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Informaţii generale 

 

Titularul lucrării: S.C. UNICOM OIL TERMINAL  S.A., Galaţi, Port Bazinul Nou 

Dana 54 Galaţi, Jud. GALAŢI, cod 800218, tel: 40 236 44 83 45, Fax: 40 236 44 85 75. 

 

Autorul atestat al lucrării: S.C. OCON ECORISC SRL, Certificat de înregistrare în 

Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poziţia 105, tel/fax.: 

0264 315464, e-mail: oconecorisc@oconecorisc.ro 

 

Denumirea lucrării: Raport de Securitate pentru Amplasamentul S.C. 

UNICOM OIL TERMINAL  S.A., Galaţi. 

 

Baza legală: Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu cerinţele legale din HG 

nr.804 din 25 iulie 2007, modificată prin HG 79/2009, privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, stipulate în art. 2 şi art. 10 şi 

concretizate în Anexa nr. 2 a hotărârii mai sus menţionate. 

 

Scopul lucrării: Raportul de Securitate stabileşte regulile şi răspunderile pentru 

prevenirea accidentelor majore  în activităţile desfăşurate în amplasamentul S.C. UNICOM 

OIL TERMINAL S.A. şi prezintă informaţiile precizate în legislaţia mai sus menţionată. 

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

constituie o revizuire a Raportului de Securitate ediţia 2009 elaborat S.C. MEDIU 

CONSULTING S.R.L., pentru amplasamentul S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Galaţi. 

Faţă de situaţia anterioară, în prezentul raport a fost inclusă şi Gospodăria de GPL, instalaţie 

pentru care a fost emis Acordul de Mediu şi care se află în fază de construcţie. 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 4 din 264 

 

Definiţii şi abrevieri utilizate în cuprinsul raportului: 

- accident major – producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu 

sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui 

amplasament, care intra sub incidenta H.G. 804/2007 şi care conduce la apariţia imediată sau 

întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul 

sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe 

periculoase; 

- A.D.N -  Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase 

pe căile navigabile interioare; 

- AFDJ Galaţi - Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi;   

- amplasament/obiectiv – zona aflată sub controlul aceluiaşi operator în care, în una 

sau mai multe instalaţii, inclusiv în activităţile şi infrastructurile comune, sunt prezente 

substanţe periculoase; 

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

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

- A.Z.L. Galaţi – Administraţia Zonei Libere Galaţi; 

- controlul operaţional – adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi 

instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a 

proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din funcţionare; 

- CONCAWE – “European Oil Company Organisation for Environment, Health and 

Safety” – Organizaţia Companiilor Petroliere Europene pentru Mediu, Sănătate şi Securitate;  

- depozit – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de înmagazinare, 

păstrare în condiţii de siguranţă sau de menţinere în stoc; 

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

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

care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de 

gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi 

aprobate potrivit legii;  

- efectul „Domino” – rezultatul unei serii de evenimente în care consecinţele unui 

accident ce are loc la o instalaţie sau un amplasament de tip SEVESO sunt amplificate de 

următorul accident la o/un altă/alt instalaţie/amplasament, ca urmare a distanţelor şi 

proprietăţilor substanţelor prezente şi care conduce în final la un accident major;  
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- evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă 

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

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

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

condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice 

şi agenţilor economici; 

- fraza de risc (R) – este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat 

de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător, conform 

S.R. 13253/1996;  

- IMDG - Codul Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase;  

- instalaţie – unitate tehnică din cadrul unui amplasament, unde sunt produse, 

utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde toate 

echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, căile ferate interne, 

docurile, cheiurile de descărcare care deservesc instalaţia, debarcaderele, depozitele sau 

structurile similare, plutitoare ori de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei; 

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

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

caz, a consecinţelor acesteia; 

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

iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile 

administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al 

realizării măsurilor de protecţie;  

- operator – orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine cu orice titlu 

un amplasament sau o instalaţie; 

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

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

- hazard/pericol – proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei 

situaţii fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau 

mediului; 

- managementul pentru modernizare – adoptarea şi implementarea procedurilor 

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

procese sau unităţi de stocare; 
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- managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi 

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

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

elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul 

restabilirii situaţiei de normalitate; 

- monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar evaluării 

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

evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de 

îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 

- prezenţa substanţelor periculoase – prezenţa efectivă sau anticipată a unor astfel de 

substanţe în cadrul amplasamentului, sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră că pot 

fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, în cantităţi egale 

sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în HG 804/2007 anexa nr.1; 

- risc – probabilitatea producerii unui anumit efect specific într-o perioadă sau în 

circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre 

factorii cauzatori de risc; 

- SGA -  Sistemul de Gospodărire a Apelor; 

- situaţie de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin 

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

materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul 

unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 

- starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de risc, 

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

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

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

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

urgenţă; 

- substanţă periculoasă - o substanţă, un amestec sau un preparat, prevăzute în HG 

804/2007 - anexa nr. 1- partea 1, sau care îndeplinesc criteriile din anexa nr. 1- partea a 2-a, şi 

care sunt prezente sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau 
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intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul 

producerii unui accident; 

- tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, 

accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale 

unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte 

din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte 

calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori 

favorizate de factori de risc specifici. 

- titularul activităţii – orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine 

controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte 

funcţionarea acesteia; 

- unitate de stocare – orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase; 

- urgenţă internă – totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în 

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

necontrolate, în cursul exploatării amplasamentelor prevăzute în HG 804/2007 art. 2, ce pun 

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

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

amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore  

 

I.A. Politica de prevenire a accidentelor majore  

Politica de prevenire a accidentelor majore a S.C. Unicom Oil Terminal S.A. 

constituie un angajament de asigurare continuă a siguranţei în operarea instalaţiilor şi a 

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

manipularea substanţelor periculoase aflate pe amplasament. 

Activitatea în terminalele de produse petroliere este unul din sectoarele industriale cu 

risc de producere a unor accidente majore iar S.C. Unicom Oil Terminal S.A. recunoaşte că 

desfăşurarea normală a activităţii de producţie trebuie să fie sigură şi îşi asumă 

responsabilitatea că stăpâneşte, prin reguli clare şi precise, pericolele potenţiale de producere 

a unor accidente majore în care pot fi implicate substanţe periculoase. 

Politica de prevenire a accidentelor majore este afişată în cadrul amplasamentului, este 

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

procesul de instruire. 

Declaraţia de Politică de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C.  UNICOM OIL 

TERMINAL S.A., este prezentată în continuare. 
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I.B. Sistemul de management al securităţii 

Activităţile desfăşurate în cadrul S.C. Unicom Oil Terminal S.A. au fost evaluate din 

punctul de vedere al siguranţei pentru a se identifica principalii factori critici privind siguranţa 

iar managementul societăţii asigură implementarea angajamentelor şi obiectivelor asumate 

prin politica de mediu şi siguranţă şi în conformitate cu planul strategic al companiei, 

identifică acţiunile specifice referitoare la anumite procese, produse sau servicii. 

La nivelul unităţii, prin natura activităţilor specifice desfăşurate, ce implică 

manipularea, depozitarea şi transportul de produse petroliere şi petrochimice,  amplasamentul 

poate constitui sursa unui accident major, cu efecte negative pentru angajaţi, public, mediul 

natural şi antropic. 

Conducerea S.C. Unicom Oil Terminal S.A. îşi asumă responsabilitatea adoptării 

tuturor măsurilor preventive pentru controlul acestui pericol. 

Sistemul de management al securităţii cuprinde următoarele aspecte: 

 

a) Organizare şi personal 

Obiectul principal de activitate îl constituie descărcarea, transvazarea, transbordarea, 

depozitarea, condiţionarea, încărcarea produselor petroliere petrochimice în şi din vagoane 

CF, autocisterne, nave şi barje. Este firmă autorizată de Autoritatea Vamală ca titular de 

antrepozit pentru produse petroliere şi petrochimice ale firmelor străine. Deţine spaţii de 

depozitare şi servicii de descărcare, încărcare, recepţie şi expediţie vagoane CF, nave sau 

barje, pentru firmele care doresc să importe sau să exporte produse petroliere şi petrochimice.  

Societatea este amplasată în zona Port Bazin Nou, Dana 54 Galaţi, cu deschidere în 

zona maritimă a Dunării, unde deţine două cheiuri funcţionale de acostare şi un al treilea în 

curs de finalizare. Obiectivul este operaţional atât pentru vagoanele CF cu ecartament larg 

care sosesc din spaţiul ex-sovietic cât şi cu ecartament normal, ceea ce permite intrarea şi 

operarea cisternelor româneşti şi de tip CSI provenite din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, 

direct la gurile de descărcare/încărcare terminal.   

Societatea este astfel organizată încât să răspundă scopului pentru care a fost 

constituită şi pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a activităţilor desfăşurate. 

Organigrama societăţii este prezentată în Figura 1.1.  
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Fig. 1.1  Organigrama S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. GALAŢI 
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Prin schema de organizare S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. are numit un Expert 

SSM/SU Protecţia mediului aflat în subordinea Directorului General. Atribuţiile 

responsabilului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului sunt stabilite prin fişa 

de post. 

Pe amplasament  sunt angajaţi un număr de 66  persoane, 7 zile/săptămână, 3 

schimburi x 8 ore, 365 zile/ an.  

Organizarea în caz de urgenţă: 

Structurile organizate pe amplasament pentru managementul şi intervenţie în caz de 

urgenţă sunt: 

- Celula de Urgenţă este constituită prin Deciziei nr. 15J/12.01,2012 (copie anexată), 

constituită din: 

  - Preşedinte: Director General; 

 - Secretar:  Cadru tehnic PSI; 

 - Director Tehnic- Membrii;  

 - Şef atelier mecanic;  

 - Şef sector electric. 

Atribuţiile Celulei de Urgenţă la S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. sunt stabilite 

prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Celulei de Urgenţă. 

- Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (S.P.S.U.) de cat. II constituit prin Decizia 

nr. 22J/16.01.2012  (copie anexată). Atribuţiile Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă 

sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi Funcţionare a S.P.S.U.. 

La nivelul societăţii S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Galaţi, prin Decizia nr. 

375J/16.11.2011 este numit Responsabilul în Domeniul Managementului Securităţii în 

conformitate cu HG 804/2007 art.  22, (copie anexată). 

Atribuţiile Celulei de Urgenţă în caz de avarie sau accident sunt următoarele: 

- Dispune determinarea naturii şi parametrilor avariei/accidentului şi intervenţia 

echipelor; 

-  Stabileşte caracteristicile evenimentului şi gravitatea situaţiei apărute, respectiv: 

  - amplasarea exactă a locului de producere a avariei/accidentului; 

  - cantitatea de substanţă periculoasă implicată; 

  - mărimea zonelor afectate; 

  - evoluţia previzibilă a evenimentului. 
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- Analizează situaţia creată şi dispune declanşarea alarmei; 

- Dispune şi asigură aducerea în unitate a personalului component al echipelor de 

intervenţie; 

- În caz de necesitate dispune suplimentarea echipelor de intervenţie pentru lichidarea 

avariei/accidentului şi limitarea efectelor situaţiei apărute; 

- Funcţie de gravitatea urgenţei dispune declanşarea alarmei, conform schemei de 

alarmare, astfel: 

  - personal propriu,  populaţia şi societăţile învecinate. 

  - autorităţile publice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

  - SGA Galaţi, AFDJ Galaţi în caz că există pericolul de contaminare a apelor 

de suprafaţă sau subterane. 

  - autorităţile locale pe raza cărora s-a produs avaria/accidentul; 

  - serviciile de urgenţă cu care există convenţii de colaborare; 

  - firme cu care există contracte şi convenţii de colaborare în situaţii de urgenţă. 

- Asigură informarea şi notificarea despre producerea accidentului major autorităţilor 

publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu 

HG 804/2007 art. 15 şi Ordinul MAPAM 1084/2003. 

- Coordonează, prin membrii Celulei de Urgenţă acţiunea grupelor de intervenţie care 

intervin pentru lichidarea sau/şi limitarea efectelor acestuia; 

- Asigură prin colaborare cu firme specializate utilaje şi echipamente suplimentare 

necesare intervenţiei; 

- Stabileşte direcţiile de evacuare şi dispune funcţie de necesitate evacuarea 

personalului şi a bunurilor din zonele afectate; 

- Asigură cu mijloacele de transport disponibile din cadrul societăţii, evacuarea 

personalului şi transportarea accidentaţilor la unitatea sanitară cea mai apropiată; 

- Dispune oprirea parţială sau totală a instalaţiilor în cazurile deosebit de grave, când 

se preconizează întârzieri în lichidarea urmărilor accidentului; 

- Coordonează activitatea echipelor proprii cu cele externe în cadrul urgenţei; 

- Dispune, după înlăturarea situaţiei de urgenţă, reîntoarcerea personalului la locurile 

de muncă, reintrarea în programul normal de lucru şi aducerea instalaţiilor la parametrii 

normali de funcţionare în condiţii de siguranţă. 
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Calificare şi şcolarizare 

Nivelul de calificarea a personalului  este confirmat prin documentele depuse de 

acesta la angajare. Experienţa în domeniul de activitate este dovedită prin înscrisuri în Cartea 

de Muncă. Instruirea se face conform procedurii operaţionale PO –6.2.2-instruire, 

conştientizare, competenţă. 

Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează conform OMAI 

712/2005 modificat şi completat cu OMAI 786/2005 astfel: 

- la angajare prin instructajul introductiv general; 

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

- instructaj periodic, conform programului de instruire; 

- instructaj pe schimb; 

- instructaj pentru lucrări periculoase; 

- instructaj la recalificarea profesională. 

Concomitent cu instruire pentru situaţii de urgenţă se realizează instruirea pe linie de 

securitatea muncii (S.S.M). 

Organizarea instruirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă este reglementată 

prin Decizia nr. 19J/16.01.2012 (copie anexată). 

Instructajul introductiv general se face de către cadrul tehnic PSI  şi este consemnată  

în Fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. Instructajul specific 

locurilor de muncă este efectuat de persoanele desemnate prin decizia menţionată.  

 Personalul tehnic este instruit de către responsabilul în domeniul managementului 

securităţii.  

Tematica şi planificarea instruirilor este elaborată de compartimentul de specialitate din 

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. şi este aprobată de conducerea societăţii. Pentru instruirea 

SPSU tematica este avizată de ISUJ Galaţi.  

În cadrul procesului de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt efectuate 

aplicaţii şi exerciţii practice pentru personalul care face parte din organizarea de urgenţă, pe 

baza unei planificări. 

Sunt efectuate antrenamente şi exerciţii de securitate şi pentru personalul forţei de 

securitate, care se fac în cooperare cu personalul facilităţii, pe baza unei planificări, conform 

tematicilor stabilite de şeful forţei de securitate şi avizate de persoana desemnată cu 

securitatea facilităţii portuare - PDSFP. 
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b) Identificarea şi evaluarea pericolelor majore 

Identificarea şi evaluarea pericolelor majore presupune depistarea posibilelor pericole 

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

în cadrul amplasamentului. 

Proprietăţile produselor prezente în cadrul amplasamentului ca substanţe periculoase 

sunt definite în cadrul fişelor tehnice de securitate, care cuprind datele relevante  în domeniul 

securităţii produselor. 

Fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase menţionate sunt disponibile în 

cadrul societăţii şi sunt predate fiecărui beneficiar astfel: 

- la prima livrare; 

- la cererea acestuia; 

- la orice modificare a fişei. 

Fişele de securitate sunt explicate salariaţilor în procesul de instruire, înainte ca aceştia 

să vină în contact în vreun fel cu substanţa periculoasă. 

De asemenea sunt predate Fişe de siguranţă pentru fiecare produs şoferilor de pe 

autocisternele care transportă carburanţi, conform procedurilor ADR. 

Depozitarea, transportul şi manipularea unor cantităţi însemnate de produse petroliere, 

pot genera situaţii de risc, necesitând alarmarea. Pericolul de accident major este determinat 

de coexistenţa mai multor factori de risc care sunt prezentaţi sintetic în tabelul următor. 

 

Pericolul 

 

Factorul de risc probabil 

Chimic - deversări accidentale de substanţe periculoase pentru mediu şi 

potenţial nocive; 

- emisii în atmosferă de vapori ai produselor petroliere; 

- emisii în atmosferă de fum şi gaze în cazul producerii unui incendiu. 

Explozie - formare accidentală de amestecuri de vapori ai produselor petroliere 

şi GPL cu aer în limitele de explozie. 

Incendiu - stocarea, procesarea, manipularea şi transportul de substanţe 

combustibile şi extrem de inflamabile. 

 

Trebuie luate de asemenea în considerare posibilitatea producerii unor calamităţi 

naturale: activitatea seismică, fenomene meteorologice grave, alunecări de teren, precum şi 

cea a unor acţiuni teroriste şi atacuri din aer. 
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Sunt luate în considerare atât sursele de risc din interiorul amplasamentului cât şi surse 

externe, datorită activităţilor industriale şi publice învecinate. 

În acest sens se stabileşte necesitatea transmiterii de informaţii privind riscurile 

existente către populaţia din vecinătate şi către autorităţile cu atribuţii în domeniul situaţiilor 

de urgenţă. De asemenea este necesară transmiterea de informaţii în timp util în cazul 

producerii unei situaţii de urgenţă.  

Pentru Gospodăria de transvazare GPL (activitate nouă) au fost elaborate următoarele 

lucrări încă de la fază de proiect, în care o primă identificarea a riscurilor a fost efectuată:  

Scenariu de securitate la incendiu şi Raport de securitate – „Diversificarea activităţii din 

cadrul Unicom Oil Terminal Galaţi prin amenajarea pe liniile existente a unei gospodării de 

transvazare GPL”. 

 

În prezentul raport  în cap. IV este elaborată o analiză sistematică a riscurilor pe 

amplasament. În Analiza sistematică a riscurilor sunt aplicate metode de analiză calitative tip 

„lista de verificare” şi cantitative de analiză a consecinţelor, utilizând programe de modelare a 

unor scenarii de accidente majore rezultate în urma analizei calitative. 

 

c) Controlul operaţional 

Controlul operaţional în cadrul activităţii S.C. Unicom Oil Terminal S.A. este 

dezvoltat pe 2 componente principale: monitorizarea tehnologică şi monitorizarea factorilor 

de mediu. 

Monitorizarea tehnologică constă în măsurarea, controlul permanent şi înregistrarea 

parametrilor fizico-chimici şi tehnici ai procesului de operare, în conformitate cu prevederile 

standardelor de operare şi a regulamentului de funcţionare internă, pentru realizarea 

performanţelor tehnice impuse precum şi pentru asigurarea siguranţei în funcţionare. 

Rezultatele acestei monitorizări permit depistarea operativă a unor eventuale abateri 

de la parametrii prescrişi şi evitarea producerii unor avarii sau funcţionări anormale ale 

instalaţiilor şi echipamentelor, constituind baza unor decizii privind aplicarea de măsuri de 

operare corective, de oprire parţială sau totală a activităţii sau chiar de declanşare a 

procedurilor de alarmare şi intervenţie. 

Operarea instalaţiilor în condiţii normale de funcţionare, în cazul opririlor şi pornirilor 

de echipamente şi în cazuri previzibile de abatere de la parametrii normali de funcţionare sau 
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accident se efectuează în baza instrucţiunilor de operare, elaborate în scris pentru fiecare loc 

de muncă. 

Utilajele în care se lucrează cu gaze sub presiune (cazane centrala termică) sunt sub 

incidenţă ISCIR. Cărţile tehnice şi procesele verbale de verificare ISCIR sunt disponibile la 

sediul societăţii. 

 Controalele operaţionale sunt planificate în cadrul organizaţiei, prin intermediul 

planurilor anuale (Plan de revizii şi reparaţii, Plan de apărare împotriva incendiilor, Grafic de 

control a SPSU, Programul serviciului de rond, etc.).  

Monitorizarea factorilor de mediu constă în observaţii directe şi efectuarea de analize 

periodice a calităţii apelor deversate de pe amplasamentului şi verificarea conformării la 

standardele de mediu. rezultatele acestei monitorizări permit depistarea operativă a unor 

eventuale abateri de la parametrilor normali de funcţionare sau avarii şi stau la baza unor 

decizii privind aplicarea de măsuri corective sau chiar la declanşarea procedurilor de alarmare 

chimică şi intervenţie. În cazul producerii unor avarii soldate cu accidente majore, activitatea 

de monitorizare a parametrilor de mediu se va intensifica conform unui program stabilit 

împreună cu autorităţile în domeniu. Monitorizarea apelor uzate din reţeaua de epurare la 

ieşire din amplasament se face prin analize de laborator efectuate trimestrial în cadrul 

laboratorului Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca, punct de lucru Galaţi. 

 

d) Managementul pentru modernizare 

Managementul pentru modernizare în cadrul S.C. Unicom Oil Terminal S.A. are în 

vedere planificarea şi controlul tuturor schimbărilor la nivelul conducerii, angajaţilor, 

instalaţiilor, proceselor tehnologice şi a parametrilor de operare, a materialelor şi materiilor 

prime utilizate, a echipamentelor tehnice de măsură şi control precum şi a celor de protecţie, a 

regulamentului de exploatare şi a instrucţiunilor de lucru, software, şi acolo unde este cazul, a 

schimbărilor determinate de circumstanţe externe care sunt capabile să afecteze controlul 

riscului la accident major. Se au în vedere schimbările permanente, temporare sau urgenţe. 

Principiile aplicate pentru implementarea sistemului de management pentru 

modernizare adoptat constau în: 

-  identificarea şi definirea schimbărilor propuse, cu reţinerea şi documentarea 

aprofundată a celor ce constituie o modificare semnificativă; 
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- alocarea responsabilităţilor pentru iniţierea schimbărilor şi autorizare (funcţie de 

specificul şi domeniul vizat de schimbarea propusă); 

-  evaluarea şi prioritizarea implicaţiilor pentru mediu şi siguranţă ale schimbărilor 

propuse (cu eventuala colaborare a specialiştilor din afara societăţii); 

-  definirea şi documentarea măsurilor de control a impactului modificărilor propuse 

asupra mediului şi siguranţei; 

- aprobarea, alocarea resurselor necesare şi apoi implementarea cu efectuarea 

verificărilor post implementare. 

În procesul de iniţiere a schimbărilor este implicat tot personalul societăţii, 

documentarea este realizată de personalul tehnic de specialitate în colaborare cu specialişti 

externi, aprobarea şi alocarea resurselor este atribuţia conducerii executive de la nivel central, 

realizarea efectivă se face (de obicei) de către societăţi specializate din afara societăţii iar 

implementarea (inclusiv informarea, instruirea personalului de execuţie şi monitorizarea ) este 

sarcina managerului din sectorul de activitate unde se efectuează schimbarea, adică a şefilor 

de schimb şi şefilor de echipă precum şi a responsabililor cu protecţia mediului şi cu 

securitatea. 

Principiile managementului pentru modernizare enunţate mai sus se aplică inclusiv 

schimbărilor efectuate în timpul proiectării şi construcţiei noilor instalaţii, procese sau 

facilităţii de stocare. 

Problemele de siguranţă în exploatare sunt luate în considerare din primele stagii ale 

proiectării, pentru a garanta că modificările sunt proiectate, instalate şi testate corespunzător 

pentru a evita riscul unui accident major şi pentru a limita consecinţele în cazul producerii 

unui astfel de accident, pe baza unei analize serioase a riscului. Instrucţiunile de exploatare în 

condiţii de siguranţă sunt completate periodic şi ori de câte ori se consideră necesar prin 

implicarea întregului personal. 

 

e) Planificare pentru situaţii de urgenţă 

Pentru amplasament sunt elaborate următoarele planuri în domeniul situaţiilor de 

urgenţă şi protecţiei civile: 

- Plan de urgenţă internă;  

- Plan de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă publică de incendiu; 

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale; 
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- Plan de apărare în caz de dezastre; 

- Plan de securitate al Facilităţii Portuare Dana 54. 

Toate planurile sectoriale de urgenţă sunt integrate într-un sistem unitar şi coerent de 

abordare a managementului de control al riscului unor accidente majore după cum se 

stipulează şi în legislaţia în vigoare - Ordinul MAI nr. 647/16.05.2005 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care 

sunt implicate substanţe periculoase. Se are în vedere de asemenea necesitatea de revizuire 

periodică (ori de câte ori este necesar), ţinând cont de: 

- avansarea cunoştinţelor tehnice; 

- cunoştinţe acumulate ca rezultat al eventualelor accidente produse pe amplasament 

sau în afara acestuia; 

- lecţii învăţate în perioada de implementare a planurilor de urgenţă; 

- schimbări semnificative; 

- comportamentul uman ca răspuns la situaţiile de criză. 

Se realizează de asemenea inspecţia periodică a resurselor, echipamentelor şi 

sistemelor de intervenţie în caz de urgenţă astfel încât să fie în bună stare de funcţionare la 

momentul necesar. 

Planurile pentru situaţii de urgenţă au în vedere identificarea sistematică a 

consecinţelor oricărui accident major ce poate apare, ele sunt formulate în scris şi conţin: 

- descrierea modului cum este organizată intervenţia la o situaţie de urgenţă; 

- modul de furnizare a evidenţelor privind luarea măsurilor necesare la momentul 

oportun; 

- posibilele urgenţe ce pot apărea, în toate scenariile de producerea a unor accidente; 

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

- aranjamentele făcute cu alte societăţi sau instituţii pentru asigurarea resurselor 

necesare intervenţiei în caz de urgenţă dacă sistemele de intervenţie proprii nu sunt suficiente; 

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

consecinţele unui accident major pentru oameni şi mediu; 

- modul de asigurare cu suficient personal, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a 

conduce şi acţiona în cadrul planului de urgenţă internă; 

- asigurarea echipamentului necesar pentru intervenţie, corespunzător scopului, 

disponibil în orice moment şi în perfectă stare de funcţionare; 
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- asigurarea resurselor necesare pentru monitorizare şi prelevare de probe în momentul 

producerii unui accident major; 

- modul de mobilizare a serviciilor de urgenţă necesare în cazul răspunsului la o 

situaţie de urgenţă. 

