momentul
autorizarii

Valoare
determinata
pt. anul
2009

1
2
3
4
5

Umiditate
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb

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

0.522
0.365
0.012
0.814

16.4
215
<0.1
18.3

6

Mercur

mg/kg s.u.

<0.14

<0.1

0,252

0,1

4

10

7
8

Zinc
Crom total
Total
hidrocarburi
din petrol
Arsen
Seleniu
Vanadiu

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

1.94
0.86

69.7
36.9

90,9
28

100
30

700
300

1500
600

mg/kg s.u.

540

89.6

144

<100

1000

2000

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

<0.13
<0.076
<0.008

2.3
<1
8.3

2,4
< 0,13*
33,65

5
1
50

25
10
200

50
20
400

9
10
11
12

*limita de detectie a metodei
Interpretarea rezultatelor
Compararea rezultatelor determinarilor analitice cu valorile limita impuse prin Ordinul 756/1997 a
condus la concluzia ca valorile indicatorilor analizati se situeaza pentru anul 2010 sub valorile pragului de
alerta pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila.
Dinamica concentratiei indicatorilor de calitate urmariti in sol releva pentru anul 2010 urmatoarele
caracteristici:
- nichel, crom – concentratia scade sub valoarea pragului de alerta
- cupru, cadmiu, plumb, mercur, hidrocarburi din petrol – concentratia creste peste valoarea
normala, dar se situeaza mult sub valoarea pragului de alerta
- zinc, arseniu, vanadiu – concentratia creste putin in domeniul situat sub valoarea normala.
*
*

*

În urma investigatiilor efectuate asupra calitatii solului din incinta CET Paroseni in
perioada 2007 - 2010, s-a evidentiat un nivel scazut de incarcare a solului cu metale grele. Pentru
2010 valorile indicatorilor analizati se situeaza sub valorile de prag de alerta pentru solurile cu
folosinta mai putin sensibila impuse prin Ordinul 756/1997.
A.IV.3. CALITATEA PANZEI FREATICE
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In cadrul amplasamentului CET Paroseni exista 2 foraje de control a calitatii panzei freatice
pentru urmarirea efectelor induse de activitatile derulate in zona de amplasament.
Amplasarea celor 2 foraje de control în perimetrul societatii este prezentata in planul de situatie.
FC 1 –in amonte de societate, fata de directia de curgere a apei freatice
FC 2 –in aval de societate
Directia de curgere a panzei freatice spre malul drept al Jiului, pe care se afla amplasamentul CET
Paroseni este de la SV catre NE.
Apa subterană este cantonată într-un strat de pietriş cu bolovăniş deasupra unui strat de marnă, nivelul
acviferului fiind variabil de la adâncimea de 2,0 m la 3,0 m. (conform fiselor litologice realizate). Nivelul
acviferului suferă variaţii în timp, fiind condiţionat de anotimp, volumul de precipitaţii şi de nivelul râului
Jiu care colectează acest acvifer.
Monitorizarea calitatii apelor subterane este realizata lunar conform AGA nr. 165/2014, prin
efectuarea de analize de catre un laborator acreditat si laboratorul propriu.

In tabelul urmator prezentam valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati
in 2014, in probele de apa prelevate din forajul de control situat in incinta CET Paroseni,
in aval de societate (FC 2).
I. Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 207/11.09.2013 valabila pana la
15.06.2014

luna

pH

sulfati

Incinta
sulfuri si
hidrogen
cloruri
sulfurat

fier total
ionic

ian
min
media
max
CMA

7,01
153,8
3,51
<0,04
0,0056
7,010
153,800
3,510
0,04
0,006
7,010
153,800
3,510
0,04
0,006
7,010
153,800
3,510
0,04
0,006
6,5 - 9,5
250
250
100
200
u.pH
mg/l
mg/l
ug/l
mg/l
analize semestriale dintre care una anuala cu un laborator acreditat

azot
amoniacal
0,0621
0,062
0,062
0,062
0,5
mg/l

II. Conform autorizatiei nr. 165/15.07.2014 valabila pana la 31.07.2015
luna
dec
min
media
max

pH

sulfati

6,56
6,560
6,560
6,560

55,86
55,860
55,860
55,860

Incinta
sulfuri si
cloruri
hidrogen
sulfurat
3,888
<0,04
3,888
<0.04
3,888
<0.04
3,888
<0.04

fier total
ionic
0,7769
0,777
0,777
0,777

6,5 9,5
250
250
100
200
u.pH
mg/l
mg/l
ug/l
mg/l
analize semestriale dintre care una anuala cu un laborator acreditat
CMA

azot
amoniacal
0,4851
0,485
0,485
0,485

0,5
mg/l

Interpretarea rezultatelor
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Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse prin Legea 458/2002
modificata si completata cu Legea 311/2004 a evidentiat urmatoarele concluzii:
-nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita maxim admise pentru indicatorii de calitate pH, amoniu,
cloruri, sulfati, sulfuri si hidrogen sulfurat.
*
*

*

A.IV.4
CALITATEA
EMISIILOR
GAZOASE
ASOCIATE
ACTIVITĂTILOR
ELECTROCENTRALE PAROSENI
Ca urmare a activitatii desfasurate de CET Paroşeni in atmosfera sunt evacuati poluanti specifici
sub forma de emisii dirijate si emisii difuze .
Instalatiile principale unde se identifica atat emisii dirijate cat si emisii difuze sunt pentru :
a. Atelier exploatare combustibil
- Instalatie alimentare cu combustibil solid
b. Grupul energetic nr. 4 :
- Cazan energetic de 540 t/h:
- Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă
c. Cazanul de apă fierbinte de 103,2 Gcal/h (CAF) si Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă
aferenta
d Instalatii conexe Grupului Energetic nr. 4
- Centrala termica de pornire de 150 MW (CTP) pentru cele 2 cazane
e. Atelier exploatare chimic
- Staţia de tratare chimică a apei
d. Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
Emisii dirijate pot rezultata de la :
- Cazan bloc energetic de 540 t/h
- Cazanul de apa fierbinte de 103,2 gcal/h
- Centrala termica de pornire de 150 MW (CTP)
Emisii difuze pot rezultate de la :
- Instalatie alimentare cu combustibil solid
- Grupul energetic 4 si Cazanul de apă fierbinte (sistemul de alimentare a arzatorului,
respectiv in operatiile: alimentare buncare carbune; macinare carbune in mori, transport
pe benzi si evacuarea prin palnii a zgurii si cenusii)
- Atelier exploatare chimic - Statia de tratare chimica a apei (Statia de neutralizare ape
chimic impure)
- instalatia de desulfurare a gazelor de ardere: gospodaria de calcar si gips uscat
A.IV.4.1 Emisii dirijate
Amplasarea surselor de emisii dirijate este prezentata in Planul de situatie anexat.
Identificarea surselor de emisii dirijate
a. Cazan de abur – C4 de 540 t/h si Cazan de apa fierbinte - CAF de 103,2 Gcal/h
Combustibil utilizat : huila si gaz metan
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Poluanti emisi:
- Noxele specifice arderii combustibililor in cazane, conform Ghidului National al emisiilor de poluanti
sunt: CO 2, CO, CH 4 , N 2 O, NO x , SO 2 , As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Hg, si pulberi.
Poluantii limitati in conformitate cu Legea 278/2013, sunt: SO 2 , NO x , si pulberi.
- localizarea surselor de emisie dirijata : gazele reziduale rezultate din arderea combustibililor solizi
sau gazosi la C 4 de 540 t/h si CAF de 103,2 Gcal/h sunt evacuate printr-un cos comun aferent instalatiei
de desulfurare. Inainte de a fi evacuate in atmosfera, gazele reziduale sunt fíltrate prin sisteme de reducere
a pulberilor de tip electrofiltre apoi prin instalatia de desulfurare. (Anexa 25 -Schema circuit aer si gaze
de ardere)
Parametrii fizici
- dimensiuni surse dirijate : H= 60 m ; sectiune circulara: D= 4.7 m ; in caz de avarie gazele vor fi
evacuate pe cosul de fum cu H = 160m si Dv=7 m, doar pentru perioade scurte de timp
- debit volumetric in punctul de masurare continua a poluantilor (mediu):
- Q v =575.300 mc/h; ( volum gaze curate uscat)
- Q v0 = 682.363 mc/h ( volum gaze curate umed)
- Temperatura gaze ardere= 51,8C
- mediul in care se evacueaza : atmosfera , continuu pe durata procesului tehnologic;
- limitele maxime admise : Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca VLE stabilite de Anexa nr. 5,
Partea I, din legea 278/2013, la un continut de 6% O 2 in gazele reziduale. Valorile limita de emisie
recomandate de sunt prezentate in tabelul nr. A.IV.4.1
Tabel nr A IV.4.1 Limitele de emisie in aer in conformitate cu Legea. nr. 278/2013
Sursa/Putere termica

Substanta
Poluanta

Combustibil solid
IMA 2 : 587 MWt
pulberi
- Cazan de abur – de 540 SO 2
t/h (C4)
NO x
- Cazan de apa fierbinte
(CAF) de 103,2 Gcal/h

VLE [mg/Nmc] cf. HG VLE
440/2010
incepand
cu 2016
[mg/Nmc]
Cf. Legii
278/2013
50
400
500

20
200
200

A.IV.4.1.1. Sisteme de reducere :
Electrofiltre
Pentru desprafuirea gazelor de ardere rezultate in urma arderii combustibililor la cele doua cazane
(C4 de 540 t/h si Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h), exista trei electrofltre. Cazanul de abur de 540
t/h este prevazut cu 2 electrofiltre cu 3 campuri iar CAF este prevazut cu un electrofiltru cu 4 campuri.
Principiul de functionare a electrofiltrelor: in interiorul separatoarelor de praf este generat un camp
electrostatic puternic, generat de diferenta de tensiune electrica intre electrozi (30-70KV), gazele arse sunt
ionizate la trecerea prin campul electrostatic, iar pulberile solide aflate in suspensie sunt colectate pe
electrozii de depunere. Acesti electrozi sunt scuturati periodic (in mod automat), cenusa fiind colectata in
zona inferioara a electrofiltrelor si evacuata hidraulic spre depozitul de cenusa, prin intermediul pompelor
Bagger.
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Eficienta de retinere a particulelor solide la:
- electrofiltrele aferente C4 este de :
- 99.95 % - la utilizarea carbunelui de garantie
- 99.88 % - la utilizarea carbunelui cel mai slab

- electrofiltrele aferente CAF este de :
- 99,20%.
Debitului volumetric de gaze arse pentru :
- Cazanul energetic de 540 t/h este de:
- 617.700N m3/h la utilizarea carbunelui de garantie ;
- 660.800 N m3/h la utilizarea carbunelui cel mai slab.
- Cazanul de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h (CAF) este de:
- 370.000N m3/h
Arzatoare cu NOx redus
Cazanul de abur de 540 t/h este prevazut cu arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx redus, in
număr de 16; arzătoarele de cărbune pulverizat sunt prevăzute cu două trepte de combustie, in care NOx
poate fi redus pentru toate incărcările şi calităţile combustibilului solid avut in vedere. (Anexa 26 -Schita
cu sectiunea arzatorului cu NO x redus)
Instalatii de desulfurare
In vederea reducerii continutului de bioxid de sulf din gazele de ardere provenind din utilizarea
combustibililor fosili in cazanul de abur de 540 t/h si in cazanul de apa fierbinte de 103Gcal/h,
Electrocentrale Paroseni a prevazut montarea unei instalatii de desulfurare. Volumul de gaze de ardere
pentru care s-a dimensionat instalatia de desulfurare este cuprins intre 315.200 – 660.800 Nm3/h. Valorile
temperaturii si presiunii gazelor de ardere la intrarea in electrofiltru au valori cuprinse intre 135-136 C si
respectiv 3,3kPa. Cantitatea de SO 2 din gazele de ardere este 2560 – 2750 ppm, (7316 – 7860 Nm3/h).
Gazele de ardere care urmeaza a fi tratate sunt preluate dupa ventilatoarele de gaze de ardere existente,
aferente cazanului de abur nr. 4 de 540 t/h si CAF-ului de 103,2 Gcal/h prin intermediul a doua canale de
gaze de ardere si trimise la instalatia de desulfurare.
Instalatia de desulfurare umeda cu calcar este formata din :
- Instalatia de absorbtie propriu-zisa ;
- Instalatia de preparare a suspensiei de calcar ;
- Instalatia de dehidratare a produsului secundar, gipsul.
Instalatia de absorbtie a SO 2
Gazele de ardere sunt tratate intr-un absorber de tip turn cu inaltimea de circa 30,0 m. Gazele de
ardere intra in absorber la o cota in jur de + 10,0 si ies prin partea superioara a acestuia, fiind spalate prin
pulverizare cu suspensie de calcar.
Suspensia de calcar este introdusa in absorber cu ajutorul pompelor din rezervorul de suspensii de
calcar.
In partea inferioara a turnului absorberului are loc o circulatie continua a suspensiei de calcar.
Aceasta se realizeaza prin intermediul pompelor de recirculare, care sunt amplasate langa absorber.
In cazuri accidentale cand in absorber apar diverse avarii, solutia din partea inferioara este
evacuata spre un rezervor de avarie (D = 10,0 m), care va putea prelua intregul volum, iar dupa efectuarea
reparatiilor, aceasta este recuperata.
In partea superioara a turnului absorber gazele de ardere desulfurate trec prin separatoarele de
picaturi in vederea colectarii vaporilor si a particulelor de praf si de gips.
Separatoarele de picaturi sunt curatate periodic cu apa.
Datorita contactului cu suspensia de calcar gazele de ardere se racesc in absorber, ajungand la o
temperatura de circa 50-60C, care este sub temperatura de roua acida.
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Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum de 60,0 m si diametrul de 4,7 m.
In tabelul nr A IV.4.2 sunt prezentate caracteristicile gazelor de ardere dupa retinearea SO 2 in instalatia
de desulfurare umeda:
Tabel A IV.4.2 Caracteristicile gazelor de ardere - instalatia de desulfurare prin procedeul umed cu
calcar :
Absorber
Gaze de ardere
UM
La intrare
La iesire (mediu)
Volum
Nm3/h
660.800
575.300 uscat si
682.363 umed
Temperatura
136
51,8
C
Continut SO 2
mg/ Nm3
7316-7860
400
3
Continut de pulberi
mg/ Nm
100-50
50-30
(Anexa 27 Schema de principiu a instalatiei de desulfurare a gazelor)
In urma analizei alternativelor din studiul de prefezabilitate s-a ales solutia desulfurarii prin
metoda umeda cu piatra de calcar.
NOTA:

Stadiul lucrarilor realizate privind investitia “ instalatie de desulfurare a gezelor
Pana la ora actuala au fost realizate:
- Studiul de prefezabilitate;
- Studiu de fezabilitate
- Actualizarea studiului de fezabilitate si deviz general la 02.03.2009;
- S-a obtinut certificat de urbanism, avize si acorduri necesare pentru obtinerea autorizatiei de
construire
- S-au aprobat prin HG nr. 549/06.5.2009 a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
In cadrul investitiei sunt cuprinse si lucrarile de demolare etapa 3 x 50 pentru eliberarea amplasamentului
pentru care au fost realizate:
- Proiectul de demolare etapa I si II
- Certificatul de urbanism, avizele si acordurile, autorizatia de desfiintare
- Au fost efectuate lucrarile de demolare et. I
- A fost organizata licitatia internationala pentru realizarea investitiei si s-au deschis ofertele.
- S-a semnat contractul de executie
- s-a semnat contractul de subimprumut
- s-a efectuat prima tragere, contractul de executie a intrat in efectivitate
- sunt realizate lucrari in procent de 87,35
A.IV.4.1.2 Nivelul actual al emisiilor
- Cazan de abur de 540 t/h
Electrocentrale Paroseni realizeaza monitorizarea emisiilor tehnologice si calitatea factorilor de mediu :
Poluantii gazosi emisi de Blocul energetic nr. 4 sunt monitorizati continuu. Aparatele de masura
sunt montate pe canalale de gaze arse, toate datele fiind transmise la DCS in camera de comanda a
blocului nr. 4. Datele de monitorizare sunt stocate in DCS, iar operatorul poate vizualiza valorile
instantanee de monitorizare, imprima aceste valori sau istoricul monitorizarii. Valorile obtinute din
monitorizare sunt raportate anual. In tabelul A IV.4.4 sunt prezentate valorile privind concentratia
poluantilor in emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibililor la Cazanul C4 raportate la limitele
prevazute in 278/2014. Aceste valori sunt preluate din Raportul anual de Monitorizare – 2014.
Tabel A IV.4.4 Nivelul emisiilor conform Raportului Anual de Monitorizare – 2014 (RAM 2014) :
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Putere termica

Substanta
Poluanta

VLE [mg/Nmc]
Conform
H.G.440/2010

Pulberi
SO 2

50
400
incepand
31.12.2010
500
incepand
31.12.2010
200
incepand
01.01.2016

VLE
[mg/Nmc]

cu

Nivel emisii in aer Conform
Raportului
Anual
de
Monitorizare – 2014 (RAM
2014)
Cazan energetic (C4)
[mg/Nmc]*
26.78
3777.27

cu

137.5

Combustibil solid

- Cazan Bloc 4 de 540 t/h

NO x

cu

* Valori medii obtinute din monitorizare continua la Cazan Bloc 4, raportate la 278/2013, la un continut
de 6% O 2 in gazele reziduale.
Concluzie: Se observa incadrarea acestora in limitele impuse de 278/2013 mai putin pentru SO 2
care depaseste de aprox. 9 ori valoarea recomandata.
- Cazanul de Apa Fierbinte de 103,2 Gcal/h
CAF functioneaza in perioadele programate de reparatii/intretinere ale Cazanului C4 sau in
perioadele reci cand temperaturile scad sub - 10C motiv pentru care este monitorizat discontinuu; In anul
2014 CAF a functionat 120 ore , in perioade scurte, motiv pentru care nu s-au efectuat masurari.
b. Centrala termica de pornire pentru grupul nr. 4 de 13909 kW
- Poluanti emisi : gaze de ardere - pulberi , CO, SO 2 , NO x
- Localizarea surselor : 2 cazane abur (2 x 20 t/h) ignitubulare cu 3 drumuri de gaze arse pentru
producerea aburului supraincalzit, de provenienta LOOS INTERNATIONAL
- Combustibil utilizat : gaz metan
- Dimensiuni surse dirijate : H=30 m ; diametru = 1,4 m ; sectiune : 1,5386 m2
- Mediul in care se evacueaza : in atmosfera ;
- Monitorizare – deoarece puterea termica este mai mica de 50 MW nu este instalatie IPPC si nu face
parte din in programul de monitorizare al societatii.
A.IV.4.2. Emisii Fugitive
Emisii fugitive pot rezulta de la :
 Instalatia alimentare cu combustibil solid (benzi transportoare, buncari, mori)
 Grupul energetic 4 si Cazanul de apă fierbinte (sistemul de alimentare a arzatorului,
respectiv in operatiile: alimentare buncare carbune; macinare carbune in mori, transport pe
benzi si evacuarea prin palnii a zgurii si cenusii).
Poluanti emisi : pulberi
Sisteme de reducere
Instalatia de transport pe benzi este prevazuta cu echipamente de captare a prafului de carbune cu filtre
saci si autoscuturare si instalatie de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarilor.
 Atelier exploatare chimic
- statia de tratare chimica a apei (Statia de neutralizare ape chimic impure)
Poluanti emisi : vapori acid clorhidric la alimentarea rezervorului de stocare
Sisteme de reducere
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Acidul clorhidric este depozitat în 2 cisterne verticale de 40 mc. Descărcarea din cisternele CF se
face prin traseu conducte prin pompare. Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe o platforma protejata
antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Cisternele sunt prevazute si
cu instalatie de captare gaze HCl, gaze ce sunt neutralizate cu solutie diluata de hidroxid de sodiu.
A.IV.4.3. Cantitati anuale de poluanti emisi
In conformitate cu prevederile HG 140/2008 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi din
activitatile care intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale, operatorii care desfasoara
una sau mai multe activitati mentionate in anexa nr. 1 la aceasta ordonanta trebuie sa raporteze
autoritatilor locale pentru protectia mediului emisiile in aer si apa pentru toti poluantii pentru care valorile
de prag specificate in anexa 5 ale acestui HG sunt depasite.
Pentru societatile care detin Instalatii de combustie > 50 MW, lista poluantilor posibil a fi emisi
in aer cuprinde : CH 4 , CO, CO 2 , N 2 O, NOx, SOx, As, Cd, Cr, Ni, Pb si compusii lor, PCDD + PCDF
(dioxizi + furanzi), HAP, Cloruri si compusi anorganici, Floruri si compusi anorganici, PM 10;
In anul 2014 cantitatile de poluanti emisi au fost de :
- SO 2 : 13611.71 t/an
- NOx: 499.5 t/an
- Pulberi:99.3 t/an
Deoarece instalatiile mari de ardere intra sub incidenta reglementarilor privind controlul integrat
al poluarii, masurile luate pentru incadrarea in valorile limita de emisie au constat in:
- Reabilitarea grupului 4, de modificare a acestuia din condensatie pura in cogenerare (in
concordanta cu BAT) – finalizat in 2010
- Modernizarea electrofiltrelor la C4 (ESP) pentru realizarea unui grad de retinere de
99,95% - finalizat in 31.12.2006
- Montare la Cazanul energetic 4 (C4) de arzatoare cu continut scazut de NO x dispuse pe
2 nivele de combustie – finalizat in 31.12.2006
- Montarea unei instalatii de desulfurare care sa preia gazele de ardere evacuate atat de la
cazanul 4 cat si de la CAF – in curs de finalizare
Emisii de CO 2
In conformitate cu HG nr. 780/14.06.2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, emisiile de CO2 rezultate din instalatie sunt reglementate
prin Autorizatia nr. 35/2012 privind „Emisiile de gaze cu efect de sera“ ( Anexa 12.) in baza careia CET
Paroseni trebuie sa prezinte in primul trimestru al fiecarui an un raport de monitorizare a gazelor cu efect
de sera, acesta fiind intocmit in baza planului de masuri privind monitorizarea si raportarea gazelor cu
efect de sera aprobat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
Operatorul are obligatia de a restitui , pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an, un numar
de certificate de gaze cu efect de sera, egal cu numarul total de emisii de gaze cu efect de sera provenite
de la instalatia respectiva in anul anterior, prezentate in raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze
cu efect de sera.
Astfel, pentru 2014 s-a raportat o cantitate de CO 2 : 884.101 t/an.
A.IV.4.4
MODELAREA MATEMATICĂ A DISPERSIEI POLUANTILOR EMISI IN
ATMOSFERĂ DE SURSELE STATIONARE AFERENTE SE PAROSENI
Caracterizarea climatologica si de dispersie
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O masa de poluanti evacuata in atmosfera este supusa unui proces de dispersie care determina
scaderea concentratiei de poluanti pe masura departarii de sursa.
Dispersia poluantilor depinde de o serie de factori care actioneaza simultan :
- factorii ce caracterizeaza sursa de emisii, respectiv inaltimea fizica a cosului de evacuare, diametrul la
varf al acestuia, viteza si temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuata in unitatea de
timp si proprietatile fizico - chimice ale poluantului;
- factorii care caracterizeaza mediul aerian in care are loc emisia si care determina imprastierea orizontala
si verticala a poluantilor (factorii meteorologici);
- factorii care caracterizeaza zona in care are loc emisia (orografia si rugozitatea terenului).
Diversele zone au posibilitati diferite de dispersie, astfel incat aceeasi cantitate de poluanti
evacuata in atmosfera in conditii similare are ca rezultat atingerea unor concentratii la sol diferite de la o
zona la alta, in functie de caracteristicile atmosferice si orografice ale zonei respective.
Cunoasterea proportiei in care se realizeaza intr-o zona data acele caracteristici atmosferice care
franeaza sau favorizeaza difuzia poluantilor permite estimarea posibilitatilor de dispersie precum si
determinarea calitativa si cantitativa a concentratiilor de poluanti.
Dintre factorii meteorologici care determina dispersia poluantilor, hotaratori sunt vantul,
caracterizat prin directie , viteza si stratificarea termica a atmosferei.
Directia vantului este elementul care determina directia de deplasare a masei de poluant.
Concentratia poluantilor este maxima pe axa vantului si descreste odata cu departarea de ea. Difuzia
poluantilor nu are loc imediat ce acestia parasesc cosul. Datorita vitezei proprii de iesire a jetului de gaze,
a diferentei de temperatura dintre cea de evacuare a gazului si cea a mediului, pana de poluant isi va
continua miscarea ascendenta pana isi pierde viteza initiala, iar temperatura sa o egaleaza pe cea a
mediului. Inaltimea fizica a cosului plus suprainaltimea penei de poluanti datorita efectelor termice si
dinamice constituie inaltimea efectiva a cosului.
Viteza vantului determina valoarea concentratiei de poluant atat direct cat si prin intermediul
inaltimii efective a penei de poluant. Valoarea concentratiei la nivelul solului este, in anumite limite,
invers proportionala cu valoarea vitezei vantului. In acelasi timp, o crestere a vitezei vantului are ca efect
o scadere a inaltimii efective a penei de poluant si in consecinta o crestere a concentratiei. Astfel, exista o
valoare critica a vitezei vantului specifica fiecarei surse de poluare, pentru care se obtine cea mai mare
concentratie de poluant.
Un alt parametru determinant in difuzia poluantilor este turbulenta care este intim legata de
structura verticala a temperaturii aerului. Aceasta determina starea de stabilitate a atmosferei care, la
randul ei, genereaza miscarile verticale ale aerului. Exista trei tipuri principale de stratificare: stabila,
neutra si instabila.
CARACTERISTICI CLIMATICE
Regimul climatic, specificităţi, influenţe
Având în vedere aşezarea termocentralei în Valea Jiului (zonă depresionară), pot fi observate diferenţieri
în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar favorizează acumularea şi
stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură. Vara pot apare încălziri mai
puternice datorită circulaţiei reduse a aerului. Din aceste motive amplitudinile termice zilnice şi anuale
prezintă numeroase fluctuaţii, comparativ cu alte regiuni unde clima este relativ stabilă şi cu extreme nu
foarte îndepărtate.
Din punct de vedere al încărcărilor din vânt, conform STAS 10101/20-90, amplasamentul se află în zona
„A”, corespunzătoare unei presiuni dinamice de bază g v = 0,3 kN/mp.
Regimul precipitaţiilor lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate, vârfuri istorice
Regimul precipitaţiilor este influenţat în mod direct de condiţiile de relief, respectiv de caracterul
depresionar al regiunii. Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 693,7 mm/an la staţia meteorologică
Petroşani. Cea mai mică cantitate de precipitaţii se înregistrează în Ianuarie - Februarie (34,9 mm)
determinată de faptul că în această lună precipitaţiile sunt de natură frontală, ele căzând din norii formaţi
în cadrul inversiunilor de temperatură ce produc rareori precipitaţii şi acestea în cantităţi foarte reduse.
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Începând din luna Martie cantitatea de precipitaţii creşte treptat atingând maxima în luna Iunie 106,4 mm
- determinată de dezvoltarea dorsalei anticiclonului azoric deasupra părţii sudice a Europei ce determină
la periferia ei nordică transportul maselor de aer umed şi instabil care favorizează formarea norilor şi
căderea precipitaţiilor. Începând din luna Iulie cantitatea de precipitaţii scade până în lunile Septembrie Octombrie. Pe anotimpuri, cantitatea de precipitaţii variază în limite foarte largi. Astfel cea mai mare
cantitate de precipitaţii se înregistrează vara (229,2 mm). Cele mai mici cantităţi de precipitaţii cad în
timpul iernii (125,3 mm), în general sub formă de zăpadă. Primăvara cad în medie 161,7 mm iar toamna
176,6 mm.
Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore s-a înregistrat la data de 21 Iunie 1952 (107,00 mm)
- determinată de o puternică dezvoltare a norilor, de procese frontale şi convecţie termică foarte
dezvoltată.