 

f) Monitorizarea performanţei 

Pentru monitorizarea performanţei sunt instituite proceduri de identificare, inspecţie şi 

testare a instalaţiilor, proceselor, utilajelor, construcţiilor şi instrumentelor de măsură critice 

precum şi pentru evaluarea conformării cu instruirea, procedurile şi practicile de lucru 

importante pentru prevenirea accidentelor majore. Câteva dintre aceste proceduri sunt:  

- PS – 8.2.3 – audit intern - stabileşte activităţile, responsabilităţile, autorităţile şi 

înregistrările aferente procesului de audit intern conform standardului SR EN ISO 

19011:2003, pentru a determina conformitatea Sistemului de Management al Calităţii cu 

cerinţele standardelor de calitate; 

-PS – 4.2.4 – controlul înregistrărilor – are ca obiectiv principal stabilirea, 

identificarea, protecţia, arhivarea, regăsirea, stabilirea duratei de păstrare şi responsabilii 

pentru  eliminarea înregistrărilor calităţii astfel încât să se asigure dovezi pentru demonstrarea 

conformităţii produselor/serviciilor livrate. 

- PO – 6.2.2 – instruire, conştientizare, competenţă – stabileşte  nevoile de pregătire a  

personalului angajat şi stabileşte programul anual de instruire.  

Sunt instituite instrucţiuni de lucru care prevăd identificarea şi evaluarea potenţialelor 

pericolelor majore ce ar putea decurge din operarea normală şi anormală a utilajelor şi 

echipamentelor: 

- IL 7.5 – 07 – instrucţiuni pentru lucrul în spaţii, vase şi rezervoare tehnologice 

închise (cazuri de avarie); 

- IL 7.5 – 13 - instrucţiuni de lucru privind pregătirea echipamentelor tehnice în 

vederea reviziilor;  

- IL7.5 – 16 - instrucţiuni de purjare  a liniilor tehnologice în vederea efectuării de 

reparaţii; 

- IL 7.5 – 19 – instrucţiuni de manipulare a benzinei. 
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Deciziile privind orice aspect al instalaţiei, echipamentului, etc. şi ce procedură sau 

activitate trebuie monitorizată, cu ce frecvenţă şi în ce profunzime, sunt bazate şi pe 

consideraţii de risc şi sunt luate de conducerea executivă a societăţii. 

Se realizează o monitorizare activă în relaţie cu activitatea de control a riscurilor 

majore, incluzând: 

- inspecţia sistematică a instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi sistemelor de 

control care sunt importante pentru controlul operaţional continuu şi efectiv, în relaţie cu 

prevenirea accidentelor majore; 

- observarea sistematică şi directă a muncii şi comportamentului angajaţilor pentru 

evaluarea conformării cu acele proceduri şi reguli de siguranţă care sunt importante pentru 

controlul accidentelor majore; 

- examinarea periodică a documentelor de înregistrare a rezultatelor monitorizării 

operaţionale şi de mediu pentru a verifica dacă standardele de siguranţă sunt respectate;  

- verificarea de către manageri a calităţii activităţii de monitorizare derulată de 

personalul din subordine. 

Se va realiza şi o monitorizare reactivă a performanţei care oferă oportunitatea de a 

învăţa din greşeli şi astfel va conduce la îmbunătăţiri în siguranţă. Pentru aceasta vor fi 

înregistrate, cunoscute, raportate şi utilizate în procesul de îmbunătăţire a siguranţei 

următoarele aspecte: 

- accidentele majore ce vor avea eventual loc; 

- orice incidente relevante şi cazuri de îmbolnăviri; 

- orice evenimente semnificative care conduc la o agresare a mediului; 

- alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potenţial pentru agresarea 

mediului şi în special cele cu potenţial de accident major); 

- slăbiciuni şi omisiuni în sistemul de control al riscului care sunt importante pentru 

prevenirea accidentelor majore. 

În evaluarea şi valorificarea rezultatelor monitorizării reactive se va ţine cont de locul 

de apariţie, natura şi cauza evenimentului, potenţiale consecinţe, gravitatea acestora şi 

costurile induse, iar concluziile vor avea în vedere evoluţia performanţelor (îmbunătăţire sau 

înrăutăţire) şi stabilirea măsurilor corective necesare a fi eventual luate. 

Monitorizarea culturii pentru siguranţă implementată în cadrul societăţii este o parte 

importantă a procesului de monitorizare a performanţei de siguranţă. aceasta constă în 
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evaluarea comportamentului indivizilor de la toate nivelele ierarhice din cadrul societăţii, 

privind modul de control, comunicare, cooperare precum şi a competenţelor personalului 

implicat în managementul siguranţei. 

Investigarea eşecurilor identificate prin monitorizarea activă şi reactivă a performanţei 

de siguranţă va consta în: 

- evaluarea preliminară pentru identificarea riscurilor imediate şi acţiunea promptă în 

aceste cazuri (se realizează de către conducătorii locurilor de muncă cu raportarea ulterioară 

pe linie ierarhică); 

- determinarea cauzelor directe şi a aspectelor management legate de acestea (se 

realizează de către conducătorii compartimentelor executive şi se raportează conducerii); 

- decizia conducerii societăţii privind aprofundarea investigaţiilor, nivelul de detaliere 

şi natura acestora (bazate mai ales pe consideraţii potenţiale decât pe actualul rezultat) precum 

şi a responsabilităţilor de realizare. 

La investigarea eşecurilor vor fi luate în considerare toate aspectele relevante inclusiv 

factorul uman iar rezultatele se vor concretiza sub forma unui raport scris care se prezintă 

conducerii executive care dispune acţiunea corectivă necesară îmbunătăţirii performanţei de 

siguranţă. 

 

g) Audit şi revizuire 

1.  Audit 

Un management al securităţii eficient presupune şi o evaluare periodică, sistematică a 

politicii de prevenire a accidentelor majore. Această evaluare se realizează prin monitorizare 

internă continuă şi prin evaluări periodice realizate de auditori. 

Obiectivul principal al procesului de audit intern este evaluarea conformităţii 

proceselor  cu criteriile de audit specificate în manualul calităţii, în procedurile de sistem, 

operaţionale, instrucţiunile de lucru, Fişele de post şi alte documente interne şi externe, 

aplicabile firmei.  

Auditul intern este efectuat în conformitate cu Procedura de Audit intern, cod: PS-

8.2.2., pe baza unui Program anual de audit intern şi conform Planului de audit şi va avea ca 

documente de referinţă standardul SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 9000:2001, standardul 

SR EN ISO 19011:2003 şi Manualul Calităţii MC UOT – 01. 
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Procesul de auditare se desfăşoară după ciclul: Planifică –Execută – Verifică –

Acţionează şi se încheie cu un Raport de audit intern, cod F- 8.2.2.- 04.  

Scopul auditului este verificarea eficacităţii şi eficienţei sistemului de management al 

calităţii în conformitate cu cerinţele standardelor şi cu obiectivele calităţii stabilite de 

conducerea societăţii şi se determină posibilităţile de îmbunătăţire a performanţelor zonelor 

auditate. 

Responsabilitatea pentru programul de audit şi pentru implementarea măsurilor 

rezultate din acesta revine conducerii executive care va elabora un program cu măsuri 

concrete, termene şi responsabilităţi precise. 

Auditul are ca scop să stabilească şi dacă organizarea, procesele şi procedurile sunt 

realizate în conformitate cu conceptele stabilite prin politica de prevenire şi cu SMS, dacă 

respectă prevederile legale şi prevederile interne ale societăţii. Rezultatele acestui audit vor fi 

folosite pentru stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire a componentelor SMS şi 

implementarea acestor modificări. 

 

Rezultatele auditului 

Rezultatele auditului intern constituie date de intrare pentru analiza efectuată de 

management şi vor fi folosite în procesul de revizuire a politicii şi strategiei de prevenire a 

accidentelor majore şi de control a riscului. 

După colectarea informaţiilor, se identifică neconformităţile pe baza dovezilor 

obiective, neconformităţi care se documentează în Fişa de neconformitate cod PS-8.3 –F8.3-

01 (anexă la raportul de audit).  

Rezultatele auditului  vor fi consemnate într-un raport de audit intern cod F- 8.2.2 – 04. 

Responsabilul de audit predă raportul de audit la Responsabilul desemnat de conducerea S.C. 

Unicom Oil Terminal  S.A. cu organizarea activităţii de audit şi care răspunde de activitatea 

post audit.  

 

2. Analiza şi revizuire sistemului de management al securităţii  

Rezultatele auditului vor fi analizate de către managementul  S.C. Unicom Oil 

Terminal S.A. în vederea revizuirii şi îmbunătăţirii, pe baza evaluării performanţelor acestuia 

şi vor fi consemnate în formularul cod F-5.6, într-un raport privind funcţionarea sistemului de 

management al calităţii.  
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Evaluarea rezultatelor verificării trebuie să ofere indicii privind necesitatea de a 

modifica sau nu politica de securitate şi obiectivele propriu-zise ale acestuia. În cazul în care  

SMS se integrează cu alte sisteme de management, se va urmări ca procedurile integrate să 

conţină prevederile acestui document.  
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II. Prezentarea mediului în care este situat amplasamentul  

II.A. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia 

 

II.A.1 Localizarea amplasamentului 

Amplasamentul  S.C. Unicom Oil Terminal S.A. Galaţi este situat  în partea de est a 

municipiului Galaţi, în Zona Liberă Galaţi.  Încadrarea în zonă a amplasamentului este 

prezentată în Figura 2.1. şi este ataşat. 

Figura 2.1. Încadrare în zonă  

 

 

Amplasamentul S.C. Unicom Oil Terminal S.A. Galaţi se află situat în partea de est a 

municipiului Galaţi, la circa 1 km de zona locuită (blocurile I.A.S. Turceni), pe malul stâng al 

fluviului Dunărea, la mila 77+500. Ocupă o suprafaţă de 47827 mp, din care suprafaţa 

construită este de 20846,56 mp, cea mai mare parte fiind destinată instalaţiilor de producţie, 

reţelelor de utilităţi, căilor de acces. 
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Zona Liberă Galaţi este situată în partea de Sud - Est a României, în apropierea 

imediată a Municipiului Galaţi, pe malul fluviului Dunăre, la cca. 6 km graniţa cu Republica 

Moldova şi cca. 8 km de graniţa cu Ucraina. 

Poziţia Zonei Libere Galaţi îi conferă următoarele avantaje: accesul la transport pe 

apă, transport rutier, transport feroviar. Acest avantaj facilitează utilizarea acesteia ca un 

punct important de depozitare, antrepozitare şi  tranzit între pieţele Europei şi Orientului şi de 

asemenea, ca un punct ce poate deservi un număr însemnat de consumatori. 

Terenul este concesionat de la C.N. Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. 

Galaţi, fiind învecinat la Nord, Est şi Vest de R.A. A.Z.L. Galaţi şi la Sud de fluviul Dunărea. 

 

Localizarea amplasamentului în cadrul Zonei Libere Galaţi este prezentată în fig. 2.2 

de mai jos: 

Figura 2.2. Localizarea amplasamentului  

 

 

Zona din jurul amplasamentului este ocupată astfel: 

- Nord: S.C. CITY GAS S.R.L. Galaţi la cca. 350 m. 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 28 din 264 

 

- Nord - Vest: S.C. Minersort S.A. Galaţi la 200 m şi blocurile IAS Turceni la 1000 m; 

- Vest  - Staţia electrică şi  Staţia de Pompare de Alimentare Dunăre la cca. 100 m; 

- Est  - zonă neocupată; 

- la Sud - fluviul Dunărea.  

Distanţele de la limita incintei S.C. Unicom Oil Terminal S.A. Galaţi la primele 

obiective din vecinătate sunt mai mari de 100 m. 

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt:  

- 45º  26 ` 30 `` latitudine nordică; 

- 28º  27 ` 31 `` longitudine estică. 

Unitatea este racordată la calea ferată industrială: 

-  cale ferată normală – Gara Bazin – S.C. Unicom Oil Terminal S.A. Galaţi; 

- cale ferată largă (C.S.I.) – Gara Bazin – Gara Largă Ana - S.C. “Unicom Oil 

Terminal” S.A. Galaţi. 

Accesul în unitate se face pe cale rutieră – Calea Basarabiei – S.C. Minersort S.A. 

Galaţi - S.C. „Unicom Oil Terminal” S.A. Galaţi, prin intermediul celor două porţi principale 

de acces: 

- Poarta 1 pe latura de est; 

- Poarta 2 pe latura de nord; 

Planul de situaţie al amplasamentului este anexat.  

 

II.A.2 Topografie 

Topografic, municipiul Galaţi este situat în  sud-estul Câmpiei Covurluiului, pe malul 

stâng al Dunării, pe trei terase ale acestuia, de la 4 până la 35 m altitudine, la 7 km aval de 

confluenţa Siretului cu Dunărea şi la 150 km amonte de vărsarea Dunării în  Marea Neagră.  

Terenul pe care este situat amplasamentul este plan, cu mici denivelări locale, cotele 

de nivel ale acestuia variind în jur de 6,30 – 6,40 m. 

Coordonatele în Stereo 70 ale amplasamentului sunt prezentate în Figura 2.3. (în 

principalele colţuri ale acestuia): 
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Figura 2.3. Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului 

 

                                             N 
                            442915,994  N                                       442814,698 N 

                            744416,510  E                                       744758,185 E 

 

 

 

 

                     442765,213 N                                          442679,029 N 

                     744376,715  E                                         744735,747 E 

 

II.A.3. Geologie şi hidrogeologie  

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparţine unităţii de platformă, 

fiind situat în zona de luncă a Dunării a cărui aspect şi evoluţie geologice se definitivează în 

holocen. 

Din punct de vedere petrografic acesta este constituit în adâncime dintr-o serie de 

depozite mai vechi - pietrişuri şi nisipuri în care fluviul şi-a săpat albia iar peste acestea s-au 

acumulat depozite cuaternare recente de natură aluvionară sau fluvio lacustră, alternanţă de 

formaţiuni argiloase, prăfoase sau nisipoase neconsolidate în general cu consistenţă redusă şi 

compresibilitate ridicată. Local, aceste formaţiuni sunt mâlite sau prezintă zone şi intercalaţii 

de mâl, resturi vegetale, precum şi lentile de turbă. 

Din punct de vedere hidrogeologic în zona de luncă a Dunării îşi fac apariţia la diferite 

niveluri pânze de apă superficiale (de infiltraţie), sau de adâncime (pânze permanente de apă 

subterană), ambele cu nivel hidrostatic variabil pe verticală sezonier, în funcţie de cantitatea 

de precipitaţii căzute şi de capacitatea de drenare a emisarilor naturali precum şi de nivelul 

apelor de suprafaţă din zonă (fluviul Dunărea). Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană 

superficială (de infiltraţie) pe amplasament a fost interceptat în forajele executate, acesta 

aflându-se la adâncimi de cca 1,60 – 1,70 m faţă de cotele actuale ale terenului natural din 

S.C. UNICOM OIL 

TERMINAL S.A. 
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zona executării forajelor. Acest nivel hidrostatic este variabil pe verticală, sezonier, funcţie de 

cantitatea de precipitaţii căzute, de capacitatea de drenare şi de nivelul Dunării. 

Stratificaţia terenului observată în unul din forajele executate pe amplasament, indică 

următoarele: 

- 0 – 1,6 m: umplutură eterogenă -  pământ negru în amestec cu pietriş, mâlită, cenuşie 

vânătă, vânătă şi neagră, umedă sau foarte umedă la bază; 

- 1,6 – 2,6 m: praf nisipos mâlit, cenuşiu vânăt cu zone vinete sau negre umezite; 

- 2,6 – 4,4 m: praf argilos cu intercalaţii moi prăfoase sau nisipoase, mâlit, vânăt şi cu 

zone cenuşii, negre, plastic consistent - moale cu resturi de cochilii la baza lui; 

- 4,4 – 6 m: argilă şi argilă prăfoasă în alternanţă, umezite – plastic consistente, verzui 

şi cenuşii. 

Nivelul hidrostatic în foraj a fost interceptat la o adâncime de 1,6 m. 

Nivelul ridicat al pânzei de apă freatică cantonată în straturi de acumulare cu o bună 

permeabilitate indică posibilitate de penetrare a unor eventuali poluanţi scurşi accidental la 

suprafaţă, pe zone neprotejate în stratul freatic şi de migrare apoi în continuare a acestora 

odată cu apa subterană. 

 

II.A.4 Hidrologie 

Reţeaua hidrografică este dominată de doi mari colectori: Siretul şi Dunărea. În partea 

de sud a oraşului curge Siretul, care transportă circa 7 miliarde m
3 

apă, în partea de sud-est 

Dunărea transportă un debit de apă anual de circa 200 miliarde m
3
, în est curge Prutul care 

transportă circa 2 miliarde m
3
, în partea de vest pârâul Cătuşa care debuşează în balta Cătuşa, 

iar în partea de nord - est se află lacul Brateş. Pentru alimentarea oraşului, pentru ferme 

zootehnice sau irigaţii, apa se captează din Dunăre sau lacul Brateş. Acesta din urmă are o 

suprafaţă de 24 km², având cuveta împărţită în două bazine: Brateşul de Sus şi Brateşul de 

Jos. 

În incinta Brateşului de Jos, în afara celor 21 km² amenajaţi pentru piscicultură, se 

practică agricultura irigată pe circa 14.500 hectare, iar în incinta Brateşului de Sus, pe circa 

7500 hectare. 

Zona liberă Galaţi este mărginită la sud de Dunăre. La atribuirea către A.Z.L. RA 

Galaţi, terenul a fost sistematizat vertical prin depuneri de materiale inerte şi pământ provenit 

din excavaţii. Deoarece portul este învecinat cu Dunărea, apele fluviului pot inunda zonele 
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limitrofe albiei minore a acestuia, fapt ce a determinat construirea platformelor portuare la 

cote care le asigură un grad de asigurare împotriva inundaţiilor de minim l %.  

Ca măsură de prevenire a inundaţiilor, a fost construit între anii 1998-2000 digul de 

apărare a incintei împotriva inundaţiilor, cu o lungime de aproximativ 360 m, având cota la 

coronament +7,86 m MNS. Lăţimea la coronament a digului este realizată din pământ 

compactat, iar taluzul este protejat cu dale de beton armat, dale ce se sprijină pe un pinten din 

beton, acestea aşezate pe un filtru invers din nisip şi  piatră spartă. Datorită acestor lucrări, 

riscul  producerii unor inundaţii care să poată provoca accidente pe amplasament este 

nesemnificativ. 

 

II.A.5 Clima 

Municipiul Galaţi este situat, din punct de vedere climatologic, în sfera climatului 

continental arid, având influenţe ale climatului mediteranean. Temperatura medie anuală nu 

depăşeşte 11 °C, având nivele ale minimelor medii atinse în luna ianuarie – 11,8 °C, iar cele 

ale maximelor în luna iulie + 31,5 °C. Amplitudinea termică, dintre cele două luni extreme 

este mare, fapt ce atestă caracterul de climat continental al zonei. 

Tabel 2.1.  Media maximelor şi  minimelor regimului termic (1896-1996) 

 

Regimul pluviometric este considerat ca secetos, având o medie anuală de 426 mm, cu 

lunile de maxim în iunie şi  minim în septembrie. Frecvenţa averselor la Galaţi este destul de 

mare, circa 40mm pe an.  

Oraşul Galaţi se desfăşoară pe suprafaţa teraselor inferioare şi medie, comune Dunării 

şi Prutului, ca şi în lunca Dunăre – Prut. În afară de partea de sud-est, în care se resimte 

influenţa vânturilor dinspre deltă şi  Marea Neagră, în toate celelalte sectoare, oraşul Galaţi 

este expus vânturilor cu caracter continental. 

Vânturile  predominante la Galaţi sunt cele din direcţia nord (22,4 %), urmate de cele 

din direcţia sud-vest (15,4 %), şi nord-est (13,0 %). Direcţiile dominante ale vântului din 

nord, nord-est şi sud-vest sunt imprimate din canalizarea curenţilor de aer în lungul culoarelor 

largi ale văii Dunării, Prutului şi  Siretului. 
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Valoarea medie multianuală a vitezei vântului este de 4,4 m/s. Din analiza valorilor 

medii anuale ale vitezei vântului pe direcţii, se observă că acestea sunt mai mari pentru 

vânturile de nord (5,4 m/s) şi de nord-vest (5,2 m/s). Cele mai mici viteze medii anuale au fost 

înregistrate pe direcţiile sud-est (3,5 m/s) şi  est (3,6 m/s), aşa cum rezultă din tabelul de mai 

jos:  

Tabel 2.2 Viteza medie a vântului (m/s) pe direcţii ( 1961-2000)) 

 

 

Ca urmare a poziţiei sale geografice într-o regiune larg deschisă, frecvenţa medie a 

calmului atmosferic la Galaţi este redusă având o valoare de 10,5 %, cu precizarea că cea mai 

redusă frecvenţă a calmului se înregistrează în anotimpul de primăvară (8,2 %). Frecvenţa 

calmului atmosferic creste în anotimpul de vară (11,9%) şi toamnă (13,1%). 

 

II.A.6 Caracterizare seismologică  

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

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

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

delimitarea arealelor expuse seismelor la nivel naţional sau regional pe baza unor informaţii 

de natură istorică, geologică şi geofizică. La realizarea acestei zonări se ţine cont de mărimea 

mişcărilor terenului corelate cu reprezentarea geografică determinată pe baza unor parametrii 

seismici: intensităţi, acceleraţii, viteze sau deplasări.  

Zonarea seismică a teritoriului României, pe scara MSK (SR 11100-1:93) care redă 

intensităţile seismice probabile pe teritoriul României în cazul producerii unui cutremur, 

indică faptul că  municipiul Galaţi este situat într-un areal caracterizat de intensităţi seismice 

probabile 8 (Figura 2.4), a doua valoare a intensităţii seismice pe teritoriul naţional după zona 

Vrancea (pe o scară cu 4 valori de la 6 la 9). 
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Figura 2.4 Zonarea seismică a teritoriului României pe baza intensităţilor pe scara 

MSK conform SR 11100-1:93 „Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României”. 

 

Pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor există hărţi speciale cum ar fi cea 

prezentată în Codul P.100-1/2006 care redă zonarea teritoriului României pe baza valorilor de 

vârf a acceleraţiei orizontale a terenului.(Figura 2.5) 

 

Figura 2.5 Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având 

perioada de revenire de 100 de ani. 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 34 din 264 

 

Zona amplasamentului este localizată într-un areal a cărui valoare de vârf a 

acceleraţiei terenului este de 0,24g care reprezintă cea de a treia valoare faţă de zona Vrancea, 

care are cea mai mare valoare a acceleraţiei terenului la cutremur: 0,32g.  

Pentru amplasament cutremurele pot produce efecte negative prin: 

- avarii la instalaţiile tehnologice: scurt circuite electrice, fisuri şi/sau rupturi la 

conducte şi utilaje, acestea putând provoca scurgeri de substanţe periculoase, incendii şi 

explozii; 

- avarii la construcţii: fisuri, prăbuşiri de clădiri; 

- tasări sau scufundări de teren cu avarierea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice; 

- inducerea de panică asupra personalului având ca efect greşeli de operare şi pierderea 

controlului asupra instalaţiilor. 

Ca urmare a celor prezentate, în conformitate cu prevederile H.G. 642/2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice 

şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de 

riscuri specifice, amplasamentul S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. - Galaţi este situat 

într-o zonă cu risc seismic. 

 

II.A.7. Istoricul amplasamentului 

În trecut amplasamentul Zonei Libere Galaţi a fost teren neamenajat fiind folosit doar 

în scopuri agricole neorganizate. La atribuirea către AZL RA Galaţi, terenul a fost 

sistematizat vertical prin depuneri de materiale inerte şi pământ provenit din excavaţii. 

Tradiţia de comerţ liber a acestei regiuni din Europa începe din 1837, data la care 

Galaţi dobândeşte statutul de Porto Franco – port comercial liber, de o importanţă 

covârşitoare în economia ţării. 

Construcţia instalaţiilor din amplasament a avut loc astfel: 

- Terminalul de produse albe: 1997-1999; 

- Terminalul de produse negre: 1999 – 2001; 

- Instalaţie de descărcare/încărcare, depozitare produse petrochimice, chimice lichide şi 

Ţiţei (Produse petrochimice): 2001 – 2002; 

- Gospodăria de păcură aferentă centralei termice (rezervoare C.T.): 1997 – 1999. 

În prezent sunt în curs de construcţie instalaţiile aferente Gospodăriei de GPL. 
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Tabel 3.1: Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasament 

Nr. 

crt. 

Denumire substanţă 

periculoasă 

Nr. CAS Localizare Capacitate 

totală de 

stocare 

tone 

Stare 

fizică 

Mod de stocare Condiţii de stocare 

1 Benzină 86290-81-5 Rezervor  R5  600 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

2 Motorină 64742-80-9 Rezervoare: 

R1, R2, R3, R4, 

R6, T2 

12500 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

3 Gudron de huilă - Rezervor H2 3100 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

4 Păcură 68476-33-5 Rezervoare: T3, 

R200 

7600 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

5 Bitum de drumuri  64742-93-4 Rezervoare: H1, 

R1000, K1, K2, 

U4 

3596 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

6 Ulei de motor  92045-43-7 

68649-42-3 

(aditiv) 

Rezervoare: U1, 

U2, U3 

46 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

7 Biodiesel - Rezervoare: R8, 

R9 

50 lichid Rezervor metalic La presiune atmosferică 

8 Ulei vegetal 8001- 2I-6 Rezervor T1 7350 lichid rezervor metalic La presiune atmosferică 

9 Gaz Petrolier 

Lichefiat - GPL 

68476-85-7 6 cisterne CF la 

rampă 

270 gaz 

lichefiat 

Cisterne CF sub 

presiune 

Sub presiune 

Notă: cantităţile de produse şi rezervoarele de depozitare au fost înscrise conform modului de stocare de la data elaborării raportului. În unele 

rezervoare se pot depozita mai multe categorii de produse(a se vedea tabelul următor) 
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Tabel 3.2: Capacităţile şi condiţiile de depozitare de pe amplasament 

Nr. 

crt. 

Depozit Rezervor 

(capacitate 

utilă) 

Produs depozitat 

(max. tone) 

Posibilităţi de depozitare pe 

rezervor 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Produse albe 

R1 – 920 mc. Motorină - 750 motorină 

R2 – 920 mc. Motorină - 750 motorină 

R3 – 2300 

mc. 

Motorină - 1900 motorină 

benzină 

R4 – 2400 

mc. 

Motorină - 1950 motorină 

R5 – 800 mc. Benzină - 600 benzină 

motorină 

R6 – 800 mc. Motorină - 650 motorină 

benzină 

R8 – 28 mc. Biomasă 

(biodiesel)  

- 25 

biomasă 

motorină 

R9 – 28 mc. Biomasă 

(biodiesel) 

- 25 

biomasă 

motorină 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Produse 

petrochimice 

H1 – 2600 

mc. 

Bitum de drumuri 

- 2570 

bitum de drumuri 

produse petrochimice şi 

chimice lichide 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

H2 – 2600 

mc. 

Gudron de huilă 

- 3100 

bitum de drumuri 

produse petrochimice şi 

chimice lichide 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Produse negre 

T1 – 8000 mc. Ulei vegetal - 

7350 

bitum de drumuri 

produse petrochimice şi 

chimice lichide 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

T2 – 8000 mc. Motorină - 6500 bitum de drumuri 

produse petrochimice şi 

chimice lichide 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

T3 – 8000 mc. Gol (calcul pentru 

păcura) – 7450 

bitum de drumuri 

produse petrochimice şi 

chimice lichide 

motorină 
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Nr. 

crt. 

Depozit Rezervor 

(capacitate 

utilă) 

Produs depozitat 

(max. tone) 

Posibilităţi de depozitare pe 

rezervor 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

 

 

 

4. 

 

 

 

Rezervoare C.T. 

R1000   

(800 mc) 

Bitum de drumuri 

(790) 

bitum de drumuri 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

R200  

(160 mc) 

Combustibil 

Centrala Termica 

- (păcură) 

(150) 

bitum de drumuri 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Rezervoare bitum 

de drumuri 

K1  

(40 mc) 

Bitum de drumuri 

(39) 

bitum de drumuri 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

K2 

(40 mc) 

Bitum de drumuri 

(39) 

bitum de drumuri 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

U4 

(160 mc). 

Bitum de drumuri 

(158) 

bitum de drumuri 

motorină 

produse petroliere vâscoase 

biomasă 

6.  U1 

(10,4 mc) 

Ulei mineral 

(9) 

ulei mineral 

motorină 

7.  U2 

(10,4 mc) 

Ulei mineral 

( 9) 

ulei mineral 

motorină 

8.  U3 

(32 mc) 

Ulei mineral 

( 28) 

ulei mineral 

motorină 

9.  Rampa încărcare 

vagoane CFR - 

GPL 

6 vagoane 

CFR la rampa 

de încărcare 

(540 mc) 

GPL  

(270) 

 

GPL 
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Tabel 3.3: Modul de încadrare a substanţelor prezente pe amplasament în prevederile 

HG 804/2007, Anexa nr.1* 

Nr. 

crt. 

Denumire 

substanţă 

Fraze de 

risc 

Încadrare 

în Hg 

804/2007, 

Anexa nr.1 

Capacitate 

totală de 

stocare 

tone** 

Cantităţi 

relevante 

(tone) 

Coef. 

calculaţi** 

Col. 2 Col. 3 Col. 

2 

Col. 

3 

1 Benzină  R: 11, 38, 

45, 65, 67 

Partea 1 600 2500 25000 0,24 0,024 

2 Motorină R: 10, 45 Partea 1 12500 2500 25000 5 0,5 

3 Gudron de 

huila 

R45 - 3100 - - - - 

4 Păcură R45 - 7600 - - - - 

5 Bitum de 

drumuri  

- - 3596 - - - - 

6 Ulei de 

motor  

R38 - 46 - - - - 

7 Biodiesel - - 50 - - - - 

8 Ulei vegetal - - 7350 - - - - 

9 Gaz Petrolier 

Lichefiat - 

GPL 

R12 Partea 1 270 50 200 5,4 1,35 

Notă:  *Frazele de risc au fost înscrise conform Fişelor tehnice de securitate anexate 

 ** Cantităţile şi coeficienţii calculaţi sunt conform situaţiei de depozitare a 

produselor în rezervoare existente la data elaborării raportului 

Menţiuni în legătură cu încadrarea substanţelor prezente în amplasament ca substanţe 

periculoase, conform HG 804/2007: 

- Benzina şi motorina se încadrează în HG 804/2007, anexa nr. 1 în categoria 

substanţelor nominalizate (Partea1): „Produse petroliere”; 

- Gazul petrolier lichefiat –GPL se încadrează în HG 804/2007, anexa nr. 1 în 

categoria substanţelor nominalizate: „Gaze lichefiate extrem de inflamabile(inclusiv gaz 

petrolier lichefiat – GPL) şi gaz natural” ; 

- Păcura, Bitum de drumuri şi Ulei de motor cu toate că sunt produse petroliere nu se 

încadrează în categoria substanţelor periculoase nominalizate în HG 804/2007, în categoria 

„Produse petroliere”*, deoarece în această categorie se încadrează doar trei grupe de produse:  

a) benzine şi nafte; 

b) kerosen (inclusiv combustibili pentru avioane cu reacţie); 
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c) distilate de petrol - exclusiv fracţia grea (inclusiv combustibili diesel, produse 

petroliere pentru încălzirea locuinţelor şi amestecuri de fracţii), numite conform Directivei 

Seveso “gas oil”. 

Nota*: Clasificarea produselor petroliere nominalizate este preluată de Directiva 

Seveso conform CONCAWE (Rapoartele: 92/103 – Gasolines, 94/106 – Kerosenes, 95/107 – 

Gas oils). 

În nici una din aceste grupe produsele mai sus menţionate nu se încadrează. De 

asemenea aceste produse nu au alocate fraze de risc care să le încadreze în HG 804/2007, 

Anexa nr. 1, Partea 2 (substanţele care au alocată fraza de risc R45, etichetate cu simbolul 

„T”, sunt substanţe cancerigene, nu toxice. Substanţele cancerigene cu excepţia celor 

nominalizate în Partea 1, nu se încadrează ca substanţe periculoase, în Directiva Seveso). 

- Biodiesel – nu este un produs petrolier (este ulei vegetal transesterificat), nu are 

alocate fraze de risc care să îl încadreze în HG 804/2007, Anexa nr. 1 , Partea 2; 

- Gudron de huilă - nu este un produs petrolier (este un produs obţinut din cărbune), nu 

are alocate fraze de risc care să îl încadreze în HG 804/2007, Anexa nr. 1 , Partea 2. 

Din cele prezentate, rezultă că în amplasament sunt prezente următoarele produse care se 

încadrează ca substanţe periculoase, conform HG 804/2007, Anexa nr. 1: 

- Benzină; 

- Motorină; 

- Gaz petrolier lichefiat (GPL). 
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III. C.2. Caracteristici fizice, chimice, toxicologice, periculoase şi comportamentul 

fizic şi chimic în condiţii normale sau în condiţii de accident  

Tabelul 3.4 Caracteristici fizico –chimice şi comportament chimic şi la foc / explozie 

Denumire 

chimică 

Caracteristici fizice, chimice,  

toxicologice  

Comportament fizic şi 

chimic 

BENZINĂ Produs petrolier lichid, incolor; 

amestec de hidrocarburi parafinice, 

cicloparafinice, aromate şi olefinice; 

este clasificata ca foarte inflamabilă 

(R11) 

Densitate: 0,75 g/cm3 

Punct inflamabilitate   -43°C 

Temperatură autoaprindere: 277 °C 

Interval de distilare: 20...50 °C – 

210 °C 

Lim. inf. explozivitate 0,9 % v/v 

Lim. sup. explozivitate 7,0% v/v 

Nu este solubilă în apă 

Nociv prin inhalare irită ochii şi 

sistemul respirator 

Produce cefalee, vărsături,  astenie, 

cancerigen cat. 2 

Prezintă risc de aprindere şi 

explozie lângă o sursă de 

căldura şi/sau flacără; vaporii 

de benzina formează cu aerul 

amestec exploziv. 

MOTORINĂ Produs petrolier lichid, amestec de 

hidrocarburi parafinice, naftenice, 

aromatice; 

Este clasificat inflamabil (R10) 

Interval de fierbere: 180°C-360°C 

Punct de inflamabilitate: min 56 °C 

Solubilitatea în apă este foarte mică 

Densitate: 0,820- 0,845 g/cm3 

Lim.inf. explozivitate: 6% v/v 

Lim.sup.  explozivitate: 13,5% v/v 

Nociv prin inhalare, înghiţire şi în 

contact cu pielea 

Cancerigen de categoria 2 (R45) 

 

Prezintă risc de aprindere şi 

explozie: vaporii formează 

cu aerul amestecuri 

explozive  
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Denumire 

chimică 

Caracteristici fizice, chimice,  

toxicologice  

Comportament fizic şi 

chimic 

GPL 

(Autogaz) 

 

Amestec de hidrocarburi C3-C4; 

este clasificat ca extrem de 

inflamabil (R12) 

Lim. inf . explozivitate 1,8% v/v; 

Lim. sup. de explozivitate 9,5% v/v; 

Insolubil în apă  

Densitate 0,540 g/cm3 (la 15°C) 

Temperatură autoaprindere min 

430°C. 

Poate provoca degerături la contact 

cu produsul lichid 

Asfixiant prin lipsire de oxigen 

Prezintă risc de incendiu şi 

explozie atunci când este 

eliberat în aer; 

 

 

Date suplimentare despre fiecare substanţă periculoasă  prezentă în amplasament sunt 

prezentate în Fişele tehnice de securitate (anexate în forma electronică). Comportamentul 

produselor petroliere şi a GPL-ului în cazul unor accidente tipice este prezentat la pct. IV. A.1. al 

raportului. 
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IV. Identificarea şi analiza riscurilor de accidente şi metodele de prevenire 

 

IV.A. Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore şi 

probabilitatea producerii acestora sau condiţiile în care acestea se produc 

 

IV. A.1. Analiza sistematică a riscurilor pe amplasament 

IV. A.1.1. Prezentarea metodologiei pentru analiza sistematică a riscurilor 

 Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi împărţit în două etape majore şi 

anume:  

- Analiza preliminară a riscurilor. Analiza calitativă; 

- Analiza detaliată a riscului. Analiza cantitativă. 

 Fiecare dintre aceste etape conţine metode recunoscute şi folosite cu succes pe plan 

mondial, cu ajutorul cărora se pot identifica şi evalua hazardurile existente şi se poate estima 

riscul tehnologic. 

Prima etapă de analiză este dezvoltată în prezentul capitol, iar etapa a doua de analiză 

detaliată a riscului, este elaborată în capitolul IVB al raportului.  

Pentru analiza preliminară a riscurilor, s-a utilizat metoda „Lista de verificare”. 

Această metodă este prezentată în ghidul „Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce 

implică substanţe periculoase”, publicat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU).  Modelul este bazat pe lista de verificări dezvoltată de TUV Rheinland (Haferkamp/ 

Jager) în Germania, pentru aplicare pe amplasamentele Seveso. În prezentul raport „Lista de 

verificare” a fost adaptată pentru o instalaţie tip „depozit de produse petroliere” şi pentru o 

instalaţie de transvazare GPL. Au fost analizate în acest sens Terminalul de produse albe şi 

Gospodăria de transvazare GPL. 

Pericolele generale analizate în lista de verificare se împart în: 

- Pericole specifice amplasamentului/procesului; 

- Pericole bazate pe evenimente incidentale; 

- Pericole externe. 

Fiecare din aceste grupe de hazarduri conţin o serie de puncte specifice care sunt 

documentate în sensul identificării cauzelor posibile şi a măsurilor luate pe amplasament 

pentru contracararea lor. 

Din „Lista de verificare” va  rezulta că o serie de hazarduri pot duce la accidente majore. 

Pentru identificarea scenariilor de accidente posibile s-au luat în considerare şi: 
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- date istorice privind accidente produse în amplasamente similare;  

- condiţiile în care astfel de accidente se pot produce în cadrul unor accidente tipice, 

specifice unui amplasament tip „depozit de produse petroliere şi de GPL”. 

   

Pentru evaluarea calitativă a riscului este utilizată metoda matricei. Analiza calitativă are 

ca obiectiv principal stabilirea listei de scenarii posibile, face posibilă ierarhizarea 

evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a evaluării 

riscurilor.  

Riscul unui pericol este determinat de probabilitatea acestuia de a produce un efect 

nedorit şi consecinţele unui asemenea efect. Această legătură poate fi descrisă de ecuaţia: 

Risc = probabilitate x consecinţe. 

Matricile de evaluare a riscului se folosesc de mulţi ani în industrie, pentru a clasifica 

riscurile în funcţie de importanţă. Acest lucru permite stabilirea de priorităţi în implementarea 

măsurilor de control. Cele două variabile, probabilitatea şi consecinţele, pot fi clasificate 

după termeni calitativi: 

- Măsura  probabilităţii de producere este realizată prin încadrarea în cinci nivele, 

care au următoarea semnificaţie: 

1. Improbabil (se poate produce doar în condiţii excepţionale). Este aşa de puţin 

probabil, încât se poate presupune că se poate să nu se întâmple niciodată; 

2.  Puţin probabil (s-ar putea întâmpla cândva). Este puţin probabil dar posibil să se 

producă în perioada de operare; 

3. Moderat (se poate întâmpla cândva). Se poate produce la un moment dat, în 

perioada de operare; 

4. Probabil (se poate întâmpla în multe situaţii). Se poate produce de câteva ori în 

întreaga durată de operare; 

5. Frecvent (se întâmplă în cele mai multe situaţii). Este probabil să se producă 

frecvent. 

 

- Măsura calitativă a consecinţelor, este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele de 

gravitate, care au următoarea semnificaţie:  

1.  Nesemnificativ  

- Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative; 

- Emisii: fără emisii; 
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- Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi ale 

ecosistemului, pe termen scurt şi  reversibile;  

- Socio-politic: Efecte sociale  nesemnificative fără motive de îngrijorare. 

 

2. Minor  

- Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor; 

- Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat; 

- Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru  puţine specii sau părţi 

ale ecosistemului, animale obligate să-şi părăsească habitatul obişnuit, plantele sunt  inapte să 

se dezvolte după toate regulile naturale, calitatea aerului creează un disconfort local, poluarea 

apei depăşeşte limita fondului pentru o scurtă perioadă; 

- Socio-politic:  Efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate. 

 

3. Moderat  

- Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tratamente medicale; 

- Economice: reducerea capacităţii de producţie; 

- Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern; 

- Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia 

populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de 

compuşi cu potenţial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică, 

contaminări limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid; 

- Socio-politic:  Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate. 

 

4. Major  

- Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite; 

- Economice: întreruperea activităţii de producţie; 

- Emisii: emisii în afara amplasamentului fără efecte dăunătoare; 

- Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor 

locale şi distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune „refugiere în siguranţă” sau 

decizia de evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung; 

- Socio-politic:  Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate.  
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5. Catastrofic  

- Pentru oameni (populaţie): moarte; 

- Economice: oprirea activităţii de producţie; 

- Emisii: emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare; 

-Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, 

calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a solului; 

- Socio-politic:  Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare. 

 

Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii desfăşurate în cadrul amplasamentului, 

se procedează la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a 

consecinţelor şi de probabilitate de producere a scenariului identificat, riscul asociat fiecărui 

scenariu fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite (Tabel 4.a.1). La 

stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate, se ţine cont de  impactul 

potenţial şi de măsurile de prevenire prevăzute. 

 Tabel 4.a.1 Matricea de evaluare a riscului 

 Consecinţe 

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
it

a
te

 Improbabil   1 1 2 3 4 5 

Izolat 2 2 4 6 8 10 

Ocazional 3 3 6 9 12 15 

Probabil 4 4 8 12 16 20 

Frecvent 5 5 10 15 20 25 

 

Nivelele de risc şi acţiunile necesare în caz de urgenţă 

Nivele de 

risc 
Definiţie Acţiuni ce trebuie întreprinse 

1 – 3 
Risc foarte 

scăzut Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite, de rutină 

4 – 6 Risc scăzut 

7 – 12 Risc moderat 
Se acţionează prin proceduri standard specifice, cu 

implicarea conducerii de la locurile de muncă 

13 – 19 Risc ridicat 
Acţiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul 

normal de management, cu implicarea conducerii de vârf 

20 – 25 Risc extrem 
Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni imediate 

şi se vor utiliza prioritar toate resursele disponibile 
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IV. A.1.2.  Analiza preliminară a riscurilor pe amplasament. Analiza calitativă. 

IV. A.1.2.1. Lista de verificare. 

IV. A.1.2.1.1 Lista de verificare pentru Terminalul de produse albe. 

 

În Tabelul 4.a.2 este prezentată lista de verificare pentru Terminalul de produse albe, 

elaborată conform metodologiei menţionate la punctul anterior. 
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Tabel 4.a.2: Lista de verificare: Terminal de produse albe 

A. Hazarduri specifice procesului 

Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

1 Scurgeri de produs  cauzat de  suprasolicitarea mecanică a echipamentului 

1.1 Eroare de proiectare 
Eroare de proiectare a echipamentului 

(rezervoarelor) 
- Colapsul echipamentului; 

- Scurgeri de produs (pentru cauza de 

eroziune, coroziune sunt posibile numai 

scurgeri mici); 

- Pierderi de producţie; 

- Depăşire capacitate separatoare în cazul 

scurgerilor de produse petroliere; 

- Poluare sol; 

- Poluare Dunăre; 

- Incendiu/explozie. 

- Rezervoare aflate în funcţiune de mai 

mult timp din care cauză erorile de 

proiectare şi fabricaţie sunt puţin 

relevante. 
1.2 

Eroare de fabricaţie 

şi montaj 
Nerespectarea proiectului de construcţie 

1.3 Avarii cauzate de coroziune/eroziune  Protecţie insuficientă 

- Rezervoare protejate anticorosiv prin 

vopsire; 

- Conducte protejate anticoroziv şi prin 

izolare faţă de sol (pt. partea subterană a 

conductelor ); 

- Control vizual şi nedistructiv . 

1.4 

Puncte slabe la echipamente statice: 

flanşe, îmbinări, suduri, robinete, 

garnituri, conexiuni, etc. 

Avarii la etanşări, suduri, conexiuni 

 

- Scurgeri de produse în canalizare; 

- Scurgeri de produse pe zone neprotejate 

cu poluare sol şi apă de suprafaţă; 

- Incendiu/explozie; 

 

- Controlul rezervoarelor şi 

echipamentelor (inclusiv conducte 

supraterane) de către personalul de 

operare pe schimburi. Neconformităţile 

se consemnează în raportul de tură al 

şefului de tură; 

- Plan anual de revizii şi reparaţii; 

- Robinete de secţionare care permit 

izolarea zonei avariate. 

1.5 
Avarii la echipamente cu piese în 

mişcare (pompe) 
Avarii la pompe (pierderea etanşeităţii) 

- Scurgeri de produs în casa pompelor; 

- Formare de atmosfere explozive; 

- Incendiu/explozie. 

- Plan anual de revizii şi reparaţii pentru: 

utilaje dinamice; 

- Robinete de secţionare care permit 

izolarea zonei avariate. 

1.6 
Neetanşeităţi ale sistemului de 

canalizare 

Avarii ale canalizării cauzate de: 

- lucrări de mentenanţă neautorizate sau 

neglijente; 

- defecte ale materialelor de construcţie 

- cutremur; 

- explozii/incendii în interiorul 

canalizării. 

Poluarea solului şi apei subterane 

- Program de mentenanţă a canalizării; 

- Verificarea canalizării după producerea 

de evenimente; 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

2 Pierderea conţinutului de produs cauzată de un eveniment necontrolat 

2.1 
Reacţie chimică necontrolată 

/nedorită 
Nu este cazul, nu sunt substanţe incompatibile pe amplasament 

2.2 Eşec a utilităţilor 

Lipsa aer 

instrumental 

- Lipsa controlului asupra 

robineţilor cu acţionare pneumatice; 

- Imposibilitatea transmiterii 

semnalelor cu ajutorul aerului 

instrumental (automatizare). 

Nu este aplicabil, nu există echipamente cu acţionare pneumatică la Terminalul de 

produse albe 

 

Lipsa electricitate 

- Lipsa controlului asupra 

robineţilor cu acţionare electrică; 

- Imposibilitatea transmiterii 

semnalelor cu ajutorul curentului 

electric (automatizare); 

- Nefuncţionare echipamente cu 

acţionare electrică (pompe). 

Există automatizare cu acţionare electrică 

la rezervoarele de produse albe (ex.: nivel 

radar) 

- Pierderi producţie cauzată de 

nefuncţionarea pompelor; 

- Nu se pot utiliza pompe electrice de 

incendiu în caz de accident. 

-  Alimentare pe două linii de medie 

tensiune; 

- Casa de pompe de incendiu este 

echipata şi cu o motopompa.  

Lipsa apă 

Nu se utilizează apă direct în procesul 

de producţie. 

Imposibilitate răcire şi stingere în caz 

de incendiu. 

 

Nu este aplicabil deoarece alimentarea cu apă de incendiu se face direct din Dunăre 

Lipsă agent 

termic 

Imposibilitate încălzire echipamente pe 

timp rece 

Nu se utilizează agent termic la depozitul de produse albe (este utilizat numai la 

produse negre petrochimice şi chimice vâscoase şi bitum) 

3 Scurgeri de produs cauzate de eroare umană 

3.1 

Eroare umană la 

descărcarea/încărcarea din/în nave 

fluviale şi maritime 

Cuplare incorectă la navă   

- Scurgeri de produs în Dunăre cu poluare 

apă; 

- Incendiu/explozie. 

- Supraveghere permanentă a procesului 

de încărcare/descărcare de către 

operatorul (pontonier) UNICOM OIL 

TERMINAL, de către nava Depol a CN 

A.P.D.M. S.A. şi de un reprezentant al 

Capităniei Galaţi; 

- Tăvi de colectare a eventualelor 

scurgeri de la furtunele de legătură 

Deplasare necontrolată a navei aflată la 

descărcare/încărcare cu avarii la 

furtunul de legătură. 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

3.2 

Eroare umană la pomparea produselor 

în/din rezervoare  

 

Cuplare incorectă la mijlocul de 

transport (cisterne CF/autocisterne) aflat 

la încărcare/descărcare 

- Scurgeri de produs;  

- Pierderi de producţie; 

- Poluare sol; 

- Poluare apă subterană; 

- Incendiu/explozie. 

- Se asigură mijlocului de transport pe 

timpul staţionarii la rampă; 

- Se verifică traseului de pompare 

(conform instrucţiunilor de lucru) la 

fiecare pompare; 

- Se verifică existenţa spaţiului disponibil 

înainte de pompare; 

 - La benzină încărcarea în autocisterne 

se face prin debitmetru, iar ca măsură 

suplimentara se face cuplarea 

debitmetrului la priza de supraplin a 

autocisternei, care va întrerupe automat 

încărcarea în momentul atingerii cotei 

maxime de umplere; 

- la celelalte produse nivelul de umplere 

se face vizual, sub supraveghere 

permanenta a încărcării. 

Deplasare necontrolată a mijlocului de 

transport aflat la încărcare/descărcare cu 

avarii la conducta (furtunul) de legătură 

Supraumplerea rezervorului 

Supraumplerea mijlocului de transport 

3.3 
Eroare umană în timpul operării 

normale 

Deschidere eronată a unui robinet de  

golire (robinet liber cu evacuare în 

mediu) 

- Acces restricţionat la trasee şi robineţi; 

- Operare numai de către personalul  

propriu specializat, calificat; 

 - Instruire periodică a personalului pe 

linie de operare (profesională). 

3.4 

Eroare umană la efectuarea unor 

lucrări în afara operării normale: 

lucrări de  revizii, reparaţii, inspecţie, 

etc. 

- Desfacere de trasee sau echipamente  

fără asigurarea golirii, curăţării sau 

izolării acestora; 

- Neînchiderea unor trasee sau 

echipamente în urma unor lucrări; 

- Lucrări de revizii/reparaţii efectuate de 

personal şi firme specializate;  

- Proceduri operaţionale pentru lucrări de 

revizii reparaţii: IL7.5-13;  

- Permis de lucru pentru lucrări de revizii 

reparaţii.  

3.5 

Eroare umană pe durata opririi sau 

pornirii. Înlăturare insuficientă a 

produsului din rezervoare la 

lucrări/inspecţia în interior 

Crearea unui mediu nociv, inflamabil şi 

exploziv în rezervoare 

- Intoxicare personal de 

mentenanţă/inspecţie; 

- Incendiu/Explozie în contact cu o sursă 

de foc sau scânteie. 

- Respectarea instrucţiunilor de lucru 

privind pregătirea echipamentelor 

tehnice in vederea reviziilor  IL 7.5-07 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

3.6 

Eroare umană pe durata opririi sau 

pornirii:  

- operare incorectă la pornirea 

pompelor;  

 

Avarii la pompe 

- Supraîncălzirea pompei; 

- Scurgeri de produs;  

- Incendiu/explozie. 

- Operare numai de personal de operare 

propriu; 

- Respectare proceduri operaţionale la 

pornirea pompelor; 

- Instruire periodică a personalului pe 

linie de operare (profesională). 

3.7 

Eroare umană pe durata opririi sau 

pornirii. Realizarea unui traseu greşit 

de pompare. 