-

Temperaturi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate, vârfuri istorice
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului înregistrează valori de aproximativ 6,8 oC.
Cea mai ridicată medie lunară a temperaturii aerului s-a înregistrat în luna Iulie 1950 (20,1 oC)
determinată de masele de aer continentalizate, iar cea mai scăzută medie lunară s-a înregistrat în luna
Ianuarie 1942 (-9,3 oC) sub acţiunea anticiclonului continental.
Cea mai mare medie anuală s-a înregistrat în anul 1950 de 8,9 oC iar cea mai mică medie anuală s-a
înregistrat în anul 1940 de 6,0 oC. Se constată mari deosebiri şi în ce priveşte diferenţa de temperatură
între fundul văii şi versanţii munţilor. Observaţiile fenomenologice arată o întârziere de 22 zile la
înflorirea liliacului în Bazinul Petroşani faţă de cel din Subcarpaţii Olteniei sau cel din Banat, fapt ce
constituie o dovadă a climatului rece al acestei depresiuni intramontane. Datele medii ale primului îngheţ
apar în jurul datei de 10 Octombrie, iar zilele cu îngheţ dispar după 1 Mai.
Temperaturi extreme:
minima absolută s-a înregistrat la data de 14 Ianuarie 1893 având valoarea de -31,4 oC;
maxima absolută s-a înregistrat la data de 10 August 1922 având valoarea de 39 oC.
Fenomene meteorologice extreme, furtuni, tornade, etc.
Circulaţia maselor de aer este predominant vestică. Vântul Mare este semnalat primăvara. Rezultă efectul
topirii bruşte a zăpezii şi se produc scurgeri importante pe versanţi, cu creştere bruscă a torenţilor şi
producerea inundaţiilor.
În zona de amplasare a CET Paroşeni, pe raza municipiului Vulcan, nu au fost remarcate furtuni, tornade
sau alte fenomene meteorologice extreme, ci doar vânturi de intensitate mai mare, care nu au produs
pagube majore.
In vederea calculului de dispersie in atmosfera a emisiilor produse de sursele stationare
s-a
tinut cont de:
- conditiile climatice specifice zonei;
- nivelul emisiilor caracterizat prin parametrii fizici ai efluentului gazos (viteza si temperatura la gura de
evacuare), debitul volumetric si debitul masic al fiecarui poluant. S-a considerat situatia cea mai
nefavorabila pentru unitate si anume situatia in care toate sursele emit simultan si continuu.
- parametrii geometrici ai surselor (inaltime cos si sectiunea la varful cosului de dispersie).
Marimile necesare modelarii dispersiei sunt centralizate in tabelul A IV.4.6
Tabelul A IV.4.6 Mărimi necesare modelării dispersiei in atmosferă a poluantilor emisi de sursa
punctiforma aferenta la Grupul energetic 4 – Cazanul 4 si Cazanul de apă fierbinte
Nr
crt

Poluant

1.
2.

pulberi
NO x

Viteza
m/s
PM=GE

Temp.
0
C

5,15

140,9

Dimensiuni
gură de
evacuare, m
PM=GE
6

Aria secţiunii
de evacuare, mp
PM=GE
28,26

H
m
160

Debit volumetric
calculat
mc/s
Nmc/s
145,69

2015
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Debit
masic
g/s
2,9407
13,339
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3.

SO 2

275,51

Mentionam ca debitul masic Q m , in mg/s introdus in calculul dispersiei s-a calculat
cu relatia:
Q m = Q VN ( C noxa +  rel.noxa )
in care:
Q m - debit masic, in mg/s;
Q VN - debit volumetric, in conditii normale (00C si 1013mbari), in Nmc/s
C noxa - valoarea concentratiei medii a noxei in mg/N mc;
 rel.noxa - eroarea relativa a masuratorilor corectate cu factorul K.
Calculul concentratiilor in atmosfera a fost facut cu un model gaussian de dispersie, pe axa
vantului, model care permite cunoasterea concentratiilor la nivelul solului la diferite distante de surse si
pentru diferite situatii meteorologice. Ecuatia de calcul a dispersiei este:
C(X,Y)= Q/(2 x  Y x  X x U) x exp(-0,5 x Y2/ Y 2) x exp(-0,5 x H2/ X 2)
in care:
C(x,y)-concentratia de poluant in punctul x,y;
Q - debit masic;
H - inaltimea efectiva a sursei de poluare functie de inaltimea cosului,
diametrul la varf al acestuia, viteza si temperatura de evacuare a gazelor, stratificarea aerului;
 X , Y - parametrii de dispersie functie de distanta sursa - receptor,
stratificarea aerului in care are loc dispersia poluantilor (urban-rural);
U - viteza vantului la inaltimea sursei.
Pentru calculul inaltimilor efective ale surselor de poluare si pentru parametrii de dispersie s-au
utilizat formulele elaborate de Briggs in 1982.
Pentru calcul s-a considerat o zona de 25000 x 25000 m, cu pasul de 2500 m, unitatea fiind
situata in zona hasurata.
Valorile medii anuale si maxime orare ale concentratiilor poluantilor emisi din instalatiile de
ardere ale Electrocentrale Paroseni si raportarea acestora la Valorile limita impuse de Ord. MAPM nr.
592/2002 sunt prezentate in tabelul nr. A IV.4.7
Tabel. A IV.4.7 - Valorile medii anuale si maxime orare ale concentratiilor poluantilor emisi din
instalatiile de ardere ale Electrocentrale Paroseni
Parametru
Valoarea determinata in urma Valoare limita impusa de
modelarii dispersiei poluantilor Legea 104/2011
Valoarea limita orara de SO 2
220
350
pentru protectia sanatatii umane
(μg/m3) - fig. 1
Valoarea limita anuala de SO 2
17
20
pentru protectia ecosistemelor
(μg/m3) - fig. 2
Valoarea limita orara de NO 2
10,5
200
pentru protectia sanatatii umane
(μg/m3) - fig. 3
Valoarea limita anuala de NO 2
2,3
40
pentru protectia ecosistemelor
(μg/m3) - fig. 4
Valoarea limita zilnica de pulberi
2,3
50
in suspensie pentru protectia
sanatatii umane (μg/m3) - fig. 5
Valoarea limita anuala de pulberi
0,50
40
in suspensie pentru protectia
ecosistemelor (μg/m3) - fig. 6
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Hartile prezentate in figurile 1 - 6 pun in evidente punctele din zona amplasarii obiectivului in
care se obtin valori maxime, precum si forma norului de dispersie a poluantului influentata de conditiile
meteorologice specifice.
Se constata ca pentru valorile concentratiilor de poluanti din emisiile atmosferice
caracteristice surselor de poluare prezentate anterior nu exista depasiri ale valorilor limita impuse
prin prevederile Legii 104/2011.
A.IV.4.5. Imisii atmosferice
Generalitati si reglementari normative
Calitatea aerului ambiental
Evaluarea impactului asupra receptorilor sensibili din zona de influenta se face in raport cu valorile limita
si valorile de prag prevazute de Legea 104/2011 privind protectia atmosferei.
In contextul celor de mai sus, operatorul instalatiei mari de ardere (IMA 2) are obligatia sa desfasoare
activitatea in astfel de conditii incât prin contributia adusa la nivelul imisiilor din zona, acestea sa se
incadreze in prevederile standardelor si normativelor in vigoare si a Legii 104/2011. In tabelul A IV.4.8
sunt prezentate valorile limita admise conform cu Legea 104/2011 pentru poluantii specifici activitatilor
ce se desfasoara in cadrul societatii.
Tabel nr. A IV.4.8 Valori limita admise conform Ord. 592/2002 Anexa 1

Perioada de mediere

Indicator
Dioxid de sulf

Valori
limita
conform
Legii 104/2011
350 μg/m3
125 μg/m3
20 μg/m3
200 μg/m3 NO 2
40 μg/m3 NO 2

admise

Valoarea limita orara
Valoare limita zilnica
Valoare limita anuala
Dioxid de azot si Valoarea limita orara
oxizi de azot
Valoare limita anuala
Valoare limita anuala
ptr. protectia vegetatiei
30 μg/m3 NO x
Monoxid de carbon
Valoare limita-maxima zilnica a
mediilor / 8 ore
10 mg/m3
Pulberi in suspensie Valoare limita zilnica
50 μg/m3
(PM 10)
Valoare limita anuala
40 μg/m3
Nivelul si monitorizarea imisiilor.
Principalii poluanti emisi in atmosfera prin intermediul gazelor reziduale evacuate de catre instalatiile
CET Paroseni si a caror prezenta in imisii ar trebui monitorizata sunt: NO 2 , SO 2 , CO si pulberi.
Estimarea imisiilor in zona invecinata termocentralei se realizeaza prin modelarea matematica a dispersiei
poluantilor rezultati la arderea combustibililor solizi si gazosi la Cazanul C4 ( Grupul energetic 4),
cazanul de apa fierbinte (CAF). Modelarea matematica este efectuata de APM Hunedoara.
*
*
*
1. Emisii dirijate
Poluantii limitati in conformitate cu Legea nr. 278/2013, sunt: SO 2 , NO x , si pulberi.
Cazan energetic de 540 t/h
Gazele de ardere rezultate din arderea combsutibililor solizi la Cazanul de abur tip Hitachi –
Babcock si Cazanul de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h sunt evacuate printr-un cos de fum comun.
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Gazele reziduale cu continut de NO x , SO 2 , CO si pulberi sunt monitorizate continuu la Cazanul C 4. Din
valorile prezentate in RAM 2012 privind monitorizarea continua a poluantilor la Cazanul C 4 se observa
ca acestea se situeaza sub limitele admise prevazute de H.G. nr. 440/2010, mai putin valoarea SO 2 care
depaseste de aprox. 7 ori valoarea recomandata.
Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h (CAF)
CAF functioneaza in perioadele programate de reparatii/intretinere ale Cazanului C4 sau in
perioadele reci cand temperaturile scad sub - 10C motiv pentru care este monitorizat discontinuu; In anul
2012 CAF a functionat 233 ore (10 zile), in perioade scurte, motiv pentru care nu s-au efectuat masurari.
3. Centrala Termica de Pornire deoarece puterea termica este mai mica de 50 MW nu face parte din
programul de monitorizare al termocentralei.
Instalatii de reducere poluanti
1. Inainte de a fi evacuate in atmosfera, gazele reziduale sunt desprafuite in sisteme de reducere de tip
electrofiltre cu eficienta ridicata amplasate astfel:

- Cazanul de abur de 540 t/h este prevazut cu 2 electrofiltre cu 3 campuri;
- CAF este prevazut cu un electrofiltru cu 4 campuri.
2. Cazanul energetic de 540 t/h (C4) este prevazut cu arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx redus
3. In vederea reducerii continutului de dioxid de sulf din gazele de ardere provenind din utilizarea
combustibililor fosili la cazanul de abur de 540 t/h si cazanul de apa fierbinte de 103Gcal/h,
Electrocentrale Paroseni a prevazut montarea unei instalatii de desulfurare.
In cadrul investitiei privind instalatia de desulfurare a gazelor s-a aplicat:
Procedeul umed cu calcar in care gazele de ardere sunt spalate in contracurent prin pulverizare cu
suspensie de calcar.
Emisii fugitive
Emisiile fugitive sunt specifice activitatilor de alimentare cu combustibil solid si atelierului de
exploatare chimic. Emisiile difuze sunt preponderent de pulberi si sunt aferente instalatiei de transport pe
benzi si bucarelor de alimentare mori. Mai pot apare emisii difuze de acid clorhidric de la rezervoarele de
stocare in special pe perioada alimentarii acestora.
In instalatia de transport pe benzi exista instalatii de captare a prafului de carbune cu filtre saci si
autoscuturare si instalatie de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarilor.
Acidul clorhidric este depozitat în 2 cisterne verticale de 40 mc. Descărcarea din cisternele CF se
face prin traseu conducte prin popmpare. Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe o platforma protejata
antiacid, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Cisternele sunt prevazute si cu
instalatie de captare gaze HCl, gaze ce sunt neutralizate cu solutie diluata de hidroxid de sodiu.
Cantitati anuale de poluanti emisi
Poluantii specifici relevanti pentru Electrocentrale Paroseni – care detine Instalatii de ardere pe
baza de combustibili solizi si gazosi au fost prevazuti in programul de monitorizare aplicat.
Emisiile totale de NO x si pulberi raportate in anul 2014 nu au depasit plafoanele prevazute.
Cantitatea totala de SO 2 evacuata in atmosfera depaseste acest plafon motiv pentru care in
vederea incadrarea acestuia in limítele admisibile s-a prevazut o instalatie de desulfurare.
Emisii de gaze cu efect de sera (CO 2 )
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In conformitate cu HG nr. 780/14.06.2006 privind stabilirea schemei decomercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră, Electrocentrale Paroseni detine Autorizatia nr. 35/2013 privind „Emisiile
de gaze cu efect de sera“.
Operatorul are obligatia de a restitui, pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an, un numar de
certificate de gaze cu efect de sera, egal cu numarul total de emisii de gaze cu efect de sera provenite de la
instalatia respectiva in anul anterior, prezentate in raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu
efect de sera.
Astfel, pentru 2014 s-a raportat o cantitate de CO 2 : 884.101 t/an.
Imisii atmosferice
Estimarea imisiilor in zona invecinata Electrocentrale Paroseni se realizeaza prin modelarea
matematica a dispersiei poluantilor rezultati la arderea combustibililor solizi si gazosi la Cazanul C4
(Grupul energetic 4), cazanul de apa fierbinte (CAF) si Centrala termica de pornire (CTP). Modelarea
matematica este efectuata de APM Hunedoara.
Modelarea matematica a dispersiei efectuata in cadrul acestei lucrari in vederea estimarii imisiilor
de poluanti caracteristici Cazanului C 4 a evidentiat incadrarea acestora in valorile limita recomandate
de HG 592/2002.
A.IV.5. ZGOMOT
Considerente generale
Limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul urban fac obiectul STAS 10009 - 88 ,
standard potrivit căruia se stabilesc limite pentru :
- nivelul de zgomot exterior pe străzi si in pasaje rutiere subterane ;
- nivelul de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban ;
- nivelul de zgomot in interiorul zonelor functionale din mediul urban.
Limita nivelului de zgomot pentru limita de incinta este de 65 dB.
Determinarea nivelului de zgomot se face conform STAS 6161/3 - 82. Potrivit acestui standard se pot
face măsurători ale nivelului de zgomot la limita incintei , cu ajutorul unui sonometru cu circuit de
pondere A si răspuns “lent”. In tabelul 4.1.4.1 sunt prezentate principalele surse generatoare de zgomot
din cadrul societatii.
Principalele surse generatoare de zgomot
Surse importante de poluare fonica

Natura zgomotului sau
vibratiei

Turbină tip K-160-130-2PR2 de 150
MW
Cazan de abur tip Hitachi - Babcock de
540 t/h – dispozitiv de esapare abur
Cazan de apa fierbinte CAF
- ventilatoare de aer si aer primar cald si
rece ;
- ventilatoare de aspirare gaze de ardere ;
- pompe de recirculare.
Ventilatoare aspirare aer ; ventilatoare
gaze de ardere ; ventilatoare de aer
primar
Activitatii de alimentare
- Mijloace de transport si benzi
transportoare ;
- Site vibrante,
- Concasoare ;
- Mori de carbune.

Zgomot gazodinamic si
mecanic
Zgomot gazodinamic si
mecanic
Zgomot gazodinamic si
mecanic

Distanta fata de
receptori
Localitatea Vulcan
este situata la 4 km
de societate.

Echipamente si masuri
de eliminare/reducere a
poluarii
1. Functionare in spatii
inchise
2. Blocul nr. 4 de 150 MW
este prevazut cu 5
amortizoare de zgomot de
tip D – Silencer (zgomot la
distanta de 1 m : < 125 db;
forta de reactie 5050 N)

Zgomot gazodinamic si
mecanic
Zgomot mecanic
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Moara de calcar, concasor si sisteme de
transport

Zgomot mecanic

Nivel de zgomot
In perioada 18 – 23.06.2010, INCD-INSEMEX PETROSANI a efectuat masurari ale nivelului de zgomot
in zonele invecinate SE PAROSENI. Determinarile parametrilor de zgomot echivalent continuu s-au
efectuat in conformitate cu: STAS 6161/1-79, STAS 6156-86 ; STAS 616/3-82 ; STAS 6161/1-89, HGR
321/2005 si HGR 674/2007.
Punctele in care s-au efectuat masurarile si valorile obtinute (Buletinul masuratorilor de zgomot /2010 –
Anexa nr 28) sunt prezentate in tabelul A IV.4.9
Tabelul nr. A IV.4.9 Rezultatele măsurărilor de nivel de zgomot efectuate de INCD-INSEMEX
PETROSANI in perioada 18 – 23.06.2010
Nr. crt.
Locul de efectuare a determinarilor
Nivel d ezgomot
Limita in conformitate
L zsn dB (A)
cu STAS 10.009-88 si
HGR 321/2005
1
Servicii interventii
63,9
2
Pod peste Jiu spre EM Paroseni
59,3
3
Poarta nr. 2
64,2
65
4
Poarta nr. 1
60,4
5
Dealul (cu locuinte) din fata centralei
60,7
6
Zona statie de descarcare carbune nr. 1
57,4
7
Statia electrica exterioara 220 kW Paroseni
59
Rezultatele masurarilor nivelului de zgomot la limita incintei Electrocentrale PAROSENI
interpretate in conformitate cu STAS 10009-88, prezintă in punctele de măsurare valori situate sub limita
de 65 dB(A) stabilită pentru limita incintei industriale in mediul urban.
*
*
*
Principalele surse de zgomot ce pot contribui la poluarea fonica in zona de desfasurare a
activitatilor Electrocentrale Paroseni sunt: Turbina tip K-160-130-2PR2 de 150 MW; Cazanul de abur tip
Hitachi - Babcock de 540 t/h – dispozitiv de esapare abur ; Cazanul de apa fierbinte - CAF (ventilatoare
de aer si aer primar cald si rece ; ventilatoare de aspirare gaze de ardere ; pompele de recirculare ;
mijloacele de transport si benzile transportoare ; Activitatile de alimentare (site vibrante ; concasoare ;
mori de carbune, moara de calcar).
In vederea reducerii nivelului de zgomot, la Blocul nr 4. De 150 MW s-au prevazut 5 amortizoare
de zgomot de tip D – Silencer (zgomot la distanta de 1 m : < 125 db; forta de reactie 5050 N);
Majoritatea utilajelor generatoare de zgomot functioneaza in spatii inchise;
Masurarile de nivel de zgomot efectuate de INCD-INSEMEX PETROSANI in zonele invecinate
CET Paroseni au evidentiat incadrarea valorilor obtinute in limita de 65 dB(A) stabilită pentru limita
incintei industriale in mediul urban.
A.IV.6. CALITATEA EVACUARILOR
AMPLASAMENTUL Electrocentrale Paroseni

DE

APE

UZATE

PROVENITE

DIN

Pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate Electrocentrale Paroseni detine Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 165/2014, valabila panala data de 31.07.2015.
A.IV.6.1. Sursele de ape uzate evacuate din activitatile Electrocentrale Paroseni
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Sursele de ape uzate (pe categorii) provenite din instalatiile operate de catre societate in amplasamentul
Centralei termoenergetice sunt :
a) Ape conventional curate
Apa provenita din circuitul de racire al blocurilor energetice (ape conventional curate), cand functionarea
acestora este circuit deschis sau mixt, este evacuata in Jiul de Vest prin intermediul canalului de fuga ape
calde, canal ce deverseaza in aval de centrala. O parte din aceste ape este utilizata ca adaos in
hidrocircuitul zgura – cenusa.
Cantitatea de ape de racire evacuate in Jiul de Vest este monitorizata cu un debitmetru tip Endress Hauser.
b) Apele pluviale impreuna cu apele de racire considerate ape conventional curate sunt colectate din
incinta centralei si deversate in raul Jiul de Vest si respectiv paraul Feres in aval de centrala.
Apele pluviale din zona depozitului de carbune, sunt colectate in zona depozitului in canalizare prevazuta
in punctele de racord cu camine cu inchidere hidraulica si camine antifoc.
Apele pluviale din zona Gospodariei de ulei sunt colectate in zona respectiva si trecute printr-un separator
de ulei si grasimi inainte de deversarea in canalizarea pluviala.
c) Ape uzate evacuate din Statia de neutralizare – sunt recirculate in totalitate in sistemul de
hidrotransport cenusa + zgura.
Sursele de ape uzate care intra in Statia de neutralizare sunt :
-ape chimic impure provenite de la :
-spalarea chimica a cazanului aferent blocului energetic 4 si CAF –ului
-tratarea condensului provenit de la blocul energetic 4 (regenerarea filtrelor ionice)
-statia de tratare chimica a apei (regenerarea filtrelor ionice)
e) Ape menajere – evacuate din Statia de epurare biologica in paraul Feres, in apropierea confluentei cu
raul Jiul de Vest.
A.IV.6.2. Calitatea apelor uzate evacuate din amplasamentul Electrocentrale Paroseni
a) Calitatatea apelor conventional curate (provenite din circuitul de racire al blocurilor energetice)
Calitatea apelor conventional curate, provenite din circuitul de racire al blocurilor energetice este
monitorizata de CET Paroseni prin laboratorul propriu cat si prin laboratoare acreditate .
Indicatorii de calitate urmariti si frecventa investigatiilor sunt cele prevazute in Autorizatia de
Gospodarire a Apelor.
In tabelul A.IV.4.2.a. prezentam valorile obtinute pentru indicatorii de calitate urmariti in apele
conventional curate evacuate in raul Jiul de Vest in anul 2014.
Din analiza datelor de monitorizare prezentate in tabel reiese ca nu au fost inregistrate pe
parcursul anului 2014 depasiri ale valorilor limita impuse prin NTPA 001/2005 pentru indicatorii de
calitate urmariti.
b) Calitatatea apelor menajere evacuate in paraul Feres in apropierea confluentei cu raul Jiul de
Vest.
Apa uzata tehnologica si menajera este evacuata in raul Jiul de Vest si se monitorizeaza prin
laboratorul propriu si laboratoare acreditate .
Evacuarea apelor menajere se realizeaza dupa o prealabila epurare intr-o instalatie de epurare biologica.
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In tabelele A.IV.6.2.b prezentam valorile obtinute pentru indicatorii de calitate urmariti in apele menajere
evacuate in raul Jiul de Vest in anul 2014.
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Tabel A.IV.6.2.a. Valorile obtinute pentru indicatorii de calitate urmariti in apele conventional curate evacuate in raul Jiul de Vest in anul 2014.

I. Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 207/11.09.2013 valabila pana la 15.06.2014
luna

pH

temperatura

suspensii

reziduu
filtrat

cloruri

sulfati

CBO5

CCOCr

sulfuri si
hidrogen
sulfurat

fier
total
ionic

mangan
total

calciu

magneziu

produse
petroliere

subst.
extractibile

ian
feb
mar
apr
mai
iun
min
media
max

7,51
7,49
7,44
7,38
7,41
7,38
7,446
7,51

18
16
13
18
19
13
16,8
19

5,8
18
7,2
9
15,2
5,8
11,04
18

115,2
116,6
101
77,2
75,8
75,8
97,16
116,6

5,915
5,602
5,63
3,971
3,545
3,545
4,9326
5,915

33,71
23,31
21,17
18,16
16,71
16,71
22,612
33,71

15

15
15
15

<30
<30
<30
36
<30
36
36
36

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0.04
<0.04
<0.04

0,051
<0,02
0,0196
0,0428
0,0342
0,0196
0,0369
0,051

<0,01
<0,01
<0,01
0,1192
0,1893
0,1192
0,15425
0,1893

40,24
31,355
32,064
26,85
25,06
25,06
31,1138
40,24

5,54
6,95
2,357
2,92
1,87
1,87
3,9274
6,95

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0.1
<0.1
<0.1

9
9
7
8
7
7
8
9

15
mg/l

50
mg/l

0,5
mg/l

5
mg/l

1
mg/l

300
mg/l

100
mg/l

5
mg/l

20
mg/l

6,5 8,5
*
60
500
100
150
u.pH
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
analize lunare mai putin CBO5 care se face semestrial de la 01.07.2013
* prin primirea apelor uzate temperatura receptorului nu va depasi 35ºC
CMA

II. Conform autorizatiei nr. 165/15.07.2014 valabila pana la 31.07.2015
luna
iul
aug
sep
oct
nov
dec
2015

pH

temp.

suspensii

CCOCr

reziduu
filtrat

sulfuri si
hidrogen
sulfurat

Fier
total
ionic

Mangan
total

cloruri

sulfati

calciu

magneziu

produse
petroliere

subst.
extractibile

6,99
6,55
6,92
6,67
7,12
6,93

23
25
19
22
16
18

15,2
<10
<10
<10
11,2
26,4

<30
<30
<30
<30
<30
<30

97
128
113
84
121
195

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

0,0661
0,0428
0,0149
0,037
0,0503
0,0524

<0,01
<0,01
<0,01
0,029
<0,01
<0,01

3,535
3,52
3,521
<5
4,233
6,009

17,02
17,24
23,23
18,5
21,56
12,75

26,81
21,68
31,463
30,942
29,54
31,42

6
7,4
5,397
5,468
5,62
1,08

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

7
6
7
8
8
9
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min
media
max

6,55
16
11,2
<30
84
<0.04
6,863
20,500
17,600
<30
123,000
<0.04
7,12
25
26,4
<30
195
<0.04
6,5 CMA
8,5
*
35
50
500
0,5
u.pH
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
analize lunare
* prin primirea apelor uzate temperatura receptorului nu va depasi 35ºC

0,0149
0,044
0,0661

0,029
0,029
0,029

3,52
4,164
6,009

12,75
18,383
23,23

21,68
28,643
31,463

1,08
5,161
7,4

<0.1
<0.1
<0.1

6
7,500
9

2
mg/l

0,5
mg/l

100
mg/l

150
mg/l

100
mg/l

50
mg/l

5
mg/l

20
mg/l

Tabel A.IV.6.2.b. Valorile obtinute pentru indicatorii de calitate urmariti in apele menajere evacuate in raul Jiul de Vest in anul 2014 .

I.
luna
ian
feb
mar
apr
mai
iun
min
media
max

Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 207/11.09.2013 valabila pana la 15.06.2014*
pH

6,55
7,3
7,73
6,8
6,77
6,55
7,030
7,73
6,5 8,5
CMA
u.pH
analize lunare

suspensii

amoniu

CBO5

CCOCr

reziduu
filtrat

subst.
extractibile

detergenti
sintetici

fosfor
total

sulfati

cloruri

14,8
15,2
<10
24
12
12
16,500
24

1,4506
0,584
0,4782
2
1,974
0,4782
1,297
2

14,7
13,8
13,5
14,2
10,5
10,5
13,340
14,7

<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30

142
119
579
134
147
119
224,200
579

8
10
8
15
8
8
9,800
15

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,05
0,05
0,050
0,05

0,17
0,16
0,07
0,15
0,12
0,07
0,134
0,17

20,2
21,159
28,69
39,76
19,69
19,69
25,900
39,76

7,4
9,75
15,7
14,625
11,75
7,4
11,845
15,7

60
mg/l

2
mg/l

20
mg/l

70
mg/l

1000
mg/l

20
mg/l

0,5
mg/l

1
mg/l

600
mg/l

500
mg/l

* autorizatia AGA nr. 207/2013 a avut valabilitate pana in 15.06.2014, ulterior fiind emisa atutorizatia nr. 165/2014.
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II. Conform autorizatiei nr. 165/15.07.2014 valabila pana la 31.07.2015
luna
iul
aug
sep
oct
nov
dec
min
media
max

pH

6,95
6,81
6,79
6,55
7,21
6,94
6,55
6,875
7,21
6,5 CMA
8,5
u.pH
analize lunare

2015

suspensii

CCOCr

reziduu
filtrat

cloruri

CBO5

subst.
extractibile

detergenti
sintetici

fosfor
total

sulfati

amoniu

Azot
total

10
<10
16
35
<10
<10
10
20,333
35

36
<30
<30
<30
<30
<30
36
36,000
36

172
153
165
167
180
216
153
175,500
216

10,604
10,201
7,04
35,136
7,761
4,949
4,949
12,615
35,136

19,1
7,1
13
6,5
10,9
6
6
10,433
19,1

11
10
11
10
9
7
7
9,667
11

<0,05
<0,05
<0,4
<0,05
<0,05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05

0,43
0,12
0,38
0,17
0,6
0,16
0,12
0,310
0,6

28,76
27,92
27,66
15,52
16,75
18,89
15,52
22,583
28,76

1,4332
0,2881
1,6731
1,6515
0,915
0,7215
0,2881
1,114
1,6731

9
7,3
3,8
3,7
2,8
3,3
2,8
4,983
9

35
mg/l

70
mg/l

1000
mg/l

100
mg/l

20
mg/l

20
mg/l

0,1
mg/l

1
mg/l

150
mg/l

2
mg/l

10
mg/l
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*
*

*

Determinarea calitatii apelor uzate evacuate din amplasamentul termocentralei se realizeaza
conform prevederilor din Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 165/2014.
Din evaluarea calitatii apelor uzate evacuate din societate in 2014, conform datelor de
monitorizare rezulta urmatoarele concluzii :
a) Calitatatea apelor conventional curate (provenite din circuitul de racire al blocurilor energetice)
-nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita impuse prin NTPA 001/2005 pentru indicatorii de calitate
urmariti .
b) Calitatatea apelor menajere evacuate in paraul Feres (afluent al raul Jiul de Vest).
-nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita impuse prin NTPA 001/2005
A.IV.7. DEPOZITE MATERII PRIME SI AUXILIARE
Principalele depozite de materii prime si auxiliare din cadrul SE Paroseni in :
- Depozitul de huila;
- Gospodaria de ulei, lubrefianti si carburanti;
- Gospodaria de reactivi chimici.
- depozit de calcar
A.IV.7.1. Depozitul de huila
Depozitul de huila a fost prezentat la pct. II.A.3.4.2.
A.IV.7.2. Gospodaria de ulei, lubrefianti si carburanti
Gospodaria de ulei, lubrefianti si carburanti este compusa din :
-depozitul de carburanti
-depozitul de uleiuri
-magazia de uleiuri si lubrefianti.
a) Depozitul de carburanti
Depozitul de carburanti este alcatuit din :
-rezervor de motorina cu capacitatea de 100 mc si
-rezervor benzina de 20 mc
Rezervoarele sunt montate subteran, prevazute cu imprejmuire din sarma. Gurile de aerisire ale
rezervoarelor sunt montate pe un bloc de beton.
Incarcarea rezervoarelor din autocisterne se realizeaza printr-o gura de descarcare amplasata pe
platforma betonata, pe care este pozitionat si distribuitorul de benzina. Platforma este prevazuta cu o
rigola carosabila de preluare a eventualelor scurgeri provenite din procesele de descarcare / alimentare.
Rigola este in panta descendenta spre un separator de nisip prevazut cu un camin antifoc. De la
separatorul cu nisip, scurgerile accidentale sunt dirijate catre separatorul de grasimi din cadrul
depozitului de lubrefianti. Apa separata este dirijata catre reteaua de canalizare tehnologica din zona.
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La proiectarea Gospodariei de carburanti s-a avut in vedere respectarea prevederilor din Normativul de
proiectare, executie, exploatare si posutilizare a statiilor de distributie carburanti pentru asigurarea
sigurantei la foc, indicativ NP 004-1996.
Depozitul este amplasat la cca. 14 m distanta de Statia pompe ulei si are prevazut pe 3 laturi drum de
acces rutier.
b) Depozitul de ulei
Descărcarea uleiului din cisterne se face prin cădere liberă cu ajutorul unui traseu de conducte.
Depozitul de ulei si lubrefianti asigura necesarul de ulei de transformator si ulei de turbina. Depozitul are
in componenta un numar de 9 rezervoare (3 de 20 mc, 3 de 40 mc, 3 de 25 mc), pentru stocarea uleiului
de turbina, uleiului de transformator si a uleiului uzat.
Rezervoare sunt dispuse pe doua randuri intr-o cuva de retentie din caramida captusita cu beton (6 buc.)
si intr-o cuva de retentie din beton armat (3 buc.), conductele de vehiculare fiind amplasate intr-un canal
situat intre cele doua siruri de rezervoare. Cuvele de retentie sunt amenajate cu pante de dirijare a apelor
spre o gura de scurgere amplasata pe o latura a parcului de rezervoare.
De la gura de scurgere, printr-un camin antifoc, scurgerile accidentale de ulei sunt colectate si trecute
printr-un separator de grasimi (impreuna cu apele pluviale din amplasamentul depozitului si apele de la
statia de pompe), de unde apele sunt dirijate in canalizarea tehnologica a zonei.
Depozitul de ulei este prevazut pe 3 laturi cu retea de apa de incendiu dotata cu hidranti de incendiu.
Uleiul mineral (de turbină), este folosit pentru ungerea şi răcirea lagărelor turbinei, reglaj şi protecţie
turboagregat.
Echipamentele din componenta Gospodariei de ulei de turbina sunt :
- 3 rezervoare metalice, circulare, supraterane (3x20 mc;).
- electropompe racitoare de ulei,
- filtre şi conducte în circuit închis.
Cele 3 rezervoare sunt pentru ulei curat, regenerat si impur.
Uleiul de transformator, reprezinta un mediu de stingere a arcului electric, de răcire a miezului şi
înfăşurărilor transformatoarelor de energie electrica. Uleiul este utilizat în cuvele închise etanş ale
transformatoarelor.
Depozitul de ulei de transformator este format din :
- 3 rezervoare metalice, circulare, supraterane (3x40 mc). Este un produs inflamabil.
Rezervoare ulei uzat – 2 rezervoare metalice, circulare, supraterane (2 X 25 mc).
c) Magazia de uleiuri si lubifianti
Tipurile de ulei si lubrefiantii utilizati in cantitati mai mici in cadrul activitatilor societatii, sunt
depozitate intr-o cladire inchisa si betonata.
Cantitatile de uleiuri minerale si lubrefiantii consumati in 2014 sunt prezentate in tabelul urmator:
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Uleiuri
minerale si
lubrifianti
Uleiuri minerale
pt. Turbina si
transformator

Consumat
2014
5,48 tone

Cantitate medie depozitata
108 tone ulei de
transformator
90 tone ulei de turbina

Emisii rezultate din activitatile de depozitare uleiuri, lubrefianti si carburanti
Ape uzate – in situatii accidentale de scurgeri de carburanti sau uleiuri pot apare ape uzate (ape pluviale,
ape de la sistemele de pompare, ape spalare pavimente) cu continut de produse petroliere. Apele sunt
colectate din cuva de retentie si dirijate catre un separator de grasimi cu evacuate in canalizarea
tehnologica a zonei.
Emisii gazoase difuze de COV
-in situatia ca depozitul de carburanti va fi utilizat pot apare COV – uri de la neetanseitatile existente in
procesele de alimentare/descarcare a rezervoarelor de carburanti sau evacuate prin aerisirile
rezervoarelor
- gaze de esapament cu continut de NO x, SO x, CO, Pulberi si PAH-uri rezultate din activitatile de
aprovizionare.
Deseuri – ambalaje reprezentate de butoie metalice – sunt utilizate pentru colectarea uleiului uzat
(depozitare in magazie inchisa).
A.IV.7.3. Gospodaria de reactivi chimici
Gama de substante chimice utilizate in cadrul activitatilor desfasurate de Electrocentrale Paroseni este
relativ restransa, acestea utilizandu-se numai in cadrul :
- proceselor tehnologice de :
o obtinere a apei demineralizate utilizata pentru adaos in circuitul termic,
o obtinere a apei dedurizate - utilizata pentru adaos in circuitul de termoficare
o conditionare a apei de alimentare si a condensatului de baza treapta II din circuitul
termomecanic,
o neutralizare a apelor chimic impure
o clorinarea apelor menajere epurate
Gospodaria de reactivi chimici este compusa din :
-depozitul hidroxid de sodiu si acid clorhidric
- rezervoare de acid clorhidric solutie min. 32 % :
- 3 rezervoare cu capacitatea de 40 mc din otel carbon cauciucat (Statia de tratare)
- amplasare pe o platforma protejata antiacid si parapet din beton placat antiacid, prevazuta
cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale.
-rezervoarele sunt prevazute cu instalatie de captare si neutralizate cu solutie diluata de
hidroxid de sodiu a emisiilor gazoase de HCl.
-rezervoarele sunt deservite de pompe de transvazare.
- vas rezervor HCl (PEID, forma cilindrica, capacitate 3 mc) prevazut cu captator de vapori
–Statia de neutralizare
-rezervoare de hidroxidul de sodiu 50%
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-2 rezervoare cilindrice de 60 mc din otel carbon
-amplasare in cuve placate antibazic prevazute cu parapet de beton placat si
canalizarepentru scurgeri
-vas rezervor NaOH (PEID, forma cilindrica, capacitate 3 mc) –Statia de neutralizare
-magazia de apa amoniacala 25% (magazia sectiei de tratare), inchisa si betonata. Stocarea se realizeaza
in butoaie PVC de 60 l.
-magazia de fosfat trisodic – depozitat in saci de plastic in magazie betonata
-magazia de hidrazina – Solutia de hidrazina 20% este depozitata in butoaie polipropilena (PP) de 200 l
in magazie inchisa si asigurata, cu pardoseala betonata (magazia apartine sectiei termomecanica). În apa
de alimentare a cazanului se trimite soluţie cu concentraţie 2 %. Instalaţia de dozare este formată din
rezervor de preparare soluţie, pompe dozatoare, conducte pentru apa de diluţie, vane şi instrumente de
măsură. Instalaţia este prevăzută cu cuvă.
-hipocloritul de sodiu este depozitat in butoaie de plastic in cadrul Statiei de epurare ape menajere
-clorura de sodiu este descarcata direct in bazinele de dizolvare cu suprafata de 125 mp.
-depozitul de masa ionica – depozit de saci in hala sectiei de tratare apa.
Cantitatile de substante chimice consumate in 2014 sunt prezentate in tabelul urmator :
Consumuri de
substante
chimice
Acid clorhidric
33 %
Hidroxid de
sodiu
Fosfat trisodic
Apa
amoniacala
Hidrazina

Cantitate
consumata 2014

Na Cl
Masa ionica

114 tone
-

739 tone
111.9 tone
825 kg
1390 kg
3.4 tone

Capacitate
maxima de
depozitare
120 mc
3 mc
120 mc
3 mc

Cantitate medie
depozitata

3.6 mc (60
butoaie de 60l)
Cca. 30 butoaie
de 60 l
200 tone

Stocuri la
31.12.2012

35 tone

29.66 tone

70 tone

16.086 t

1 mc

250 kg
740 kg

< 2 tone

1.6 tone
26 tone

Emisii rezultate din activitatile de depozitare reactivi chimici
Ape uzate – in situatii accidentale de scurgeri substante chimice pot apare ape uzate (ape pluviale la
depozitele exterioare, ape de la sistemele de pompare, ape spalare pavimente). Apele colectate (din
cuvele de retentie, canalizarea aferenta magaziilor) sunt dirijate in canalizarea tehnologica apartinand
zonei.
Emisii gazoase difuze de
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-amoniac, acid clorhidric pot provenite de
alimentare/descarcare a rezervoarelor de stocare

la

neetanseitatile

existente

in

procesele

de

Deseuri – ambalaje de butoie din materiale plastice - sunt returnate producatorului.
*
*

*

Din analiza informatiilor prezentate, respectiv a modului de stocare/depozitare şi a dotărilor
existente, se poate aprecia că Electrocentrale Paroseni dispune de spaţii corespunzătoare pentru
depozitarea materiilor prime, acestea fiind dotate cu echipamente conform cerinţelor impuse materialelor
depozitate.
Hidratul de hidrazina intra sub incidenta HG nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, prin care se reglementează
măsurile privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi
limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt
de protecţie, într-un mod coerent şi eficient.
Ca urmare, societatea a realizat in 2009 Raportul de securitate in exploatare pentru prevenirea
riscurilor de accidente majore.
Conform precizarilor facute de persoane responsabile din cadrul CET Paroseni, cantitatea medie
de hidrat de hidrazina detinuta de societate este de sub 2 t (ex : stocul existent la data 01.10.2014 a fost
de 1600 kg )
Tinand cont de faptul ca in prezent, hidratul de hidrazina este stocat in cantitati < 2 tone,
societatea nu se mai incadreaza in prevederile HG 804/2007 Art. 10 (in Anexa 1 cantitatea relevanta
prezentata in coloana 3 este de 2 tone), dar se incadreaza la articolele 7 si 8. Mentionam ca societatea are
elaborata politica sa de prevenire a accidentelor majore.
Aprovizionarea cu hidrat de hidrazina se realizeaza in ambalaje specifice livrate de producator,
respectiv butoaie de 60 l din PP, care pot fi comandate intr-o cantitate care sa nu conduca la un stoc ≥ 2
tone.
A.IV.8. PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
A.IV.8.1 Producerea deseurilor
Functie de provenienta si natura lor, deseurile generate de activitatile derulate in amplasamentul SE
Paroseni, pot fi clasificate in:
a Deseurile tehnologice
a.1. Deseuri rezultate din activitatea productiva
a.1.1. Deseuri de zgura si cenusa
Deseurile de zgura si cenusa rezulta din procesul de ardere al combustibilului solid huila si sunt
evacuate din :
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- focarul cazanului de abur C4 prin intermediul unui transportator cu lant si racleti amplasat sub focar.
Zgura si cenusa din focar cad intr-o baie de apa, este stinsa, scoasa si introdusa intr-un concasor pentru
maruntire. Din concasor, zgura este amestecata cu apa si trimisa la statia de pompe Bagger. Apa de racire
a zgurii si cenusii este asigurata din circuitele existente.
Sistemul de evacuare a zgurii si cenusii evacuate din C4 este format din:
-Transportor de zgură (tip Kratzer) CU CAPACITATEA DE 23 t cenusa uscata/h, agentul de
transport apa (recirculata + completari apa de la statia de neutralizare);
-Concasor cu valt
- Hidro-ejector care sigura amestecul de zgura si apa. Apa necesara hidro–ejectorului este asigurata
printr-o pompa de impuls (debit 2.5 m/min.)
-traseu canale zgura si cenusa de la hidro-ejector la pompele Bagger.
-Staţia de pompe Bagger.
-focarul cazanului de abur CAF prin intermediul a doua transportoare elicoidale independente amplasate
sub palnia rece a cazanului. Zgura si cenusa sunt macinate intr-un concasor si transportate cu ajutorul
apei de spalare prin canalele de zgura si cenusa la statia de pompe Bagger.
Apa de transport (racire) a zgurei si cenusii este asigurata din circuitele existente (apa recirculata de la
depozitul de zgura si cenusa si apa de adaos din statia de neutralizare ).
In prezent evacuarea hidraulica a zgurii si cenusii din amplasamentul SE Paroseni catre Depozitul de
zgura si cenusa Valea Caprisoarei sau Depozitul de zgura de rezerva se face cu o dilutie 1 : 10 .
Nota 1: Societatea are prevazuta masura de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si
depozitare a zgurii si cenusii cu consum ridicat de apa cu sistemul de transport in slam dens, in vederea
respectarii Directivei Europene 31/1999. Pana in prezent au fost realizate :
-studiu de prefezabilitate,
-studiu de fezabilitate,
-actualizare studiu de fezabilitate si deviz general (2009)
-obtinere Certificat urbanism, avize si acorduri necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire noi
obiective
-aprobarea prin HG nr. 549/14.05.2009 a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.
- a fost obtinut avizul si acordul CONSIB NR. 64/21.11.2012 cu valabilitate 2 ani.
-a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor.
-a fost semnat contractul de executie
-a fost semnat contractul de subimprumut
-a fost efectuata prima tragere
- au fost incepute lucrarile de executie
Nota 2: Depozitele de deseuri de zgura si cenusa Valea Caprisoara si Depozitul de rezerva sunt
prezentate in partea a II a studiului – Amplasament depozite zgura si cenusa.
Caracteristici fizico chimice deseuri zgura si cenusa
Din punct de vedere calitativ, zgura si cenusa de ardere au fost caracterizate in anul 2000 de catre ICIM
Bucuresti :
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-radioactivitate – investigatii pe 10 probe prelevate din depozitul de cenusa si zgura Vale Caprisoarei
obtinandu-se o valoare medie pentru radioactivitate A = 0.318 Bequerelli / gram. Concluzia a fost ca ca
cenusa de ardere nu prezinta risc radiologic pentru populatie si mediul inconjurator
-compozitie - investigatii pe 3 probe prelevate din depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoarei – au
relevat un continut de compusi oxidici precum : silice, alumina, oxizi de fier, calciu, magneziu, sodiu,
potasiu, trioxid de sulf. Ponderea in compozitie este data de SIO 2 cu 47.68 – 50.20 %, Al 2 O 3 cu 22.16 –
25.35 %, Fe 2 O 3 cu 9.44 – 10.20 %, CaO cu 5.15 – 5.65% si MgO cu 2.25 – 2.84%.

a.1.2. schimbatori de ioni epuizati
Deseurile de schimbatorii de ioni epuizati sunt ambalate in pungi din material plastic, depozitate in
cadrul Statiei de clorinare si predate furnizorului. In prezent nu exista stoc de deseuri de schimbatori de
ioni.
a.1.3. Deseuri de ulei uzat
Gestiunea deseurilor de ulei uzat este tinuta pe categorii de uleiuri. Depozitarea acestora se realizeaza in
cadrul Gospodariei de ulei in 2 rezervoare cilindrice x 25 mc supraterane sau in butoaie metalice (ulei
uzat de la Atelierele Electric si Turbine) pentru tipurile de uleiuri utilizate in cantitati mai mici,
Pentru valorificarea uleiurilor uzate societatea are incheiate contracte cu unitati economice de profil .
In tabelul urmator este prezentat situatia gestiunii deseurilor tehnologice pentru anul 2014.
Gestiunea deseurilor tehnologice pentru anul 2014 a se vedea
Nr.
Denumire
Cod deseu
Provenienta Cantitate
crt
deseu
conf.
Generata
HG 856 /
2002
1
Ulei uzat :

2

Zgura –
cenusa
3
Schimbatori
de ioni
epuizati
*deseuri periculoase

13 02 05*
13 02 06*
13 01 10*
13 03 08*
13.03.07*
13.03.11*
10 01 01
19 08 06*

At.Electric ;
At.Turbine

arderea
carbunelui
Statia de
tratare apa

Cantitate
Valorificata

Cantita
te
Elimina
ta

40 l
280 l
3350 l
1720 l
3270 l
220 l
293847 t

140 l
0
1100 l
475 l
0
0
7054 t

0
280 l
320 l
0

0

-

0
286793
t
-

Stoc

0
0
4130 l
1380 l
4210 l
400 l
0
0

Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri de uleiuri cu continut de PCB nu
exista pe amplasamentul societatii.
b. Deseuri din activitatile de reparatii, dezmembrare, inlocuire si casare utilaje, transport
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deseuri metalice feroase si neferoase (depozitare temporara pe platforma betonata);
banda de cauciuc uzata (de la benzi transportoare) – tarc acoperit
anvelope uzate, acumulatori auto – depozitare temporara in magazie inchisa (predate societatilor
care asigura inlocuirea)
deseuri de constructii (caramizi, lemn)
In tabelul urmator este prezentat situatia gestiunii deseurilor rezultate din alte activitati decat cele
tehnologice pentru anul 2014.

Gestiunea deseurilor rezultate din alte activitati decat cele tehnologice pentru 2014

Nr.
crt.

Tip deseu

Cod
deseu
(conform
H.G. nr.
852/2002

Stoc

CANTITATEA DE DESEU
din care:

1
2

deseu span-fier [tone]
otel inox [tone]

17.04.05
17.04.05

0
3,5991

3,74
4,081

3,74
7,6801

ELIMINATA
FINAL
0
0

3

fier vechi [tone]

17.04.05

67,597

102,715

65,72

0

104,592

4
5
6
7

lemn [tone]
cupru [tone]
caramida [tone]
anvelope [tone]

17.02.01
17.04.01
17.01.02
16.01.03

6,641
0,0413
0,2145
0,738

0,85
0,036
0
0,093

6,3
0,0677
0,2145
0

0
0
0
0

1,191
0,0096
0
0,831

8

plumb (acumulatori) [tone]

16.06.05

0,02

0

0

0

0,02

9

banda cauciuc [tone]

19.12.04

2,738

3,05

3,038

0

2,75

10
11
12
13

argint [tone]
deseuri sanitare [kg]
deseuri menajere [mc]
deseuri electronice [kg]

16.02.16
18.01.03*
20.03.01
08.03.18

0,01051
0
0
0

0
12
231,5
40

0
0
0
0

0
12
231,5
40

0,01051
0
0
0

14

ulei alimentar uzat [l]

20.01.25

0

30

0

30

0

GENERATE

VALORIFICATA

RAMASA
IN STOC
0
0

Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri cu continut de azbest nu
exista pe amplasamentul societatii.
Pentru valorificarea deseurile de materiale feroase si neferoase, societatea are incheiate contracte
cu unitati economice de profil.
Deseurile de lemn si cauciuc sunt valorificate prin utilizare pe plan intern.
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Deseurile provenite din echipamente electrice si electronice au fost predate in anul 2014 la centrul
de recuperare Vulcan prin reprezentantii SC Almaserv SA.
c. Deseuri de ambalaje
Ambalajele provenite de la aprovizionarea cu materii prime sunt reprezentate de butoaie din metal si
materiale plastice (PE si PP). Butoaiele sunt returnate unitatilor economice furnizoare de materii prime.
d. Deseuri menajere
La nivelul întregii platforme Electrocentrale Paroseni depozitarea deseurilor menajere se realizeaza in
cuve.
Societatea are incheiat un contract de preluare a deseurilor menajere cu SC PREGOTERM VULCAN.
Deseurile de namol de la Statia de epurare ape menajere sunt depuse ca fertilizant pe Depozitele de zgura
si cenusa.
*
*

*

Din cele prezentate, privind generarea, gestionarea si depozitarea deseurilor in cadrul
Electrocentrale Paroseni rezulta urmatoarele concluzii :
- gestiunea deseurilor rezultate din activitatile productive se realizeaza prin :

colectare selectiva ;

depozitare in locuri special amenajate ;

evidenta clara lunara pe categorii de deseuri generate ;

valorificare deseuri recuperabile prin agenti economici de profil pe baza de contract.
Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri cu continut de azbest sau
PCB nu exista pe amplasamentul societatii.
Pentru eliminarea deseurilor de zgura si cenusa prin depozitare la Depozitele Valea Caprisoara si
Depozitul de rezerva, este utilizata in prezent tehnologia de hidrotransport cu dilutie de 1 : 10. In acesta
tehnologie, desi consumul de apa utilizat pentru transportul deseurilor de zgura si cenusa este ridicat, apa
este vehiculata in circuit inchis, iar apa de adaos provine de la Statia de neutralizare a apelor chimic
impure.
Societatea are prevazuta masura de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a
zgurii si cenusii cu consum ridicat de apa cu o tehnologie de transport in slam dens (in vederea
respectarii Directivei Europene 31/1999).
Pentru trecerea la tehnologia de transport in slam dens, pana in prezent au fost realizate :
-studiu de prefezabilitate,
-studiu de fezabilitate,
-actualizare studiu de fezabilitate si deviz general
-obtinere Certificat urbanism, avize si acorduri necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
construire noi obiective
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-aprobarea prin HG nr. 549/14.05.2009 a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.
-semnare contract de executie
-semnare contract de subimprumut
-efectuare prima tragere, intrare in efectivitate a contractului de executie
- inceput executia lucrarilor
- procent de executare a lucrarilor 39.4%
A. IV.9. Evaluarea tehnologiilor aplicate
Analiza instalatiilor existente si a tehnicilor aplicate in cadrul instalatiilor mari de ardere Cazan C 4 de
540 t/h si Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h, care necesita o abordare integrata a impactului
asupra mediului s-a facut in raport cu Documentul de referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici
Disponibile pentru Instalatiile Mari de Ardere – mai 2005.
Principalele tehnici utilizate pentru protectia factorilor de mediu si minimizarea efectelor negative
datorate activitatilor desfasurate in cadrul Electrocentrale Paroseni, sunt prezentate in tabelul urmator :
Raportare la BAT-uri – INSTALATII SI ACTIVITATI DERULATE

Domeniu

Management
Eficienta
termica

Reducerea
emisiilor
fugitive in aer

Reducerea
emisiilor
dirijate in aer

Cerinte BAT

Sistem de management care sa asigure derularea
proceselor in conditii adecvate privind raportul
calitate-mediu
Tehnici combinate
-cogenerare – eficienta 75 – 90 %

Transportoare cu transfer inchis cu filtre textile
Transportoare deschise cu paravane de vant
Echipament de descarcare cu inaltime reglabila
Dispozitive de curatire pentru benzi transportoare
Sisteme de pulverizare a apei
Suprafete etanseizate cu sisteme de drenare
Paravane de vant
Tehnici pentru prevenirea si controlul
prafului si a emisiilor de aglomerari de
particule de metale grele
Electrofiltru ESP/ Filtru cu saci FF/ in
combinatie cu FGD (desulfurare umeda a gazelor

Tehnici aplicate
Electrocentrale PAROSENI

Evaluare

Definirea politicii de mediu
Mentinerea certificarii SMI

+

- C4 in regim de cogenerare 90.7%
-CAF 87.5 %

+

In instalatia de transport carbune pe benzi
exista instalatii de captare a prafului de
carbune cu filtre saci si autoscuturare si
instalatie de injectie apa pentru spalarea
depunerilor pe peretii buncarelor.
Sisteme de pulverizare a apei
Suprafata etanseizata a depozitului cu sistem
de drenare
Depozitul de carbune este pozitionat intre
obiective construite (paravane de vant)
Pentru desprafuirea gazelor de ardere
rezultate in urma arderii combustibililor la
cele doua cazane (Cazan energetic de 540
t/h (C4) si Cazan de apa fierbinte de 103,2
Gcal/h), exista electrofltre - ESP. Cazanul
de abur de 540 t/h este prevazut cu 4
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de ardere)
Limite BAT pentru instalatii noi (5-20 mg/mc) si
reabilitate (5-25 mg/mc) : (Tabelul 5: BAT
pentru reducerea emisiilor de pulberi provenite
de la instalatiile de ardere)

electrofiltre cu 3 campuri iar CAF este
prevazut cu un electrofiltru cu 4 campuri.
Eficienta retinere a particulelor solide la
Cazanul C4 :
- 99.95 % - la utilizarea carbunelui de
garantie
(concentratie
intrare
in
electrofiltru ;
-99.88 % - la utilizarea carbunelui cel mai
slab;
Eficienta retinere a particulelor solide
la CAF : 99,2%.
Concentratie medie anuala pulberi cca.
26.78 mg/Nmc (2014).