- Amestecare (contaminare) produse 

- Deversare prin supraumplere prin 

pompare într-un rezervor fără spaţiu de 

depozitare (plin sau cu spaţiu 

insuficient)  

 

- Pierderi de producţie; 

- Scurgeri de produs;  

- Poluare sol; 

- Poluare apă subterană; 

- Incendiu/explozie. 

- Operare numai de personal de operare 

propriu; 

- Se verifică traseului de pompare 

(conform instrucţiunilor de lucru) la 

fiecare pompare; 

- Rezervoare în cuvă de retenţie protejată 

prin betonare. 

4 Pierderea conţinutului de produs datorită formării unui amestec inflamabil/exploziv în interiorul rezervoarelor, cisternelor şi autocisternelor, navelor şi aprinderii acestuia 

4.1 Descărcări electrostatice în interior  Descărcări electrostatice în interior 

Incendiu/explozie în interior  

- Accidentare personal; 

- Poluare cu resturi din incendiu/explozie. 

- Legarea la pământ a 

rezervoarelor/mijloacelor de transport; 

- Legături de echipotenţial la 

încărcare/descărcare între instalaţia de 

încărcare/descărcare şi mijlocul de 

transport: cisternă, autocisternă, navă;  

- Alimentarea în rezervor/cisternă, 

autocisternă sub nivelul lichidului; 

- Controlul debitelor la umplere. 

4.2 

Pătrunderea focului în interior de la 

un incendiu în exterior (inclusiv de la 

mijlocul de transport în cazul 

autocisternelor şi navelor) 

Insuficienta protecţie la incendiu  

- Supape de respiraţie cu opritoare de 

flacără la rezervoare; 

- Etanşarea tehnică a rezervoarelor; 

- Menţinere închisă a gurilor de vizitare 

şi ştuţuri de măsurare nivel şi de probe; 

 - Cisterne autorizate RID; 

- Autocisterne autorizate ADR; 

- Nave de transport conform ADN şi 

IMDG. 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

4.3 

Aprinderea în interior prin utilizarea 

de scule şi echipamente, 

necorespunzătoare pentru zona EX 

- Utilizarea de echipamente din 

materiale feroase la luarea de probe sau 

a nivelului; 

- Utilizarea de echipamente 

necorespunzătoare la vizualizarea în 

interior (mijloace de iluminat care nu 

sunt antiex); 

- Manipulări neglijente a 

echipamentelor la cuplarea 

cisternelor/autocisternelor pentru 

încărcare soldate cu producerea de 

scântei. 

- Aparate  de luat probe din bronz 

(antiex) pe fiecare produs;  

- Ruletă în construcţie antiex pentru 

luarea nivelului; 

- Operare numai de personal de operare 

propriu; 

- Respectare instrucţiuni de lucru la 

încărcarea/descărcarea cisternelor, 

navelor şi autocisternelor; 

- Instruire periodică a personalului pe 

linie de operare (profesională). 

4.4 Flacăra deschisă 

- Utilizare flacără deschisă la reparaţii 

în interior fără o curăţare 

corespunzătoare. 

- Incendiu/explozie în interior;  

- Accidentare personal; 

- Poluare cu resturi din incendiu/explozie. 

- Lucrări cu foc numai pe baza 

permisului de lucru cu foc şi numai după 

luarea de măsuri de protecţie şi 

asigurarea de mijloace suplimentare de 

intervenţie; 

- Respectare instrucţiuni de lucru la lucru 

cu foc în interior: IL 7.5- 13.    

 

 

4.5 

Reacţie chimică, 

material care se aprinde 

uşor 

Aprinderea sulfurilor piroforice la 

lucrări de mentenanţă la rezervoarele cu 

produse care au conţinut ridicat de sulf 

Nu este cazul, în rezervoarele de produse albe nu se depozitează produse cu un 

conţinut ridicat de suf 

4.6 Unde electromagnetice 
Nu este cazul, nu au fost identificate surse de radiaţii electromagnetice în imediata vecinătate ( staţii radar, emiţătoare radio/tv 

puternice) 

5 Aprinderea unor scurgeri de produse inflamabile cauzate de pericolele de la ref. 1, 2, 3 

5.1 Flacără deschisă 

Lucru cu foc neautorizat inclusiv fumat 

sau fără îndepărtarea suficientă a 

mediului inflamabil 

- Transmiterea focului în interiorul 

instalaţiilor; 

- Aprinderea substanţelor inflamabile/ 

atmosfere explozive în cazul când sunt 

prezente. Incendiu/explozie; 

- Accidentare personal; 

- Poluare cu resturi din incendiu/explozie. 

- Fumatul în zona cu produs inflamabil 

interzis. Fumat permis numai în locuri 

special amenajate, fără pericol; 

- Lucrări cu foc numai pe baza 

permisului de lucru cu foc şi numai după 

luarea de măsuri de protecţie şi 

asigurarea de mijloace suplimentare de 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

intervenţie. 

5.2 
Scurt circuite electrice/incendii la 

instalaţia electrică 

Scurt circuite sau incendii la instalaţii şi 

echipamente electrice (alimentare 

pompe, instalaţie de iluminare, 

transformatoare etc.) 

 

- Conformitatea echipamentelor pentru 

zona EX; 

- Zonare Ex  marcată pe instalaţii şi 

echipamente; 

- Program de mentenanţă la instalaţia 

electrică; 

- Legarea la pământ a echipamentelor; 

 - Verificarea periodică a împământărilor 

(verificare PRAM). 

5.3 Scântei mecanice  

- Scântei mecanice produse prin lovire 

cu corpuri dure;  

- Scântei mecanice produse la avarii ale 

echipamentelor cu piese în mişcare.  

- Utilizarea de echipamente şi materiale 

antiscântei în zona EX: 

- Evitarea lovirii navei de cheu în timpul 

descărcării/încărcării (ancorare, elemente 

de protecţie împotriva lovirii); 

- Asigurare mentenanţă la utilajele cu 

piese în mişcare (pompe); 

- Pompe în construcţie antiex. 

5.4 Descărcări electrostatice 

- Lipsă împământare; 

- Lipsă legături de echipotenţial sau 

legături imperfecte; 

- A se vedea şi ref. A 4.1. 

- Legăturile prin flanşe  prevăzute cu 

punţi echipotenţiale; 

- Toate echipamentele metalice care 

conţin produse inflamabile legate la 

pământ; 

- Se realizează legătura de echipotenţial 

între mijlocul de transport(cisternă, 

autocisternă, navă) şi instalaţia de 

încărcare/descărcare; 

- Verificarea periodică a sistemelor de 

legare la pământ (verificare PRAM). 

5.5 
Supraîncălzire locală produsă de 

reflexia sau concentrarea luminii 

Încălzirea locală produsă de deşeuri 

care pot produce reflexia sau 

concentrarea luminii: obiecte metalice 

strălucitoare, cioburi de sticlă, folii 

reflectorizante etc. 

Curăţarea zonelor deschise cu posibile 

scurgeri de obiecte periculoase(ex. rampă 

de încărcare/descărcare,  claviaturi de 

robineţi). 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Cauze posibile Consecinţe imediate şi finale posibile Măsuri de prevenire  

5.6 Unde electromagnetice 
Nu este cazul, nu au fost identificate surse de radiaţii electromagnetice în imediata vecinătate (staţii radar, emiţătoare radio/tv 

puternice). 

 

 

B. Hazarduri specifice unor  evenimente incidentale 

 
Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

1  Distrugeri datorate incendiilor/exploziei, emisiilor în interiorul instalaţiei 

1.1 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului 

Incendiu/explozie în casa de pompe şi 

claviaturile de conducte 

- Avarii la pompe, conducte şi armături  

datorită incendiului/exploziei; 

- Eliberare de produs incendiat din 

instalaţie; 

- Extinderea incendiului la alte zone ale 

amplasamentului (zona de depozitare, 

rampe, canalizare, etc.); 

- Accidentare personal; 

- Poluare cu resturi din 

incendiu/explozie. 

- Evitarea surselor de aprindere în caz de 

scurgeri (a se vedea referinţa A5)  - 

Respectare reglementari pentru zona EX; 

- Asigurare cu mijloace de stingere 

(stingătoare, hidranţi);  

- Respectare distanţe minime între 

echipamente conform normative. 

 

1.2 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului 

Incendiu/explozie în sistemul de 

canalizare 

- Avarierea canalizării 

datorită incendiului; 

- Poluare sol şi apă subterană cu produs 

petrolier/ape contaminate eliberate; 

- Extinderea incendiului la alte zone ale 

amplasamentului (zona de depozitare, 

rampe, casă pompe, separator produse 

petroliere, etc.); 

- Accidentare personal. 

- Evitarea surselor de aprindere în sistemul 

de canalizare; 

- Închideri hidraulice pe sistemul de 

canalizare la  rezervoare; 

- Asigurarea mentenanţei sistemului de 

canalizare prin spălare periodică pentru 

îndepărtarea depunerilor petroliere. 

 

1.3 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului 

Incendiu/explozie în rezervoarele de 

depozitare produse albe 

- Avarierea rezervoarelor datorită 

incendiului; 

- Poluare sol şi apă subterană cu resturi 

din incendiu (inclusiv cu produs eliberat 

în urma incendiului); 

- Evitarea surselor de aprindere în 

interiorul rezervoarelor (a se vedea ref. 

A4); 

- Supape de respiraţie cu opritoare de 

flacără la rezervoarele cu capac fix; 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

- Extinderea incendiului în exteriorul 

rezervorului; 

- Extinderea incendiului la rezervoarele 

alăturate;  

- Extinderea incendiului la alte zone ale 

amplasamentului (rampe, case de pompe, 

alte zone de depozitare); 

- Accidentare personal; 

- Poluare sol şi apă subterană cu resturi 

din incendiu/explozie. 

 - Etanşarea tehnică a rezervoarelor 

- Instalaţie de înăbuşire cu spumă în 

interior; 

-  Mijloace de stingere incendiu: hidranţi,   

- Cuve de retenţie la rezervoare; 

- Evitarea acumulării de apă în rezervoare 

şi a utilizării în caz de incendiu a apei 

pulverizate în exces în interiorul 

rezervorului pentru a nu se produce 

fenomenul „Boilover”; 

- Respectare distanţe minime între 

echipamente conform normative. 

1.4 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului 

Incendiu/explozie la rampele de 

descărcare/încărcare 

- Avarierea echipamentelor 

datorită incendiului (conducte, cisterne, 

autocisterne); 

- Poluare sol şi apă subterană cu produs 

petrolier eliberat sau/şi resturi din 

incendiu; 

- Extinderea incendiului/explozie în 

interiorul mijloacelor de transport; 

- Extinderea incendiului la mijloacele de 

transport alăturate; 

- Extinderea incendiului la alte zone ale 

amplasamentului (case de pompe, zone 

de depozitare); 

- Accidentare personal. 

 

- Cisterne, autocisterne autorizate conf. 

RID/ADR; 

- Şoferi atestaţi ADR; 

- Proceduri de operare la 

descărcarea/încărcarea din/în cisternă 

(inclusiv reglementări RID/ADR); 

- Legături de echipotenţial între cisternă şi 

traseu descărcare/încărcare; 

- Evitarea surselor de aprindere în caz de 

scurgeri (a se vedea referinţa A5); 

- Mijloace de stingere incendiu: 

stingătoare,  hidranţi, tunuri de incendiu. 

 

1.5 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului 

Incendiu/explozie la pontoanele de 

descărcare/încărcare 

- Avarierea echipamentelor (furtunuri, 

conducte, ponton) datorită incendiului; 

- Poluare Dunăre cu produs 

eliberat/resturi din incendiu; 

- Extinderea incendiului la nava aflată la 

descărcare/încărcare; 

 

- Proceduri de operare la 

descărcarea/încărcarea din/în nave 

maritime, inclusiv reglementari A.D.N. 

- Legături de echipotenţial între instalaţia 

de descărcare şi nava maritimă;  

- Evitarea surselor de aprindere în caz de 

scurgeri (a se vedea referinţa A5); 

- Mijloace de stingere incendiu: 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

stingătoare hidranţi, tunuri de incendiu. 

1.6 

Descărcare insuficientă a 

produsului scurs  din casa de pompe 

şi claviaturile de conducte 

Acumularea de vapori de produs în casa 

de pompe 

- Atingerea limitei inferioare de explozie 

în casa de pompe; 

- Incendiu/explozie. 

 

- Sistem de colectare a scurgerilor în casa 

de pompe şi claviaturile de conducte  

 - Asigurare ventilaţie în casa de pompe 

(construcţie tip şopron cu ventilaţie 

naturală); 

 - Personal permanent de supraveghere în 

timpul funcţionării pompelor. 

 

1.7 
Volum prea mic a  cuvei de retenţie 

sau cuvă de retenţie avariată 

Deversarea produs scurs din rezervor în 

exteriorul cuvei de retenţie (îndiguirii) 

 

- Extinderea necontrolată a bălţii de 

produs;  

- Poluare sol şi apă subterană; 

- Creşterea ratei de evaporare cauzată de 

creşterea necontrolată a suprafeţei de 

evaporare; 

- Emisii inflamabile şi nocive/toxice de 

produs; 

 - Intoxicare personal; 

- Incendiu. 

- Rezervoarele de depozitare sunt 

împrejmuite cu diguri de retenţie din beton 

care asigură limitarea extinderii bălţii de 

lichid în caz de scurgeri. Apele reziduale şi 

pluviale colectate în căminele de la baza 

rezervoarelor se scurg prin conducte 

metalice îngropate în canalizarea 

principală şi mai departe la separator; 

- Se asigură refacerea etanşeităţii 

împrejmuirii după lucrări care necesită 

deschiderea cuvei de retenţie 

- Punere în aplicare PUI şi PPCPA în caz 

de scurgeri de produs din rezervoare. 

1.8 

Descărcare insuficientă a 

produsului/ape contaminate scurs  din 

zona rampelor de 

descărcare/încărcare sau lipsa 

echipamentelor de limitare sau 

dirijare a răspândirii 

produsului eliberat 

Scurgeri de produs/ape contaminate la 

rampe  

- Extinderea necontrolată a bălţii de 

produs;  

- Poluare sol şi apă subterană; 

- Evaporarea produs din balta formată cu 

producerea de atmosferă 

inflamabilă/explozivă dacă produsul  nu 

este îndepărtat; 

- Incendiu/explozie. 

- Sistem de colectare a scurgerilor la 

rampe cu rigole de scurgere şi başe pentru 

ape reziduale şi pluviale, de unde sunt 

dirijate în canalizarea tehnologică cu 

dirijare spre decantor. 

 

 

1.9 

Descărcare insuficientă a 

produsului/ape contaminate scurse în 

sistemul de canalizare  

- Suprasolicitarea sistemului de 

canalizare (a separatorului de produse 

petroliere) din cauza depăşirii de 

capacitate în cazul unor scurgeri majore 

- Deversarea de produs/ape contaminate 

pe zone neprotejate; 

- Poluarea solului şi a apei subterane. 

 

- Mentenanţa sistemului de canalizare; 

- Rezervoare de slops; 

- Rezervoare de rezervă; 

- Posibilitatea închiderii pe porţiuni de 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

de produs sau ape  contaminate; 

- Funcţionarea necorespunzătoare a 

sistemului de canalizare (avarii, 

colmatări, funcţionarea defectuoasă a 

separatoarelor etc.). 

canalizare pentru evitarea supraalimentării 

decantorului. 

1.10 
Protecţie insuficientă împotriva 

poluări Dunării 

Scurgeri de produse în timpul 

operaţiilor de încărcare/descărcare a 

navelor la pontoane 

Poluare Dunăre 

- Supraveghere permanentă a procesului de 

încărcare/descărcare de către operatorul 

(pontonier) UNICOM OIL TERMINAL, 

de către nava Depol a CN A.P.D.M. S.A. 

şi de un reprezentant al Căpităniei Galaţi; 

- Tăvi de colectare a eventualelor scurgeri 

de la furtunele de legătură. 

1.11 
Ieşiri de urgenţă insuficiente pentru 

personal 

Nu este cazul, cu excepţia a  caselor de pompe,  instalaţia este în aer liber 

 

2 Distrugeri datorate incendiilor/exploziilor din exteriorul instalaţiei 

2.1 
Distanţă insuficientă faţă de celelalte 

instalaţii (părţi ale instalaţiilor) 

Incendiu/explozie la rampele de 

descărcare/încărcare  

Posibil „efect Domino intern”.   

- Asigurarea de distanţe de separare 

conform Normativ P118. 

 

Incendiu/explozie la rezervoarele de 

depozitare 

Incendiu/explozie la casele de pompe 

Incendiu/explozie în sistemul de 

canalizare 

Incendiu/explozie la claviaturile de 

conducte 

Incendiu/explozie la separatorul de 

produse petroliere 

Incendiu/explozie la pontoanele de 

descărcare 

2.2 
Construcţii de apărare insuficiente 

între instalaţii 

Nu este cazul, la acest tip de amplasamente (tip depozit de produse lichide) nu se prevăd construcţii speciale de apărare (zid 

antiexplozie) între diferitele părţi ale instalaţiei. 

3 Distrugeri datorate eşecului măsurilor împotriva incendiului/exploziei, efectelor toxice 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

3.1 
Eşec a echipamentului  de stingerea a 

incendiului 

- Avarie la instalaţia de alimentare cu 

apă de incendiu; 

- Avarie la instalaţia de spumă; 

- Avarie pe traseele de conducte pentru 

stingerea incendiilor; 

- Lipsă spumogen/spumogen expirat; 

- Stingătoare nefuncţionale/expirate. 

- Mărirea timpului de intervenţie; 

- Extinderea incendiului; 

- Scăderea presiunii în reţeaua de 

incendiu; 

- Scăderea eficienţei în limitarea 

efectelor accidentului. 

 

- Apă de incendiu asigurată direct din 

Dunăre cu electropompe; 

- Reţea inelară de hidranţi; 

- Instalaţii de stingere cu spumă în interior 

la rezervoare; 

- Instalaţie  fixă de răcire cu apă la 

rezervoare; 

- Tunuri de incendiu la pontoanele de 

descărcare nr. 3; 

- Tunuri de incendiu în jurul Parcului de 

rezervoare produse albe; 

- Contract verificare stingătoare cu  firmă 

autorizată. 

3.2 Acces insuficient în zona  de incendiu 

- Acces insuficient în zona punctelor 

critice. 

 

- Scăderea eficienţei în limitarea 

efectelor accidentului; 

- Acces îngreunat; 

- Evacuare îngreunată. 

- Este asigurat accesul autospecialelor PSI 

în zona de depozitare, casă de pompe şi 

rampe CF pe mai multe laturi. 

 

3.3 

Lipsa organizării/organizare 

insuficientă 

pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă 

Organizare ineficientă/insuficientă. 
Scăderea eficienţei în limitarea efectelor 

accidentului. 

- Intervenţie asigurată de personalul de 

operare şi de către Serviciu Privat pentru 

Situaţii de Urgenţă propriu de gr. II. 

 

3.4 
Lipsa echipamentului de protecţie 

pentru forţele de intervenţie 

Echipament de protecţie 

individuală insuficient sau 

neadecvat (pentru radiaţia 

termică, pentru concentraţii toxice). 

Vătămarea sau decesul 

personalului de intervenţie. 

- Asigurarea cu mijloace de protecţie 

individuală pentru membrii echipelor de 

intervenţie conform normativului de 

dotare. 

3.5 
Pregătire insuficientă a personalului 

de intervenţie 

Reacţia greşită a personalului în situaţii 

de urgenţă. 

Extinderea evenimentului 

Agravarea consecinţelor 

- Program de instruire pentru situaţii de 

urgenţă conform OMAI 712/2005 şi 

Procedurii PO-6.2.2-01 (Instruire, 

Conştientizare, Competenţă). 

 

4 Distrugeri datorate nefuncţionării instrumentelor de detectare/semnalizare  

4.1 Eşec a alarmei de incendiu  
- Lipsa sau nefuncţionarea alarmei de 

incendiu. 

- Mărirea timpului de detecţie 

şi propagarea/extinderea; 

incendiului la echipamentele învecinate 

- Sirena de alarmare cu acţionare din 2 

puncte; 

- 4 staţii radio fixe şi mobile; 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

- Extinderea pagubelor. - Mijloace de comunicare cu instituţiile 

publice care pot asigura sprijin în situaţii 

de urgenţă: telefonie fixă şi mobilă, fax, e-

mail. 

4.2 
Eşec a instalaţiei de 

detectare/semnalizare 
Nu este cazul, deoarece instalaţia de depozitare şi vehiculare produse se afla în aer liber. 

4.3 
Eşec a instrumentelor de detecţie a 

scurgerilor de produs petrolier 
Scurgerile se detectează vizual de personalul de operare. 

5 Distrugeri datorate eşecului eliminării substanţei 

5.1 

Sisteme insuficiente de reţinere a 

produsului petrolierului scurs 

accidental din rezervoare 

Prezenţa produsului depozitat în zona 

din jurul rezervoarelor (în cuva de 

retenţie) 

- Emisii de vapori inflamabili; 

- Incendiu; 

- Intoxicare personal. 

Nu există posibilitatea de scurgere a 

produselor din cuvele de retenţie în 

sistemul de canalizare din afara societăţii 

Parcurile de rezervoare au montate vane de 

trecere între cuva de retenţie ţi canalizare 

pentru obturarea scurgerilor de produs în 

exces în canalizări. 

5.2 

Lipsa măsurilor de limitare a 

extinderii norilor toxici (de ex: 

prin perdele de apă) 

Pot să apară nori toxici de gaze de ardere şi fum în caz de incendiu extins dar eficienţa unor perdele de apă este limitată. 

 

5.3 

Lipsa sistemelor de tratare/ 

neutralizare a apelor cu produs 

periculos rezultate în urma 

evenimentului 

- Evacuarea de ape contaminate.  

- Evacuare de ape contaminate cu produs 

petrolier din amplasament; 

- Evacuare de ape contaminate cu leşie; 

- Evacuarea de ape contaminate cu 

urean. 

 

- Sistem de canalizare  la rezervoare, la 

rampa CF, Rampa auto şi casa de pompe  

 cu evacuare în canalizarea industrială şi 

apoi la separatorul de produse petroliere.  
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C. Hazarduri generale externe 

 

Ref. Hazarduri generale externe Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

1  Distrugeri datorate unor catastrofe naturale 

1.1 

Protecţie insuficientă împotriva 

inundaţiilor (inclusiv cauzate de 

fenomenelor meteorologice 

periculoase:  ploi torenţiale) 

Ploi torenţiale şi de lungă durată 

- Inundarea amplasamentului cu avarii la 

instalaţii; 

 

- Dig de apărare a incintei împotriva 

inundaţiilor, cu o lungime de 360 m, având 

cota la coronament +7,86 m MNS;  

- Sistem de canalizare pentru apele pluviale 

cu separator de produse petroliere.  

 

1.2 
Protecţie insuficientă împotriva 

furtunilor  
Vânt puternic şi de lungă durată, furtună 

Puţin relevant zona nu este expusă la 

furtuni puternice 
 

1.3 
Protecţie insuficienta împotriva 

cutremurelor 
Cutremur 

- Avarii la instalaţii şi construcţii; 

- Scurt circuite electrice; 

- Emisii de vapori inflamabili; 

- Scurgeri de produse lichide; 

- Incendiu/explozie. 

- Nu au fost identificate date privind 

premizele de proiectare ale instalaţiilor dar 

se poate presupune că la construcţia acestuia 

se cunoştea ca zona are un anumit risc 

seismic de care s-a ţinut cont; 

 - Amplasamentul este situat într-o zonă cu 

risc seismic: intensităţi seismice probabile 8 

- SR 11100-1/93; 

- Nu au fost efecte semnificative ale 

cutremurelor anterioare. 

2 Distrugeri datorate sarcinilor termice externe sau impactului energetic 

2.1 
Distrugeri datorate unor incendii ale 

unor elemente natural. 
Nu este cazul, nu sunt elemente naturale în jurul amplasamentului  susceptibile de a produce incendii. 

2.2 

Distrugeri datorate unor 

incendii/explozii produse în obiective 

învecinate  

Explozie/incendiu în amplasamentul 

CITY GAS (efect Domino extern) 

Amplasamentul CITY GAS este situat la o distanţă de cca. 300 m nord. Datorită distanţei 

se poate presupune că un accident în acest amplasament nu  se poate transmite în 

amplasamentul studiat decât în condiţii cu totul excepţionale. 

Se recomandă să se elaboreze proceduri de informare reciprocă şi de colaborare în caz de 

avarie/accident. 

2.3 
Protecţie insuficientă împotriva 

descărcărilor electrice atmosferice 

- Aprinderea unor emisii de vapori de la 

descărcări atmosferice şi transmiterea 

focului în interiorul rezervoarelor; 

- Aprinderea datorită supraîncălzirii 

Incendiu/explozie la rezervoarele de 

depozitare sau alte echipamente.  

- Legarea la pământ a rezervoarelor şi 

echipamentelor; 

- Izolarea tehnică a rezervoarelor (fără 

emisii necontrolate de vapori) cu supape de 
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Ref. Hazarduri generale externe Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

părţilor metalice ale echipamentelor 

lovite de trăsnet. 

respiraţie şi opritoare de flacără; 

- Evitarea lucrului pe rezervoare atunci când 

se produc evenimente periculoase. 

 

2.4 

Distrugeri datorate impactului 

energetic în caz de explozie la 

centrala nucleară de la Cernavodă 

Centrala nucleară de la Cernavodă este situată la o distanţă de cca 120 km de amplasament. Între centrala nucleară şi amplasament nu 

sunt elemente naturale care să constituie obstacole importante pentru diminuarea impactului energetic. O evaluare a impactului unui 

accident nuclear asupra instalaţiilor din amplasament se poate face doar prin studierea evaluărilor de risc elaborate pentru centrala 

nucleară. 

3 Distrugeri datorate acţiunii unor persoane neautorizate 

3.1 
Protecţie insuficientă contra accesului 

unor persoane neautorizate 

- Acte de vandalism/sabotaj; 

- Sustragere de produs petrolier; 

- Scurt circuite electrice sau/şi 

întreruperea alimentării cu energie 

electrică în caz de tentative de 

sustragere a cablurilor electrice. 