Tehnici pentru prevenirea si controlul
emisiilor de SO 2
Spalator umed de var/calcar cu producere de gips
Limite BAT :

In vederea reducerii de SO 2 din gazele de
ardere rezulaltate din arderea combustibililor
solizi si gazosi la Grupul nr. 4 si CAF este in
curs de finalizare realizarea unei investitii de
desulfurare umeda cu piatra de calcar.

+/-

Instalatii noi: 100-200 mg/mc
Instalatii reabilitate: 100-250mg/Nmc (conform
cu Tabelul 6: BAT pentru reducerea emisiilor de
SO2 provenite de la unele instalatii de ardere).
Tehnici pentru prevenirea si controlul
emisiilor de NO x si N 2 O
-Exces scazut de aer
-Aer in trepte (OFA)
-Recircularea gazelor de ardere
-Arzatoare cu NO x redus:
Limite BAT :
-

Reducerea
emisiilor in
apa

Instalatii noi si reabilitate: 100-200
mg/mc (conform cu Tabelul 7: BAT
pentru reducerea NOX proveniti din
instalatiile cu ardere pe huila si lignit)
- Reducerea necatalitica selectiva (SNCR)
-Reducerea catalitica selectiva (SCR)
Monitorizarea emisiilor dirijate in aer
-continua,
-discontinua,
-estimare prin parametri de exploatare
Tehnici de reducere a contaminarii apei
-depozitarea carbunelui in locuri
impermeabilizate, cu drenaj, tratarea apei pentru
sedimentare
- evitarea deversarilor de amestec apa cu cenusa
de huila
- recircularea apelor reziduale de la dedurizare –
demineralizare
Minimizarea consumului de apa

Cazanul energetin (bloc 4) este prevazut cu
arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx
redus, în număr de 16; arzătoarele de cărbune
pulverizat sunt prevăzute cu două trepte de
combustie, în care NOx poate fi redus pentru
toate încărcările şi calităţile combustibilului
solid avut în vedere

+

Concentratie medie anuala NOx cca. 137.50
mg/Nmc (2014).

Monitorizare continua la Cazanul energeric
nr. 4
Monitorizare discontinua CAF
-colectarea apei pluviale din zonele
depozitelor de huila se realizeaza prin retea
de canalizare cu trecere printr-un decantor
pentru sedimentarea particulelor continute
-apele impurificate chimic provenite de la
instalatia de tratare ape sunt utilizate pentru
completarea apei necesare in hidrotransportul
deseurilor de zgura si cenusa
-apele de hidrotransport deseuri de zgura si
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Operare in bucla inchisa

Tehnici de epurare a apelor uzate
-neutralizarea si sedimentare

Deseuri

Prevenirea
incendiilor

Reutilizarea deseurilor de zgura si cenusa
-fabricarea cimentului,
-pavaje,
-mortar minier
Supravegherea depozitelor de huila si lignit cu
echipamente automate de detectare a flacarilor
provocate de auto-aprindere precum
si identificarea spatiilor ce prezinta un risc
crescut din acest punct de vedere

cenusa sunt recirculate in totalitate in proces
-operational este utilizat sistemul de racire in
circuit deschis, mixt sau inchis in functie de
eficienta economica si conditiile hidrologice
Se aplica in Statia de Neutralizare a apelor
provenite de la regenerarea schimbatorilor de
ioni
Separator de sedimente ape colectate din
incinta depozitului de carbune
Epurarea apei menajere prin statia de epurare
ape menajere.
Deseurile de zgura din Depozitul de Avarie
nr. 1 sunt reutilizate in stare uscata pentru
umplerea galeriilor de mina dezafectate
Utilizare in functie de solicitari
-Raport de securitate, 2010
-Planul de urgenta pentru protectie civila,
contine planificarea masurilor specifice
pentru reducerea riscurilor asupra sanatatii
personalului de deservire, factorilor de mediu
si integritatii bunurilor materiale in cazul
producerii unor evenimente periculoase
(accident chimic, incendiu, explozii).

+

+

+

Instalatiile mari de ardere Cazanul C4 de 540 t/h si Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h
tehnologiile aplicate pentru operarea acestora, pot fi considerate BAT cu conditia punerii in functiune a
Instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere.
A. IV.10. Aspecte legate de încetarea partiala / totala a activitatii
Necesitatea studierii impactului încetarii unei parti din activitatea Electrocentrale Paroseni, sau a
activitatii în ansamblul ei, asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificata prin
initierea din timp a unor actiuni menite sa reduca posibilele efecte negative.
Masurile ce trebuie luate în cazul încetarii functionarii fiecarei instalatii au fost prevazute înca din faza
de proiectare si sunt cuprinse în manualul de operare.
În cazul încetarii totale a activitatii este obligatorie întocmirea unui proiect tehnic si pe baza acestuia,
realizarea documentatiei de mediu conform normativelor:
– Ordinul 135/2010 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu;
– Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2003 - pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
Trebuie sa se dispuna de un Planul de închidere a zonei, care sa demonstreze ca instalatiile
platformei pot sa-si înceteze activitatea în siguranta. Planul trebuie pastrat si actualizat, ca dovada a
schimbarilor facute. O copie a planului va însoti formularul în care se specifica schimbarile facute, iar
Autorizatia integrata de mediu va mentiona orice schimbare facuta.
Daca la închidere operatorul doreste sa urmeze o directie diferita de actiune, planul va trebui completat
cu acceptul Autoritatii competente pentru protectia mediului.
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Planul de închidere va cuprinde masurile propuse la incetarea definitiva a activitatii de pe amplasament
pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si readucerea terenului la o stare satisfacatoare, respectiv :
a) Masuri generale care se impun la încetarea activitaþii
- Eliminarea stocului de combustibil si livrarea acestuia altui agent economic
- Inchiderea conductelor de aductiune a gazului natural si aerisirea acestora
- Golirea si inchiderea conductelor de aductiune a carburantilor de la rampa de descarcare si rezervoarele
de stocare supraterane
- Eliminarea stocurilor de reactivi chimici tehnologici (valorificarea acestora prin vinzare sau daca acest
lucru nu este posibil se va realiza neutralizarea acestora)
- Investigatii asupra contaminarii solului si pinzei freatice si masurile ce se impun pentru protectia
solului si subsolului
- Masuri de închidere, dezmembrare si demolare,
- Mod de evacuare, transport si depozitare a materialelor rezultate;
- Metode de reconstructie ecologica;
b) Lucrari si masuri specifice de protectie a mediului
- Masuri speciale de manipulare a substanþelor chimice periculoase utilizate pina la incetarea activitatii
- Spalarea si neutralizarea instalatiilor, rezervoarelor si magaziilor de stocare a substantelor chimice
- Deconectarea de la alimentarea cu gaze naturale si dezafectarea instalatiilor, cu respectarea normelor
specifice.
Societatea trebuie sa asigure resursele necesare pentru punerea lui în aplicare a prevederilor din Planul de
inchidere.

V. INTERPRETAREA DATELOR SI RECOMANDARI
Complexul Energetic Hunedoara- Sucursala Electrocentrale Paroseni are statutul de persoana
juridica de societate cu capital de stat si are sediul in localitatea Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul
Hunedoara.
Profilul de activitate:
-producerea şi emiterea în Sistemul Energetic Naţional a energiei electrice, putere instalată 150
MWh (energia electrica se obtine prin arderea combustibililor carbune şi gaze naturale si este livrata in
SEN prin intermediul statiei electrice de transformare de 110 kV). ,
-producerea, transportul şi distribuţia de agent termic pentru termoficare şi apă caldă în localităţi
din Valea Jiului (Lupeni, Vulcan, Petroşani).
Principalele activitati derulate de societate sunt :
-Productia de energie electrica Cod CAEN rev. 2 : 3511
-Furnizarea de abur Cod CAEN rev. 2 : 3530
-Transportul prin conducte Cod Caen rev. 2 : 4950
-Captarea, tratarea si distributia apei in scop intern industrial apei Cod CAEN rev. 2 : 3600
-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN rev. 2 : 3822
-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase Cod CAEN rev. 2 : 3821
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In conditiile modificarilor survenite in cadrul instalatiilor Sucursalei Electrocentrale Paroseni,
respectiv scoaterea din functiune a IMA 1 care a condus la o serie de schimbari tehnologice si ale
termenului limita de 31.12.2010 pentru realizarea masurilor din Planul de actiuni conf. OUG 152/2005
este necesar refacerea Raportului de amplasament.
Mentionam ca ELECTROCENTRALE PAROSENI a obtinut derogarea in conformitate cu art. 5
alin. (2) si (3) din HG 440/2010 pentru grupul energetic IMA 1, ca in perioada 01.01.2008 – 31.12.2015
instalatia sa nu fie exploatata mai mult de 20.000 ore. In prezent aceasta instalatie este dezafectata.
Autorizatii, avize curente, HG-uri
Societatea detine :
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 165/15.07.2014 emisa de Administratia Nationala Apele
Romane (valabila pana la 31.07.2015)
-Autorizatie de mediu nr. HD 321/11.10.2012 pentru Reteaua de Transport Agent Termic
-Autorizatia nr.521/30.11.2011 eliberata de MMDD pentru functionare in conditii de siguranta a
barajului si lacului de acumulare Jiul de Vest
- Aviz nr.521/2/21.11.2011 privind documentatia de evaluare a starii de siguranta a barajului si lacului de
acumulare Jiul de Vest
- -HG nr. 549/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii
“Instalatia de deulfurare a gazelor de ardere de la grupul 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si
”Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii
-Autorizatia nr. 35/20.12.2012 eliberata de MMSC – ANPM Bucuresi privid emisiile de gaze cu efect de
sera valabila pana la 31.12.2020
-Acord nr.85/01.08.2014 de functionare in siguranta pentru solutia tehnica prevazuta in “Proiectul tehnic
de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara, la cota 711.7.00 mdM in compartimentul
1 si la cota 711.7 mdM in compartimentul 2 in vederea trecerii la depozitarea in slam dens”
- Aviz nr. 85/01.08.2014 privind documentatia de expertiza tehnica referat de expertizare –avizare asupra
“Proiectul tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara, la cota 711.7.00 mdM
in compartimentul 1 si la cota 7711.70 mdM in compartimentul 2 in vederea trecerii la depozitarea in
slam dens”
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 68/21.05.2013 privind investitia: “Proiectul tehnic de inchidere a
depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara, la cota 676.00 mdM in compartimentul 1 si la cota
681.00 mdM in compartimentul 2 in vederea trecerii la depozitarea in slam dens”
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 102/09.07.2012 inclusiv deciziile de transfer privind : Schimbarea
tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii
- Decizie finala nr. 2963/09.06.2009 emisa de ARP Timisoara, pentru proiectul: Schimbarea tehnologiei
actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii in vederea respectarii Directivei Europene
de mediu nr.31/1999 privind depozitarea deseurilor si deciziile de transfer
- Decizie finala nr. 2962/09.06.2009 revizuita in data de 29.03.2012 pentru proiectul: Instalatia de
desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 102.3 Gcal/h, inclusiv decizia de
transfer
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 100/09.07.2012 pentru proiectul : Instalatia de desulfurare a gazelor de
ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 102.3 Gcal/h, inclusiv decizia de transfer
- Aviz de gospodarire a apelor nr. J5A din 28.02.1994 pentru investitia: Amenajarea hidrotehnica Baleia
pentru alimentarea cu apa de adaos dintr-o noua sursa a CET Paroseni
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- Acord de mediu nr. 14/10.03.1993 pentru investitia : Instalarea unui CAF de 100 Gcal/h inclusiv
amenajari in gospodaria de carbune si lucrari de alimentare cu apa de adaos la CET Paroseni
- Acord de mediu nr. 116/21.12.2000 pentru investitia: Reabilitarea blocului nr. 4 de la CET Paroseni
- Acord nr. 67/08.05.2014 de functionare in siguranta pentru etapa I din proiectul tehnic si detalii de
executie pentru depozitul de zgura si cenusa de rezerva aferent CET Paroseni suprainaltat la cota
+630.20 mdMN, amplasat in terasa malului drept al raului Jiul de Vest, bazinul hidrografic Jiu, la vest de
municipiul Vulcan, judetul Hunedoara
- Aviz nr. 665/08.05.2014 privind documentatia de expertiza a depozitului de zgura si cenusa de rezerva
aferent CET Paroseni suprainaltat la cota +630.20 mdMN, amplasat in terasa malului drept al raului Jiul
de Vest, bazinul hidrografic Jiu, la vest de municipiul Vulcan, judetul Hunedoara
- Certificate CO2 alocate gratuit pentru 2014 : 55.331
Mentionam ca pentru toate lucrarile de reabilitare executate in ultima perioada de timp, societatea a
obtinut avizele necesare de la institutiile de reglementare.
Electrocentrale Paroşeni este situată pe terasa inferioara de pe malul drept al Jiului, la 4 Km Vest de
oraşul Vulcan şi la aproximativ 17 Km de municipiul Petroşani si detine o suprafaţă de aproximativ 28,5
hectare.
Managementul activitatilor
Activitatile din cadrul Electrocentrale Paroseni se desfasoara in conformitate cu Sistemul de
management integrat calitate, mediu SSM care se aplica in cadrul tuturor entitatilor organizatorice din
cadrul societatii si intreg personalul are responsabilitatea si obligativitatea de a respecta prevederile din
documentatia sistemului.
Incepand din 2011, societatea a certificat Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM
si detine Manualul de management calitate-mediu-securitate si sanatate in munca, care documenteaza
sistemul de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca conform standardelor SR
EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
Instalatiile Electrocentrale Paroseni care fac obiectul documentatiei pentru obtinerea unei noi
Autorizatii Integrate de Mediu sunt amplasate in incinta centralei termoenergetice si sunt :
Blocul energetic nr. 4 (modernizat in 2007) alcătuit in principal din:
-turbină tip K-160-130-2PR2 de 150 MW cu anexe, rezultată în urma modernizării turbinei PVK-150-2;
-un cazan de abur tip Hitachi - Babcock de 540 t/h cu anexe
proiectat să furnizeze simultan, la funcţionarea la sarcină maximă în regim de cogenerare, energie
termică sub formă de apă fierbinte 150 Gcal/h şi energie electrică 146 MW.
Cazanul de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h (CAF - modernizat in 1999) destinat furnizării energiei
termice pentru termoficare.
De la punerea in funcţiune a blocului 4, CAF-ul intra în funcţiune numai în anumite situaţii excepţionale,
respectiv în situaţii de avarie ale blocului 4 sau la vârf de sarcină termică, când energia termică livrată de
blocul 4 sistemului de termoficare nu este suficienta.
Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere
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Activitati auxiliare (care sustin activitatile productive principale) sunt :
- Instalatiile alimentare combustibil
- Centrala termica de pornire (CTP – investitie realizata in 2010)
- Instalaţia de producere a apei de adaos pentru sistemul de termoficare
- Magistralele de Transport Energie Termica VALEA JIULUI
- Instalatiile electrice si automatizarile pentru producerea si transferul energiei electrice
- Gospodaria de apa (Staţia de tratare chimică a apei, Instalatii de captare – alimentare cu apa, circuit ape
de racire, instalatii de epurare –realizata in 2009 , instalatie circuit ape de hidrotrasport zgura – cenusa)
- activitatea de transport auto si CFU
- activitatea de reaparatii
Utilizarea chimica
Gama de substante chimice utilizate in cadrul activitatilor desfasurate de Electrocentrale Paroseni este
relativ restransa, acestea utilizandu-se numai in cadrul :
- proceselor tehnologice de :
o obtinere a apei demineralizate utilizata pentru adaos in circuitul termic,
o obtinere a apei dedurizate - utilizata pentru adaos in circuitul de termoficare
o conditionare a apei de alimentare si a condensatului de baza treapta II din circuitul
termomecanic,
o neutralizare a apelor chimic impure
clorinarea apelor menajere epurate.
Din analiza informatiilor prezentate in lucrare, se poate aprecia in amplasamentul
Electrocentrale Paroseni sunt realizate conditiile de depozitare in siguranta a materiilor prime,
auxiliare si produselor finite in conformitate cu normativele in vigoare.
Conditiile constructiilor - urmarirea comportarii in timp a constructiilor existente pe amplasamentul
centralei se executa in conformitate cu legislatia in vigoare de catre compartimentul (UCC) de urmarire a
comportarii in timp a constructiilor si SC GEODOM SRL .
Situatii de urgenta - Societatea are elaborate :
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, care stabileste modul de actiune,
punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
- Planul de urgenta pentru protectie civila, contine planificarea masurilor specifice pentru
reducerea riscurilor asupra sanatatii personalului de deservire, factorilor de mediu si integritatii
bunurilor materiale in cazul producerii unor evenimente periculoase (accident chimic, incendiu,
explozii);
- Planul de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, stabileste modul de actiune, masurile
de aparare, echipele si mijloacele de interventie impotriva inundatiilor;
- Raportul de Securitate (martie 2010) pentru utilizarea şi depozitarea in amplasament a
substantei chimice periculoase - HIDRAT DE HIDRAZINA 24 (N 2 H 4 ) - cu concentratie 15 %,
care depaseste cantitatea relevanta de 2 tone conform Anexei 1, partea 1 a HG nr. 804/2007.
- Program de reducere progresiva a emisiilor de SO2, NOx si pulberi pentru Instalatia mare
de ardere nr. 2 - 2005
Scenariile din cadrul Raportului de securitate prezintă un nivel de risc sub limita de acceptabilitate, deci
principalele măsuri care sa reduca riscul sunt cele privind verificarea mentenaţei instalatiilor, întreţinerea
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în stare corespunzătoare a instalaţiilor, depozitelor şi organizarea instruirii personalului operativ si de
interventie.
Activitatile derulate in cadrul instalatiilor din amplasamentul Electrocentrale Paroseni au
evidentiat, in situatia actuala de functionare, un impact minor asupra mediului in amplasament si
imediata vecinatate. Aceasta se datoreaza in principal masurilor luate de factorii responsabili ai
societatii pe linie de dotari pentru protectia calitatii mediului. Instalatiile mari de ardere Cazan C 4 de
540 t/h si Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h si tehnicilor aplicate pentru operarea acestora, pot fi
considerate BAT cu conditia punerii in functiune a Instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere.
Gestionarea deseurilor
Din cele prezentate, privind generarea, gestionarea si depozitarea deseurilor in cadrul
Electrocentrale, rezulta urmatoarele concluzii :
- gestiunea deseurilor rezultate din activitatile productive se realizeaza prin :

colectare selectiva ;

depozitare in locuri special amenajate ;

evidenta clara lunara pe categorii de deseuri generate ;

valorificare deseuri recuperabile prin agenti economici de profil pe baza de contract.
Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri cu continut de azbest sau PCB nu
exista pe amplasamentul societatii.
Pentru eliminarea deseurilor de zgura si cenusa prin depozitare la Valea Caprisoara, este utilizata in
prezent tehnologia de hidrotransport cu dilutie de 1 : 10. In aceasta tehnologie, desi consumul de apa
utilizat pentru transportul deseurilor de zgura si cenusa este ridicat, apa este vehiculata in circuit inchis,
iar apa de adaos provine de la Statia de neutralizare a apelor chimic impure.
Calitatea componentelor de mediu
Analiza sistemului de monitorizare a calitatii surselor de emisii si a componentelor de mediu realizat in
cadrul societatii nu a evidentiat necesitatea realizarii unor modificari/completari.
A. Calitatea solului
În urma investigatiilor efectuate asupra calitatii solului din incinta CET Paroseni in perioada
2007 - 2010, s-a evidentiat un nivel scazut de incarcare a solului cu metale grele. Pentru 2010 valorile
indicatorilor analizati se situeaza sub valorile de prag de alerta pentru solurile cu folosinta mai putin
sensibila impuse prin Ordinul 756/1997.
B. Calitatea apelor freatice
Monitorizarea calitatii apelor subterane este realizata lunar / semestrial conform AGA nr. 165/2014, prin
efectuarea de analize de catre un laborator acreditat si laboratorul propriu.
Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse prin Legea 458/2002
modificata si completata cu Legea 311/2004 a evidentiat urmatoarele concluzii:
- nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate analizati in 2014
In conditiile actuale ale amplasamentului, prin masurile de retehnologizare realizate privind
reducerea emisiilor gazoase, apelor uzate evacuate si a respectarii conditiilor de manipulare si
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depozitare a materiilor prime se poate aprecia ca impactul activitatilor desfasurate in prezent
asupra componentei de mediu apa freatica este redus.
C. Calitatea evacuarilor de ape uzate
In conditiile prezente, din amplasamentul CET Paroseni sunt evacuate urmatoarele categorii de ape
uzate:
-ape conventional curate (provenite din circuitul de racire al condensatorului bl.IV) evacuate in raul Jiul
de Vest
- ape menajere evacuate in paraul Feres in apropierea confluentei cu raul Jiul de Vest dupa trecerea prin
Statia de epurare cu trepte mecanica si biologica
-apele chimic impure rezultate din Statia de neutralizare sunt recirculate in totalitate in Circuitul
hidroamestecului de zgura si cenusa
Calitatea apelor evacuate sin amplasamentul CET Paroseni este monitorizata atat prin laboratorul propriu
al societatii cat si prin laboratoare acreditate conform prevederilor din Autorizatia de Gospodarire a
Apelor in vigoare. Din analiza datelor de monitorizare pentru anul 2014, rezulta concluzia :
-calitatea apelor uzate evacuate din amplasamnetul CET Paroseni se incadreaza in valorile limita impuse
prin NTPA 001/2005 pentru indicatorii de calitate urmariti,
D. Calitatea emisiilor gazoase
Din analiza activitatilor defasurate pe amplasamentul CET Paroseni si a datelor de monitorizare
inregistrate privind calitatea emisiilor gazoase rezulta urmatoarele concluzii:
Pentru emisii dirijate poluantii limitati in conformitate cu 278/2013, sunt: SO 2 , NO x , si pulberi.
Cazan C 4 de 540 t/h
Gazele de ardere rezultate din arderea combsutibililor solizi la Cazanul de abur tip Hitachi – Babcock si
Cazanul de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h sunt evacuate printr-un cos de fum comun.
Gazele reziduale cu continut de NO x , SO 2 , CO si pulberi sunt monitorizate continuu la Cazanul C 4. Din
valorile prezentate in RAM 2014 privind monitorizarea continua a poluantilor la Cazanul C 4 se observa
ca acestea se situeaza sub limitele admise prevazute de 278/2014, mai putin valoarea SO 2 care depaseste
de aprox. 9 ori valoarea recomandata.
Cazanul de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h (CAF) functioneaza in perioadele programate de
reparatii/intretinere ale Cazanului C4 sau in perioadele reci cand temperaturile scad sub - 10C motiv
pentru care este monitorizat discontinuu; In anul 2012 CAF a functionat 120 ore, in perioade scurte,
motiv pentru care nu s-au efectuat masurari.
Centrala Termica de Pornire deoarece puterea termica este mai mica de 50 MW nu face parte din
programul de monitorizare.
Instalatiile CET Paroseni sunt dotate cu Echipamente de reducere a concentratiei poluantilor
gazosi:
-Inainte de a fi evacuate in atmosfera, gazele reziduale sunt desprafuite in sisteme de reducere de tip
electrofiltre cu eficienta ridicata amplasate astfel:

- Cazanul de abur de 540 t/h este prevazut cu 2 electrofiltre cu 3 campuri;
- CAF este prevazut cu un electrofiltru cu 4 campuri.
-Cazanul C 4 este prevazut cu arzătoare de cărbune pulverizat cu NOx redus
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In vederea reducerii continutului de dioxid de sulf din gazele de ardere provenind din utilizarea
combustibililor fosili la cazanul de abur de 540 t/h si cazanul de apa fierbinte de 103Gcal/h, CET
Paroseni a prevazut montarea unei instalatii de desulfurare.
In cadrul investitiei privind instalatia de desulfurare a gazelor si anume:
- Procedeul umed cu calcar in care gazele de ardere sunt spalate in contracurent prin pulverizare cu
suspensie de calcar.
Emisiile fugitive sunt specifice activitatilor de alimentare cu combustibil solid si atelierului de
exploatare chimic. Emisiile difuze sunt preponderent de pulberi si sunt aferente instalatiei de transport pe
benzi si bucarelor de alimentare mori. Mai pot apare emisii difuze de acid clorhidric de la rezervoarele de
stocare in special pe perioada alimentarii acestora.
In instalatia de transport pe benzi exista instalatii de captare a prafului de carbune cu filtre saci si
autoscuturare si instalatie de injectie apa pentru spalarea depunerilor pe peretii buncarilor.
Descărcarea din cisternele CF se face prin traseu conducte prin pompare iar depozitarea se realizeaza in
cisterne revazute cu instalatie de captare gaze HCl, gaze ce sunt neutralizate cu solutie diluata de
hidroxid de sodiu.
Cantitati anuale de poluanti emisi
Poluantii specifici relevanti pentru Electrocentrale Paroseni – care detine Instalatii de ardere pe
baza de combustibili solizi si gazosi au fost prevazuti in programul de monitorizare aplicat.
Emisii de gaze cu efect de sera (CO 2 )
In conformitate cu HG nr. 780/14.06.2006 privind stabilirea schemei decomercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră, CET Paroseni detine Autorizatia nr. 35/2012 privind „Emisiile de gaze cu
efect de sera“.
Operatorul are obligatia de a restitui, pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an, un numar de
certificate de gaze cu efect de sera, egal cu numarul total de emisii de gaze cu efect de sera provenite de
la instalatia respectiva in anul anterior, prezentate in raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze
cu efect de sera.
Astfel, pentr 2014 s-a raportat o cantitate de CO 2 : 884101 t/an.
Imisii atmosferice
Estimarea imisiilor in zona invecinata CET Paroseni se realizeaza prin modelarea matematica a
dispersiei poluantilor rezultati la arderea combustibililor solizi si gazosi la Cazanul C4 ( Grupul energetic
4), cazanul de apa fierbinte (CAF) si Centrala termica de pornire (CTP). Modelarea matematica este
efectuata de APM Hunedoara.
Modelarea matematica a dispersiei efectuata in cadrul acestei lucrari in vederea estimarii
imisiilor de poluanti caracteristici Cazanului C4 a evidentiat incadrarea acestora in valorile limita
recomandate de Legea 104/2011.
E. Nivelul de zgomot
Principalele surse de zgomot ce pot contribui la poluarea fonica in zona de desfasurare a
activitatilor CET Paroseni sunt: Turbina tip K-160-130-2PR2 de 150 MW; Cazanul de abur tip Hitachi Babcock de 540 t/h – dispozitiv de esapare abur ; Cazanul de apa fierbinte - CAF (ventilatoare de aer si
2015