- Scurgeri de produs;  

- Poluare sol şi ape subterane; 

- Incendiu/explozie. 

 

- Amplasamentul este împrejmuit cu gard;  

- Accesul pe amplasament se face pe poarta 

principală de acces menţinută închisă şi cu 

acces controlat în punctul de control; 

- Obiectiv asigurat cu pază privată. 

3.2 

Management defectuos 

al serviciilor contractate pe 

amplasament 

- Serviciile efectuate de alte firme pe bază de contract se vor efectua numai cu stabilirea clară a responsabilităţilor şi limitelor de 

acces pe amplasament; 

- Convenţii pe linie de sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă  care sunt anexate  la contract;   

- Se face instruire prealabilă după care se acordă dreptul de acces. 

4 Limitarea operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă datorită influenţelor externe 

4.1 

Lipsa accesului dedicat pentru 

serviciile/vehiculele 

de intervenţie 

- Formaţie de intervenţie (S.P.S.U) cu sediu pe amplasament; 

- Accesul auto în amplasament asigurat  4  porţi de acces.  

4.2 

Lipsa echipamentului de intervenţie, 

protecţie si a 

mijloacelor speciale de 

stingere/neutralizare 

Nu sunt necesare mijloace speciale de intervenţie/protecţie/neutralizare.  

4.3 
Lipsa cooperării cu 

forţele externe 

Sunt elaborate:  Planul de Urgenţă Internă, Plan de intervenţie la incendiu, Planul de Prevenire şi Combatere a Poluărilor 

Accidentale  transmise şi avizate de autorităţi.  

5 Comportament neadecvat al forţelor de intervenţie (interne şi externe) 
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Ref. Hazarduri generale externe Cauze posibile Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

5.1 

Antrenament insuficient d. p. d. v. al 

comportării forţelor de intervenţie pe 

timpul situaţiilor de urgenţă 

- Cunoaşterea insuficientă a 

caracteristicilor produselor manipulate 

şi depozitate; 

- Cunoaşterea insuficientă a 

locaţiei şi a riscurilor 

amplasamentului. 

Scăderea eficienţei acţiunilor de 

intervenţie. 

- Forţele de intervenţie proprii execută 

exerciţii şi antrenamente specifice conform 

planului de instruire; 

- Personalul este instruit conform OMAI 

712/2005; 

- Sunt puse la dispoziţia autorităţilor 

informaţii despre amplasament şi despre 

substanţele periculoase existente prin 

Notificare, R.S., P.U.I., P.P.C.P.A.; 

- Se menţine un dosar actualizat a fişelor 

tehnice de securitate pentru substanţele 

periculoase existente accesibil personalului 

şi forţelor de intervenţie.  

5.2 
Necunoaşterea/evaluarea neadecvată 

a pericolelor 

- Cunoaşterea insuficientă a pericolelor 

datorate produselor existente pe 

amplasament. 

Incendiu/explozie. 

 

- Forţele de intervenţie interne şi externe 

cunosc pericolele specifice amplasamentului 

(mai ales că este un amplasament care 

funcţionează de mult timp). 

5.3 
Alarmare ineficientă în 

caz de urgenţă 

- Schema de alarmare este 

neadecvată; 

- Eşecul punerii în aplicare a 

schemei de alarmare; 

- Nefuncţionarea sistemului de 

alarmare propriu. 

- Răspuns întârziat al forţelor de 

intervenţie; 

- Agravarea consecinţelor. 

- Schema de alarmare se actualizează 

periodic sau ori de câte ori este cazul; 

- Sistemul de alarmare este testat periodic în 

cadrul exerciţiilor practice. 
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Lista de verificare:  Gospodăria de GPL 

A. Hazarduri specifice procesului 

Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

1 Scurgeri de  GPL cauzate de  suprasolicitarea  mecanică a echipamentului 

1.1 Eroare de proiectare Eroare de proiectare a echipamentului  

- Scurgeri de GPL; 

- Emisii de COV; 

- Emisii de vapori inflamabili; 

- Formarea de atmosfere explozive. 

- Instalaţie aflată sub incidenţă ISCIR supusă 

verificării şi testării periodice; 

- Se recomandă verificarea respectării 

condiţiilor impuse de Codul Tehnic al GPL 

aprobat prin Decizia ANRDGN nr. 868/2006 

(MO. 744/2006). 

1.2 
Eroare de fabricaţie şi montaj 

 

Nerespectarea proiectului în faza de 

construcţie. 

1.3 Depăşirea presiunii admisibile 

Supraumplerea  unei 

cisterne/autocisterne aflate la  datorită 

funcţionării anormale a sistemului 

automat de reglare cantitate introdusă. 

 

- Creşterea presiunii în 

cisternă/autocisternă   peste valoarea 

admisă; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/explozie; 

 

- Sistem de automatizare tip SCADA şi PLC 

care măsoară şi contorizează automat debitul 

de GPL introdus cu interblocare pe cantitate 

introdusă; 

- Indicare de presiune locală şi pe staţia de 

lucru SCADA pe linia de lichid şi de vapori. 

- Robineţi automaţi de izolare pe linia de 

lichid şi pe linia de vapori cu închidere 

automată; 

- Robineţi manuali pe linia de lichid şi de 

vapori; 

- Supapă de siguranţă pe linia de lichid cu 

evacuare la coşul de dispersie. 

Supraumplerea  unei 

cisterne/autocisterne  datorită 

direcţionării gazului către o 

cisternă/autocisternă deja încărcată  

- Creşterea presiunii în 

cisternă/autocisternă  peste valoarea 

admisă; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/Explozie . 

 

- Traseul de descărcare/încărcare se 

realizează manual de către operator (se poate 

produse ca urmare a unei erori umane); 

- Sistem de automatizare indică creşterea 

presiunii pe trasee şi operatorul poate 

intervenii. 

Suprapresiune în cisterna CF tip CSI 

datorită funcţionării compresorului 

şi blocării ieşirii de lichid din 

- Creşterea presiunii în cisternă   

peste valoarea admisă; 

- Eliberare de GPL; 

- Manipularea se face în prezenţa 

personalului calificat;  

- Creşterea presiunii este indicată local şi pe 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

cisternă. - Incendiu/explozie. staţia de lucru SCADA şi personalul poate 

intervenii; 

- Presiunea la care este reglată supapa de 

siguranţă pe linia de vapori care presează 

cisterna CSI este de 25 bari. 

Suprapresiune pe conducta de gaz 

de pe refularea compresorului 

datorita unei valve închise. 

- Creşterea presiunii pe compresor 

peste valoarea admisă; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/explozie. 

Compresoare prevăzute cu  supape  de 

siguranţă, care refulează în linia de 

recuperare gaze. 

Suprapresiune în conductele de 

GPL lichid datorită închiderii 

ambelor capete ale conductei şi 

creşterii temperaturii. 

- Creşterea presiunii peste valoarea 

admisă; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/explozie. 

Conductele de GPL – lichid sunt protejate 

prin supape de siguranţă la fiecare post de 

încărcare CF şi auto şi pe conducta de 

descărcare,cu refulare spre coşul de 

dispersie. 

Îngheţarea apei din GPL pe trasee într-

un punct de acumulare condens. 

- Blocarea şi avarierea conductei 

(fisurare prin îngheţ); 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/explozie. 

Se va studia în continuare după realizarea 

investiţiei dacă există puncte moarte pe 

traseele de GPL care permit acumularea apei 

eventual antrenate şi îngheţarea acesteia. 

1.4 Depăşirea temperaturii admisibile La sistemele GPL, temperatura este în directă legătura cu presiunea, analizată la punctul 1.3. 

1.5 

Degradare datorată 

corodării, erodării, 

îmbătrânirii, uzurii  

Corodarea arcului supapei de presiune 

 

- Deschidere eronată a unei supape de 

siguranţă de pe traseele de conducte; 

- Eliberare de GPL. 

- Emisiile accidentale de la supapele de 

siguranţă sunt dirijate la coşul de dispersie;  

- Supape de siguranţă aflate sub incidenţă 

ISCIR şi supuse verificării şi testării 

periodice. 

Corodarea conductelor 

 

- Deteriorarea  echipamentului; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu/explozie. 

- Oţel corespunzător stocării GPL-ului 

folosit la construcţie; 

- Inspecţii periodice conform normativelor 

ISCIR. 

1.6 
Degradare  datorată 

vibraţiilor/oboselii 
Sunt prevăzute a fi utilizate 2 compresoare Corken. La montare şi utilizare se vor respecta indicaţiile producătorului 

1.7 

Puncte slabe la echipamente statice: 

flanşe, îmbinări, suduri, supape,  

robinete, garnituri, 

Smulgerea furtunului flexibil de 

încărcare/descărcare datorită deplasării  

cisternei, autocisternei sau navei 

Deteriorarea echipamentului;  

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu; 

- Se asigură cisterna CF sau auto prin 

acţionarea frânei şi blocarea roţilor cisternei 

cu saboţi; 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

conexiuni,conducte, elemente 

flexibile, etc. 

 - Explozie. - Se asigură ancorarea navei;  

- Manevrarea mijloacelor de transport numai 

de către personalul autorizat; 

- Supape de exces debit şi unic sens montate 

pe traseele de lichid şi vapori la cisterne, 

autocisterne şi nave care se închid automat 

(pe sensul normal de curgere a fluidului) în 

caz de avarie pe trasee cu eliberare masiva 

de GPL. 

 Eşecul etanşeizării la 

flanşă/valvă/pompe. 

- Scurgeri de GPL; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

- Inspecţii periodice şi teste de presiune; 

- Teste de etanşeitate după lucrările de 

întreţinere; 

- Supraveghere de către personalul de 

operare a echipamentelor în timpul 

operaţiilor de încărcare/descărcare GPL; 

- Senzori de gaze cu semnalizare pericol în 

centrala de alarmare incendiu şi pe staţia de 

lucru SCADA; 

- Activarea manuală a opririi de urgenţă. 

1.8 Eşecul rulmenţilor 
Defecţiuni la rulmenţi 

pompe/compresoare 

Deteriorarea echipamentelor: 

- Scurgeri; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

 

Inspecţii interne periodice. 

 

 

1.9 
Deteriorarea/ruperea 

unor componente în mişcare 

Avarii la pompele de GPL datorită 

funcţionării pe uscat 

Deteriorarea echipamentelor: 

- Scurgeri; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

Manevrarea numai de către personalul 

autorizat. 

Respectarea procedurilor de lucru. 

2 Pierderea conţinutului de GPL  cauzată de un eveniment necontrolat 

2.1 Reacţie chimică necontrolată/nedorită Nu este aplicabil, nu sunt produse incompatibile pe amplasament.  

2.2 Eşec la alimentarea cu GPL Nu este aplicabil. Instalaţia funcţionează numai dacă este alimentată cu GPL.  

2.3 
Eşec al sistemului de control al 

procesului 

Eşec al sistemului automat PLC-

SCADA 

Pierderea controlului asupra 

procesului; 

- Riscul de depăşire a presiunilor din 

- Căderea totală a sistemului automat duce la 

oprirea instalaţiei în varianta de siguranţă 

(compresor oprit, ventile de izolare închise) 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

sistem în cazul închiderii accidentale 

a unor ventil; 

- Risc de supraumplere în cazul 

avariei sistemului automat de 

măsurare şi contorizare debit. 

 

- Blocarea închisă a unor robinete este 

semnalizată în SCADA şi operatorul poate 

intervenii; 

- Supapele de siguranţă nu sunt în legătură 

cu sistemul automat şi la suprapresiune se 

deschid cu dirijarea vaporilor spre coşul de 

dispersie. 

2.4 Eşec al utilităţilor 

Lipsa aer instrumental 

- Lipsa controlului asupra valvelor 

pneumatice; 

- Imposibilitatea transmiterii 

semnalelor cu ajutorul aerului 

instrumental. 

 

Valvele pneumatice trec pe poziţia de 

siguranţă (închis). 

Căderea  electricităţii 

- Lipsa controlului asupra 

echipamentelor electrice: Compresor 

GPL, pompe de incendiu; 

- Imposibilitatea transmiterii 

semnalelor cu ajutorul curentului 

electric. 

- Echipamentele de automatizare trec pe 

alimentare UPS şi instalaţia se opreşte în 

varianta de siguranţă; 

- Pentru apa de incendiu există şi pompă 

Diesel.  

3. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase cauzat de eroare umană în urma unui transfer necontrolat către un alt echipament sau către un echipament 

conectat neadecvat 

3.1 

Eroare umană în timpul operării 

normale  

 

- Supra-umplerea unei 

cisterne/autocisterne 

(datorită direcţionării gazului către 

o cisternă/autocisternă fără asigurarea 

spaţiului necesar). 

Creşterea presiunii peste limita de 

proiect; 

- Pericol de eliberare de GPL; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

- Traseul de descărcare/încărcare se face 

manual de către operatori calificaţi; 

- Creşterea presiunii pe traseele de GPL este 

indicată local şi în SCADA şi operatorul 

poate să ia măsurile necesare; 

- Supapele de siguranţă deschid la depăşirea 

presiunii de reglare şi surplusul de produs 

este evacuat la coşul de dispersie. 

3.2 
Eroare  umană   pe 

durata pornirii sau opririi 
Nu se aplică 

3.3 

Eroare umană la efectuarea unor 

lucrări în afara operării normale 

(lucrări de  mentenanţă, inspecţie, 

Desfacere de trasee sau echipamente  

fără asigurarea golirii/degazării sau 

izolării acestora. 

- Scurgeri de GPL;  

- Incendiu/explozie; 

 

- La lucrări de mentenanţă se respectă 

instrucţiunile de lucru privind pregătirea 

echipamentelor tehnice în vederea reviziilor  
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

etc.).  IL 7.5-07; 

- Traseele de GPL sunt prevăzute cu 

robinete de secţionare care permit izolarea 

porţiunilor care necesită lucrări şi au legături 

la traseele de degazare. 

3.4 

Eroare de operare pe durata 

transportului intern de 

substanţe periculoase. 

Nu se aplică deoarece transportul se face prin conducte. 

4. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorită formării unui amestec exploziv în interiorul echipamentului (cisternă/autocisternă) şi aprinderii acestuia 

4.1 Crearea unui amestec exploziv 

4.1.1 

Prezenţa substanţelor 

inflamabile/explozive din 

cauza unei erori. 

Prezenţa aerului în cisterna/autocisterna 

deGPL în urma lucrărilor de 

mentenanţă şi umplerea acestuia. 

- Formarea atmosferei explozive în 

timpul încărcării în 

cisternă/autocisternă; 

- Explozie. 

- Cisternele/autocisternele sunt autorizate 

RID/ADR şi respectă regulile impuse de 

aceste reglementări privind transportul GPL. 

- În cisternă/autocisternă se menţine o 

presiune minimă de GPL de 0,5 barii pentru 

a evita pătrunderea accidentală  a aerului. 

4.1.2 

Formarea unei atmosfere explozive 

datorată unor: 

- scurgeri; 

- erori umane; 

- probleme de funcţionare a 

sistemului de control; 

Nu se aplică deoarece în cazul unei scurgeri aerul nu poate  pătrunde  în interiorul cisternelor/autocisternelor datorită presiunii 

mai mari decât cea atmosferică în interiorul acestora. 

4.1.3 
- Formarea unei atmosfere explozive 

locale. 
Nu se aplică deoarece cisternele/autocisternele operează în aer liber. 

4.2  Aprinderea unui  amestec exploziv în interiorul echipamentului  

4.2.1 
Suprafeţe fierbinţi, frecare, scântei 

mecanice. 

Nu se aplică deoarece la cisterne şi autocisterne nu se fac lucrări în interior în amplasament. Aprinderea în interior este posibilă 

numai în conducte, compresor de GPL şi alte echipamente similare în timpul lucrărilor de revizii şi reparaţii ca urmare a 

eliminării incomplete a GPL din interiorul acestor echipamente şi contactului cu o sursă de aprindere: flacără deschisă, scântei 

mecanice, electrice sau electrostatice de la utilizare de scule şi echipamente care nu sunt în construcţie antiEx. 

4.2.2 
Flacără, gaze fierbinţi, compresie 

adiabatică. 

4.2.3 
Reacţie chimică, material care se 

aprinde uşor. 

4.2.4 
Descărcare electrostatică, curent de 

egalizare. 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

4.2.5 Scântei electrice 

4.2.6 
Unde electromagnetice, radiaţii 

ultrasonice sau de ionizare 

5. Aprinderea unei substanţe inflamabile sau a unei atmosfere explozive, în urma unei eliberare de GPL datorate pericolelor generale de la punctele 1, 2 sau 3 

5.1 
Suprafeţe fierbinţi, frecare, scântei 

mecanice. 

- Scântei mecanice datorate 

defectării componentelor în 

mişcare ale compresoarelor;  

- Scântei mecanice produse prin lovire 

cu corpuri dure inclusiv lovirea părţilor 

componente ale 

cisternelor/autocisternelor/navei de alte 

elemente ale instalaţiei prin coliziune. 

 

 

Aprinderea atmosferei 

explozive în cazul existenţei 

acesteia. 

Compresoarele sunt în 

conformitate cu directiva ATEX. 

5.2 
Flacără, gaze fierbinţi, compresie 

adiabatică. 

Nu există flacără deschisă în zone EX, doar atunci când se fac lucrări pe baza permiselor de lucru. 

 Flacăra deschisă poate să apară accidental prin aprinderea altor materiale din zona instalaţiei: de exemplu în cazul unui incendiu 

la motorul autocisternei sau a navei maritime.  

5.3 
Reacţie chimică, material care se 

aprinde uşor. 
Nu se aplică. 

5.4 
Descărcare electrostatică, curent de 

egalizare 

Lipsa împământării 

cisternei/autocisternei şi 

nerealizarea echipotenţialităţii. 
Aprinderea datorată descărcării 

electrostatice. 

- Incendiu/Explozie. 

 

- Legăturile prin flanşe sunt prevăzute cu 

punţi echipotenţiale;  

- Cisternele/autocisternele se leagă la 

centura de împământare pentru scurgerea 

electricităţii statice. Legătura la 

împământare se verifică local şi se transmite 

automat în SCADA;  

- Periodic de fac verificări 

PRAM(verificarea împământărilor). 

Nerealizarea legăturilor echipotenţiale 

pentru echipamentele de pe 

amplasament. 

5.5 Scântei electrice 

- Scurt circuite sau incendii la instalaţii 

şi echipamente electrice;  

- Scântei electrice de la aparatura de 

comutaţie. 

- Aprinderea datorată scânteilor 

electrice; 

- Incendiu/Explozie. 

 

 

Echipamentele utilizate pe amplasament sunt 

de construcţie EX, conform cerinţelor legale 

pentru mediul deservit. 
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Ref. Hazarduri specifice procesului Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe imediate şi finale 

posibile 

Măsuri de prevenire/recomandări  

5.6 
Unde electromagnetice, radiaţii 

ultrasonice sau de ionizare. 
Nu se aplică. 

 

B. Hazarduri specifice unor  evenimente incidentale 

Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

1.  Distrugeri datorate incendiilor /exploziei, în interiorul instalaţiei 

1.1 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului. 

Incendiu/explozie la rampa CF de 

încărcare GPL. 

- Avarierea echipamentelor; 

- Explozia BLEVE a cisternelor de 

GPL; 

- Extinderea incendiului către zonele 

învecinate; 

- Eliberare de GPL incendiat  din 

cisterne; 

- Eşecul componentelor datorită 

incendiului/exploziei; 

- Accidentare personal. 

- Instalaţie de drencere la rampa de încărcare 

GPL; 

- Instalaţie de hidranţi; 

- Tunuri de incendiu existente şi nou 

proiectate; 

- Instalaţie de detectare şi semnalizare gaze 

şi incendiu; 

- Mijloace de primă intervenţie; 

- Punere în aplicare  Plan intervenţie în caz 

de incendiu. 

1.2 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului. 

Incendiu/explozie la rampa CF de 

descărcare GPL. 

- Avarierea echipamentelor; 

- Explozia BLEVE a cisternelor de 

GPL; 

- Extinderea incendiului către zonele 

învecinate; 

- Eliberare de GPL incendiat  din 

cisterne; 

- Eşecul componentelor datorită 

incendiului/exploziei; 

- Accidentare personal. 

- Instalaţie de drencere la rampa de 

descărcare GPL; 

- Instalaţie de hidranţi; 

- Tunuri de incendiu existente şi nou 

proiectate; 

- Mijloace de primă intervenţie; 

- Instalaţie de detectare şi semnalizare gaze 

şi incendiu; 

- Punere în aplicare  Plan intervenţie în caz 

de incendiu. 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

1.3 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului. 

Incendiu/explozie la rampa auto de 

încărcare GPL. 

- Avarierea echipamentelor; 

- Explozia BLEVE a autocisternei de 

GPL; 

- Extinderea incendiului către zonele 

învecinate; 

- Eliberare de GPL incendiat  din auto 

cisternă; 

- Eşecul componentelor datorită 

incendiului/exploziei; 

- Accidentare personal. 

- Instalaţie de drencere la rampa auto de 

încărcare GP; 

- Instalaţie de hidranţi; 

- Tunuri de incendiu existente şi nou 

proiectate; 

- Mijloace de primă intervenţie; 

- Instalaţie de detectare şi semnalizare gaze 

şi incendiu; 

- Punere în aplicare  Plan intervenţie în caz 

de incendiu. 

1.4 
Protecţie insuficientă împotriva 

incendiului. 

Incendiu/explozie la pontonul de 

descărcare GPL din nave. 

- Avarierea echipamentelor; 

-  Extinderea incendiului către zonele 

învecinate inclusiv la nava aflată la 

descărcat; 

- Eşecul componentelor datorită 

incendiului/exploziei; 

- Accidentare personal. 

- Mijloace de primă intervenţie; 

- Instalaţie de detectare şi semnalizare gaze 

şi incendiu; 

- Punere în aplicare  Plan intervenţie în caz 

de incendiu. 

 

1.5 
Volum prea mic al cuvei sau vasului 

de retenţie. 
Nu se aplică. 

1.6 
Descărcare insuficientă a substanţei 

eliberate din zona instalaţiei. 
Nu este cazul, instalaţie în aer liber. 

1.7 

Lipsa măsurilor sau echipamentelor 

de limitare sau dirijare a răspândirii 

GPL-ului  eliberat. 

Nu este cazul, instalaţie în aer liber. 

1.8 
Ieşiri de urgenţă insuficiente pentru 

personal. 
Instalaţie în aer liber,  nu se  pune problema căilor de evacuare.  
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

2. Distrugeri datorate incendiilor/exploziilor din amplasament produse în alte instalaţii (efect Domino intern) 

2.1 
Distanţă  insuficientă faţă de  

celelalte instalaţii.  

Incendiu la instalaţiile din 

amplasament învecinate (pentru 

produse lichide): rampele de 

descărcare/încărcare, rezervoarele de 

produse petroliere, case de pompe, 

trasee de conducte. 

- Extinderea incendiului la Gospodăria 

de GPL (mijloacele de transport GPL 

aflate la rampe, staţie de compresoare 

GPL, trasee conducte). 

 

 

- Proiectul instalaţiei a fost avizat conform 

cerinţelor ISCIR; 

- Amplasare la distanţe minime de siguranţă, 

conf. prevederilor legale; 

- Punerea în aplicare Plan intervenţie la 

incendiu. 

2.2 
Construcţii de apărare insuficiente 

între  instalaţii. 
Nu este cazul, nu sunt prevăzute construcţii speciale de apărare 

3 Distrugeri datorate eşecului măsurilor împotriva incendiului  

3.1 

Eşec al alarmei de incendiu/a 

sistemului de detectare a 

incendiului. 

- Nefuncţionarea instalaţiei de 

detectare/semnalizare incendiu şi 

gaze. 

- Creşterea concentraţiei de GPL în caz 

de scurgeri peste limita de explozie şi 

explozia în contact cu o sursă de foc 

sau scânteie; 

- Extinderea incendiului/explozie 

 

- Centrală de semnalizare incendiu cu 

semnalizare în centrala şi în staţia SCADA 

cu senzori de gaze, detectoare de incendiu şi 

butoane de alarmare în toate punctele critice 

din instalaţie; 

- Centrala de semnalizare incendiu cu 

service pe bază de contract.  

3.2 
Echipament insuficient 

de stingere a incendiilor 
 

Scăderea eficienţei în 

limitarea/înlăturarea efectelor  unui 

incendiu. 

- Dotarea cu echipamente de stins incendii 

va fii realizată conform proiectului şi 

Scenariului de securitate la incendiu 

- Proiectul prevede extinderea reţelei de 

hidranţi şi montarea unui tun suplimentar de 

incendiu în zona instalaţiei 

3.3 
Eşec al  echipamentului  de stingere  

a incendiului 

- Nefuncţionarea pompelor de 

incendiu;  

- Avarierea conductelor traseului de 

apă de incendiu. 

- Scăderea eficienţei în limitarea 

efectelor accidentului;  

- Mărirea timpului de intervenţie 

- Extinderea incendiului. 

- Apă pentru  stingere  asigurată cu 2 

electropompe direct din Dunăre 

- Verificarea periodică a mijloacelor şi 

materialelor din dotare 

3.4 
Acces insuficient în zona  de 

incendiu 
Căile de acces pe amplasament sunt suficiente a asigura deplasarea personalului de intervenţie la instalaţiile de stingere. 

3.5 
Lipsa organizării /organizare 

insuficientă pentru intervenţia în 

Organizare ineficientă/ 

Personal insuficient 

Scăderea eficienţei în limitarea 

efectelor accidentului. 

- Documente de organizare a intervenţiei 

- Planul  de intervenţie la incendiu şi Planul 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

situaţii de urgenţă de Urgenţă Internă va fi revizuit înainte de 

punerea în funcţiune a instalaţiei 

- Exerciţii de testare a planurilor 

3.6 

Vătămarea forţele de intervenţie 

datorită efectelor fizice ale 

accidentului 

Echipament de protecţie individuală 

insuficient sau neadecvat (pentru 

radiaţia termică, pentru gaze 

asfixiante) 

Vătămarea sau decesul 

personalului de intervenţie. 

- Asigurarea cu mijloace de protecţie 

individuală pentru membrii echipelor de 

intervenţie pentru stins incendii, conform 

normativului de dotare 

Pierderea conţinutului de GPL Degerături ale membrelor operatorilor 

- Instrucţiuni de lucru care să reglementeze 

purtarea de echipament de protecţie 

individuală 

- Dotarea operatorului cu mănuşi de 

protecţie 

3.7 
Pregătire insuficientă a personalului 

de intervenţie 

- Reacţia greşită a personalului în 

situaţii de urgenţă; 

- Pregătirea insuficientă apersonalului 

de intervenţie. 

Extinderea evenimentului 

Agravarea consecinţelor 

- Cunoaşterea în detaliu a obiectivului; 

- Cunoaşterea efectelor GPL; 

- Cunoaşterea procedurilor de intervenţie; 

- Program de instruire pentru situaţii de 

urgenţă conform OMAI 712/2005 şi 

procedurii PO – 6.2.2.-01(Instruire, 

conştientizare, competenta); 

- Pregătirea specială a operatorilor pentru 

intervenţia în situaţii anormale. 

- Exerciţii de simulare; Se recomandă 

includerea în planul de pregătire pentru SU  

a personalului, de exerciţii practice  cu 

simularea unor scenarii de avarie şi incendiu 

la Gospodăria de GPL 

- Verificarea personalului 

4. Distrugeri datorate unui eşec al măsurilor de limitare a exploziilor 

4.1 
Eşec a instalaţiei de detectare 

(gaze/concentraţie)  
 

- Nedetectarea eliberării de GPL; 

- Acumularea de GPL; 

- Crearea atmosferelor explozive; 

- Incendiu / Explozie. 

- Senzorii de detecţie GPL vor fi amplasaţi 

în fiecare zonă cu pericol de scurgeri de 

GPL din instalaţie 

- Verificarea, testarea şi calibrarea periodică 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

a senzorilor de GPL de pe amplasament; 

- Testarea funcţionarii sistemului de detecţie 

şi semnalizare  a prezenţei GPL; 

4.2 
Eşec al măsurilor  de limitare pentru 

substanţele eliberate 
Nu este cazul, instalaţie în aer liber 

4.3 Distanţe inadecvate 
Efect domino  intern între instalaţiile 

de pe amplasament 

- Extinderea incendiului la instalaţiile 

vecine; 

- Explozie; 

- Agravarea consecinţelor. 

- Proiectul instalaţiei este avizat conform 

cerinţelor ISCIR în vigoare C8/2003  

- Înainte de punerea în funcţiune instalaţia 

va fi avizată conform Codului tehnic al GPL 

4.4 

Eşec al mijloacelor de limitare a 

exploziilor (perete rezistent la 

explozii, buncăr, trape / uşi anti-

explozie, etc.) 

Nu sunt prevăzute mijloace de limitare a exploziilor. 

5. Distrugeri datorate nefuncţionării instrumentelor de detectare a concentraţiei substanţelor poluante 

5.1 
Eşec al sistemului de detectare al 

substanţelor poluante 
Nu se aplică. 

5.2 
Eşec al sistemului de detectare a 

scurgerilor pe suprafaţă sau în sol 
Nu se aplică. 

5.3 
Eşec al sistemului de detectare a 

substanţelor în apele uzate 
Nu este relevant, GPL-ul nu produce poluarea apelor uzate 

6. Distrugeri datorate eşecului sistemelor de golire de urgenţă, destindere, retenţie, limitare, absorbţie, neutralizare, etc. 

6.1 
Lipsa măsurilor de asigurare a 

scăderii concentraţiei periculoase 
Nu se aplică, instalaţie în aer liber 

6.2 
Suprafaţă poroasă în zona de 

eliberare 
Nu se aplică.  GPL-ul nu pătrunde în sol 

6.3 
Separare insuficientă a substanţelor 

toxice sau poluanţilor apei eliberaţi 
Nu se aplică, GPL-ul nu poluează apa 
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Ref. Hazarduri specifice unor  

evenimente incidentale 

Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

6.4 

Lipsa separării substanţelor solubile 

în apă de cele solide din gazele de 

coş 

Nu se aplică 

6.5 

Lipsa măsurilor de limitare a 

extinderii norilor toxici (de ex: prin 

cortină de apă) 

Nu sunt măsuri eficiente aplicabile pentru limitarea extinderii norului de GPL format în urma unei eliberări accidentale. 

7. Distrugeri datorate eşecului eliminării substanţei 

7.1 
Sisteme insuficiente de reţinere a 

GPL-ului (cuve de retenţie) 
Nu se aplică 

7.2 

Lipsa sistemelor de tratare/ 

neutralizare a GPL - ului  colectat, 

rezultat în  urma evenimentului 

Nu se aplică 

7.3 
Nefuncţionarea eliminării termice a 

substanţei / lipsa faclei 
Nu se aplică 

7.4 

Eliminarea  necontrolată a 

substanţelor / deşeurilor periculoase  

colectate în recipientele de colectare 

lichid şi ape pluviale.  

Nu se aplică  

 

C. Hazarde generale externe 

Ref. Hazarde generale externe Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

1.  Distrugeri datorate unor catastrofe naturale 

1.1 
Protecţie insuficientă împotriva 

inundaţiilor 

- Creşterea nivelului Dunării 

- Ploi torenţiale şi de lungă durată 

- Inundarea 

amplasamentului cu 

avarii la instalaţii 

- Dig de apărare a incintei împotriva inundaţiilor, cu o 

lungime de 360 m, având cota la coronament +7,86 m MNS. 

- Sistem de canalizare pluvială  

1.2 
Protecţie insuficienta împotriva 

cutremurelor 

Lucrările de construcţii civile si industriale au fost proiectate pentru un coeficient dinamic corespunzător unei intensităţi a forţelor 

seismice de 8,5 pe scara MSK,  

1.3 Protecţie insuficientă Nu se  aplică. GPL îngheaţă la -138 
o
C. 
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Ref. Hazarde generale externe Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

contra fenomenelor 

meteorologice periculoase 

2. Distrugeri datorate sarcinilor termice externe sau impactului energetic 

2.1 
Protecţie insuficientă contra 

incendiilor/exploziilor externe 

Incendiu la vegetaţia uscată din 

vecinătatea amplasamentului 

- Extinderea incendiului 

la instalaţiile GPL, 

- Creşterea presiunii; 

- Explozie BLEVE. 

- Mijloace de primă intervenţie;  

- Pază permanentă pe amplasament; 

- Aplicarea Planului de intervenţie în caz de incendiu; 

- Anunţarea ISU. 

Aprinderea GPL eliberat  datorită 

unei surse de iniţiere din zona 

exterioară amplasamentului (mijloace 

de transport, aparate de comutaţie, foc 

deschis, etc) 

- A se vedea modelarea scenariilor tip Flash fire (dispersie inflamabilă); 

- Se recomandă elaborarea de proceduri de informare şi alarmare a vecinătăţilor în caz de 

avarie/accident; 

Explozie/incendiu în amplasamentul 

CITY GAS (efect Domino extern) 

- Amplasamentul CITY GAS este situat la o distanţă de cca. 300 m nord. Datorită 

distanţei se poate presupune că un accident în acest amplasament nu  se poate transmite 

în amplasamentul studiat decât în condiţii cu totul excepţionale; 

- Se recomandă să se elaboreze proceduri de informare reciprocă şi de colaborare în caz 

de avarie/accident. 

2.2 

Protecţie insuficientă contra 

fulgerelor sau a pericolelor datorate 

prezenţei liniilor de înaltă tensiune 

Descărcări electrice din atmosferă 

Aprinderea substanţei 

eliberate, urmată de 

explozie 

- Toate structurile înalte şi echipamentele de distribuţie a 

energiei electrice sunt protejate prin paratrăsnete şi mijloace 

de protecţie la supratensiune; 

- Verificări periodice, conform normativelor ale instalaţiilor 

de paratrăsnet. 

2.3 

Protecţie insuficientă contra unui eşec 

al conductelor ce conţin substanţe 

periculoase, care traversează zona 

amplasamentului. 

Nu este cazul, nu au fost identificate conducte externe care conţin substanţe periculoase şi care traversează amplasamentul 

3. Distrugeri datorate impactului cu un obiect solid  

3.1 

Protecţie insuficientă contra 

impactului datorat unor mijloace de 

transport sau a obiectelor alăturate 

- Impact cu un autovehicul  

- Distrugerea 

echipamentului; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

- Sunt prevăzute măsuri de protecţie a instalaţiilor contra 

impactului cu autovehiculele de ex: limitarea vitezei, bariere 

de limitare a înălţimii pentru zona cu estacade, marcarea 

zonelor de parcare şi acces pe rampa auto  de GPL etc. 
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Ref. Hazarde generale externe Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

3.2 

Protecţie insuficientă 

contra efectului de proiectil 

datorat unei explozii externe 

- Explozia unei cisterne cu GPL în 

afara amplasamentului 

- Distrugerea 

echipamentului; 

- Eliberare de GPL; 

- Incendiu; 

- Explozie. 

- Drumul de acces pe amplasament este un drum de incintă, 

cu accesul restricţionat şi limitare de viteză;  

- Accesul pe amplasament se face pe porţi de intrare 

menţinute închise şi cu acces controlat în punctele de control;  

- Serviciul de pază este permanent. 

4  Distrugeri datorate intruziunii unor persoane neautorizate 

4.1 
Protecţie insuficientă contra accesului 

unor persoane neautorizate 

Amplasamentul este securizat cu gard şi porţi de acces menţinute închise, paza este asigurată de o firmă specializată, planul de pază 

este avizat de secţia de poliţie. 

4.2 

Protecţie insuficientă a sistemelor 

critice împotriva intervenţiei 

persoanelor neautorizate (de ex: lipsa 

restricţiilor în vederea modificării 

unui sistem programabil de siguranţă) 

Modificarea parametrilor la încărcare / 

descărcare  

- Ieşirea 

 amplasamentului 

din starea de siguranţă; 

- Incendiu; 

- Explozie 

- Toate operaţiunile se execută de către personalul propriu 

autorizat; 

- Este prevăzut accesul restricţionat în staţia SCADA pe 

nivele de acces; 

4.3 
Management defectuos al serviciilor 

contractate pe amplasament 

Instruirea neadecvată a contractorilor - 

sistemul permiselor de lucru neadecvat. 

Ieşirea 

amplasamentului 

/instalaţiei din starea de 

siguranţă. 

- Personalul contractat este instruit înaintea accesului pe 

amplasament; 

- Sistemul permiselor de lucru este bine documentat si face 

parte din instructajul iniţial; 

- Numai contractorii autorizaţi vor fi admişi la lucru. 

5. Limitarea operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă datorită influenţelor externe 

5.1 
Lipsa accesului dedicat pentru 

serviciile / vehiculele de intervenţie 
 

- Scăderea eficienţei în 

limitarea efectelor 

accidentului; 

- Acces îngreunat. 

-  Este prevăzut drum de acces auto în zona instalaţiei. 

5.2 

Lipsa echipamentului de intervenţie, 

protecţie si a mijloacelor speciale de 

Stingere/neutralizare 

Nu sunt necesare mijloace speciale de stingere / neutralizare. 

5.3 Lipsa cooperării cu forţele externe 

- Planificare inadecvată; 

- Exerciţii de cooperare insuficiente 

/ inexistente; 

- Comunicare neadecvată 

Scăderea eficienţei 

acţiunilor de intervenţie 

- Planurile sunt întocmite, avizate şi aprobate conform 

prevederilor legale; 

- Grafice de testare ale exerciţiilor şi rapoarte de evaluare; 

- Sistemul de alarmare legat  la sistemul centralizat ISU 

Galaţi. 
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Ref. Hazarde generale externe Pericol specific amplasamentului 

(Cauză) 

Consecinţe potenţiale Măsuri de prevenire  

6. Comportament neadecvat al forţelor de intervenţie (interne şi externe) 

6.1 

Antrenament insuficient d. p. d. v. al 

comportării forţelor de intervenţie pe 

timpul situaţiilor de urgenţă 

- Cunoaşterea insuficientă a 

caracteristicilor GPL; 

- Cunoaşterea insuficientă a 

locaţiei şi a riscurilor amplasamentului; 

Scăderea eficienţei 

acţiunilor de intervenţie 

- Forţele de intervenţie proprii execută exerciţii 

şi antrenamente specifice conform planului de instruire; 

- Personalul este instruit conform OMAI 712/2005; 

- Sunt puse la dispoziţia autorităţilor informaţii despre 

amplasament şi despre substanţele periculoase existente prin 

Raportul de Securitate şi Planul de Urgenţă Internă; 

- Se menţin actualizate fişele tehnice de securitate pentru 

substanţele periculoase existente accesibil personalului şi 

forţelor de intervenţie.  

6.2 
Recunoaşterea /evaluarea neadecvată 

a pericolelor 

- Lipsa mijloacelor de detecţie / 

măsurarea concentraţiei de GPL în 

aer. 

Incendiu/Explozie 
- Echipele de intervenţie externe deţin echipamente pentru 

detectarea atmosferelor explozive. 

6.3 
Alarmare ineficienta în 

caz de urgenţă 

- Nefuncţionarea sistemului de 

alarmare propriu 

- Schema de alarmare este 

neadecvată; 

- Eşecul punerii în aplicare a 

schemei de alarmare; 

- Răspuns întârziat al 

forţelor de intervenţie; 

- Agravarea 

consecinţelor 

- Schema de alarmare se actualizează periodic, sau ori de 

câte ori este cazul; 

- Există procedură de aplicare a schemei de alarmare; 

- Alarmarea se testează prin exerciţii periodice; 

- Sirenele de pe amplasament au sursa de alimentare 

independentă. 
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 IV. A.1.2.2. Descriere sumară a unor  scenarii de accidente produse în amplasamente similare 

În Tabelul 4.a.3 sunt descrise o serie de scenarii de accidente produse în amplasamente similare 

Tabelul 4.a.3: Accidente produse în amplasamente similare 

Data şi locul Instalaţia Cauze Efecte Efect 

Domino 

Referinţa 

 

2 şi 3 June 1987, Port 

Lyon, Parc rezervoare 

Edouard Herriot, Franţa. 

Parc de rezervoare produse 

petroliere, Capacitate de 

stocare 400000mc  

Scurgere aditivi la o pompă, Instalaţie 

autorizată provizoriu, local.  Lucrări 

pt. noi  instalaţii de pompare, dig tăiat. 

Scântei produse la manevrarea unor 

cabluri electrice. Se produce un flash 

fire a vaporilor de aditivi eliberaţi. 

Focul pătrunde în interiorul unui 

rezervor din cuvă insuficient protejat 

şi provoacă o explozie puternică a 

acestuia. 

Aprindere în zona instalaţiei de pompare, 

urmată de explozii la rezervoare. 

Victime: Da 

Da, 

Cascada de 

explozii la 

rezervoare. 

 

ARIA 

Nr. 4998 

23 nov, 2003 

Oil terminal,  

Yokohama, Kanagawa, 

Japan 

Parc de rezervoare aferent unui 

terminal de produse petroliere.  

 

Rezervor benzină  

de 2000 mc. În 1987 rezervorul cu 

capac conic  pentru ţiţei, a fost 

schimbat la capac interior plutitor  

pentru benzină. 

Probabil scântei de la frecare metal pe 

metal. Fie etanşare distrusă fie o 

grindă interioară căzută.   

Se presupune că a pătruns aer din 

conducte, la pompare. Nu exista un 

sistem de a elimina gazele. 

Capacul plutitor din aluminiu a fost 

distrus, s-a ajuns la foc pe suprafaţa 

liberă a rezervorului. 

25 mc benzină au ars. 

Nu Japan Science 

and 

Technology 

Agency, 

Failure 

Knowledge 

Database 

 

 

17.07.2003, Depozit Port, 

OIL TERMINAL, 

Constanţa, România 

Rezervorul R20 pentru 

depozitare rezidii aflat în parcul 

de rezervoare cu produse 

petroliere 

În timpul unor lucrări de curăţire pe 

capacul rezervorului, se produce o 

explozie în interior urmată de 

aprinderea rezidiilor petroliere din 

rezervor. 

În urma expertizei a rezultat că 

explozia a fost cauzată de aprinderea 

Rezervorul avariat 

Victime: da, 3 răniţi şi un mort 

Nu Raport I.T.M. 

Constanţa 
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Data şi locul Instalaţia Cauze Efecte Efect 

Domino 

Referinţa 

 

sulfurilor piroforice depuse pe pereţii 

interiori ai rezervorului 

21 martie 2005 

Donges - [Loire 

Atlantique] 

France 

Staţie de încărcare GPL În timpul încărcării de GPL din 

rezervor în  4 vagoane concomitent 

datorită deplasării unuia din vagoane 

se rupe legătura de la cisternă la braţul 

de încărcare imediat după ieşirea din 

cisternă. Fluxul de GPL dinspre 

rezervor este oprit automat de valva de 

siguranţă(rămasă pe braţ fără a fi 

afectată) iar fluxul de gaz dinspre 

vagon este oprit manual de către 

operator prin declanşarea robinetului 

de siguranţa a cisternei. Buna 

funcţionare a valvelor de siguranţa a 

facut ca doar o mică cantitate de GPL 

să fie eliberată(cca 8 litri) şi să fie 

evitată o catastrofă. 

Ancheta a arătat că deplasarea 

necontrolată a cisternei (fiind şi o 

uşoară pantă pe linie) s-a produs din 

cauza ca frâna vagoanelor nu a 

funcţionat, saboţii au fost uitaţi să fie 

puşi şi vagoanele nu au fost verificate 

înainte de încărcare. 

De asemenea porţiunea ruptă de la 

cisternă avea o grosime mai mică 

decât cea normală datorită coroziunii 

Nu au fost efecte semnificative Nu ARIA nr. 

30831 

23 aprilie 2004 

Baden Wurttenberg - 

Germany 

Staţie de încărcare GPL 

aferentă unei rafinării 

În timpul încărcării de GPL din 

rezervor într-o autocisternă se rupe 

brusc legătura de la rezervor la 

autocisternă.  Fluxul de GPL atât 

dinspre rezervor cât şi dinspre cisternă 

Accidentul a dus la decesul şoferului 

Raportul accidentului a  fost difuzat la o 

serie de organisme interesate din 

Germania şi a dus la elaborarea unor 

proceduri şi echipamente de testare 

Nu ARIA nr. 

29590 
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Data şi locul Instalaţia Cauze Efecte Efect 

Domino 

Referinţa 

 

este oprit automat de valvele de 

siguranţă. O cantitate de cca 20 litri de 

GPL este eliberată şi se aprinde 

instantaneu. Şoferul autocisternei aflat 

la faţa locului este rănit grav ( ulterior 

a decedat). 

Ancheta a arătat că ruptura s-a produs 

din cauza uzurii avansate a unei 

îmbinări filetate de pe legătura de la 

braţul de încărcare la rezervor. 

rapidă a îmbinărilor filetate de acest gen, 

metoda fiind ulterior dezvoltată în Marea 

Britanie 

14 ianuarie 2002 

Cournon d’Auvergne – 

[Puy de Dome] 

France 

Depozit GPL În timpul unei operaţii de încărcare a 

avut loc o scurgere de GPL. Şeful de 

depozit alertat de zgomot a acţionat 

imediat butonul de urgenţă care a dus 

la închiderea tuturor valvelor de 

siguranţă, oprirea încărcării şi pornirea 

automată a instalaţiei de aspersoare 

fixe proiectate pentru a dilua norul de 

gaz. De asemenea acţionarea butonului 

de urgenţă a dus la oprirea alimentării 

cu energie electrică. Instalaţia a fost 

izolată complet şi norul de gaz nu a 

luat foc. 

Ancheta a arătat că scurgerea s-a 

produs din cauza ruperii unei legături 

flexibile pe partea de degazare a 

cisternei spre rezervor. Se 

menţionează că anterior accidentului 

degazarea se făcea în atmosferă când 

presiunea pe conductă era mult mai 

mică. În noile condiţii când degazarea 

s-a efectuat în rezervor legătura ar fi 

trebuit adaptată la noile condiţii de 

Nu au fost efecte semnificative datorită 

acţionării imediate a butonului de 

siguranţă şi izolării automate a instalaţiei 

 ARIA nr. 

21859 
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Data şi locul Instalaţia Cauze Efecte Efect 

Domino 

Referinţa 

 

presiune care nu au fost însă efectuată. 

5 iulie 1973, Kingman, 

SUA 

Staţie de transfer Droxol 

Propane 

O cisternă cu 127m
3
 propan lichid a 

fost cuplată pentru transfer la 2 

rezervoare. După cuplare unul din 

operatori a observat o mică scurgere 

de gaz pe care a încercat să o oprească 

utilizând o cheie. Se pare ca s-a produs 

o scânteie care a declanşat incendiul. 

Au fost alertaţi pompierii locali care 

au luat măsuri de răcire cu apă a 

cisternei (nu aveau echipament pentru 

a stinge focul). După 20 minute 

cisterna a explodat. Efectul exploziei a 

fost pe cca. 600 m zguduind tot oraşul 

(7500 locuitori), a fost resimţită până 

la o distanţă de 8 km. Mingea de foc a 

fost de 40-60m 

- 11 pompieri şi un civil au decedat 

(marea majoritate arşi); 

- peste 100 persoane au fost rănite şi au 

necesitat spitalizare. De remarcat că cu 

câteva minute înainte de explozie poliţia 

a îndepărtat o mare mulţime de spectatori 

aflaţi la o distanţă de cca 200 m de locul 

accidentului şi a blocat traficul în zonă; 

- 5 clădiri aflate în apropiere s-au aprins 

mărind numărul accidentaţilor; 

- incendiul a fost stins după 8 ore de 

intervenţie. 

Da, s-au aprins o 

serie de clădiri 

ARIA 6938 

4 ianuarie 1966,  

Rafinăria Feyzin (69), 

Sud de Lyon,  France 

Parc de rezervoare cu GPL cu 

capacitate de 13100mc 

Propan 4x1200mc 

Butan 4x2000mc 

Alături parcuri cu benzina, şi 

petrol jet. 

Nu s-a luat corect o proba de fund din 

sfera 443, s-a produs o scurgere de 

GPL. Operatorul se pare speriat nu a 

oprit scurgerea.  

S-a produs un nor gaze care s-a aprins 

de la maşinile care circulau  pe o 

autostradă din apropiere. 

S-a produs un incendiu sub sferă, s-au 

declanşat supapele de siguranţă care s-

au aprins şi apoi sfera a explodat 

BLEVE.  

Minge de foc de 250 m diametru până 

la 400 m înălţime. A urmat o explozie 

în lanţ a încă 5 sfere cu GPL 

 

- 18 morţi, 84 răniţi din care 49 

spitalizaţi. Apreciat ca o catastrofa în 

istoria industrială a Franţei. 

Schije aruncate pana la 800m, unele de 

80 tone pana la 250 m. Geamuri sparte 

până la 8 km. 

 

Da,  

- alte 5 sfere (si 

sfera 442 au 

explodat 

BLEVE); 

- două rezervoare 

cilindrice 

distruse; 

-  4 rezervoare cu 

capac flotant cu 

petrol jet, 1 

rezervor cu 

benzină toate 

distruse. 

 

ARIA 

Nr. 1 
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IV. A.1.2.4. Descrierea generală a scenariilor de accidente tipice specifice unui 

amplasament tip Terminal de produse petroliere şi GPL  

1. Scurgeri de substanţe periculoase  

În zona instalaţiilor dintr-un amplasament tip „Terminal de produse petroliere” se pot 

produce scurgeri de produse petroliere, petrochimice şi chimice precum şi de GPL emisii de 

cauzate de: 

- neetanşeităţi la pompe, flanşe, robineţi sau alte armături; 

- fisuri datorate unor solicitări mecanice: vibraţii, presiuni ridicate, contracţii cauzate 

de diferenţe de temperatură, cutremur, vânt puternic, coroziune sau/şi abraziune, defecte de 

material sau întreţinere necorespunzătoare; 

- antrenarea de rezidii petroliere de către apa de inundaţie urmată de eliberarea în 

mediu a apei contaminate;  

Apariţia unor scurgeri în instalaţiile tehnologice este favorizată de: 

-  numărul  relativ mare de utilaje şi alte echipamente: rezervoare, pompe şi conducte 

existente, cu un număr mare de îmbinări; 

- presiunile şi debitele relativ mari vehiculate pe traseele de conducte în special pe 

traseele de GPL; 

- descărcare/ încărcarea produselor din/în  mijloace de transport (echipamente mobile). 

Emisiile de vapori inflamabili sunt specifice în cazul depozitării şi vehiculării de 

produse cu volatilitate ridicată cum este  GPL –ul şi benzina. Motorina este formată din 

substanţe cu volatilitate mai scăzută care pot produce doar emisii reduse de compuşi volatili 

care, în cazul unor emisii în aer liber sunt repede dispersate în aerul atmosferic şi pot forma 

atmosfere explozive numai în imediata apropiere a sursei de emisie. Acestea se pot totuşi 

acumula în spaţii închise, neventilate, în care dispersia este limitată, aşa cum sunt interiorul 

rezervoarelor, în cisterne şi autocisterne precum şi casele de pompe amplasate în încăperi 

închise.  