Page 98
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

aer primar cald si rece ; ventilatoare de aspirare gaze de ardere ; pompele de recirculare ; mijloacele de
transport si benzile transportoare ; Activitatile de alimentare (site vibrante ; concasoare ; mori de
carbune).
In vederea reducerii nivelului de zgomot, la Blocul nr 4. De 150 MW s-au prevazut 5
amortizoare de zgomot de tip D – Silencer (zgomot la distanta de 1 m : < 125 db; forta de reactie 5050
N); Majoritatea utilajelor generatoare de zgomot functioneaza in spatii inchise;
Masurarile de nivel de zgomot efectuate de INCD-INSEMEX PETROSANI in zonele invecinate
CET Paroseni au evidentiat incadrarea valorilor obtinute in limita de 65 dB(A) stabilită pentru limita
incintei industriale in mediul urban.
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare - amplasament
Electrocentrala
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare a Amplasamentului CET Paroseni
este:
Investitie realizata - Reabilitarea blocului nr. 4 de 150MW - -realizare instalatie de neutralizare a apelor
Investitii in curs de realizare
1. Instalatia pentru desulfurarea gazelor de ardere pentru grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100
Gcal/h
Valoare : 54670.03 mii euro; termen scadent 31.12.2010
Stadiul actual al lucrarilor de investitie :
-Studiu de prefezabilitate
-Studiu de fezabilitate
-Actualizare studiu de fezabilitate si deviz general (02.03.2009)
-Certificat urbanism, avize si acorduri necesare obtinerii autorizatiei de construire
-Aprobare prin HG nr. 549/06.05.2009 ai indicatorilor tehnico economici ai investitiei
-Lucrari demolare pentru eliberarea terenului necesar investitiei pentru care s-au realizat:
-proiectul de demolare etapa I si II
-Certificat de urbanism, avize si acorduri, autorizatie de desfiintare
-lucrarile de demolare etapa I (valoare 503.352 lei)
-lucrari demolare etapa II (partial –demolare cos de fum val. 738.044 lei, demolari
conducte gaz val. 406.047,10 lei)
-semnat contract executie
- semnat contractul de subimprumut
- efectuat prima tragere
- REALIZAT LUCRARI IN PROPORTIE DE 87,35%.
2. Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii in vederea
respectarii Directivei Europene 31/1999
Valoare : 28202.07 mii euro; termen scadent de realizare : 31.12.2009
Stadiul actual al lucrarilor de investitie :
-Studiu de prefezabilitate
-Studiu de fezabilitate
-Actualizare studiu de fezabilitate si deviz general (02.03.2009)
-Certificat urbanism, avize si acorduri necesare obtinerii autorizatiei de construire
-Aprobare prin HG nr. 549/06.05.2009 ai indicatorilor tehnico economici ai investitiei
Note :
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-lucrarile de eliberare a terenului pentru investitie sunt cuprinse in cadrul lucrarilor de demolare
prevazute la 2.1
-s-a intocmit proiectul de inchidere a depozitului de zgura si cenusa V. Caprisoara in solutia de depunere
hidraulica si continuarea umplerii in slam dens, Geocons Expert Proiect Bucuresti, 2011 (prezentare la
Amplasamentul depozitelor de zgura si cenusa)
-semnat contract executie
- a fost obtinut avizul si acordul CONSIB NR. 64/2011 cu valabilitate 2 ani.
- a fost semnat contractul de executie
- a fost semnat contractul de subimprumut
-a fost efectuata prima tragere
-au fost realizate lucrari in proportie de 39,14%
*
*

*

Din cele prezentate se poate constata ca activitatile derulate de SE Paroseni in amplasamentul
Centralei termoenergetice nu induc un impact semnificativ asupra componentelor de mediu din
zona.
Instalatiile mari de ardere Cazan C 4 de 540 t/h si Cazan de apa fierbinte de 103,2 Gcal/h
tehnologiile aplicate pentru operarea acestora, pot fi considerate BAT cu conditia punerii in
functiune a Instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere.
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Raport de Amplasament – Depozite de zgura si cenusa
B.I. INTRODUCERE
B.I.1. CONTEXT
Activitatea derulata de societate privind “Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase” Cod
CAEN rev. 2 : 3822, incadrata in conformitate cu Legea nr. 278/2013 la pct. 5. 4. ,, Depozitele de

deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care
primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu
excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte” , se desfasoara in doua amplasamente distincte :
-amplasamentul depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara
-amplasamentul Depozit Avarie nr. 1.

Tehnologia aplicata in prezent pentru evacuarea si depunerea zgurii si cenusii rezultate in
procesul de ardere a combustibilului solid, este cu transport hidraulic in raport deseu : apa de
1:10.
Conform HG nr. 349/2005 (Directiva Europeana CE 1999/31/CE), Anexa 5, tabelul 5.8 Depozite de
deseuri nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide – pentru Depozitul de zgura si cenusa
Valea Caprisoara termenul de sistare a fost stabilit pentru data de 31.12.2009.

Intrucat actuala tehnologie utilizata pentru transportul si depozitarea deseurilor de zgura si
cenusa nu se incadreaza in prevederile Directivei 1999/31/CE, in scopul conformarii, SE Paroseni
are in curs de realizare o investitie pentru schimbarea tehnologiei cu transport hidraulic cu un sistem in
slam dens. In cadrul noii investitii, pana in prezent au fost finalizate urmatoarele lucrari :
- Studiul de prefezabilitate
- Studiul de fezabilitate
- Actualizarea Studiului de fezabilitate – 02.03.2009
-obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire
- aprobarea prin HG nr. 549/14.05.2009 a indicatorilor tehnico economici ai investitiei
- Proiectul tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea trecerii de la
depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens - in vederea obtinerii avizului si autorizatiei
CONSIB, a Avizului de Gospodarire a Apelor si a Autorizatiei de Mediu
- a fost obtinut avizul si acordul CONSIB NR. 64/2011.
-a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor.
- au fost incepute lucrarile de executie a investitei
-procent de realizare 39.14%
Din studiile de prefezabilitate si fezabilitate realizate, a reiesit ca solutia optima pentru minimizarea
impactului de mediu a activitatii de evacuare si depozitare a deseurilor de ardere a combustibililor solizi
o reprezinta tehnologia in slam dens cu preluarea umeda a produselor de desulfurare.
Tehnologiei de evacuare si depozitare in slam dens prezinta urmatoarele caracteristici:
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reducerea cantitatii de apa folosita pentru transportul cenusii, zgurii si gipsului provenit de la
desulfurarea gazelor de ardere, de la raportul apa/solid de 10-12/1 in cazul actualei solutii de
hidrotransport, la raportul apa/solid de 1.3/1 in cazul solutiei propuse de transport in slam dens.
 Densitatea volumetrica ridicata, deci capacitate marita de inmagazinare in unitatea de volum de
depozit
 Suprafata depozitului este intarita si insensibila la actiunea de spulberare a vantului
 Porozitate, respectiv permeabilitate scazuta (K=10-5 cm/s)
 Elementele chimice nocive sunt retinute si fixate in „roca”de cenusa
 Caracteristicile geotehnice superioare privind stabilitatea (ф = 400; C = 0,45 daN/cm2)
Ca o concluzie generala , caracteristicile geotehnice si hidrogeologice ale acestui tip de depozit
sunt net superioare depozitelor clasice, asigurand in mare masura stabilitatea, siguranta in exploatare si
protectia mediului.
Tehnologia slamului dens nu reprezinta doar un proces tehnologic pentru evacuarea amestecului
de zgura si cenusa cu apa, ci o tehnologie de evacuare a apelor uzate de la diverse instalatii.
Incadrarea zgurii si cenusii, depuse in fluid dens, in categoria deseu inert se datoreaza
urmatoarelor:
- proprietatile slamului dens difera de proprietatile deseului primar (zgura /cenusa)
- slamul dens lichid difera fundamental de slamul dens solidificat (in urma procesului de
cimentare)
- proprietatile higroscopice si capilaritatea ”rocii”de cenusa fac ca apa incorporata in slam sa
ramana o parte in „roca”, contribuind la procesul de cimentare de lunga durata, o parte iese la
suprafata evaporandu-se si o foarte mica parte se infiltreaza
- dupa depunerea slamului dens in depozit pot aparea fenomene de infiltratii, care insa vor fi
nesemnificative cantitativ. Se pastreaza cate un put colector pe fiecare compartiment. Rolul
acestora este de aprelua apa rezultata in urma decantarii zgurii si cenusii si apele pluviale de pe
suprafata depozitului. Eliminarea apei colectate de puturi colectaore se face pe paraul Radon, in
preaplinul conductei de recirculare existente. Apa de infiltratie este inofensiva, incadrandu-se in
limitele prevazute de NTPA 001 pentru apele reziduale ce se deverseaza in emisarii naturali.
Descriere generala
Conceptia de ansamblu a solutiilor de stabilizare prin tehnologia slamului dens din zgura si cenusa
La baza stabilirii solutiilor de stabilizare si ecologizare au stat rezultatele cercetarilor si
analizelor de laborator facute pe cenusi provenite de la centralele termoelectrice din Romania.
Esenta tehnologiei slamului dens consta in amestecarea continua a zgurii umezite de sub cazan, a cenusii
de la ECO si PAR colectata hidraulic, precum si a cenusii uscate de electrofiltru cu apa, prin circulatie
hidraulica intensa in raport solid/lichid supraunitar, ce are ca efect activarea substantelor chimice de tip
cimetoid aflate in cenusi si crearea unui slam dens omogen, care este pompat la depozit unde in timp se
intareste, rezultand o roca de cenusa.
Explicatia fenomenului este urmatoarea:
Amestecarea intensa a resturilor de ardere cu o cantitate de apa mai mica decat masa lor duce la
dizolvarea CaO si MgO, solutia creata avand partial suprafata particulelor de cenusa
Hidroxidul da claciu format intra in reactie cu componentele minerale dizolvabile in lesie, respectiv
bioxidul de siliciu si oxidul de aluminiu, rezultand hidrati de silicat de calciu si/sau aluminati de calciu,
cunoscuti in procesul de intarire a cimentului.
De asemenea, prezenta substantelor reducatoare de natura sulfitilor si sulfurilor duce la scaderea pH-ului
si precipitarea masiva a carbonatului de calciu rezultand sulfatul de calciu si aluminiu care contribuie si
ei la cimentarea slamului.
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Astfel se creaza noi compusi minerali nedizolvabili in apa, sau partial dizolvabili.
Cristalele minerale noi se depun treptat prin aderare la celelalte particule din masa slamului, inglobandule. In depozit compusii noi creati se intaresc, ingloband si fixand roca creata si substantele nedizolvabile
in lesie. Amestecarea cu apa trebuie sa asigure in primul rand hidratarea intregii suprafete a particulelor
de cenusa pentru ca ionii de CaO si MgO din interiorul particulelor sa poata participa la procesele
chimice.
Ca efect al transformarilor chimice mentionate rezulta parametrii geotehnici si chimici ai rocii de cenusa
superiori depunerilor clasice de zgura si cenusa.
In tehnologia clasica unde cantitatea de apa folosita pentru hidrotransport este mult mai mare, compusii
minerali dizolvati intr-o mare cantitate de apa raman in dilutie mare, fixandu-se in timp pe peretii
conductelor de transport si recirculare, avand un efect chimic mai redus asupra materiilor minerale
depuse in depozit.
In sinteza, concluziile experimentarilor si cercetarilor de laborator facute pe cenusi de la
termocentrale in Romania, arata ca:
- cenusa de la CET Paroseni este compatibila cu tehnologia slamului dens
- raportul masic optim de amestec lichid/solid este 1.3/1
- slamul dens produs din cenusi are capacitate de intarire si consolidare
- apa drenata prin slamul dens consolidat este nepoluata, si se deverseaza in apele naturale,
deoarece se incadreaza in limitele NTPA 001/2002 pentru apele reziduale ce se deverseaza in
apele naturale
- slamul dens evacuat din centrala prezinta urmatoarele caracteristici medii:
 greutate specifica 1.3-1.52 t/mc
 o permeabilitate mai redusa : K = 2-8 x 10-5 cm/s
 o reducere a indicilor porilor si a porozitatii : e=1.59-1.65, n=61.45-62.31%
 suprafata este intarita si insensibila la actiunea vantului
 nu prezinta apa in exces care sa se infiltreze in freatic, ea consumandu-se in reactii chimice de
durata, sau se evapora
 elementele chimice poluante sunt retinute si fixate in roca de cenusa
 caracteristici geotehnice de stabilitate superioare
Tehnologia de evacuare si depozitare in slam dens, reprezinta o tehnologie prietenoasa fata de mediu,
conform careia deseurile arderii carbunelui (zgura, cenusa subprodusele desulfurarii) sunt evacuate si
depozitate sub forma de slam dens, omogen, fara apa in exces, cu o dilutie medie de 1.3/1, prin care in
urma reactiilor chimice ce au loc intre componentele cenusii activate si apa de transport rezulta compusi
noi, insolubili, ce duc la intarirea slamului la locul de depozitare, rezultand o roca de cenusa in toata
masa depozitului. Roca de cenusa rezultata este un material inert de natura materialelor de constructii, in
care sunt inglobate toate substantele poluante.
Practic, tehnologia slamului dens reprezinta o tehnologie de transormare a unor deseuri nepericuloase
cum sunt zgura , cenusa si subprodusele desulfurarii intr-un deseu inert, respectiv roca de cenusa. Ca
urmare a aplicarii acestei tehnologii, la depozit, suprafata acestuia este intarita si insensibila la
spulberrare a vantului. Roca de cenusa rezultata in depozit are o capacitate ridicata si un grad de
impermeabilizare inalt, lucru ce reduce mult infiltratia. Nu prezinta apa in exces. Apa din slam se
consuma in reactii chimice de durata sau se evapora. O mica parte din apa se infiltreaza, fiind
nepoluanta, incadrandu-se in NTPA 001.
Caracteristicile geotehnice si hidrogeologice ale acestui nou tip de depozit sunt net superioare
depozitelor clasice, asigurand in mai mare masura stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia
mediului. Tehnologia respectiva este mentionata si agreata in Planul Guvernului Romaniei de
implementare a Directivei CE 1999/31.
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Investiţia cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari :

Instalația de preparare șlam dens
Șlamul dens se realizează prin amestecul cenușii cu apă, zgura și șlam de ghips. Densitatea
șlamului dens obținut este 1,3~1,5 t/m3. Instalația de șlam dens este compusă din următoarele:
3)
Instalație colectare și transport cenușă:
Aceasta este compusă din următoarele:

Vase Nuva Feeder – 36 buc. (volum 552 l)

Compresor transport cenușă – 2 buc.

Siloz de cenușă – 2 buc. (ar trebui să aibă volumul de 290m³)

Instalație de descărcare cenu ă în camion – 1 buc.

Tobogan de transport cenușă – 3 buc.

Ventilator de aerare – 3 buc. (debit de aer 330m³/h, putere motor 4,0
kW)

Suflante de aerare 2 buc. (debit de aer 139,0 m³/h, putere motor 5,5 kW)

Retele conducte in incinta si la depozite
Cenușa de la electrofiltre, preîncălzitorul de aer și economizor este preluată de vasele nuva
feeder și transportată pneumatic în cele două silozuri de cenușă. Pentru realizarea transportului
pneumatic sunt utilizate cele două compresoare de aer. Prin intermediul celor trei tobogane se
realizează descărcarea cenușii din cele 2 silozuri spre cele două mixere sau spre instalație de
descărcare cenușă în camion.
Cele trei ventilatoare de aerare realizează fluidizarea cenușii în tobogane iar cele 2 suflante de
aerare realizează fluidizarea cenușii în siloz.
4)
Instalație colectare și transport zgură:
Aceasta este compusă din următoarele:

Concasor – 3 buc.

Pompă de zgură – 2 buc. (debit: 113.0 m³/h, viteză 1569 rpm)

Sistem continu de recirculare și deshidratare zgură acționat hidraulic – 1
buc.

Rezervor de apă de serviciu – 1 buc.

Pompă de apă de serviciu – 2 buc. (debit: 120.0 m³/h, viteză 2451 rpm)

Transportor cu bandă reversibil – 1 buc. (capacitate 9 t/h, )
Zgura provenită de la blocul 4 și CAF este transportată prin sistemul existent către cele trei
concasoare, astfel fiind redusă granulația acesteia. După concasare zgura ajunge în canalele
existente de transport zgură și cenușă, aceasta fiind transportată în hidroamestec spre cele trei
bazine din clădirea pompelor Wedag. De acolo este preluată cu cele două pompe de zgură și
transportată la sistem continu de recirculare și deshidratare zgură. Acest sistem realizează
deshidratarea zgurii, supra plinul de apă de serviciu rezultat este acumulat în rezervorul de apă
de serviciu. Această apă de serviciu este apoi reutilizată la transportul zgurii și în mixere la
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obținerea șlamului dens. Preluarea apei din rezervorul de apă de serviciu se face cu cele două
pompe de apă de serviciu. După ce zgura este deshidratată este transportată cu un transportor cu
racleți spre o bandă reversibilă care descarcă zgura în unul dintre cele două mixere aferente
instalației de realizare șlam dens.
5)
Instalație de preparare șlam dens:
Aceasta este compusă din următoarele:

Mixer – 2 buc. (volum 1 m³ , debit vehiculat 20 – 100m³/h)

Jumbotrough – 2 buc. (volum 10 m³, viteză 25 rpm)

Pompă cu piston acționată hidraulic – 2 buc. (debitul vehiculat 54m³/h105m³/h presiune maximă 80,00 bari )
Șlamul dens se obține prin amestecarea apei cu cenușa, acestea sunt componentele principale
ale șlamului dens, iar zgura și șlamul de ghips sunt componente secundare. Toate cele 4
elemente sunt amestecate în mixer. De acolo curg în Jumbotrough care are rolul de a menține
componentele în amestec (împiedica sedimentarea particulelor) și de a asigura volumul de șlam
dens necesar pentru funcționarea pompei cu piston. Din Jumbotrough șlamul dens ajunge în
pompa cu piston și este pompat la depozitul de zgură și cenușă.

B.II. DESCRIEREA TERENULUI - AMPLASAMENTE DEPOZITE DE ZGURA SI CENUSA
B.II.1. LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENURLOR
Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara
Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara este realizat prin bararea văii Pârâul Căprişoara şi a
afluentului acestuia Pârâul Piscului. Suprafaţa ocupată este de circa 48 ha şi este amplasat la circa 2 km
sud de CET Paroşeni.
Depozitul Avarie nr. 1
Depozitul Avarie nr. 1 este depozit de ses, realizat in albia majora a raului Jiul de Vest pe malul
drept al acestuia. Suprafata depozitului este 10 ha si este situat la cca. 400 m de Centrala
Termoenergetica.
B.II.2. DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL
Terenurile pe care sunt Depozitele Valea Căprişoara si Depozitul de Avarie nr. 1 aparţin
CET Paroseni conform Decret de Expropiere nr.500/1953 si respectiv Decret de Expropiere
nr.485/1956.
B.II.3. UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI
Activitati derulate pe amplasamentele depozitelor de zgura si cenusa
Instalatiile de depozitare a deseurilor de zgura si cenusa in functiune sunt :
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Nr.
Crt.
1

2

INSTALATII
PRINCIPALE
(IPPC)
Depozit de zgura
si cenusa Valea
Caprisoara

Capacitatea
proiectata
Transa I –
Compartiment II
2 320 000 mc
Transa II
1 000 000 mc
Compartiment I
530 000 mc
compartiment II
135 000 mc
680 000 mc

Capacitate
disponibila

Anul punerii in functiune

Observatii

Compartimentul I - 1972
Compartimentul II -1974
1 110 000 mc*
Compartiment I
500 000 mc
Compartiment II
135 000 mc

Depozit de zgura
80 000 mc
1955 – 1966 (primul depozit
si cenusa Avarie
utilizat)
nr.1
Repus in functiune in 2004**
* Acest volum disponibil, pentru care există investiţie aprobată în curs de derulare, asigură depozitarea zgurii şi
cenuşii depusă hidraulic, pentru realizarea stratului suport de închidere, până la sfârşitul anului 2013. - realizat
investitie 100% . Cantitatea de 1 110 000mc reprezinta totalul de disponibil pana la cota finala, inclusiv pentru
depozitare in slam dens, pentru care nu exista inca proiect.
In prezent cantitatea maxima depusa de zgura si cenusa este de aproximativ 270.000 mc zgură şi cenuşă/an.
**Din depozitul de rezerva au fost excavate cantitati mari de zgura si cenusa utilizate pentru umplerea galeriilor de
mina abandonate

B.II.4. Autorizatii, avize curente, HG-uri
Pentru depozitarea deseurilor de zgura si cenusa, Societatea detine :
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 165/2014 emisa de Administratia Nationala Apele Romane
(valabila pana la 31.07.2015)
-HG nr. 549/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii
“Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si
”Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii.
- Aviz si acord CONSIB NR. 64/21.11.2011 de functionare in siguranta pentru solutia tehnica prevazuta
in proiectul de inchidere a depozitului Valea caprisoara in vederea trecerii in slam dens
B.II.5. Activitati desfasurate pe amplasamentele depozitelor de deseuri de zgura si cenusa
Date generale
In prezent CET Paroseni utilizeaza pentru eliminarea deseurilor de zgura si cenusa doua depozite
aflate in functiune :
- un depozit principal - Valea Căprişoara, depozit de vale cu 2 compartimente;
- un depozit de rezervă ce functioneaza in situatii de avarie la depozitul de baza, cu un singur
compartiment, care mai are disponibilă o capacitate de depozitare de circa 80 000 mc.
Descrierea tehnologiei actuale de depunere a deseurilor de zgura si cenusa in haldele de depozitare
Zgura şi cenuşa rezultată în urma arderii cărbunelui în termocentrală, este transportată hidraulic (raportul
cenuşă/apă este de 1/8÷1/10), prin pompare la haldele de depozitare. În incinta termocentralei există o
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staţia de pompe Bagger având 3 linii de pompare cu 1+1 electropompe înseriate cu următoarele
caracteristici: Q = 1000 mc/h, H = 90 m CA.
Transportul zgurii şi cenuşii se realizează prin 3 conducte metalice Dn 400 mm până în afara incintei
termocentralei în zona de la baza depozitelor vechi Ijak şi Radon, de unde se ramifică 2 fire cu diametrul
majorat de la Dn 400 mm la Dn 500 mm spre depozitul Valea Căprişoara.
În incinta termocentralei în partea de est a acesteia în zona Depozitului de rezervă, există un nod de vane
pe estacada de transport zgură şi cenuşă cu posibilitatea directionarii hidroamestecului catre cele doua
depozite.
Hidroamestecul se deversează de pe diguri în ambele depozite la cca 20 m de piciorul interior al
digurilor. Pentru o umplere uniformă a depozitului Valea Căprişoara au fost executate şi deversari pe
versantul stâng.
Materialul solid se decantează diferit în interiorul haldei. Zgura avand particule cu fracţiuni mai mari de
0,25 mm se decantează lângă dig (în zona de deversare) formând în timp o plajă care îndepărtează apa de
dig. După umplerea compartimentului respectiv acest strat va constitui fundaţia următorului dig de
suprainaltare.
Transportul hidraulic al zgurii şi cenuşii se realizeaza cu recuperarea integrală a apei limpezite din
depozit şi recircularea ei în procesul de transport.
Caracteristicile fizico chimice ale deseurilor de zgura si cenusa din depozitele de deseuri
Din punct de vedere calitativ, deseurile de zgura si cenusa de ardere au fost caracterizate in anul 2000 de
catre ICIM Bucuresti :
-radioactivitate – investigatii pe 10 probe prelevate din depozitul de cenusa si zgura Vale Caprisoara
obtinandu-se o valoare medie pentru radioactivitate A = 0.318 Bequerelli / gram. Concluzia a fost ca ca
cenusa de ardere nu prezinta risc radiologic pentru populatie si mediul inconjurator
-compozitie - investigatii pe 3 probe prelevate din depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoarei – au
relevat un continut de compusi oxidici precum : silice, alumina, oxizi de fier, calciu, magneziu, sodiu,
potasiu, trioxid de sulf. Ponderea in compozitie este data de SIO 2 cu 47.68 – 50.20 %, Al 2 O 3 cu 22.16 –
25.35 %, Fe 2 O 3 cu 9.44 – 10.20 %, CaO cu 5.15 – 5.65% si MgO cu 2.25 – 2.84%.
B.II.5.1. Depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoara
In vederea realizarii trecerii la tehnologia de transport si depunere in slam dens, pentru Depozitul de
zgura si cenusa Valea Caprisoara a fost intocmita :
-Documentatia de inchidere a Depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara in solutia
de depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam dens” (ISPE Bucuresti), cu Referat
de expertizare (Expert MLPAT–Prof. Univ. Dr. Ing. Eugeniu Luca nov. 2009), pentru care
societatea a primit :
- Avizul nr. 42/01.04.2010 Ministerul Mediului si Padurilor privind documentatia Referat de
expertizare – avizare Proiect tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea
trecerii de la depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens
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-Acordul nr. 42/08.04.2010 Ministerul Mediului si Padurilor privind respectarea cerintelor de
performanta referitoare la siguranta barajelor pentru solutia prevazuta in proiectul de inchidere a
depozitului in vederea trecerii de la depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens.
-Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 55/ 29.05.2010 Administratia Nationala Apele Romane
Administratia Bazinala de Apa Jiu
-Avizul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind documentatia Referat de
expertizare – avizare Proiect tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea
trecerii de la depozitarea hidraulica la depunerea in slam dens
-Acordul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind respectarea cerintelor de
performanta referitoare la siguranta barajelor pentru solutia prevazuta in proiectul de inchidere a
depozitului in vederea trecerii de la depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens.
-Avizul de Gospodarire a Apelor modificator nr. 36/ 19.03.2012 de la Administratia Nationala
Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Jiu.
- certificat de urbanism nr. 79/28151/07.11.2011
- autorizatia de construire nr.6/15079/29.03.2012
De asemenea, ISPE Bucuresti 2005 a realizat documentatia “Evaluarea riscului structural la depozitul
de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara şi depozitul de rezervă”.

- Proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara la cota 676.00 in
compartimentul I si 681.00 in compartimentul II in vederea trecerii in slam dens, elaborat
de SC ISPE SA Bucuresti cu Referat de expertizare (Expert MLPAT–Prof. Univ. Dr. Ing. Eugeniu
Luca nov. 2011), pentru care societatea a primit :
-Avizul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind documentatia Referat de
expertizare – avizare Proiect tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea
trecerii de la depozitarea hidraulica la depunerea in slam dens
-Acordul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind respectarea cerintelor de
performanta referitoare la siguranta barajelor pentru solutia prevazuta in proiectul de inchidere a
depozitului in vederea trecerii de la depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens.
-Avizul de Gospodarire a Apelor modificator nr. 36/ 19.03.2012 de la Administratia Nationala
Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Jiu.
- certificat de urbanism nr. 79/28151/07.11.2011
- autorizatia de construire nr.6/15079/29.03.2012

a) Caracteristici constructive si functionale – Depozit de zgura si cenusa Valea Caprisoara
Datele tehnice caracteristice Depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara sunt prezentate detaliat in
Proiectul de inchidere a depozitului in solutia de depunere hidraulica (ISPE Bucuresti) si Referatul de
expertizare (Expert MLPAT–Prof. Univ. Dr. Ing. Eugeniu Luca nov. 2011).
Depozitul de zgura si cenusa are in componenta urmatoarele instalatii si echipamente :
-Instalatii de transport si distributie a zgurii si cenusii cu urmatoarele componente componente :
- 3 conducte Dn 400 mm de la centrala spre depozitul Valea Caprisoara pâna la locul de
ramificatie spre vechiul depozit Radon, de unde diametrul este majorat de la Dn 400 mm la Dn
500 mm;
Conductele de distributie se ramifica pe malul stâng al depozitului. Doua conducte se duc pe
coronamentul digului de supraînaltare cota+665,00 m compartiment I, cu 4 guri de varsare de pe
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coronamentul digului si o gura de varsare in coada depozitului si doua fire se duc spre
compartimentul II. In dreptul compartimentului II coboara 2 fire cu 3 guri de varsare pe
coronamentul digului de supraînaltare cota+679,50 m si o gura de varsare in coada depozitului.
Pentru o umplere eficienta a zonei de confluenta a Vaii Piscului cu Valea Caprisoara s-a
prelungit firul nr.1 de pe digul +679,50 m spre aval catre coada compartimentul I pe versantul
drept, unde s-a creat o noua gura de varsare.
Conductele de varsare sunt Dn 400 mm.
-Echipamente de drenare (prezentare la cap canalizare)
-Instalatia de recirculare a apei decantate consta din :
-1 conducta colectoare veche Dn 500 mm montata la partea superioara a galeriei clopot de sub
depozitul Caprisoara;
-1 conducta colectoare Dn 600 mm montata pe depunerea de zgura si cenusa cota +654,50 m în
compartimentul I si cota +664,50 m în compartimentul II, care deverseaza aval de depozit în
caminul de colectare apa recirculata;
-1 conducta colectoare (noua) Dn 600 mm montata pe depunerea de zgura si cenusa cota
+670,50 m în compartimentul II, care este racordata la iesirea din compartimentul II în conducta
de apa recirculata cota +654,50 m din compartimentul I;
-1 conducta apa recirculata veche Dn 500 mm care transporta apa de la baza depozitului la
termocentrala;
Puturi deversoare pentru colectarea apei limpezite;
- în compartimentul I, exista si sunt functionale 2 puturi deversoare aferente cotei de
supraînaltare +680,00 m. Acestea sunt racordate la conducta de recirculare cota +654,50 m.
- în compartimentul II, exista si sunt functionale 2 puturi deversoare racordate la conducta
colectoare noua cota +670,50 m.
Transportul apei limpezite si colectate de la depozitul Valea Caprisoarei la Centrala termoenergetica se
realizeaza gravitational, printr-o conducta cu Dn 500 mm pe traseul baza depozitului – Centrala in
lungime de cca 1.8 km. Colectarea apei se realizeaza intr-un bazin de 64 mc din care este transportata
prin cadere libera la Centrala termoenergetica.
-Instalatii pentru urmarirea comportarii constructiilor UCC care constau din reperi ficşi, borne de
vizare, puţuri piezometrice şi foraje pentru controlul calităţii apei freatice.
Forajele pentru controlul calităţii apei freatice (PC 1 si PC 2) sunt amplasate în aval de depozit, câte unul
pe fiecare mal al pârâului Căprişoara.
- Instalatie de stropire utilizata in scopul evitarii dispersiei pulberilor de zgura si cenusa.
Instalatia este formata dintr-o retea de conducte cu Dn=200 mm amplasata pe versantul stang al
depozitului (pe estacada), pe marginea tehnologica, prevazuta cu racorduri de stropire cu Dn=100 mm
din 50 in 50 m si aspersoare cu raza mare de stropire (cca. 40m) si variator unghiular. Presiunea de lucru
este de 2 – 5 bari.
Apa necesara este asigurata dintr-un rezervor de beton armat cu un volum de 150 mc amplasat in zona
compartimentului 2.
Sistemul de stropire are posibilitatea racordarii la moto -pompe in situatia in care este necesara ridicarea
presiunii de stropire.
b) Siguranta in functionare
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Pentru siguranta in functionare, depozitul a fost monitorizat permanent prin activitatea de urmărire
curentă şi urmărire specială. S-au elaborat proiecte de urmărire specială în fiecare an.

c) Capacitate de depozitare (conform proiect de inchidere – ISPE 2011) :
Volumul de zgură şi cenuşă depozitat:
- Tranşa I de supraînălţare, cota +660,00 m în compartimentul I, respectiv cota +671,00m în
compartimentul II - 2.600.000 mc
- Tranşa II de supraînălţare, cota + 670,00 m în compartimentul I, respectiv cota + 677,00m în
compartimentul II - circa 610.000 mc din 1.015.000 mc
Total... ................ 3.210.000 mc
Volumul disponibil de depozitare în tranşa II de supraînălţare :
- Compartiment I, până la cota + 669,50m ...............................530.000 mc
- Compartiment II, până la cota + 676,50m...............................135.000 mc
Total............. 665.000 mc
Acest volum disponibil, pentru care există investiţie aprobată si în curs de derulare, asigura
depozitarea zgurii şi cenuşii depusă hidraulic, pentru realizarea stratului suport de închidere (in vederea
trecerii la tehnologia de depunere in slam dens), până la sfârşitul anului 2013.
Capacitatea totala de depozitare este de 5.300.000 mc zgua si cenusa din care a mai ramas
disponibil de 1.005.000 mc in compartimentul I.
Actualul depozit de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara prevăzut pentru depozitarea zgurii şi cenuşii
în varianta hidraulică are capacitatea ca prin supraînălţare să constituie şi depozit în varianta de depunere
în şlam dens. În acest sens sunt necesare asigurarea condiţiilor prevăzute în Normativul tehnic privind
depozitarea deşeurilor aprobat cu Ordinul nr. 757 din 26.11.2004 pentru pregătirea bazei depozitului.
B.II.5.2. Depozitul de zgura si cenusa Avarie nr.1
Depozitul de Avarie nr. 1 este amenajat pe amplasamentul primului depozit de zgura si cenusa care a
deservit CET Paroseni. De-a lungul anilor, din acest depozit zgura si cenusa au fost utilizate pentru
umplerea galeriilor de mina abandonate.
În acest depozit se deveresează hidroamestec de zgură şi cenuşă, în caz de incidente la staţia de
pompe Bagger sau la depozitul Valea Căprişoara. Deversarea hidroamenstecului se realizeaza prin 2 guri
de vărsare.
Depozitul este dotat cu puţ deversor (colector). Apa colectată prin intermediul Staţiei de pompe
recirculare, este pompată în conducta de recirculare cu Dn 500 mm (care dirijeaza apa colectata din
depozitul Valea Căprişoara.
Instalatia de stropire aferenta Depozitului de Avarie nr. 1
Apa necesara stropirii suprafetelor depozitului este asigurata dintr-un cheson (Dinterior=7m,
Htotala=10.20 m din care suprateran 1.70 m, grosime perete 0.5 m) cu ajutorul a 2 electropompe (una de
rezerva). Reteaua de conducte este cu Dn=200 mm. Stropirea se realizeaza pe ampele laturi ale
depozitului cu ajutorul a 3 aspersoare. Masurarea nivelului apei in chesonul de aspiratie al pompei se
realizeaza prin intermediul unei bucle de masura nivel de tip ultrasonic formata din traductor de nivel si
senzor ultrasonic de nivel.
La momentul actual nu se utilizeaza acest depozit.
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B.II.6. FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME
In zona directa de influenta a depozitelor de zgura si cenusa nu sunt terenuri agricole. In jurul
depozitelor se afla zone de vegetatie alcatuite din puiet arboricol, arbori tineri, precum si paduri cu
amestec de gorun, cer (familia fagaceelor) si garnita.
In figurile urmatoare pot fi vizualizate terenurile invecinate depozitelor de deseuri de zgura si
cenusa ale societatii.

Depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoara – localizare si vecinatati
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Localizarea si vecinatati – Depozitul de Avarie nr. 1
B.II.7. UTILIZAREA CHIMICA
In cadrul activitatilor desfasurate in cele doua depozite de zgura si cenusa nu sunt utilizate sau depozitate
produse chimice.

B.II.8. TOPOGRAFIE SI CANALIZARE
B.II.8.1. Topografie - Depozit Valea Caprisoara
Din punct de vedere constructiv, depozitul este de tip depozit de vale cu două compartimente. Acest
depozit a fost dat în exploatare în anul 1972 şi este amplasat pe valea pârâului Căprişoara şi a afluentului
acestuia, pârâul Piscului. Aceste două cursuri de apă au caracter permanent.
Compartimentul I
Compartimentul I a fost dat în exploatare în anul 1972. Compartimentul cuprinde următoarele
lucrări:
- Dig de bază de închidere a văii (este executat din argilă şi are înălţimea de 18,00 m). Cota
coronamentului este +645,00 m (cotă sistem local). Cota de fundare este +627,00 m (cotă sistem local).
Digul de bază din argilă are panta taluzelor de 1: 2,5, iar coronamentul are lăţimea de 6,00 m. Digul are
taluzele protejate cu argilă compactată cu grosimea de 0,25 m.
- Tranşa I de supraînălţare.
În această tranşă s-au prevăzut 3 (trei) diguri de supraînălţare din zgură şi cenuşă cu cotele
coronamentelor de +650,00 m; +655,00 m şi 660,00 m (cote sistem local).
Cotele de fundare ale digurilor de supraînălţare sunt +644,50 m; +649,50 m şi 654,50 m. Fiecare
dig de supraînălţare are înălţimea de 5,50 m. Digurile de supraînălţare sunt executate din zgură şi cenuşă
depusă hidraulic, au panta taluzelor de 1: 3, iar coronamentele are lăţimea de 4,00 m. Digurile au taluzele
protejate cu argilă compactată cu grosimea de 0,25 m. Fiecare dig are la bază sub piciorul aval un prism
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drenant şi o saltea drenantă din balast compactat cu grosimea de 0,50 m şi lăţimea 1/3 din ampriza
digului respectiv.
Urmare a expertizei stării de siguranţă a depozitului de zgură şi cenuşă Căprişoara efectuată de
CEPROM Deva în anul 2003 s-a amplasat digul de supraînălţare cota + 660,00 m, la 46,00 m distanţă
interax faţă de digul de supraînălţare cota + 655,00 m pentru a micşora panta generală a
compartimentului I sub 1: 5.
S-au finalizat lucrarile prevazute in Transa a II-a de suprainaltare si cele din proiectul de inchidere.
Compartimentul II
Compartimentul II a fost dat în exploatare în anul 1974 şi cuprinde următoarele lucrări:
- Dig de bază de compartimentare executat din argilă şi are înălţimea de 14,00 m. Cota
coronamentului este +665,00 m (cotă sistem local). Cota de fundare este +651,00 m (cotă sistem local).
Digul de bază din argilă are panta taluzelor de 1:2,5, iar coronamentul are lăţimea de 6,00 m. Digul are
taluzele protejate cu argilă compactată cu grosimea de 0,25 m.
- Tranşa I de supraînălţare: în această tranşă s-au prevăzut 2 (două) diguri de supraînălţare din
zgură şi cenuşă cu cotele coronamentlor de +668,00 m şi 671,00 m (cote sistem local). Cotele de fundare
ale digurilor de supraînălţare sunt +664,50 m şi +667,50 m. Fiecare dig de supraînălţare are înălţimea de
3,50 m. Digurile de supraînălţare sunt executate din zgură şi cenuşă depusă hidraulic, au panta taluzelor
de 1: 3, iar coronamentele are lăţimea de 4,00 m. Digurile au taluzele protejate cu argilă compactată cu
grosimea de 0,25 m. Fiecare dig are la bază sub piciorul aval un prism drenant şi o saltea drenantă din
balast compactat cu grosimea de 0,50 m şi lăţimea 1/3 din ampriza digului respectiv.
- lucrarile pentru executia Tranşei II de supraînălţare – masura cuprinsa in Programul de
conformare este realizata in proportie de 100%.
B.II.8.2. Topografie – Depozit Avarie nr. 1
Zona Depozitului de avarie nr. 1 prezinta o excavatie neregulata, dar cu mentinerea unei zone de contur
cu un coronament la cota finala +603.00 m.
Pe vechiul amplasament al primului depozit de zgura si cenusa, a fost amenajut noul depozit cu
compartiment unic. Depozitul are cota radier +590.00 m si cota coronament +596.50 m. Terenul
inconjurator este la cota + 593.00 m.
Digul de contur cu cota coronament de +596.50 m are panta taluzului exterior pastrat de la primul
depozit, respectiv 1/2, panta taluzului interior 1/3, iar digul de compartimentare are ambele pante de 1/3.
B.II.8.3. Canalizare
Pentru realizarea depozitului, au fost necesare lucrari de canalizare a apelor de suprafata in zona:
-apele pârâului Căprişoara au fost canalizate pe sub depozitul de zgură şi cenuşă printr-o galerie
clopot din beton armat cu înălţimea de 3,00 m şi lungimea de circa 1200 m. Pârâul Căprişoara are la
priza de deviere, la intrarea în galeria clopot, (dimensionată pentru un bazin hidrografic de 3,1 km2 ),
debitul mediu 47,0 l/s şi debitul maxim cu 0,1% asigurare de 56 m3/s.
Galeria clopot s-a calculat pentru a putea transporta debitul maxim cu 0,1%+20% pentru un grad
de umplere de 70%.
-apele pârâului Piscului sunt transportate printr-o galerie clopot din beton armat cu înălţimea de
1,80 m şi lungimea de circa 800m racordată la galeria de pe Valea Căprişoara.
-in zona amplasamentului depozitului există pe versanţi 6 izvoare cu debite măsurate până la 20
l/s. Pentru captarea acestor izvoare s-au executat prize cu camere din beton cu barbacane şi filtru invers,
racordate prin conducte metalice Dn 100 mm la galeria clopot de pe pârâul Căprişoara.
2015

Page 113
SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA, STR. CHISODEI, NR. 75
TEL: 0746248634;0720101706
e-mail:phoebus.adviser@yahoo.com
poz. Reg Evaluatori - 560

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

Galeriile clopot au la intrare grătare de protecţie pentru a reţine materialele plutitoare şi a
împiedica accesul oamenilor şi animalelor.
Categoriile de ape colectate in amplasamentul Depozitelor de zgura si cenusa sunt :
a) Ape provenite din sistemul de hidrotransport al deseurilor de zgura si cenusa
b) Ape pluviale colectate pe suprafata depozitului
c) Ape de stropire a depozitelor impotriva dispersiei pulberilor de zgura si cenusa.
Toate categoriile de ape uzate sunt colectate din depozite si recirculate in totalitate in sistemul de
hidrotransport cenusa + zgura.
Sistemul de colectare
Transportul apei limpezite colectate de la depozitul Valea Caprisoara la CET Paroseni se realizeaza
gravitational, prin conducta cu Dn 500 mm in lungime de cca 1.8 km pe traseul baza depozit –
termocentrală. Colectarea apei se realizeaza intr-un bazin de rupere a presiunii de 64 mc.
Pentru colectarea apelor din depozitul de deseuri de zgura si cenusa au fost realizate urmatoarele
echipamente de drenare :
-compartimentul I - s-au executat lucrări de drenaje de bază pe paramentul amonte al digului de argilă,
saltea drenantă de bază şi puţuri drenante verticale (şanţuri cu secţiune trapezoidală cu adâncimea de
1,00 m orientate din amonte spre aval, umplute cu material granular formând un filtru invers. Pe linia de
contur a paramentului amonte s-a prevăzut un sistem de colectare a apelor drenate de şanţuri. Acesta este
alcătuit din tuburi de beton Dn 200 mm. Apa colectată de tuburile din beton este canalizată într-o
conductă metalică Dn 250 mm care subtraversează digul şi se racordează în căminul de debitmetrie
amplasat aval de digul de bază.
- La distanţa de cca 100 m amonte de axul digului de bază s-a executat o saltea drenantă cu lăţimea de
cca 75 m, care se ridică pe cei 2 versanţi ai văii de la cota +630,00 m la +645,00 m. Salteaua este formată
din 17 şanţuri cu adâncimea de 1 m şi secţiune trapezoidală, umplute cu material granular formând un
filtru invers. La partea finală a şanţurilor cu material drenant este prevăzută pe lungimea de 2 m, câte o
conductă metalică Dn 150 mm de colectare a apei drenante. Toate aceste ramuri sunt racordate la o
conductă metalică Dn 200 mm. Această conductă se uneşte cu conducta metalică Dn 250 mm de la
sistemul de drenaj al digului.
- 2 şiruri de puţuri drenate verticale orientate in paralel cu axul digului de bază (Şirul A este alcătuit din
13 puţuri la distanţa de cca 145 m de digul de bază, iar şirul B din 12 puţuri la cca 75 m de digul de bază.
Acestea au fost fundate pe teren natural şi au fost utilizate până la cota +645,00 m. Ele au fost legate prin
conducte de golire Dn 200 mm care se unesc şi coboară aval pe sub digul de bază până în căminul de
debitmetrie ; Situaţia actuală –şirurile de puţuri drenante A şi B au fost înlocuite după cota +645,00 m
cu şirurile A1-14 buc puţuri şi B1-13 buc puţuri, aflate în exploatare la cota +655,00 m şi supraînălţate
prin proiectul din mai 2005 până la cota +660,00 m.
- compartimentul II – la piciorul amonte al digului de bază de compartimentare cota +665,00 m s-a
executat un drenaj cu tuburi din beton Dn 200 mm şi prism drenant din material granular. Apa colectată
este preluată de o conductă metalică Dn 200 mm care deversează în conducta de recirculare veche
amplasată în galeria clopot de sub depozit.
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- în spatele fiecărui dig de supraînălţare executat din zgură şi cenuşă este prevăzut un drenaj cu prism
drenant şi conductă metalică Dn 200 mm. Apele colectate de aceste drenaje sunt transportate de o
conductă Dn 250 mm la căminul de colectare apă recirculată aflat aval de depozit la baza digului de
închidere.
B.II.9. GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE
Caracteristici geotehnice ale amplasamentului
Structura geologică a zonei analizate este complexă fiind alcătuită din unităţi cristalo-mezozoice
aparţinând Carpaţilor Meridionali şi ai Banatului, care se îmbină în culoarul tectonic al Mureşului.
Depozit Valea Caprisoara
Valea Căprişoara prezintă o eroziune adâncă până la roca de bază care este reprezentată prin roci
cristaline şi sedimentare mai moi. Formaţiunile cristaline ce se întâlnesc în partea de amonte a
depozitului de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara sunt sub formă de paragnaise, micaşisturi, calcare
cristaline, şisturi cărbunoase grafitoase, şisturi sericitoase-cloritoase, aparţinând autohtonului din Carpaţii
Meridionali. Formaţiunile ce se întâlnesc în partea din aval al văii sunt reprezentate printr-o alternanţă de
marne, gresii conglomerate, argile, strate subţiri de lignit inferior aparţinând complexului acvitanian din
bazinul Petroşani. Peste aceste depozite acvitaniene stau depozite cuaternare reprezentate prin terase
vechi, deluviu de pantă, aluviuni. Depozitele de terasă sunt alcătuite din bolovăniş, pietriş, nisip, prinse
prin liant argilos, grosimea lor atingând 10-12 m. Ele au permeabilitatea mică şi sunt slab acvifere.
Depozitele aluvionare se găsesc în albia văii Căprişoara şi în valea Jiului. Ele sunt constituite din
bolovani, bolovăniş cu pietre şi nisip. În alcătuirea mineralogică a acestor depozite intră şi un procent
însemnat de cărbune sfărâmat. Grosimea aluviunilor pe Valea Jiului este de 4-5 m, iar pe Valea
Căprişoara de 2-3 m.
Succesiunea geologică a formaţiunilor este următoarea: la bază stau rocile cristaline peste care sunt
depozitele acvitaniene, apoi urmează depozitele de terasă şi deluviul de pantă care acoperă versanţii şi
crestele.
În cadrul formaţiunii cuaternare acoperitoare este cantonat un acvifer cu nivel liber. Nivelul
acviferului a fost întâlnit în foraje la adâncimea cuprinsă între 2,0 - 3,0 m, dar acest nivel suferă variaţii
în timp, fiind condiţionat de anotimp, volumul de precipitaţii şi de nivelul râului Jiu care colectează acest
acvifer.
Datele sunt preluate din lucrarea: “Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgură şi cenuşă
Valea Căprişoara şi Depozitul de rezervă” aparţinând SE Paroseni, elaborată de CC Mediu în septembrie
2005.
Depozit Avarie nr. 1
În zona de amplasament a depozitului de Avarie nr.1 există un strat de cenuşă veche (de la primul
depozit de zgură şi cenuşă al termocentralei) cu grosimea variabilă, între 23 m şi 2 m, urmează un strat
de balast în stare îndesată şi foarte îndesată cu grosimea medie de cca 4 m şi sub acestea, de la cota
+578,00 m în jos argilă marnoasă tare. Nivelul hidrostatic al apei a fost determinat în jurul cotei +582,00
m la partea de sus a orizontului de balast.
FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICĂ:
Cutremure
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În zona de amplasare a CET Paroşeni, ca de altfel în tot judeţul Hunedoara, nu există zone cu risc
seismic. În conformitate cu datele furnizate de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara «potrivit
hărţii de zonare seismică din normativul P.100-92/06, judeţul Hunedoara se află in zona „F”,
corespunzătoare gradului seismic minim 6. Coeficientul de intensitate seismică este ks = 0,08. Perioada
de colţ este Tc = 0,7 secunde.
Modul de acţiune în caz de cutremur este stabilit prin Planul de apărare împotriva dezastrelor întocmit la
nivelul unităţii.
Alunecări de teren
Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara poate fi afectat, în cazul unor alunecări de teren produse
pe versanţii amenajării hidrotehnice.
B.II.10. HIDROLOGIE
Ca urmare a etajării reliefului şi a neomogenităţii sale geologice, reţeaua hidrografică a zonei
analizate este foarte bogată, densitatea ei variind între 0,9 şi 0,11 km/km2 în Depresiunea Petroşani.
Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara se află în vecinătatea bazinului hidrografic al râului
Jiul de Vest.
Râul Jiu este rezultatul unirii Jiului de Est care izvorăşte din muntele Şurianului şi Jiului de Vest
care izvorăşte din masivul Retezat. Bazinul hidrografic al râului Jiul de Vest are o suprafaţă de 534 km2,
o lungime de 51,4 km şi un debit de 10,3 m3/s. Izvorul Jiului de Vest este la 1760 m în căldarea glaciară
a Scoroţilor de sub vârful Drăgăşanul (2076 m), iar afluenţii primiţi din munţii Retezat şi Vulcan sunt
scurţi
(6-11 km). Izvorul Jiului de Est este la 1430 m, sub culmea Şurianului, iar afluenţii acestui râu
sunt modeşti, cel mai lung fiind Jiuleţul cu o suprafaţă de 81,5 km2, o lungime de 25 km şi un debit de
2,86 m3/s.
Pârâul Valea Căprişoara şi afluentul său pârâul Piscului au la priza de deviere un bazin colector de
3,1 km2, altitudine medie 880 m, debitul mediu de 47 l/s şi debitul maxim cu 0,1% asigurare de 5,6 m3/s.
În zona amplasamentului depozitului există, pe versanţi şi în vale, 6 izvoare nepermanente cu
debite măsurate între 1-2 l/s şi torenţi cu debite măsurate de până la 20 l/s.
Rocile acoperitoare, aluviunile din terasele joase şi cele superioare, reprezintă formaţiuni recente
cu permeabilitate pronunţată. Acestea au la bază ape subterane care se drenează spre baza văilor şi a
căror prezenţă se evidenţiază prin apariţia unor izvoare care apar acolo unde există un pat argilos.
Datele sunt preluate din lucrarea: “Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgură şi cenuşă
Valea Căprişoara şi Depozitul de rezervă” aparţinând CET Paroseni elaborată de CC Mediu în
septembrie 2005.
Amenajări hidrotehnice
Intregul Depozit de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara reprezinta un sistem de amenajari hidrotehnice,
prezentate in detaliu in capitúlele anterioare.
B.II.11. DETALII DE PLANIFICARE
B. II.11.1. STUDII SI INVESTIGATII DE MEDIU REALIZATE
Pentru amplasamentele Depozitelor de zgura si cenusa, s-au realizat urmatoarele studii de mediu :
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-Raport de amplasament, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti, 2006
-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, SC Termoelectrica SA Paroseni, 2003,
reactualizat in 2010
-Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgura si cenusa Caprisoara si depozitul de zgura de
rezerva, CCM SRL Bucuresti, sept. 2005
-Poiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa V. Caprisoara in solutia de depunere hidraulica si
continuarea umplerii in slam dens, Geocons Expert Proiect Bucuresti, 2009, cu Referat de expertizare –
avizare a documentatiei Expert certificat MAPM nov. 2009
- Raport anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni in
2009, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
- Raport anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni in
2011, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
- Raport de amplasament, elaborat de ECO IND Bucuresti, 2009
-Proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara la cota 676.00 in compartimentul
I si 681.00 in compartimentul II in vederea trecerii in slam dens, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti cu
Referat de expertizare (Expert MLPAT–Prof. Univ. Dr. Ing. Eugeniu Luca nov. 2011)
B.II.11.2. Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare - amplasament
Depozit de zgura si cenusa Valea Caprisoara
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare privind Amplasamentul
Depozitului de zgura si cenusa sunt prezentate in tabelul urmator :
Nr.
crt.
1.