Datorită dispersiei benzina dar mai ales GPL-ul poate forma nori de vapori inflamabili 

care se pot aprinde şi cu surse de aprindere aflate la distanţă faţă de sursa de emisie. În cazul 

unor scurgeri lichide de GPL acesta se va evapora cu viteză mare (scurgerea va fi bifazică) şi 

vaporii se vor dispersa în atmosferă. Fiind format din gaze grele vaporii de GPL, în lipsa unor 

curenţi atmosferici, au tendinţa de a rămâne la suprafaţa solului şi se acumula în spaţii cu un 

anumit grad de constrângere (încăperi, canale, rigole etc) putând forma atmosfere 

inflamabile/explozive în zona de dispersie a vaporilor inflamabili. 
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În cazul unor scurgeri lichide de produse petroliere acestea se vor scurge în sistemele 

de drenaj existente (sistemul de canalizare) sau în zone neprotejate când vor putea produce 

poluarea solului, a apei subterane şi a apei de suprafaţă.  

Scurgerile de produse petroliere şi de GPL sunt  periculoase din cauza: 

-  pericolului de incendiu şi explozie, GPL-ul fiind extrem de inflamabil, benzina fiind 

foarte inflamabilă iar motorina* şi celelalte produse vehiculate şi depozitate fiind 

combustibile. Vaporii produselor petroliere pot forma cu aerul atmosfere explozive; 

- pericolului de poluare a aerului cauzat în principal de prezenţa COV.  

- pericolul de intoxicare a personalului. Expunerea la concentraţii ridicate de produse 

petroliere pot să provoace intoxicaţii chiar dacă gradul de toxicitate al acestora nu este foarte 

ridicat (produsele petroliere nu sunt clasificate în categoria substanţelor toxice. Unele produse 

petroliere sunt etichetate cu simbolul “T” fiind cancerigene. Acestea nu intră din acest punct 

de vedere sub incidenţa Directivei Seveso).  

GPL-ul în concentraţie mare poate produce asfixierea  prin lipsire de oxigen. 

- pericolul de poluare a solului, apelor de suprafaţă şi stratului de apă subterană. 

Produsele petroliere sunt în marea lor majoritate clasificate ca periculoase pentru mediu. Din 

cauza efectelor pe care le pot produce asupra mediului, scurgerile în cantităţi mari de produse 

sau rezidii petroliere pot duce la poluări pe suprafeţe mari ale solului, stratului de apă 

subterană şi apa de suprafaţă. Astfel de efecte (asupra solului şi stratului de apă subteranş) se 

pot produce şi în timp, în cazul unor scurgeri de mai mică amploare dar repetate, din cauza 

biodegradabilităţii reduse a produselor petroliere. 

Notă* Criteriile pentru clasificarea lichidelor inflamabile au fost modificate de 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor 

şi a amestecurilor. Acest aspect va fi reglementat odată cu adoptarea noi directive Seveso 

care va implementa sistemul  GHS de clasificare şi etichetare a substanţelor periculoase. 

Scurgerile în sine de produse petroliere (care nu sunt urmate de incendii şi/sau 

explozii) sunt periculoase datorită poluării pe care o pot provoca. Ajunse în zone neprotejate 

direct sau ca şi contaminanţi în apa de inundaţie, în sol, ape de suprafaţă sau în stratul de apă 

subterană pot provoca poluări grave. 

 

2. Incendiile 

 În amplasament se pot produce incendii prin incendierea în interiorul unor 

echipamente cum sunt rezervoarele, cisternele şi autocisternele de produse petroliere precum 
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şi prin aprinderea  scurgerilor de lichide şi a norilor explozivi formaţi în urma unor emisii de 

vapori inflamabili. De asemenea incendiile pot urma unor explozii prin incendierea 

produsului eliberat în urma exploziei. Relevante pentru astfel de evenimente sunt incendiile 

tip „Pool fire” - când are loc incendierea unor „bălţi de lichid” (inclusiv incendiile în 

rezervoarele de depozitare, pe suprafaţa liberă a rezervorului sunt de tip „Pool fire”), 

incendiile tip „Flash fire“ şi incendiile tip „Jet fire“.  

În cazul unei scurgeri accidentale de GPL, dacă aprinderea nu are loc imediat, se va 

produce un fenomen de dispersie a vaporilor rezultaţi în urma scurgerii în atmosferă. Acest 

fenomen se produce atât la scurgerile din faza lichidă (datorită vaporizării aproape instantanee 

a lichidului) cât şi scurgerilor din faza de vapori. Se pot forma în acest mod nori de vapori 

inflamabili care să formeze atmosfere explozive, dacă concentraţia vaporilor în nor este mai 

mare decât limita inferioară de inflamabilitate (explozie): LFL sau LEL ("Lower Explosive or 

Flammable Limit). Din cauza neuniformităţilor din norul de vapori pot să apară condiţii de 

incendiu şi la concentraţii mai mici decât LFL, o concentraţie de ½ LFL fiind luată în 

considerare în acest sens. În cazul aprinderii unui nor de vapori/gaze inflamabile în dispersie 

atmosferică se produc incendii tip „Flash fire“.  Incendiile tip „Flash fire“ sunt incendii cu 

durată foarte mică de 2-3 secunde, corespunzătoare perioadei necesare pentru traversarea 

flăcărilor în norul de gaz, caracteristice aprinderii vaporilor sau gazelor în dispersie 

atmosferică. Aceste incendii însoţesc de regulă deflagraţiile de mică intensitate, care se pot 

produce în aer liber (în spaţii fără constrângeri). Pentru amplasament sunt relevante emisiile 

de vapori inflamabili în cazul unor scurgeri de GPL (produs cu volatilitate foarte ridicată) care 

poate forma nori explozivi şi în zone din exteriorul clădirilor (zone deschise). În anumite 

condiţii (defavorabile) se pot forma nori de gaze inflamabile şi în cazul scurgerilor de benzină 

care are în compoziţie cantităţi mari de produşi uşori volatili. 

Incendiile tip „Jet fire”- incendii tip jet de foc sunt caracteristice aprinderii unor 

scurgeri de gaze sau vapori sub presiune. Acestea se pot produce atunci când o scurgere de 

lichid, vapori/gaze sub presiune se aprinde imediat, focul arzând sub forma unui jet. Astfel de 

incendii sunt caracteristice aprinderii GPL-ului sub presiune. Funcţie de direcţia pe care are 

loc scurgerea, jetul de foc poate fi orizontal, oblic sau vertical. Cele mai periculoase sunt 

jeturile de foc orizontale deoarece acoperă o suprafaţă mai mare la un nivel apropiat solului, 

unde pot fi prezente persoane sau echipamente pe care le poate avaria. 

Sursele de aprindere pot fi:  

-  scurt circuite  produse la instalaţiile electrice, ca urmare a unor avarii sau defecţiuni; 
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-  scântei mecanice, electrice sau electrostatice. Cu toate că scânteile au energie foarte 

redusă acestea pot produce aprinderea produselor cu inflamabilitate foarte mare cum sunt 

GPL-ul şi benzina; 

- descărcări electrice atmosferice (trăsnete) pot produce aprinderea unor emisii de 

vapori inflamabili, cu transmiterea focului în interiorul echipamentelor sau/şi pot produce 

încălzirea părţilor metalice ale echipamentelor lovite de trăsnet, cu aprinderea produselor 

petroliere cu care acestea vin în contact; 

- focul deschis neautorizat, inclusiv prin acţiuni de sabotaj, acţiuni teroriste sau atac 

armat; 

- transmiterea focului de la focare de incendiu a unor elemente combustibile prezente 

în zona instalaţiilor cum sunt, resturile de vegetaţie uscată necurăţată, rezidii petroliere şi alte 

deşeuri combustibile; 

- transmiterea focului de la incendii la autocisternele utilizate pentru transport; 

- surse de reflexie sau concentrare a luminii cum sunt deşeurile strălucitoare, cioburi 

de sticlă, materiale plastice etc. care pot produce supraîncălziri locale cu aprinderea unor 

deşeuri combustibile; 

- transmiterea focului de la surse exterioare. 

Incendiile se pot produce în general în exteriorul echipamentelor prin aprinderea unor 

scurgeri de produse inflamabile. În interiorul unor echipamente se pot produce incendii doar 

acolo unde aerul necesar arderii este prezent, cum este cazul  rezervoarelor, cisternelor şi 

autocisternelor pentru produse petroliere lichide. Cisternele şi autocisternele de GPL fiind 

etanşe, sub presiune proprie de vapori, nu se aprind în interior. 

La rezervoarele cu membrană interioară flotantă riscul de aprindere în interior este mai 

redus decât la cele cu capac fix, datorită lipsei sau concentraţiei mult mai mici a vaporilor 

inflamabili în interiorul rezervorului. Aprinderea unor astfel de rezervoare poate totuşi să aibă 

loc din cauza neetanşeităţilor la membrana plutitoare sau atunci când sub membrana plutitoare 

există un spaţiu de vapori. Un astfel de spaţiu se poate forma dacă membrana plutitoare se 

înţepeneşte în interiorul rezervorului (şi nu mai pluteşte pe lichid) sau la începutul pompării în 

rezervor, când membrana interioară se sprijină pe suporţi. 

Incendiile în interiorul echipamentelor sunt de cele mai multe ori cu explozie şi în 

cazul rezervoarelor duc la „aruncarea capacului”, explozia fiind urmată de un incendiu violent 

pe suprafaţa rămasă liberă a rezervorului. Incendiile generalizate pe întreaga suprafaţă a 

rezervorului sunt dificil de stins, din cauza suprafeţei mari de ardere şi a dificultăţilor legate 
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de posibilitatea de înăbuşire cu spumă pe întreaga suprafaţă, în acelaşi timp. În timp, dacă 

incendiul din interiorul rezervorului nu este controlat, expunerea la foc poate duce la avarierea 

mantalei rezervorului, partea goală a mantalei (partea superioară a rezervorului fără lichid) 

având tendinţa datorită încălzirii excesive de „cădere în interior”. Pot să rămână astfel zone 

acoperite unde spuma utilizată la stingere să ajungă greu şi care să constituie ulterior focare de 

reizbucnire a incendiului. De asemenea, expunerea la foc poate duce la fisurarea mantalei cu 

scurgerea de produs incendiat în cuva de retenţie. 

Un caz particular al incendiilor la rezervoarele de depozitare a produselor petroliere 

este fenomenul „boil over”. Fenomenul se poate produce la rezervoarele incendiate care 

conţin o cantitate importantă de apă. În timpul incendiului, căldura produsă de acesta se 

transmite de la suprafaţa lichidului care arde spre starturile inferioare ale rezervorului, 

provocând acumularea de vapori de apă şi, în final, expulzarea acestora prin stratul de produs 

petrolier. Antrenarea în exterior a unei cantităţi însemnate de produs incendiat duce la 

amplificarea accidentului prin extinderea incendiului în exterior, în cuva de retenţie. 

Fenomenul este similar cu o explozie şi poate duce la fisurarea mantalei rezervorului. Apa 

acumulată în rezervor poate proveni ca impuritate, din apa de stingere utilizată în exces, din 

apa de ploaie scursă accidental în rezervor. 

În Gospodăria de GPL, operaţiile cele mai expuse la incendiu sunt încărcarea şi 

descărcarea din mijloace mobile (cisterne,autocisterne, nave) din cauza manevrelor manuale 

care trebuie efectuate la încărcare/descărcare: cuplări/decuplări de furtune. La aceste operaţii 

pot să apară erori umane care să ducă la scurgeri de GPL şi ulterior la incendiu. Incendiile de 

GPL se pot dezvolta foarte repede din cauza inflamabilităţii foarte mari a produsului şi a 

presiunilor mari existente, pot implica în cazuri grave cisternele/autocisternele de GPL şi în 

final pot produce explozia BLEVE a acestora. 

Incendiile de amploare sunt iniţiate de cele mai multe ori prin aprinderea unor cantităţi 

mici de produse (începuturi de incendiu) care pot fi repede stinse cu echipamentele existente 

la fiecare loc de muncă. Incendiile de mare gravitate se pot produce prin amplificarea unor 

începuturi de incendiu dacă nu se iau în timp scurt măsuri de limitare şi protecţie pentru 

punerea sub control şi stingerea incendiului. De asemenea, incendii de amploare se pot 

produce în urma unor explozii, când cantităţi mari de produs inflamabil eliberat în urma 

exploziei pot fi implicate în incendiu. În aprecierea gravităţii unui incendiu sunt relevante 

cantitatea şi natura produsului incendiat, suprafaţa incendiată, viteza cu care acesta evoluează 

şi pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru echipamentele şi instalaţiile învecinate. 
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Cantitatea şi natura produsului incendiat indică potenţialul de foc al incendiului, suprafaţa 

incendiată este relevantă pentru acţiunea de stingere (cu cât un incendiu are loc pe o suprafaţă 

mai mare cu atât este mai greu de stins), viteza de evoluţie este importantă pentru rapiditatea 

cu care trebuie luate măsuri de protecţie şi intervenţie iar pericolul potenţial faţă de 

echipamentele şi instalaţiile învecinate este important din cauza posibilităţi de extindere şi 

amplificare a accidentului. 

Incendiile sunt periculoase datorită radiaţiei termice pe care o provoacă, poluării 

atmosferice cu gaze de ardere şi fum, precum şi poluării cu resturile rezultate în urma 

incendiului. Radiaţia termică poate provoca accidentarea gravă a personalului de operare şi 

intervenţie precum şi avarierea utilajelor şi echipamentelor, cauzată de expunerea la foc şi 

temperaturi ridicate, cu amplificarea accidentului prin extinderea zonei incendiate şi 

provocarea de explozii. 

 

 3. Exploziile 

În amplasamentele tip terminal de produse petroliere şi GPL  se pot produce explozii 

prin formarea şi aprinderea de amestecuri explozive vapori inflamabili – aer şi explozii  tip 

BLEVE (la Gospodăria de GPL). 

Formarea amestecurilor explozive este posibilă prin vaporizarea unor scurgeri lichide 

cu volatilitate ridicată, prin scurgeri  sub formă de vapori precum şi în interiorul 

rezervoarelor, cisternelor şi autocisternelor în care aerul este prezent deasupra suprafeţei 

lichidului.  

Atmosferele explozive se formează atunci când concentraţia vaporilor inflamabili în 

aer este în limitele de explozie (limita inferioară de explozie - LEL şi limita superioară de 

explozie - UEL). În realitate, se pot produce explozii şi dacă concentraţia vaporilor este în 

afara limitelor de explozie, datorită turbulenţelor şi neuniformităţilor din norul exploziv. 

Capacitatea lichidelor inflamabile de a forma atmosfere explozive, depinde de natura acestora 

şi de volatilitate. Cu cât un lichid este mai volatil, cu atât cantitatea de vapori care se vor 

forma este mai mare. În amplasament GPL-ul şi benzina au cea mai mare capacitate de a 

forma atmosfere explozive, deoarece conţin compuşi uşori care se pot evapora în timp scurt. 

Motorina poate forma atmosfere explozive doar la temperaturi nu foarte scăzute şi în spaţii 

bine închise, fără ventilaţie, cum sunt rezervoarele sau interiorul cisternelor şi autocisternelor.  

La contactul acestora cu o sursă de foc sau scânteie se pot produce explozii tip VCE („vapor 

cloud explosion” - explozie în nor de vapori). Aceste explozii sunt explozii chimice provocate 
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de arderea cu viteză mare a componenţilor şi transformarea unei părţi a energiei produse, în 

undă de presiune. Funcţie de viteza de ardere, se pot produce: 

- detonaţii – explozii de mare intensitate (când viteza de ardere este mare); 

- deflagraţii – explozii de intensitate redusă (când viteza de ardere este redusă). 

În cazul unei explozii, se poate produce accidentarea gravă a personalului de operare 

sau intervenţie surprins de suflul exploziei şi de radiaţia termică asociată. De asemenea se pot 

produce avarii însemnate la utilaje şi instalaţii. Explozia poate fi urmată de un incendiu 

violent a substanţelor inflamabile eliberate în urma avarierii instalaţiilor. 

Principala caracteristică a exploziei este suprapresiunea în frontul undei de şoc – suflul 

exploziei. Puterea exploziei este funcţie de: 

- natura şi cantitatea substanţei existente în norul exploziv. Natura substanţei din norul 

exploziv influenţează viteza de ardere prin caracteristicile fizico-chimice ale acesteia iar 

cantitatea determină mărimea norului exploziv; 

- configuraţia spaţiului din interiorul norului. Cu cât spaţiul este mai aglomerat, cu 

distanţe între utilaje şi echipamente mai mici şi cu existenţa unor pereţi care limitează 

dispersia: spaţii închise sau cu pereţi laterali sau/şi acoperişuri, cu atât puterea exploziei este 

mai mare. Un anumit grad de constrângere a spaţiului este deci necesar pentru a crea 

condiţiile de producere a unei explozii relativ puternice. În cadrul instalaţiilor  din 

amplasament, condiţiile de producere a unei explozii relativ puternice pot exista, din punct de 

vedere a configuraţiei spaţiale, în interiorul rezervoarelor cu capac fix, cisterne şi autocisterne,  

precum şi în casele de pompe. De asemenea se mai pot produce explozii în interiorul 

sistemului de canalizare prin acumularea de vapori inflamabili, uneori chiar în zone 

îndepărtate de sursa de scurgere. În spaţii deschise, unde nu sunt elemente care să favorizeze 

acumularea de vapori, atmosfere explozive se pot forma în cazul unor emisii mari de vapori 

inflamabili (de exemplu în cazul unor scurgeri de GPL), în acest caz producându-se datorită 

lipsei de constrângere a spaţiului, deflagraţii de mică intensitate, însoţite de incendii tip „flash 

fire”.  În cazul exploziilor de putere mică (deflagraţii de mică intensitate), efectul produs de 

radiaţia termică a incendiului care însoţeşte explozia (incendiu tip Flash fire) este mai 

însemnat decât suflul exploziei (se manifestă pe distanţă şi are efecte mai mari).  

- sursa de aprindere. Surse puternice de aprindere care măresc puterea exploziei sunt 

exploziile amorsate de mijloace explozive (încărcături explozive) şi exploziile prealabile 

produse de o aprindere cu o sursă cu energie scăzută cum ar fi explozia în interiorul unei 

încăperi amorsate de o explozie prealabilă în exteriorul clădirii (de exemplu explozia unor 
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acumulări accidentale de gaze în clădiri amorsate de o deflagraţie de mică intensitate în 

exteriorul încăperii). Fenomenul invers de amorsare a unei explozii în exteriorul clădirii de la 

o explozie în interiorul acesteia este de asemenea posibil.  

 Surse de aprindere cu energie scăzută sunt considerate focul deschis, scânteile, scurt 

circuitele şi suprafeţele fierbinţi.  

Explozia tip BLEVE („boiling liquid expanding vapour explosion”) - explozie prin 

expansiunea vaporilor unui lichid în fierbere,  este tipică la gazele lichefiate aflate la o 

temperatură superioară celei de fierbere.  În primă fază are loc depresurizare bruscă a 

rezervorului (sau altui tip de echipament similar cum sunt cisternele şi autocisternele de GPL) 

care duce la o vaporizare masivă a lichidului din vas, având ca rezultat, în faza a doua, o 

creştere foarte mare a presiunii (se produce o “explozie” a presiunii) care va duce la explozia 

echipamentului cu formare de  “fire ball” (minge de foc). Explozia tip BLEVE este 

considerată o explozie mecanică prin suprapresurizare şi deci nu este o explozie chimică prin 

crearea unui mediu exploziv vapori-aer. Fenomenul BLEVE este deosebit de complex, fiind 

format în principal din două părţi care se succed aproape instantaneu: explozia propriu zisă 

produsă prin suprapresurizare cauzată de o depresurizare bruscă şi formarea de “fire ball”. 

“Fire ball” este de fapt un “Flash fire” sub formă apropiată de o sferă produs prin aprinderea 

vaporilor eliberaţi brusc de explozia BLEVE.  De cele mai multe ori, depresurizarea bruscă a 

rezervorului are loc în cazul implicării într-un incendiu exterior când, din cauza temperaturii 

are lor creşterea presiunii din interior, concomitent cu slăbirea materialului de construcţie 

(încălzirea este mai mare în zona de vapori a recipientului), ca urmare a expunerii directe la 

foc, care poate duce la formarea unei fisuri suficient de mari care să depresurizeze brusc 

rezervorul. Din aceste motive principala măsură care trebuie luată în cazul implicării unei 

cisterne/autocisterne de GPL într-un incendiu este răcirea cu apă pentru protecţia corpului 

rezervorului de GPL contra temperaturilor ridicate, răcirea conţinutului şi scăderea presiunii. 

În afara exploziilor produse prin implicarea cisternelor/autocisternelor în incendiu  se mai pot 

produce explozii BLEVE  în cazul când depresurizarea bruscă este provocată de apariţia 

accidentală a unei spărturi de mari dimensiuni. Astfel de spărturi pot fi cauzate de coliziuni 

puternice, ruperea unor ştuţuri de dimensiuni mari, fisuri cauzate de coroziune, etc. 

Exploziile tip BLEVE sunt considerate cele mai grave accidente (accidente 

catastrofice) care se pot produce la gazele lichefiate. Acestea sunt foarte periculoase deoarece 

se produc pe neaşteptate, de regulă în timpul acţiunii de intervenţie pentru stingerea 

incendiului (este necesar un timp de la declanşarea incendiului şi până la explozia 
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echipamentului) şi provoacă degajarea într-un timp foarte scurt a unei cantităţi mari de 

energie sub formă de  “fire ball”, a undei de şoc şi a unor bucăţi aruncate din corpul 

rezervorului. La exploziile BLEVE energia “fire ball” are de regulă efectele cele mai 

însemnate. 

 

IV. A.1.2.5  Analiza calitativă a riscurilor  

Din Analiza preliminară de hazard rezultă că o serie de hazarde pot duce la accidente 

majore. Pentru analiza cantitativă de risc (analiza consecinţelor), au fost selectate scenarii de 

accidente posibile, în condiţii rezonabile. Scenarii de accidente identificate în analiza preliminară 

sunt: 

- Incendiu/explozie la rezervoarele de depozitare produse petroliere; 

- Incendiu/explozie la casele de pompe produse petroliere; 

- Incendiu/explozie la rampele de încărcare/descărcare produse petroliere; 

- Scurgeri de produse petroliere la rampele de încărcare/descărcare; 

- Scurgeri de produse petroliere din rezervoare; 

- Scurgeri de produse petroliere la descărcarea/încărcarea din/în nave; 

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la descărcarea din nave; 

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la rampele de încărcare/descărcare CF şi auto; 

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la compresorul de GPL; 

- Explozia BLEVE a unei cisterne/autocisterne de GPL. 

În Tabelul  4.a.5 este prezentată descrierea scenariilor de accidente cu efecte şi cauze 

posibile. 
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Tabel 4.a.5: Descrierea scenariilor de accidente identificate 

Nr. 

crt. 

Scenariu Cauze Efecte  

1 Incendiu/explozie la 

rezervoarele de depozitare 

produse petroliere 

- Aprinderea produsului depozitat 

în interiorul rezervoarelor; 

- Aprinderea unor scurgeri în 

exterior. 

Surse potenţiale de aprindere: 

- foc deschis neautorizat în 

timpul lucrărilor de mentenanţă 

sau intervenţie; 

-  scântei electrice, mecanice 

şi electrostatice în timpul lucrărilor 

de mentenanţă sau intervenţie, la 

luarea de probe sau la măsurarea 

manuală a nivelului; 

- acumulări electrostatice în 

interior; 

- descărcări electrice 

atmosferice; 

- transmiterea focului de la 

un incendiu sau explozie la o 

instalaţie învecinată. 

- Accidentare personal; 

- Avariere rezervoare şi 

instalaţie aferentă; 

- Poluare cu resturi 

rezultate din incendiu; 

- Dispersii toxice de gaze 

de ardere şi fum; 

- Extinderea incendiului 

la rezervoarele alăturate. 

2 Incendiu/explozie la 

casele de pompe produse 

petroliere 

- Aprinderea scurgerilor de 

produse petroliere produse la 

pompe 

Surse potenţiale de aprindere: 

- scântei mecanice, electrice 

şi electrostatice la lucrări  de 

mentenanţă; 

- lucru cu foc deschis 

neautorizat; 

- scurt circuite 

electrice/incendiu la instalaţia 

electrică; 

- supraîncălzirea pompei 

datorită unor avarii sau funcţionări 

anormale 

- transmiterea focului de la 

un incendiu sau explozie la o 

instalaţie învecinată; 

 

- Avarierea 

echipamentelor şi 

construcţiei; 

- Accidentarea 

personalului de operare/ 

intervenţie; 

- Emisii de gaze de ardere 

şi fum; 

 - Poluarea solului cu 

resturi din incendiu. 
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Nr. 

crt. 

Scenariu Cauze Efecte  

3 Incendiu/explozie la 

rampele de 

încărcare/descărcare 

produse petroliere  

- Aprinderea scurgerilor de 

produse; 

- Aprinderea în interiorul 

cisternei/autocisternei; 

Surse potenţiale de aprindere: 

- lucru cu foc deschis 

neautorizat; 

- descărcări electrostatice 

de la legături de echipotenţial 

lipsă sau imperfecte; 
- incendii prealabile la 

autocisternă; 

- scântei produse prin lovire; 

- supraîncălziri locale 

produse prin reflexie sau 

concentrarea luminii; 

- descărcări electrostatice în 

cisterne/autocisterne; 

- transmiterea focului de la un 

incendiu în zona învecinată; 

- aprinderea din exterior de la 

scântei produse la mijloace auto. 

- Accidentare personal; 

- Dispersii toxice de fum 

şi gaze de ardere; 

- Poluarea solului cu 

resturi din incendiu; 

- Extinderea incendiului 

la alte cisterne sau zone 

învecinate. 

 

4 Scurgeri de produse 

petroliere la rampele de 

încărcare/descărcare. 
 

-  Erori de cuplare; 

- Supraumplerea 

cisternelor/autocisternelor; 

- Solicitări mecanice mari: 

coliziunea mijloacelor de 

transport, deplasarea mijlocului de 

transport soldată cu avaria 

conexiunilor; 

- Coroziune avansată a 

echipamentelor în zona de cuplare; 

- Defecte de material sau de 

construcţie a cuplajelor şi 

elementelor de legătură; 

- Acţiuni ale persoanelor 

neautorizate. 