Masura (investitia)

Termen
Valoare
Stadiul lucrarilor de investitiei
scadent
investitie
Masuri in curs de realizare (AIM nr.16/2007 revizuita 2010)

1.1

Schimbarea tehnologiei
actuale de colectare,
transport si depozitare a
zgurii si cenusii in vederea
respectarii Directivei
Europene 31/1999

31.12.2009

28.202.030 euro

-Studiu de prefezabilitate
-Studiu de fezabilitate
-Actualizare studiu de fezabilitate si deviz general
(02.03.2009)
-Certificat urbanism, avize si acorduri necesare
obtinerii autorizatiei de construire
-Aprobare prin HG nr. 549/06.05.2009 ai
indicatorilor tehnico economici ai investitiei
Nota :
-s-a intocmit proiectul de inchidere a depozitului de
zgura si cenusa V. Caprisoara in solutia de depunere
hidraulica si continuarea umplerii in slam dens,
Geocons Expert Proiect Bucuresti, 2011
- a fost obtinut avizul si acordul CONSIB NR.
64/2012.
-a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor.
- a fost semnat contractul de executie
- a fost semnat contractul de subimprumur, s-a
efectuat prima tragere
- au fost incepute lucrarile de executie

B.II.11.3. MONITORIZARE – Amplasamente Depozite deseuri de zgura si cenusa
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Descrierea conditiilor si activitatilor din cadrul depozitelor de deseuri de zgura si cenusa au
evidentiat posibilitatea aparitiei unor surse de poluare care pot genera efecte adverse asupra
componentelor de mediu in zona de amplasament a acestora.
In consecinta se impune o monitorizare permanenta si riguroasa a calitatii componentelor de
mediu potential receptori ai acestor efecte.
Monitorizarea emisiilor
Societatea realizeaza monitorizarea :
-calitatii apelor freatice in forajele de interceptie si contol de la depozitele de zgura
-calitatii solului in zona depozitelor de zgura si cenusa.
B.II.11.3.1. MONITORIZAREA CALITATII APELOR SUBTERANE
Monitorizarea calitatii apelor subterane se realizeaza pentru amplasamentele celor doua Depozite de
zgura si cenusa in doua foraje piezometrice situate in aval de depozite pe directia de curgere a apelor
freatice. Monitorizarea se realizeaza de laboratoare acreditate.
Prin AIM nr. 16/2007 revizuita in 2010 era solicitata monitorizarea apelor freatice conform tabelului
urmator:
Punct de prelevare/

Frecventa

Indicatori de
calitate analizati

Legea 458/02 modificata
cu Legea 311/2004
Conc. maxima admisă
Foraj piezometric
trimestrial
pH
6.5-9.5
/depozit Valea
CCOCr
5
Caprisoara
Amoniu
0.5
Azotati
50
Foraj
piezometric
Cloruri
250
/depozit Avarie nr. 1
Sulfati
250
Calciu
Magneziu
Duritate
5
semestrial
Cupru
0,1
Nichel
0,02
Cadmiu
0,005
Plumb
0,01
Mercur
0,001
Zinc
5
Crom total
0,05
Produse petroliere
Seleniu
0,01
Arsen
0,01
Nota : conform AIM nr. 16/2007 revizuita in 2010, daca in primul an de la emiterea autorizatiei nu se constata
modificari ale parametrilor monitorizati semestrial, frecventa de monitorizare va fi anuala.

B.II.11.3.2. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI
Monitorizarea calitatii solului s-a face anual, incepand cu anul 2008 de un laborator acreditat.
Conform AIM nr. 16/2007 revizuita in 2010, probele de sol au fost recoltate din aceleasi puncte ca la
investigatiile efectuate pentru intocmirea primului Raport de amplasament.
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Zona de
prelevare

Coordonate
stereo
Depozit de
zgura si cenusa
V Caprisoara
X 430777,088
Y 365446,246
Depozit Avarie
nr. 1zgura si
cenusa rezerva
X 431204,593
Y 364344,477

Indicatori de
calitate urmariti

Umiditate %
Cupru (mg/kg s.u.)
Nichel (mg/kg s.u.)
Cadmiu (mg/kg s.u.)
Plumb (mg/kg s.u.)
Mercur (mg/kg s.u.)
Zinc (mg/kg s.u.)
Crom total
(mg/kg s.u.)
Total hidrocarburi
din petrol
(mg/kg s.u.)
Arsen (mg/kg s.u.)
Seleniu (mg/kg s.u.)
Vanadiu (mg/kg s.u.)

Frecventa

anual

Valori de referinta pentru urme de elemente chimice in
sol conform Ordinului 756/97
Prag de alerta
Prag de interventie
Valoare
Tipuri de folosinte
Tipuri de folosinte
normala
Mai putin sensibile
Mai putin sensibile
20
250
500
20
200
500
1
5
10
20
250
1000
0,1
4
10
100
700
1500
30

300

600

<100

1000

2000

5
1
50

25
10
200

50
20
400

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea indicatorilor de calitate
Standardele si metodele specifice analizelor efectuate asupra apelor uzate si apelor freatice sunt
prezentate in tabelul urmator :
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Categoria

Indicator de
calitate
pH
oxidabilitate
Amoniu
Azotati
Cloruri
Sulfati
Calciu
Magneziu
Duritate totala
Cupru

Apa
freatica

Nichel
Cadmiu
Plumb
Mercur
Zinc
Crom total
Produse petroliere
Seleniu
Arsen

Metoda de analiza
SR ISO 10523-97
SR EN ISO 8467:2001, Determinarea indicelui de permanganat;
SR ISO 6060/96, metoda cu bicromat de potasiu
SR ISO 7150-1:2001, Metoda spectrometrica
SR ISO 7890 – 3:2000, Metoda spectrometrică
SR ISO 9297:2001, metoda Mohr
STAS 8601 – 70, Determinarea sulfatilor
SR EN ISO 7980:2002, Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu.
Metoda AAS
SR EN ISO 7980:2002, Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu.
Metoda AAS
STAS 7313-83
SR ISO 8288:2001, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără
SR ISO 8288:2001, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără
SR ISO 8288:2001, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără
SR ISO 8288:2001, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără
SR EN 1483:2007, Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica, tehnica
hidruri.
SR ISO 8288:2001, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără
SR EN 1233/2003, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică
SR 7877 – 2: 1995, Metoda spectrometrică
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin
spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS)
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin
spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS)
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Categoria

Indicator de
calitate
Umiditate
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb
Mercur

Sol

Zinc
Crom total
Total hidrocarburi
din petrol
Arsen
Seleniu
Vanadiu

Metoda de analiza
SR ISO 11465-98,
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR EN 1483:2007, Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica, tehnica
hidruri.
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR ISO 11047:1999, Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără şi atomizare electrotermică; SR ISO 11466 – 1999, Extracţia
microelementelor solubile în apă regală
SR 7877 – 2: 1995, ISO 14507/2003, Metoda spectrometrica
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin
spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR
ISO 11466 – 1999, Extracţia microelemntelor solubile în apă regală
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin
spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR
ISO 11466 – 1999, Extracţia microelemntelor solubile în apă regală
SR EN ISO 11885:2009, Determinarea elementelor selectate prin
spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-EOS); SR
ISO 11466 – 1999, Extracţia microelemntelor solubile în apă regală

In cursul anului 2014 a fost efectuata monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor subterane la
Depozitul Valea Caprisoara si depozitului de rezerva de catre laboratorul propriu si un laborator
acreditat:
Punct de prelevare

Indicator analizat

pH
Sulfati
Cloruri
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
Fier total ionic

Valori determinate

6.94
137.8
3.861
<0.04

Legea 458/02
modificata de Legea
311/2004
Concentratie maxima
admisa
6.5 – 9.5
250
250
100

<0.02

200
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Foraj piezometric
depozit de rezerva

Azot amoniacal
pH
Sulfati
Cloruri
Sulfuri si hidrogen
sulfurat
Fier total ionic
Azot amoniacal

0.055
6.9
140
3.51
<0.04

0.5
6.5 – 9.5
250
250
100

<0.02
0.06

200
0.5

B.II.12. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE
În timpul celor aproape 30 de ani de exploatare a depozitelor de zgura si cenusa au fost unele
incidente de gravităţi diferite, rezolvate de personalul de exploatare în colaborare cu proiectantul. Nu au
avut loc accidente majore care să scoată din funcţiune depozitele sau care să conducă la oprirea centralei
electrice.
Ex : la Depozitul Valea Caprisoara au fost observate in diverse perioade umectari ale taluzului
aval al digului de bază, fisurări ale galeriei clopot, pierderi accidentale din conducte etc., incidente care
au fost rezolvate prin lucrari de remediere (consolidare dig, versanti, executie de rigole pentru preluarea
apelor, etc.), in perioada carora a fost utilizat depozitului de rezervă.
Nu exista informatii legate de incidente de poluare a apelor subterane sau solurilor in ultima
perioada de timp.
B.II.13. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN
APROPIERE
In zonele invecinate depozitelor de zgura si cenusa nu sunt semnalate rezervatii naturale, monumente
istorice sau alte obiective protejate prin lege.
B.II.14. CONDITII DE CONSTRUCTIE
Pentru urmarirea comportarii in timp a Depozitelor de zgura si cenusa in conformitate cu legislatia in
vigoare, in cadrul CET Paroseni este constituit compartimentul UCC.
Urmarirea comportarii în timp a constructiilor hidrotehnice si a instalatiilor aferente se face pe baza de
proiect corespunzator etapei de dezvoltare.
Ex: Proiect “Supraînaltarea depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara . Puturi piezometrice, repere
si borne de tasare si perdea de protectie“, contact 7352-91/poz 17 elaborat ISPE 1995.
In completarea acestuia se aplica si prevederile cuprinse în “ Masuri pentru corecta desfasurare a
activitatii de urmarire a comportarii constructiilor din sucursalele Electrocentrale din SC Termoelectrica
cu adresa nr.41273/06.05.1999 si “ Proiect de actualizare a instructiunilor UCC la depozitul de zgura si
cenusa Valea Caprisoara “ contract 3948-02/poz 1 elaborat în 2003.
In anul 2014 a fost elaborat : Raportul anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si
hidrotehnice la Electrocentrale Paroseni, de catre proiectantul SC GEODOM SRL.
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Pe parcursul timpului au fost efectuate lucrari de consolidare a versantilor in vederea incetinirii/stoparii
fenomenului de alunenecare a versantului drept (compartimentul I), constand in realizarea :
- de consolidari din saci de geotextil umpluti cu zgura si cenusa amplasati în siruri paralele cu
versantul si consolidarea versantului cu pachete de geogrila captusite cu geotextil, umplute cu
piatra.
- de rigole la nivelul drumului perimetral pentru preluarea apelor meteorice de pe versant.
Documentatia “Proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara in solutia de
depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam dens”, elaborata de ISPE Bucuresti a avut la baza
incadrarea depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoarei conform STAS 10100/0-75, STAS 4273-83
si PE 737/92 in clasa de importanta II .
Categoria de importanta a constructiei, conform metodologiei MLPAT aprobata cu Ordinul
31/N/02.10.1995 este B si conform metodologiei NTLH-021 aprobata cu Ordinul MAPM nr. 115/2002 si
MLTPL nr. 288/2002, este B.
Conform metodologiei urmate, Domeniul de verificare al lucrarilor este A.7 “Rezistenta si stabilitatea la
solicitari statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru constructii si amenajari hidrotehnice” si B.5
“Siguranta în exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice” dat de “Regulamentul de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor” aprobat de
Guvernul României prin Hotarârea nr. 925/nov. 95 si de Ordonanta Guvernului 39/D/05.03.96.
In urma realizarii Calculului de stabilitate al depozitului Valea Caprisoara, au fost facute urmatoarele
aprecieri:
-in stadiul actual - coeficientii de siguranta se încadreaza în limitele admisibile cu exceptia celui rezultat
în cazul ca actioneaza concomitent seismul si sunt scoase din functiune sistemele de drenaj. Se
precizeaza ca suprapunerea a doua actiuni extraordinare (seism si nefunctionarea drenajelor) reprezinta o
situatie cu totul deosebita si care este de presupus ca este foarte greu sa se produca.
-pentru trecerea la tehnologia de transport si depunere a deseurilor de zgura si cenusa in slam dens, se
constata ca, coeficientii de siguranta se încadreaza în limitele admisibile. Sistemele de drenaj vor fi
mentinute în stare de functionare, desi dupa acoperirea depozitului cu zgura si cenusa în tehnologia
slamului dens, cantitatea de apa drenata se va diminua pâna la valori nesemnificative.
In Referatul de expertizare – avizare a documentatiei “Proiect de inchidere a depozitului de zgura si
cenusa Valea Caprisoara in solutia de depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam dens”, realizat
de Prof. Univ. Dr. Ing. Eugeniu Luca - Expert certificat MAPM, se precizeaza ca este asigurata
stabilitatea si siguranta depozitului pana la atingerea cotelor de proiect cu necesitatea :
-respectarii de către beneficiar, în continuare, a instrucţiunilor de exploatare,
-menţinerii dimensiunilor plajei în limitele impuse de rapoartele de expertiză,
-continuarii măsurătorilor ale nivelelor apei în forajele piezometrice funcţionale şi măsurarea
debitelor de apă exfiltrate în zona frontului de retenţie,
-realizarii stratului de susţinere până la cota +676 m în compartimentul I, respectiv cota +681 m
în compartimentul II.
*
*

*
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Urmarirea sigurantei in functionare si a comportarii in timp a depozitelor de deseuri apartinand SE
Paroseni se executa periodic in conformitate cu legislatia in vigoare, de catre compartimentul (UCC) de
urmarire a comportarii in timp a constructiilor pe baza expertizei tehnice a ISPE Bucuresti.
Din evaluarea riscului structural datorat existenţei şi funcţionării celor două depozite de zgură şi
cenuşă realiazata de ISPE Bucuresti in 2005 a rezultat ca acesta se situează în limite acceptabile, care pot
fi minimizate in conditiile efectuarii lucrărilor recomandate în studiu şi în expertiza tehnică a depozitului
Valea Căprişoara valoarea lui se poate minimiza.
Prin realizarea “Proiectului de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara in solutia de
depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam dens”, se asigura stabilitatea si siguranta depozitului
pana la atingerea cotelor de proiect.
B.II.15. RASPUNS DE URGENTA
Activitatile din cadrul CET Paroseni se desfasoara in conformitate cu Sistemul de management
integrat calitate, mediu SSM care se aplica in cadrul tuturor entitatilor organizatorice din cadrul societatii
si intreg personalul are responsabilitatea si obligativitatea de a respecta prevederile din documentatia
sistemului.
Conform Declaratiei de politica si angajament ale conducerii SE Paroseni in domeniile calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca, principalele obiective sunt:
-mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, SSM in
conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001;
-respectarea cerintelor legale aplicabile domeniului propriu de activitate;
-imbunatatirea imaginii organizatiei in ceea ce priveste performantele de mediu realizate prin reducerea
sau minimizarea impactului asupra mediului si prin masurile luate de prevenire a poluarii;
-promovarea unui dialog deschis si continuu cu clientii, autoritatile, riveranii si alte parti interesate pe
probleme de mediu;
-controlarea factorilor ce influenteaza nivelul de sanatate si securitate in munca in vederea prevenirii
ranirilor si imbolnavirilor profesionale.
Societatea are elaborate :
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, care stabileste modul de
actiune, punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
Planul de aparare impotriva dezastrelor la depozitele de zgura – cenusa, care
stabileste modul de actiune, punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
Planul de urgenta pentru protectie civila, contine planificarea masurilor specifice
pentru reducerea riscurilor asupra sanatatii personalului de deservire, factorilor de mediu si integritatii
bunurilor materiale in cazul producerii unor evenimente periculoase (accident chimic, incendiu,
explozii);
Planul de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, stabileste modul de actiune,
masurile de aparare, echipele si mijloacele de interventie impotriva inundatiilor.
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B.III. TRECUTUL TERENULUI
Scurt istoric privind depozitarea deseurilor de zgura si cenusa in cadrul CET Paroseni
Pentru depozitarea zgurii si cenuşii rezultată de la arderea cărbunelui s-a dat in funcţiune în anul 1955
un depozit amplasat între DN 66A şi râul Jiul de Vest la o distanţă de cca. 400 m de termocentrala în
albia majoră a Jiului de Vest. Primul depozit a functionat intre anii 1955-1966. Transportul hidraulic al
zgurii si cenusii fiind facut în circuit deschis.
Intre anii 1966 si 1973 s-au realizat 3 depozite de coasta, respectiv depozitele Feres, Ijak şi Radon.
Transportul hidraulic al zgurii si cenuşii se realiza cu recircularea apei de hidrotransport.
In 1973 s-a pus în funcţiune depozitul Valea Căprisoara, depozit de vale cu 2 compartimente. Prima
tranşă de supraînălţare a fost aprobată între cotele +645,00 m şi +660,00 m.
In prezent, au fost realizate total sau partial lucrari de ecologizare a vechilor depozite utilizate (lucrari
prevazute in Programul de conformare) :
-Haldele de zgura si cenusa Feres – Ijak au fost inierbate si redate circuitului agricol (100%
realizat 2010).
-Pentru ecologizarea Haldei de zgura si cenusa Radoni (suprafata de 12 ha) a fost realizat Studiul
de fezabilitate si partial inierbarea (realizat 60% - 2010).
De asemenea, in prezent se deruleaza lucrari din cadrul proiectului de inchidere a depozitului
Valea Caprisoara in vederea trecerii pe slam dens.
B.IV. RECUNOASTEREA TERENULUI
B.IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE
Monitorizarea calitatii solului si apelor freatice se realizeaza pentru amplasamentele Depozitelor de
zgura si cenusa apartinand CET Paroseni conform solicitarilor din Autorizatia de gospodarire a Apelor
nr. 107/2012. Pana la 31.12.2010 a fost efectuata monitorizarea calitatii solului si a apelor freatice
conform autorizatiei integrate de mediu detinute.
B.IV.1.1. CALITATEA SOLULUI
Investigatiile privind calitatea solului in amplasamentele depozitelor de zgura si cenusa apartinand CET
Paroseni, s-au efectueat anual conform solicitarilor din Autorizatia Integrata de Mediu nr. 16/2007,
revizuita in data de 03.06.2010.
Prin AIM se solicita compararea valorilor masurate pentru indicatorii de calitate determinati cu cele din
investigatiile realizate la intocmirea Raportului de amplasament (2007), in scopul observarii dinamicii
concentratiei de metale grele in sol.
a) Depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoara
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In tabelul urmator sunt prezentate valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati in probele
de sol recoltate pe o adancime (0-10 cm) din amplasamentul Depozitului de zgura si cenusa Valea
Caprisoara in intervalul de timp 2007 – 2010. Profilul de sol investigat se gaseste la baza depozitului.
Coordonatele geografice in proiectia Stereo 70 pt. profilul din care au fost prelevate probele de sol sunt:
X 430777,088
Y 365446,246
Simbol proba / Valoare determinata
Nr.
crt

Incercare
executata

UM

1
2
3
4
5

Umiditate
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb

6
7
8
9
10
11
12

Valori de referinta pentru urme de elemente
chimice in sol conform Ordinului 756/97
de
Prag
Prag de alerta
interventie
Tipuri
de
Valoare
Tipuri
de
folosinte
folosinte
normala
Mai
putin Mai
putin
sensibile
sensibile
20
250
500
20
200
500
1
5
10
20
250
1000

Valoare
Valoare
inregistrata determinata
la momentul pt. anul
autorizarii
2009

Valoare
determinata
pt. anul
2010

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

0.266
0.487
<0.005
0.412

7.59
24.8
59.8
1
16.7

Mercur

mg/kg s.u.

<0.14

<0.1

0.167

0,1

4

10

Zinc
Crom total
Total
hidrocarburi
din petrol
Arsen
Seleniu
Vanadiu

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

1.29
1.03

60.7
38.3

58
42.6

100
30

700
300

1500
600

mg/kg s.u.

80

92.8

111

<100

1000

2000

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

<0.13
<0.076
<0.008

3.1
<1
10.6

3.95
<0.13*
33.3

5
1
50

25
10
200

50
20
400

16.4
22.3
<0.1
19.5

*limita de detectie a metodei
Interpretarea rezultatelor
Compararea rezultatelor determinarilor analitice cu valorile limita impuse prin Ordinul 756/1997 a
condus la concluzia ca valorile indicatorilor analizati se situeaza pentru anul 2010 sub valorile pragului
de alerta pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila.
Dinamica concentratiei indicatorilor de calitate urmariti in sol releva pentru anul 2010 urmatoarele
caracteristici comparativ cu perioada 2007-2008 :
- se inregistreaza cresteri usoare pentru toti indicatorii de calitate urmariti, in special fata de anul
de baza (2007).

b) Depozitul de zgura si cenusa Avarie nr. 1
In tabelul urmator sunt prezentate valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati in probele
de sol recoltate pe o adancime (0-10 cm) din amplasamentul Depozitului de zgura si cenusa Avarie nr. 1
in intervalul de timp 2007 – 2010. Profilul de sol investigat se gaseste la baza depozitului.
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Coordonatele geografice in proiectia Stereo 70 pt. profilul din care au fost prelevate probele de sol sunt:
X 431204.593
Y 364344.477

Nr.
crt

Incercare
executata

UM

1
2
3
4
5

Umiditate
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb

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

0.44
0.590
0.008
0.480

14.2
22.1
<0.1
18.1

6,08
40,4
97,9
1,6
25,5

Valori de referinta pentru urme de elemente
chimice in sol conform Ordinului 756/97
de
Prag
Prag de alerta
interventie
Tipuri
de
Tipuri
de
Valoare
folosinte
folosinte
normala
Mai
putin Mai
putin
sensibile
sensibile
20
250
500
20
200
500
1
5
10
20
250
1000

6

Mercur

mg/kg s.u.

<0.14

<0.1

0,129

0,1

4

10

7
8

Zinc
Crom total
Total
hidrocarburi
din petrol
Arsen
Seleniu
Vanadiu

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

1.24
1.11

43.8
35.3

57
27,2

100
30

700
300

1500
600

mg/kg s.u.

300

53.4

325

<100

1000

2000

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

<0.13
<0.076
<0.008

<2.6
<0.1
8.5

1,6
< 0,13*
37,13

5
1
50

25
10
200

50
20
400

Simbol proba / Valoare determinata

9
10
11
12

Valoare
Valoare
inregistrata determinata
la momentul pt. anul
autorizarii
2009

Valoare
determinata
pt. anul
2010

*limita de detectie a metodei

Interpretarea rezultatelor
Compararea rezultatelor determinarilor analitice cu valorile limita impuse prin Ordinul 756/1997 a
condus la concluzia ca valorile indicatorilor analizati se situeaza pentru anul 2010 sub valorile pragului
de alerta pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila.
Dinamica valorilor concentratiei indicatorilor de calitate urmariti in probele de sol releva pentru anul
2010 urmatoarele caracteristici comparativ cu perioada 2007-2008 :
- se inregistreaza cresteri usoare pentru toti indicatorii de calitate urmariti, in special fata de anul
de baza 2007 (mentionam ca rezultatele determinarilor analitice provin din surse diferite cu certitudini
diferite).
*
*

*

În urma investigatiilor efectuate asupra calitatii solului din amplasamentele depozitelor de
deseuri Valea Caprisoara si Depozitul de Avarie nr. 1 in perioada 2007 - 2010, s-a evidentiat un
nivel scazut de incarcare a solului cu metale grele. Pentru 2010 valorile indicatorilor analizati se
situeaza sub valorile de prag de alerta pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila impuse prin
Ordinul 756/1997.
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B.IV.1.2. CALITATEA PANZEI FREATICE
In cadrul amplasamentelor depozitelor de deseuri Valea Caprisoara si Depozitul de Avarie nr. 1
monitorizarea calitatii panzei freatice pentru urmarirea efectelor induse de activitatile derulate in zona de
amplasament se realizeaza cate un foraj de control situat in aval de depozite.
Directia de curgere a panzei freatice pentru amplasamentul Depozitului Valea Caprisoara este de la Sud
catre Nord, spre malul stang al Jiului.
Nivelul acviferului a fost întâlnit în foraje la adâncimea cuprinsă între 2,0 - 3,0 m, dar acest nivel
suferă variaţii în timp, fiind condiţionat de anotimp, volumul de precipitaţii.
Directia de curgere a panzei freatice pentru amplasamentul Depozitului de Avarie nr. 1 este de la SV
catre NE, spre malul drept al Jiului.
În zona de amplasament a depozitului de Avarie nr.1 există un strat de cenuşă veche (de la primul
depozit de zgură şi cenuşă al termocentralei) cu grosimea variabilă, între 23 m şi 2 m, urmează un strat
de balast în stare îndesată şi foarte îndesată cu grosimea medie de cca 4 m şi sub acestea, de la cota
+578,00 m în jos argilă marnoasă tare. Nivelul hidrostatic al apei a fost determinat în jurul cotei +582,00
m la partea de sus a orizontului de balast.
Monitorizarea calitatii apelor subterane a fost realizata trimestrial / semestrial conform AIM nr.
16/2007 revizuita in 03.06.2010, prin efectuarea de analize de catre un laborator acreditat. In anul 2014
monitorizarea calitatii apelor subterane a fost realizata semestrial.
a) Calitatea apelor freatice in zona Depozitului Valea Caprisoara
In tabelul urmator prezentam valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati pentru
intervalul de timp 2007 – 2010, in probele de apa prelevate din forajul de control situat in zona
Depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara , in aval de depozit fata de directia de curgere a
freaticului.
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Punct de
prelevare/

Foraj de
control al
depozitelor
de zgura si
cenusa
Caprisoara

Indicator analizat /
u.m.
2007

pH
CCOCr (mgO 2 /l)
Amoniu (mg/l)
Azotati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Sulfati (mg/l)
Calciu (mg/l)
Magneziu (mg/l)
Duritate (°germane)
Cupru (mg/l)
Nichel (mg/l)
Cadmiu (mg/l)
Plumb (mg/l)
Mercur (mg/l)
Zinc (mg/l)
Crom total (mg/l)
Prod petroliere (mg/l)

6.99
10.62
0.042
35.76
-

2009

7.38
2.62
0.053
2.94
12.94
105.43
44.06
7.28
7.82

Buletin analiza (BA) /
Valoare determinata / Emitent
BA NR.
BA NR.
R.I. nr.
17/17.06.2
6/17.03.2010
25/27.09.2010
010
A.N. A.R.
A.N. A.R.
A.N. A.R.
Admin.
Admin.
Admin.
Bazinala de
Bazinala de
Bazinala
Apa Jiu
Apa Jiu
de Apa Jiu
T6
T17
T25
7.21
8.44
8.38
17
15.3
13.6
0.052
0.087
0.052
2.46
2.92
3.38
8.51
12.05
12.76
28.2
108.9
105.3
33.6
43.29
73.75
13.55
8.9
3.87
7.85
8.12
11.22
-

R. I.
Nr. 125 /a/
EVMT din
31.05.2010
INCD
ECOIND

Legea
458/02
modificata
cu Legea
311/2004
Conc.
maxima
admisă

A1
< 0,003*
< 0,004*
< 0,001*
< 0,01*
<0,001*
< 0,001*
< 0,005*
0,1

6.5-9.5
5
0.5
50
250
250
min 5
0,1
0,02
0,005
0,01
0,001
5
0,05
-

Seleniu (mg/l)

-

-

-

< 0,005*

0,01

Arsen (mg/l)

-

-

-

< 0,002*

0,01

*limita de determinare a metodei
Interpretarea rezultatelor
Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse prin Legea 458/2002
modificata si completata cu Legea 311/2004 a evidentiat :
- depasirea valorii limita maxim admise pentru indicatorul de calitate incarcare organica (exprimata prin
CCOCr) in 2007 si in 2010. Comparativ cu valoarea CCOCr inregistrata in 2007, valorile determinate in
2010 cresc de 1.28 – 1.6 ori (inregistrari trim. III si resp. Trim. I -2010). In luna mai s-a semnalat si
prezenta produselor petroliere in concentratie de 0.1 mg/l.
- nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate metale grele analizati
-nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita maxim admise in toata perioada urmarita (2007 - 2010)
pentru indicatorii de calitate pH, amoniu, azotati, cloruri, sulfati.
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*
*

*

Incercarile analitice realizate pentru determinarea calitatii apei freatice din zona Depozitului de
zgura si cenusa Valea Caprisoara au evidentiat incadrarea in limita impusa prin Legea 458/2002
modificata si completata cu Legea 311/2004 a indicatorilor de calitate urmariti, cu exceptia indicatorului
de calitate incarcare organica exprimata prin CCOCr .
Societatea a respectat in anul 2010 planul de monitorizare impus prin AIM nr. 16/2007 revizuita
in 2010.

b) Calitatea apelor freatice in zona Depozitului de Avarie nr. 1
In tabelul urmator prezentam valorile concentratiilor indicatorilor de calitate determinati pentru
intervalul de timp 2007 – 2010, in probele de apa prelevate din forajul de control situat in zona
Depozitului de Avaria nr. 1, situat in aval de depozit fata de directia de curgere a freaticului.
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Punct de
prelevare/

Foraj de
control al
depozitelor
de zgura si
cenusa
Caprisoara

Indicator analizat /
u.m.
2007

pH
CCOCr (mgO 2 /l)
Amoniu (mg/l)
Azotati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Sulfati (mg/l)
Calciu (mg/l)
Magneziu (mg/l)
Duritate (°germane)
Cupru (mg/l)
Nichel (mg/l)
Cadmiu (mg/l)
Plumb (mg/l)
Mercur (mg/l)
Zinc (mg/l)
Crom total (mg/l)
Prod petroliere (mg/l)
Seleniu (mg/l)
Arsen (mg/l)

7.68
33.68
48.93
-

2009

11.08
2.80
0.057
10.42
21.28
229.4
82.52
5.6
12.84

Buletin analiza (BA) /
Valoare determinata / Emitent
BA NR.
BA NR.
R.I. nr.
17/17.06.2
6/17.03.2010
25/27.09.2010
010
A.N. A.R.
A.N. A.R.
A.N. A.R.
Admin.
Admin.
Admin.
Bazinala de
Bazinala de
Bazinala
Apa Jiu
Apa Jiu
de Apa Jiu
T7
T18
T246
11.09
11.08
11.08
17
17.8
11.3
0.046
0.034
0.07
10.2
3.79
6.13
12.76
19.85
17.02
151.2
233.8
116
72.8
80.16
54.51
10.41
6.04
3.88
12.6
12.62
8.53
-

R. I.
Nr. 125 /a/
EVMT din
31.05.2010
INCD
ECOIND

Legea
458/02
modificata
cu Legea
311/2004
Conc.
maxima
admisă

A2
< 0,003*
< 0,004*
< 0,001*

< 0,01*
<0,001*
< 0,001*
< 0,005*
0,16
0,01
0,004

*limita de determinare a metodei
Interpretarea rezultatelor
Compararea rezultatelor determinărilor analitice cu valorile limită impuse prin Legea 458/2002
modificata si completata cu Legea 311/2004 a evidentiat :
- depasirea valorii limita maxim admise pentru pH
- depasirea valorii limita maxim admise pentru indicatorul de calitate incarcare organica (exprimata prin
CCOCr) in 2007 si in 2010. Comparativ cu valoarea CCOCr inregistrata in 2007, valorile determinate in
2010 scad de 1.9 – 3 ori (inregistrari trim. II si resp. Trim. III -2010). De asemenea s-a semnalat o
concentratie scazuta, respectiv 0.16 mg/l de produs petrolier.
- nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate metale grele analizati
-nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita maxim admise in toata perioada urmarita (2007 - 2010)
pentru indicatorii de calitate amoniu, azotati, cloruri, sulfati.
*
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6.5-9.5
5
0.5
50
250
250
min 5
0,1
0,02
0,005
0,01
0,001
5
0,05
0,01
0,01
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*

*

Incercarile analitice realizate pentru determinarea calitatii apei freatice din zona Depozitului de
zgura si cenusa Avarie nr. 1 au evidentiat incadrarea in limita impusa prin Legea 458/2002 modificata si
completata cu Legea 311/2004 a indicatorilor de calitate urmariti, cu exceptia indicatorilor de calitate
pH, incarcare organica exprimata prin CCOCr .
Societatea a respectat in anul 2010 planul de monitorizare impus prin AIM nr. 16/2007 revizuita
in 2010.
B.IV.1.3. CALITATEA AERULUI
In cadrul depozitelor de zgura si cenusa apartinand CET Paroseni, pot apare fenomene de spulberare a
pulberilor in compartimentele care sunt uscate. Pentru reducerea si diminuarea efectului de spulberare a
depunerilor uscate, depozitele sunt dotate cu instalatii de stropire.
Prin AIM nr. 16/2007 reactualizata in 03.06.2010 nu a fost impusa masura de monitorizare a imisiilor de
pulberi in zonele de depozitare deseuri de zgura si cenusa.
B.IV.2. DEPOZITE MATERII PRIME SI AUXILIARE
Pe amplasamentul depozitelor de zgura si cenusa Valea Caprisoara si Depozit Avarie nr. 1 apartinand
ELECTROCENTRALE PAROSENI nu sunt depozite de materii prime si auxiliare.
B.IV.3. PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
Activitatile derulate in amplasamentele depozitelor de zgura si cenusa nu sunt generatoare de deseuri
tehnologice.

B.V. Evaluarea tehnicilor aplicate de CET Paroseni pentru depozitarea deseurilor de zgura si
cenusa
Analiza tehnicilor aplicate pentru depozitarea deseurilor de zgura si cenusa s-a realizat prin prisma:
-Documentului de referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Instalatiile Mari
de Ardere – mai 2005
tinandu-se cont si de prevederile HG nr. 349/2005 (Directiva Europeana CE 1999/31/CE).
Pentru protectia factorilor de mediu si pentru minimizarea efectelor negative in cadrul depozitelor de
deseuri de zgura si cenusa, principalele tehnici utilizate sunt prezentate in tabelul urmator :
Cerinte
Conditii
pentru
amplasarea si

Tehnici aplicate BAT
Proprietati fizice ale terenului de
fundare
- omogen, stabil, pozitia fata de

Electrocentrale Paroseni
- conditii indeplinite conform proiectant general:
Institutul de Studii si Proiectari Energetice Bucuresti
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Evaluare
+

Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni
realizarea
depozitelor
Conditii
pentru
realizarea
depozitelor

panza de apa freatica ( minim 1 m
adancime);
Impermeabili-zarea bazei depozitului
Bariera, impermeabilizare
- bariera geologica naturala:
permeabilitate 10-9 m/s, grosime 
1m
- bariera construita: grosime
geomembrana PEHD 2,0 m,
permeabilitate start 10-9 m/s,
grosime strat  0,5 m
- straturi de drenaj

Tehnologia de
depunere

-modul de depunere a deseurilor
-in slam dens
-reduce consumurile de apa
-creste stabilitatea depozitelor

Colectarea
levigatului
(infiltratiilor)

- strat de drenaj, conducte de drenaj,
conducte de colectare, camine, statie
de pompare, rezervor de stocare,
conducta de eliminare, instalatie de
transvazare

Colectarea
apelor de pe
suprafata
acoperita

- instalatii de drenaj realizate
conform normelor tehnice
- rigole pe marginea interioara a
bermelor
- rigola perimetrala la baza talazului
- bazin de colectare a apelor din
precipitatii

Pprotectia
aerului

Reducerea dispersiilor de pulberi
-utilizarea stropirii cu apa impotriva
dispersiei pulberilor
-inierbarea
-utilizarea depunerii in slam dens

Functionare
in conditii de
securitate

-monitorizarea starii de siguranta

-conditii indeplinite conform proiect
Depozitul Valea Caprisoara:
-depozit de vale
-fundatia este impermeabilizata cu un strat de argila,
digurile si taluzele sunt protejate cu argila
-cu saltele de drenare a infiltratiilor de apa la baza
depozitului si sisteme ce asigura scurgere si colectarea
apelor de infiltratie
-Depozitul Avarie nr. 1 –fundatie strat de argila
marmoasa tare urmate de straturi de balast si cenusa de
la primul depozit al societatii
-depozit cu dig de contur
In prezent depunerea deseurilor (zgura si cenusa) se
realizeaza in sistem clasic (raport solid – lichid de 1 :
10 (cu recirculare totala a apei)
-este in curs de realizare investitia privind transportul si
depunerea deseuurilor in sistemul cu slam dens
(autointaritor, raport solid – lichid de 1,3 : 1)
- apa limpezita este colectata prin puturi colectoare de
la suprafata depozitului, iar infiltratiile in masa
depozitului prin sistemul de drenaj
- apa colectata este recirculata in totalitate in sistemul
de hidrotransport (cadere libera de la Dep.Valea
Caprisoara si hidraulic_prin pompare in centrala cu
ajutorul unei statii de pompe de recirculare pentru Dep.
Avarie nr. 1;
Nota: in sistemul de evacuare in slam dens levigatul va
consta doar de infiltratiile apei meteorice in masa
depozitului, care vor fi evacuate prin sistemul de
drenaj;
- depozitul dispune de sistem de drenaj pentru
colectarea infiltratiilor de apa (apa pluviala cazuta in
depozit se amesteca cu apa utilizata in hidrotransport)
- captarea apelor decantate in depozit se face cu
ajutorul puturilor deversoare prevazute pentru fiecare
compartiment).
- in exteriorul depozitului exista rigole pentru captarea
apelor pluviale scurse pe taluzele depozitului, care fac
legatura cu sistemul de colectare pentru returnare in
sistemul de hidrotransport.
Ambele depozite de zgura si cenusa sunt dotate cu
instalatii de stropire impotriva dispersiei pulberilor de
pe suprafetele uscate
Este mentinut un luciu de apa pe suprafata depozitelor
Taluzele si digurile sunt inierbate
Utilizarea depunerii in slam dens – proiect in curs de
realizare
- se realizeaza expertizarea starii de siguranta
(activitate permanenta de urmarire curenta si speciala)
Documentatii realizate :
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Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

Instalatii
pentru
monitorizare

- monitorizarea indicatorilor de
calitate ai apei freatice prin puturi
forate, minim unul in amonte si doua
in aval
- sistem de monitorizare a tasarilor si
deformatiilor

Operarea si
monitorizarea

- documente de aprobare
- instructiuni de functionare
-planul de interventie

-Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgura
si cenusa Caprisoara si depozitul de zgura de rezerva,
CCM SRL Bucuresti, sept. 2005
-Poiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa V.
Caprisoara in solutia de depunere hidraulica si
continuarea umplerii in slam dens, Geocons Expert
Proiect Bucuresti, 2009, cu Referat de expertizare –
avizare a documentatiei Expert certificat MAPM nov.
2009
- Raport anual privind urmarirea comportarii
constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni
in 2009, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
- Proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa
Valea Caprisoara la cota 676.00 mdM in
compartimentul I si cota 681.00 mdM in
compartimentul II in vederea trecerii pe slam dens –
ISPE Bucuresti, 2011
- Raport anual privind urmarirea comportarii
constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni
in 2011, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
Prin realizarea “Proiectului de inchidere a depozitului
de zgura si cenusa Valea Caprisoara in solutia de
depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam
dens”, se asigura stabilitatea si siguranta depozitului
pana la atingerea cotelor de proiect.
- in zona depozitului sunt forate puturi pentru
urmarirea calitatii apei freatice in amonte si aval de
depozit (monitorizarea se realizeaza in forajele situate
in aval)
- sunt monitorizati indicatorii de calitate ai freatice
- in depozit sunt amplasate borne de tasare si reperi
ficsi, a caror pozitie este analizata in raportul anual
privind urmarirea comportarii constructiilor
- in depozit sunt amplasate puturi piezometrice, asupra
carora sunt efectuate masuratori periodice, pentru
determinarea acumularilor de apa in depozit si a
pozitiei curbei de depresie
-personalul de serviciu urmareste prin observatii
directe intensitatea vantului, pentru pornirea atunci
cand este cazul a instalatiei de stropire.
- functionarea depozitelor de deseuri de zgura si cenusa
se face cu obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurile
autoritatilor competente
- exploatarea constructilor hidrotehnice este efectuata
in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice si a
instructiunilor de lucru interne aprobate de autoritatile
competente
Sunt elaborate :
-Plan de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale, CET Paroseni, 2003, reactualizat in 2010
-Plan de aparare impotriva dezastrelor la depozitele de
zgura si cenusa
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Depozitarea deseurilor de zgura si cenusa se realizeaza conform cerintelor BAT, iar evacuarile de
poluanti în factorii de mediu nu au, în conditii normale de functionare, un potential poluant
semnificativ. Prin realizarea si punerea in functiune a Sistemului de transport si depunere in slam
dens – societatea se va conforma prevederilor Conform HG nr. 349/2005 (Directiva Europeana CE
1999/31/CE).
B.VI. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI
In cazul incetarii definitive a activitatii depozitelor de zgura si cenusa, CET Paroseni trebuie sa dezvolte
un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului.Planul de inchidere
trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18) aprobat prin Ordinul 36/2004.
Planul de inchidere trebuie sa includa minim:
-planuri ale tuturor conductelor si traseeleor subterane;
-orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;
-masuri pentru asigurarea stabilitatii depozitelor;
-masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.
Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare
mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse.
Inchiderea depozitelor se va face pe baza unui proiect pe baza caruia se va face solicitarea si obtinerea
acordului de mediu.
Amplasamentele depozitelor va fi monitorizat atat post inchidere pana cand calitatea componentelor de
mediu vor permite reutilizarea acestuia (redare in circuitul agricol).
Inchiderea si monitorizarea post inchidere a depozitelor de zgura si cenusa se va face in conformitate cu
prevederile Avizului de mediu la incetarea activitatii.
B. VII. INTERPRETAREA DATELOR SI RECOMANDARI
Activitatea derulata de societate privind “Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase” Cod
CAEN rev. 2 : 3822, incadrata in conformitate cu Legea nr. 278/2013 la pct. 5.3. ,,Eliminarea
deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 tone deşeuri/zi” se desfasoara in doua
amplasamente distincte :
-amplasamentul depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara
-amplasamentul Depozit Avarie nr. 1.
Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara este realizat prin bararea văii Pârâul Căprişoara şi a
afluentului acestuia Pârâul Piscului. Suprafaţa ocupată este de circa 48 ha şi este amplasat la circa 2 km
sud de CET Paroşeni.
Depozitul Avarie nr. 1 este depozit de ses, realizat in albia majora a raului Jiul de Vest pe malul
drept al acestuia. Suprafata depozitului este 10 ha si este situat la cca. 400 m de Centrala
Termoenergetica.

Tehnologia aplicata in prezent pentru evacuarea si depunerea zgurii si cenusii rezultate in
procesul de ardere a combustibilului solid, este cu transport hidraulic in raport deseu : apa de
1:10.
Transportul hidraulic al zgurii şi cenuşii se realizeaza cu recuperarea integrală a apei limpezite din
depozit şi recircularea ei în procesul de transport.
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Conform HG nr. 349/2005 (Directiva Europeana CE 1999/31/CE), Anexa 5, tabelul 5.8 Depozite de
deseuri nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide – pentru Depozitul de zgura si cenusa
Valea Caprisoara termenul de conformare a fost stabilit pentru data de 31.12.2009.

Intrucat actuala tehnologie utilizata pentru transportul si depozitarea deseurilor de zgura si cenusa
nu se incadreaza in prevederile Directivei 1999/31/CE, in scopul conformarii, CET Paroseni are in
curs de realizare o investitie pentru schimbarea tehnologiei cu transport hidraulic cu un sistem in slam
dens.
Din studiile de prefezabilitate si fezabilitate realizate, a reiesit ca solutia optima pentru minimizarea
impactului de mediu a activitatii de evacuare si depozitare a deseurilor de ardere a combustibililor solizi
o reprezinta tehnologia in slam dens cu preluarea umeda a produselor de desulfurare.
Autorizatii, avize curente, HG-uri
Pentru depozitarea deseurilor de zgura si cenusa, Societatea detine :
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 165/2014 emisa de Administratia Nationala Apele Romane
(valabila pana la 31.07.2015)
-Avizul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind documentatia Referat de expertizare
– avizare Proiect tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea trecerii de la depozitarea
hidraulica la depunerea in slam dens
-Acordul nr. 64/30.11.2012 Ministerul Mediului si Padurilor privind respectarea cerintelor de
performanta referitoare la siguranta barajelor pentru solutia prevazuta in proiectul de inchidere a
depozitului in vederea trecerii de la depozitarea hidrauluca la depunerea in slam dens.
-Avizul de Gospodarire a Apelor modificator nr. 36/ 19.03.2012 de la Administratia Nationala Apele
Romane Administratia Bazinala de Apa Jiu.
- certificat de urbanism nr. 79/28151/07.11.2011
- autorizatia de construire nr.6/15079/29.03.2012
-HG nr. 549/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii
“Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si
”Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii.
Depozitul de zgura si cenusa Valea Caprisoara
Depozitul are in componenta urmatoarele instalatii si echipamente :
-Instalatii de transport si distributie a zgurii si cenusii
-Echipamente de drenare (prezentare la cap canalizare)
-Instalatia de recirculare a apelor limpezite colectate in depozit (ape de transport si ape pluviale)
-Instalatii pentru urmarirea comportarii constructiilor UCC care constau din reperi ficşi, borne de vizare,
puţuri piezometrice şi foraje pentru controlul calităţii apei freatice.
Forajele pentru controlul calităţii apei freatice (PC 1 si PC 2) sunt amplasate în aval de depozit, câte unul
pe fiecare mal al pârâului Căprişoara.
- Instalatie de stropire utilizata in scopul evitarii dispersiei pulberilor de zgura si cenusa.
Siguranta in functionare
Urmarirea sigurantei in functionare si a comportarii in timp a depozitelor de deseuri apartinand SE
Paroseni se executa periodic in conformitate cu legislatia in vigoare, de catre compartimentul (UCC) de
urmarire a comportarii in timp a constructiilor pe baza expertizei tehnice a ISPE Bucuresti.
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Din evaluarea riscului structural datorat existenţei şi funcţionării celor două depozite de zgură şi cenuşă
realiazata de ISPE Bucuresti in 2005 a rezultat ca acesta se situează în limite acceptabile, care pot fi
minimizate in conditiile efectuarii lucrărilor recomandate în studiu şi în expertiza tehnică a depozitului
Valea Căprişoara valoarea lui se poate minimiza.
Prin realizarea “Proiectului de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara in solutia de
depunere hidraulica si continuarea umplerii in slam dens”, se asigura stabilitatea si siguranta depozitului
pana la atingerea cotelor de proiect.
Capacitate de depozitare (conform proiect de inchidere – ISPE 2011) :
Volumul de zgură şi cenuşă depozitat:
- Tranşa I de supraînălţare, cota +660,00 m în compartimentul I, respectiv cota +671,00m în
compartimentul II - 2.600.000 mc
- Tranşa II de supraînălţare, cota + 670,00 m în compartimentul I, respectiv cota + 677,00m în
compartimentul II - circa 610.000 mc din 1.015.000 mc
Total... ................ 3.210.000 mc
Volumul disponibil de depozitare în tranşa II de supraînălţare :
- Compartiment I, până la cota + 669,50m ...............................530.000 mc
- Compartiment II, până la cota + 676,50m...............................135.000 mc
Total............. 665.000 mc

Acest volum disponibil, pentru care există investiţie aprobată si în curs de derulare, asigură depozitarea
zgurii şi cenuşii depusă hidraulic, pentru realizarea stratului suport de închidere (in vederea trecerii la
tehnologia de depunere in slam dens), până la sfârşitul anului 2013.
Actualul depozit de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara prevăzut pentru depozitarea zgurii şi cenuşii în
varianta hidraulică are capacitatea ca prin supraînălţare să constituie şi depozit în varianta de depunere în
şlam dens. În acest sens sunt necesare asigurarea condiţiilor prevăzute în Normativul tehnic privind
depozitarea deşeurilor aprobat cu Ordinul nr. 757 din 26.11.2004 pentru pregătirea bazei depozitului.
Depozitul de zgura si cenusa Avarie nr.1
Depozitul de Avarie nr. 1 este amenajat pe amplasamentul primului depozit de zgura si cenusa care a
deservit CET Paroseni. De-a lungul anilor, din acest depozit zgura si cenusa au fost utilizate pentru
umplerea galeriilor de mina abandonate.
În acest depozit se deveresează hidroamestec de zgură şi cenuşă, în caz de incidente la staţia de pompe
Bagger sau la depozitul Valea Căprişoara. Deversarea hidroamenstecului se realizeaza prin 2 guri de
vărsare.
Depozitul este dotat cu puţ deversor (colector), Staţie de pompe recirculare, Instalatie de stropire.
La momentul actual nu se deverseaza hidroamestec de zgura si cenusa in acest depozit.
Studii si investigatii pentru protectia mediului
Pentru amplasamentele Depozitelor de zgura si cenusa, s-au realizat urmatoarele studii de mediu :
-Raport de amplasament, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti, 2006
-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, SC Termoelectrica SA Paroseni, 2003,
reactualizat in 2010
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-Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul de zgura si cenusa Caprisoara si depozitul de zgura de
rezerva, CCM SRL Bucuresti, sept. 2005
-Poiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa V. Caprisoara in solutia de depunere hidraulica si
continuarea umplerii in slam dens, Geocons Expert Proiect Bucuresti, 2009, cu Referat de expertizare –
avizare a documentatiei Expert certificat MAPM nov. 2009
- Raport anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni in
2009, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
- Raport anual privind urmarirea comportarii constructiilor energetice si hidrotehnice la SE Paroseni in
2011, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti
- proiect de inchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara la cota 676.00 mdM in
compartimentul I si cota 681.00 mdM in compartimentul II in vederea trecerii pe slam dens, ISPE
Bucuresti, 2011
De asemenea CET Paroseni are elaborate :
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, care stabileste modul de
actiune, punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
Planul de aparare impotriva dezastrelor la depozitele de zgura – cenusa, care stabileste
modul de actiune, punctele critice, echipele si mijloacele de interventie in aceste situatii;
Planul de urgenta pentru protectie civila, contine planificarea masurilor specifice pentru
reducerea riscurilor asupra sanatatii personalului de deservire, factorilor de mediu si integritatii bunurilor
materiale in cazul producerii unor evenimente periculoase (accident chimic, incendiu, explozii);
Planul de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, stabileste modul de actiune,
masurile de aparare, echipele si mijloacele de interventie impotriva inundatiilor;
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare - amplasament Depozit de
zgura si cenusa Valea Caprisoara
Stadiul lucrarilor de investitii din Planul de actiuni pentru conformare privind Amplasamentul
Depozitului de zgura si cenusa sunt :
Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii in vederea
respectarii Directivei Europene 31/1999
Valoare investitie: 28202070 euro lei; termen scadent : 31.12.2009
In cadrul noii investitii, pana in prezent au fost finalizate urmatoarele lucrari :
- Studiul de prefezabilitate
- Studiul de fezabilitate
- Actualizarea Studiului de fezabilitate – 02.03.2009
-obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire
- aprobarea prin HG nr. 549/14.05.2009 a indicatorilor tehnico economici ai investitiei
- Proiectul tehnic de inchidere a depozitului de zgura si cenusa in vederea trecerii de la
depozitarea hidraulica la depunerea in slam dens - in vederea obtinerii avizului si autorizatiei
CONSIB, a Avizului de Gospodarire a Apelor si a Autorizatiei de Mediu
- a fost obtinut avizul si acordul CONSIB NR. 64/2011.
-a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor.
- valoare lucrari realizate: 28004 lei
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-

Prin legea 121/2012 a fost ratificat contractul de finantare dintre Romania si Banca Romana de
Investitii, semnat la Bucuresti in 16. decembrie 2012, pentru finantarea Proiectului „Centrala
Electrica Paroseni”
In data de 03.09.2012 sub nr. 557512 CD a fost semnat Acordul de imprumut subsidiar intre
Miniserul Finantelor Publice , Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si SC
PEET Electrocentrale Paroseni SA referitor la proiectul „Centrala electrica Paroseni”
In cursul luni decembrie a fost efectuata prima tragere
Au fost incepute lucrarile de executie

Calitatea componentelor de mediu
Analiza sistemului de monitorizare a calitatii surselor de emisii si a componentelor de mediu realizat in
cadrul societatii nu a evidentiat necesitatea realizarii unor modificari/completari.
A. Calitatea solului
În urma monitorizarii calitatii solului din amplasamentele depozitelor de deseuri Valea
Caprisoara si Depozitul de Avarie nr. 1 in perioada 2007 - 2010, s-a evidentiat un nivel scazut de
incarcare a solului cu metale grele. Pentru 2010 valorile indicatorilor analizati se situeaza sub valorile de
prag de alerta pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila impuse prin Ordinul 756/1997.
B. Calitatea apelor freatice
Monitorizarea calitatii apelor subterane este realizata trimestrial / semestrial conform AIM nr.
16/2007 revizuita in 03.06.2010, prin efectuarea de analize de catre laboratoare acreditate.
a) Calitatea apelor freatice in zona Depozitului Valea Caprisoara
Incercarile analitice realizate pentru determinarea calitatii apei freatice din zona Depozitului de zgura si
cenusa Valea Caprisoara au evidentiat incadrarea in limita impusa prin Legea 458/2002 modificata si
completata cu Legea 311/2004 a indicatorilor de calitate urmariti, cu exceptia indicatorului de calitate
incarcare organica exprimata prin CCOCr .
Comparativ cu valoarea CCOCr inregistrata in 2007, valorile determinate in 2010 cresc de 1.28 – 1.6 ori
(inregistrari trim. III si resp. Trim. I -2010).
Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate metale grele, pH, amoniu,
azotati, cloruri, sulfati.
b) Calitatea apelor freatice in zona Depozitului de Avarie nr. 1
Incercarile analitice realizate pentru determinarea calitatii apei freatice din zona Depozitului de zgura si
cenusa Avarie nr. 1 au evidentiat incadrarea in limita impusa prin Legea 458/2002 modificata si
completata cu Legea 311/2004 a indicatorilor de calitate urmariti, cu exceptia indicatorilor de calitate
pH, incarcare organica exprimata prin CCOCr .
Comparativ cu valoarea CCOCr inregistrata in 2007, valorile determinate in 2010 scad de 1.9 – 3 ori
(inregistrari trim. II si resp. Trim. III -2010).
Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate metale grele, amoniu,
azotati, cloruri, sulfati.
C) Calitatea aerului
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Raport de Amplasament Sucursala Electrocentrale Paroseni

In cadrul depozitelor de zgura si cenusa apartinand CET Paroseni, pot apare fenomene de spulberare a
pulberilor in compartimentele care sunt uscate. Pentru reducerea si diminuarea efectului de spulberare a
depunerilor uscate, depozitele sunt dotate cu instalatii de stropire.
Prin AIM nr. 16/2007 reactualizata in 03.06.2010 nu este impusa masura de monitorizare a imisiilor de
pulberi in zonele de depozitare deseuri de zgura si cenusa.
*
*

*

Din cele prezentate se poate constata ca activitatile derulate de CET Paroseni in amplasamentele
Depozitelor de zgura si cenusa Valea Caprisoara si Depozitul de Avarie nr. 1, nu induc un impact
semnificativ asupra calitatii componentei de mediu sol din zona.
Poluarea inregistrata in apele freatice din zona celor doua depozite de zgura si cenusa poate fi atribuita
activitatilor derulate atat in trecut cat si in prezent pe amplasamentele respective.
Depozitarea deseurilor de zgura si cenusa se realizeaza conform cerintelor BAT, iar finalizarea
investitiilor pentru realizarea si punerea in functiune a Sistemului de transport si depunere in slam
dens va conduce la incadrarea depozitelor la prevederilor HG nr. 349/2005 (Directiva Europeana
CE 1999/31/CE) si diminuarea impactului de mediu.
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