- Poluarea solului şi apei 

subterane 

- Intoxicare personal 

- Incendiu/ 

explozie 

5 Scurgeri de produse 

petroliere din rezervoare 

- Coroziune avansată; 

- Solicitări mecanice mari 

provocate de cutremur; 

- Defecte de material sau calitatea 

lucrărilor de 

construcţie/mentenanţă; 

- Acţiuni ale persoanelor 

neautorizate; 

- Supraumplerea soldată cu 

deversarea produsului din 

rezervor; 

- Lucrării neautorizate sau 

neglijente. 

- Poluarea solului şi apei 

subterane; 

- Intoxicare personal; 

- Incendiu/ 

Explozie. 
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Nr. 

crt. 

Scenariu Cauze Efecte  

6 Scurgeri de produse 

petroliere la 

descărcarea/încărcarea 

din/în nave. 
 

- Avarii la conexiuni; 

- Solicitări mecanice mari: 

coliziuni, deplasări ale navei 

soldate cu ruperea/smulgerea 

furtunelor; 

- Erori de cuplare. 

 

- Poluarea apei de 

suprafaţă(Dunăre); 

- Poluare sol în zona de 

avarie; 

- Incendiu/ 

Explozie. 

7 Scurgeri de GPL cu 

incendiu/explozie la 

descărcarea din nave 

- Avarii la conexiuni(furtunuri de 

legătură) cauzate de deplasarea 

necontrolată a navei; 

- Defecte de material sau de 

construcţie a cuplajelor şi 

elementelor de legătură 

- Erori de cuplare. 

Aprinderea scurgerilor de GPL 

Surse de aprindere: 

- foc deschis neautorizat; 

-  scântei mecanice, electrice 

sau electrostatice produse în 

timpul operaţiilor de oprire a 

scurgerii; 

- scântei produse pe nava de 

transport; 

- scântei mecanice produse prin 

coliziunea navei cu corpuri 

dure; 

- scântei mecanice de la scule şi 

echipamente neautorizate 

pentru zona ex utilizate în 

timpul operaţiilor de 

cupare/decuplare; 

- descărcări electrostatice de la 

legături de echipotenţial lipsă 

sau imperfecte. 

- Incendiu/ 

Explozie; 

- Accidentare personal 

prin asfixiere. 
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Nr. 

crt. 

Scenariu Cauze Efecte  

8 Scurgeri de GPL cu 

incendiu/explozie  la 

rampele de 

încărcare/descărcare CF 

şi auto 

- Avarii la conexiuni(furtunuri de 

legătură) cauzate de deplasarea 

necontrolată a cisternei/ 

autocisternei; 

- Erori de cuplare; 

- Solicitări mecanice mari: 

coliziunea mijloacelor de 

transport, deplasarea mijlocului de 

transport soldată cu avaria 

conexiunilor; 

- Coroziune avansată a 

echipamentelor în zona de cuplare; 

- Defecte de material sau de 

construcţie a cuplajelor şi 

elementelor de legătură; 

- Acţiuni ale persoanelor 

neautorizate. 

Aprinderea  scurgerilor de GPL 

Surse de aprindere: 

- foc deschis neautorizat; 

-  scântei mecanice, electrice 

sau electrostatice produse în 

timpul operaţiilor de oprire a 

scurgerii; 

- scântei produse la autocisternă 

- incendiu la motorul 

autocisternei; 

- scântei de la aparatura de 

comutaţie defectă sau în 

construcţie normală; 

- scântei mecanice de la scule şi 

echipamente neautorizate 

pentru zona, ex. în timpul 

operaţiilor de cupare/decuplare; 

- descărcări electrostatice de la 

legături de echipotenţial lipsă 

sau imperfecte; 
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Nr. 

crt. 

Scenariu Cauze Efecte  

9 Scurgeri de GPL cu 

incendiu/explozie la 

compresorul de GPL 

- Avarii la etanşări 

- Avarii la compresor; 

Aprinderea  scurgerilor de GPL 

Surse de aprindere: 

- foc deschis neautorizat; 

-  scântei mecanice, electrice 

sau electrostatice produse în 

timpul operaţiilor de oprire a 

scurgerii; 

- incendiu la motorul 

compresorului; 

- scurt circuite la instalaţia 

electrică de alimentare a 

compresorului; 

- scântei mecanice produse de 

avarii la compresor; 

- supraîncălziri ale unor 

componente ca urmare a unor 

avarii la compresor; 

- descărcări electrostatice de la 

legături de echipotenţial lipsă 

sau imperfecte; 
 

 

10 Explozia BLEVE a unei 

cisterne/autocisterne de 

GPL 

- Implicarea 

cisternelor/autocisternelor în 

incendiu; 

- Fisuri (spărturi) mari provocate 

prin coliziune sau coroziune 

avansată.. 

- Avarierea 

echipamentelor implicate 

în explozie/incendiu; 

- Accidentare personal; 

- Extinderea incendiului 

ca urmare a avarierii 

echipamentelor implicate 

în explozie; 

- Transmiterea focului în 

alte zone ale 

amplasamentului. 

 

Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii desfăşurate în cadrul amplasamentului, 

s-a procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor 

şi de probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu 

fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate 

nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de  impactul potenţial, de măsurile de 

prevenire prevăzute şi istoricul accidentelor produse. În Tabelele 4.a.6 şi 4.a.7 este prezentată 

matricea de evaluare a riscului.  
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Tabel 4.a.6: Matricea de evaluare a riscului 

Nr. 

scen. 
Scenariu Probabilitate Gravitate Risc 

1 
Incendiu/explozie la rezervoarele de 

depozitare produse petroliere 
1 5 5 

2 
Incendiu/explozie la casele de pompe produse 

petroliere 
2 3 6 

3 
Incendiu/explozie la rampele de 

încărcare/descărcare produse petroliere  
2 4 8 

4 
Scurgeri de produse petroliere la rampele de 

încărcare/descărcare 
3 2 6 

5 Scurgeri de produse petroliere din rezervoare 2 2 4 

6 
Scurgeri de produse petroliere la 

descărcarea/încărcarea din/în nave 
2 4  8 

7 
Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la 

descărcarea din nave 
2 4  8 

8 
Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la 

rampele de încărcare/descărcare CF şi auto 
2 4 8 

9 
Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la 

compresorul de GPL 
2 4 8 

10 
Explozia BLEVE a unei cisterne/autocisterne 

de GPL 
1 5 5 

 

Tabel 4.a.7 

 Consecinţe 

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
it

a
te

 Improbabil   1     1, 10 

Izolat 2 
 5,  2 

3, 6, 7, 

8, 9 
 

Ocazional 3  4,     

Probabil 4      

Frecvent 5      

 

 

IV. A.1.2.5 Concluzii rezultate în urma Analizei preliminare a riscurilor 

În urma analizei preliminare a riscurilor a rezultat că  următoarele scenarii de accident 

pot avea consecinţe majore: 

- Incendiu/explozie la rezervoarele de depozitare produse petroliere; 

- Incendiu/explozie la rampele de încărcare/descărcare produse petroliere; 
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- Scurgeri de produse petroliere la descărcarea/încărcarea din/în nave;  

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la descărcarea din nave; 

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la rampele de încărcare/descărcare CF şi auto; 

- Scurgeri de GPL cu incendiu/explozie la compresorul de GPL; 

- Explozia BLEVE a unei cisterne/autocisterne de GPL. 

Scurgerile de produse petroliere care nu sunt urmate de incendiu (cu excepţia 

scurgerilor în Dunăre) prezintă riscuri reduse de accident major, datorită măsurilor de 

protecţie existente: cuve de retenţie protejate la rezervoare, reţea de canalizare pentru apele 

impurificate cu separator de produse petroliere. Acest tip de accidente pot avea însă urmări 

grave în timp, chiar în cazul unor scurgeri aparent minore dar repetate, din cauza potenţialului 

de acumulare şi a biodegradabilităţii reduse a produselor petroliere în sol şi apa subterană. 

Scurgerile accidentale de produse petroliere în Dunăre reprezintă un risc relativ ridicat 

din cauza sensibilităţii specifice a unui astfel de receptor, a debitelor şi cantităţilor relativ mari 

vehiculate la fiecare încărcare/descărcare de nave precum şi a manevrelor manuale care 

trebuie efectuate la astfel de operaţiuni. 
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IV.B Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore 

identificate 

Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate se 

face în scopul furnizării de date privind intervenţia pe amplasament, planificării de urgenţă şi 

panificării teritoriale în zona amplasamentului. 

Pentru evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore 

identificate în raport, au fost utilizate metode cantitative de evaluare a riscurilor, de analiză a 

consecinţelor prin modelare unor scenarii de accidente majore de tip incendii şi explozii şi  

„Metoda indicelui DOW”. 

 

IV.B.1 Evaluarea cantitativă a  riscurilor 

IV.B.1.1 Analiza consecinţelor 

IV.B.1.1.1 Descrierea metodologiei utilizate pentru analiza consecinţelor 

Metodologia de analiză a consecinţelor, se bazează pe evaluarea consecinţelor unor 

posibile accidente, fără a se cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitând 

astfel analiza incertitudinilor inerente care apar la cuantificarea explicită a frecvenţelor de 

producere a accidentelor potenţiale. 

Consecinţele accidentelor sunt luate în considerare cantitativ, prin calculul distanţei în 

care mărimea fizică ce descrie consecinţe (radiaţia termică, concentraţie, energia radiantă) 

atinge o valoare (prag) limită corespunzător începutului manifestării efectelor nedorite. 

Trebuie menţionat că în legislaţia naţională nu sunt adoptate încă astfel de valori, pragurile 

utilizate în prezenta lucrare sunt conform ghidurilor: „Ghid pentru evaluarea Rapoartelor de 

Securitate”, şi „Ghid de planificare teritorială în contextul directivelor Seveso” publicate de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U).  

Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care 

defineşte accidentul analizat şi valoarea indicatorului specific determinat.  

- Daunele produse funcţie de intensitatea radiaţiei termice în cazul unui incendiu sunt 

prezentate sumar în Tabel 4.b.1 
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Tabel 4.b.1. Daune provocate de radiaţia termică la incendiu 

Intensitatea radiaţiei termice  

(KW/m
2
) 

Tipul daunei 

37,5 

Distrugerea echipamentelor de proces. 100 % decese 

la expunere de 1 min, 1% decese pentru expunere de 

10 secunde. Explozia cisternelor cu gaze lichefiate sau 

carburanţi, în ciuda răcirii. 

 

 

25,0 

Energia minimă pentru aprinderea pădurii la o 

expunere îndelungată fără flacără. 100 % decese la 

expunere de 1 min,  leziuni (răniri) serioase pentru 

expunere de 10 secunde. 

 

12,5 

Energia minimă pentru aprinderea pădurii la expunere 

cu flacără. 1 % decese la expunere de 1 min , arsuri de 

gradul I pentru expunere de 10 secunde. Cisternele  şi 

rezervoarele trebuie răcite. 

8 Pompierii au nevoie de îmbrăcăminte specială. 

5 Apar vezicule pe piele. 

4,5 Dureri cauzate dacă expunerea este mai mare de 20 

sec. dar ulceraţiile (băşicarea) sunt puţin probabile  

1,6 Cauzează disconfort de scurtă durată pentru expuneri 

de lungă durată. 

 

Valorile de prag utilizate conform ghidurilor anterior  menţionate au fost următoarele: 

Pentru valoarea radiaţiei termice la incendiu: 

- 12,5 kW/m
2
 pentru zona cu mortalitate ridicată, pentru efect Domino şi de planificare 

teritorială; 

- 7 kW/m
2
 pentru zona cu început de letalitate;  

- 5 kW/m
2
 pentru zona cu leziuni ireversibile;  

- 2,5 kW/m
2
 pentru zona cu leziuni reversibile. 

 

- Pentru incendiile tip „flash fire”: 

  - Limita inferioară de inflamabilitate sau explozie (LFL sau LEL) pentru zona 

cu mortalitate ridicată şi de planificare teritorială; 

  - ½ (LFL sau LEL) pentru zona cu început de letalitate.  

- Pentru explozii BLEVE: 

  - Raza Fire ball pentru zona cu mortalitate ridicată şi de planificare teritorială; 

  - 350 kJ/m
2
 pentru zona cu început de letalitate; 

  - 200 kJ/m
2
 pentru zona cu răni ireversibile.  
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La stabilirea valorilor de prag pentru planificarea teritorială s-au luat în considerare 

criteriile de selecţie conform ghidului de planificare teritorială anterior menţionat, astfel 

(Tabel 3 din Ghid de planificare teritorială în contextul directivelor Seveso): 

- Depozit existent din Clasa I de depozitare (depozit cu risc mic – primul nivel de 

risc); 

- Categoria E a terenurilor din jur (Teren cu spaţii industriale); 

- Unitate nouă de depozitare. Cu toate că în amplasament doar Gospodăria de GPL 

este o unitate nouă, restul terminalelor fiind în funcţiune de mai mult timp, s-a ales varianta 

pentru o unitate nouă de depozitare fiind mai defavorabilă (condiţii de planificare teritorială 

mai stricte) şi deoarece la modul general o instalaţie de GPL necesită distanţe de siguranţă 

mai mari decât o instalaţie tip depozit de produse petroliere. 

Tabel 3 Unitate nouă de depozitare 

Clasa depozit Categorii de efecte 

 Grad mare de 

letalitate 

Grad mic de 

letalitate 

Răni 

netratabile 

Răni tratabile 

I EF DEF CDEF ABCDEF 

II F EF DEF BCDEF 

III F F EF CDEF 

 

Pentru modelarea scenariile cu incendii şi explozii a fost utilizat programul 

EFFECTS,  Enviromental and Industrial Safety care este elaborat pentru analiza efectelor 

accidentelor industriale şi analiza consecinţelor. Programul a fost realizat de firma TNO Built 

Environment and Geosciences - Olanda iar modelele programului se bazează pe „Yellow 

Book”, recunoscută internaţional ca standard în elaborarea analizelor de risc.  

Pentru incendii,  luând în considerare specificul depozitării şi evoluţia previzibilă a 

unui eventual accident s-a utilizat modelul de scenariu „pool fire” (incendiu pe „baltă” de 

produs inflamabil), considerând suprafaţa liberă a produsului ca fiind cea incendiată. 

Deoarece instalaţiile din Gospodăria de GPL sunt în aer liber şi deci în cazul unei 

scurgeri accidentale de GPL nu există condiţii de producere a unei explozii puternice, s-a 

utilizat modelul „Flash fire”.  Pentru incendiile tip „Flash fire” s-au calculat distanţele 

maxime la care pot să apară condiţii de incendiu în norul de vapori rezultaţi în urma unei 

scurgeri de GPL. 

Pentru explozii la cisternele şi autocisternele de GPL s-a utilizat modelul BLEVE cu 

formare de „Fire ball”. 
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Pentru evaluarea consecinţelor, următoarele scenarii au fost selectate: 

1. Incendiu la rezervorul de motorină R4: 

 - 1a. Incendiu pe suprafaţa liberă a rezervorului după avarierea capacului; 

 - 1b. Incendiu în cuva de retenţie ca urmare a deversării lichidului incendiat în 

cuvă; 

2. Incendiu la rezervorul de benzină R5: 

 - 2a. Incendiu pe suprafaţa liberă a rezervorului după avarierea capacului; 

 - 2b. Incendiu în cuva de retenţie ca urmare a deversării lichidului incendiat în 

cuvă; 

3. Incendiu la rezervorul de benzină T2: 

 - 2a. Incendiu pe suprafaţa liberă a rezervorului după avarierea capacului; 

 - 2b. Incendiu în cuva de retenţie ca urmare a deversării lichidului incendiat în 

cuvă; 

4. Scurgere de GPL la rampa CF de încărcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui 

furtun de încărcare; 

5. Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun de descărcare pe traseul de lichid; 

6. Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun pe traseul de presare (faza de vapori); 

7. Scurgere de GPL cu incendiu la rampa auto de încărcare GPL ca urmare a ruperii 

(smulgerii)  unui furtun de încărcare (faza lichidă); 

8. Scurgere de GPL cu incendiu la compresorul de GPL ca urmare a ruperii conductei 

de vapori Dn 100 mm; 

9. Scurgere de GPL cu incendiu ca urmare a ruperii unei conducte de Dn 20 mm pe 

traseul de vapori; 

10. Scurgere de GPL cu incendiu la descărcarea din navă ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun de descărcare (faza lichidă); 

11. Exploza BLEVE a unei cisterne CF tip CSI; 

12. Explozia BLEVE a unei cisterne CF tip CFR;  

13. Explozia BLEVE a unei autocisterne ( 20 to). 

 

În legătură cu selecţia şi datele de intrare ale scenariilor se fac următoarele menţiuni: 
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1. Pentru modelarea scenariilor de incendiu la rezervoarele de depozitare a fost 

selectat rezervorul R5 (800 mc) care este dedicat pentru depozitarea benzinei, rezervorul R4 

(2400 mc) şi Rezervorul T2 (8000mc).  

2. Pentru scenariile de incendiu la rezervoare au fost luate în considerare două 

variante: 

 - incendiu în interiorul rezervorului pe suprafaţa liberă a acestuia după 

avarierea capacului; 

 - incendiu extins în cuva de retenţie a rezervorului pe toată suprafaţa cuvei 

rezervorului. Această variantă corespunde unui scenariu deosebit de grav, posibil, dar cu 

probabilitate mică de apariţie. 

3. Pentru scenariile de scurgere de GPL au fost utilizate ca date de intrare (capacităţi, 

presiuni, dimensiuni de conducte) din documentaţia de proiect a instalaţiei puse la dispoziţie 

de titularul lucrării; 

4. Timpul de scurgere în scenariile cu scurgeri de GPL prin ruperea unor 

conducte/furtune a fost considerat de 10 minute, în general considerat ca fiind necesar pentru 

oprirea scurgerii prin închiderea manuală a robinetelor de secţionare (izolarea zonei avariate). 

Aceasta corespunde unei situaţii defavorabile când sistemele automate de oprire a scurgerii 

(supape de exces debit, supape de unic sens) şi sistemele de oprire comandate de sistemul de 

automatizare (robinete automate de închidere) nu ar funcţiona. În condiţii normale de 

funcţionare aceste sisteme de protecţie intră automat în funcţiune sau pot fi comandate de la 

distanţă astfel încât oprirea scurgerii se poate face într-un timp mult mai scurt. Chiar şi în 

cazul unei operări manuale, în condiţiile prezenţei permanente a personalului de operare la 

faţa locului în timpul operaţiilor de încărcare/ descărcare, o eventuală scurgere se poate opri 

într-un timp mai scurt.  

5. La scenariile de scurgere de GPL au fost modelate următoarele variante ale 

scenariilor: 

- scurgere de GPL (lichid sau vapori funcţie de faza pe care a fost considerată 

scurgerea) şi dispersia inflamabilă (incendiu tip Flash fire) a norului de vapori format 

(aprindere întârziată); 

- incendiu tip Jet fire (aprindere imediată la ieşire din conductă). 

6. Zonele afectate au fost reprezentate sub formă de cercuri concentrice cu centrul în 

punctul de emisie şi raza egală cu raza zonei (în cazul scenariilor tip Pool Fire) respectiv 

lungimea zonei în cazul scenariilor tip Flash fire şi Jet Fire. Pentru scenariile tip Flash fire şi 
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Jet Fire forma zonelor afectate este sub formă de flacără respectiv sub forma unui con, care 

pleacă din punctul de emisie pe direcţia vântului respectiv pe direcţia de curgere a gazului. 

7. La scenariile tip Jet fire modelarea şi reprezentarea pe planul zonei s-a efectuat 

pentru jet orizontal. 

8. Pentru scenariile care presupun scurgeri de GPL hărţile de risc au fost elaborate 

presupunând ca punctele de emisie sunt situate în principalele puncte critice al instalaţiei 

(rampele CF, rampa auto, staţia de compresoare). Pentru scenariile de scurgere de GPL din 

conducte de dimensiuni mici (Dn 20 mm) au fost calculate mărimea zonelor afectate fără ca 

hârţile de risc să fie elaborate, deoarece  punctul de emisie pentru astfel de scenarii poate avea 

localizări diferite (în general astfel de conducte fiind utilizate pentru montarea de aparate de 

măsură). 

9. Pentru scurgerile de GPL prin ruperea unor conducte/furtune la modelarea 

scenariilor s-a considerat că scurgerea are loc dinspre partea cu cisterna, luându-se în 

considerare cazul cel mai defavorabil când cisterna este plină cu GPL. Din acest motiv 

modelarea scenariului este valabilă şi pentru scenarii cu scurgere de GPL prin fisuri la 

cisterne cu suprafaţa fisurii egală cu suprafaţa de scurgere considerată (pentru Dn conductă).  

10. Scenariile care presupun dispersii de GPL (incendiile tip Flash fire) au fost 

modelate în două situaţii meteo: 

 -  condiţii meteo defavorabile: 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

 -  condiţii meteo medii (pentru zona Galaţi): 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

11. La modelarea scenariilor cu explozii BLEVE programul de modelare calculează 

parametrii exploziei în unităţi de radiaţie termică (în kW/m
2
), funcţie de distanţa de la locul de 

producere a exploziei. Deoarece în astfel de scenarii timpul de expunere este scurt (în jurul 

valorii de 10 secunde care poate fi considerat  ca fiind egal  cu durata fire ball) pentru fiecare 

scenariu s-a calculat radiaţia termică echivalentă, corespunzătoare valorilor de prag exprimate 

ca energie radiantă (în kJ/m
2
). Pentru acesta s-a utilizat relaţia: 

W = E/t, în care: 
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W - căldura radiantă echivalentă în kW/m
2
; 

E - energia radiantă în kJ/m
2
; 

t - durata fire ball, în secunde, calculată de programul de modelare. 

12. În modelările realizate au fost considerate scenariile de referinţă în care au fost 

utilizate date de intrare conform caracteristicilor concrete din cadrul instalaţiilor tehnologice. 

Deoarece motorina şi GPL auto nu se găsesc ca atare în bazele de date cu care programul 

EFFECTS poate lucra, pentru modelarea incendiilor în care motorina este implicată, s-a 

utilizat n-dodecan (C12), iar pentru incendii şi explozii în care GPL auto este implicat s-a 

utilizat propan. Propanul alături de butan este componentul de bază al GPL auto, propanul 

datorită volatilităţii mai ridicate dă valori mai mari pentru zonele afectate şi ca urmare poate fi 

considerat acoperitor şi pentru procentul de butan pe care GPL auto îl conţine. Utilizarea în 

modelare a altor substanţe decât cele care sunt în realitate implicate în accident poate 

introduce unele aproximări în plus faţă de cele pe care oricum programul de modelare le 

presupune. S-a ales această variantă datorită limitărilor din programul de modelare şi deoarece 

în urma experienţei acumulate s-a constatat că diferenţele obţinute în modelare sunt mici 

utilizând substanţe apropiate ca şi compoziţie şi proprietăţi relevante. În viitor odată cu 

perfecţionarea programelor de modelare şi introducerea de noi substanţe în baza de date 

aceste modelări pot fi revizuite. 

13. Razele (distanţele) rezultate din modelare care definesc zonele afectate sunt 

măsurate de la centru (rezervor, cuvă de retenţie, clădire, baltă de lichid, punct de emisie, 

etc.). 

 

IV.B.1.1.2. Modelarea scenariilor de accident 

1. Incendiu în rezervorul de motorină R4 

- Date utilizate: 

- Produs depozitat:    motorină; 

- Diametru rezervor:   19 m; 

- Înălţime rezervor:    13,5 m; 

- Volum rezervor:    2400 m
3
; 

- Suprafaţa cuvei de retenţie:  3404 m
2
; 

- Cantitate de motorină:  1950 to; 

- Substanţa utilizată în modelare: n-dodecan. 

 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda Pagina 121 din 264 
 

Calcule 

- Suprafaţa  lichidului din rezervor: 19
2 

* 3,14/4 = 283,5 m
2
. 

 

Modelare scenariu  

a) Incendiu în rezervor după avarierea capacului  pe suprafaţa liberă a rezervorului 

 

Listing editat de EFFECTS 
 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (DIPPR) n-DODECANE (DIPPR) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 1,95E06 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 283,5 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 100 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 18,999 
Heat radiation at X (kW/m2) 0,39802 
Heat radiation first contour at (m) 48,978 
Heat radiation second contour at (m) 37,594 
Heat radiation third contour at (m) 24,537 
Combustion rate (kg/s) 14,995 
Duration of the pool fire (s) 1,3005E05 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 44,67 
Flame tilt (deg) 38,955 
View factor (%) 1,4197 
Atmospheric transmissivity (%) 62,76 
Flame temperature (°C) 671,16 
Height of the Flame (m) 22,307 
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În graficul următor este reprezentată evoluţia căldurii radiante funcţie de distanţă. 

 

 
 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 25 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 32 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 38 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 49 m. 

În Figura 4.b.1 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.1  Incendiu în rezervorul R4  
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b) Incendiu în cuva de retenţie a rezervorului R4.  

Listing editat de EFFECTS 
 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (DIPPR) n-DODECANE (DIPPR) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 1,95E06 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 3404 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 200 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 64,82 
Heat radiation at X (kW/m2) 1,0232 
Heat radiation first contour at (m) 141,76 
Heat radiation second contour at (m) 109,37 
Heat radiation third contour at (m) 75,288 
Combustion rate (kg/s) 174,54 
Duration of the pool fire (s) 11172 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 55,705 
Flame tilt (deg) 33,598 
View factor (%) 3,1154 
Atmospheric transmissivity (%) 58,96 
Flame temperature (°C) 724,28 
Height of the Flame (m) 50,451 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 75 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 95 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 109 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 142 m. 

În Figura 4.b.2 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.2: Incendiu în cuva de retenţie a rezervorului R4. 
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2. Incendiu în rezervorul R5 

- Date utilizate: 

- Produs depozitat:    benzină; 

- Diametru rezervor:    5,2 m; 

- Înălţime rezervor:   12,8 m; 

- Volum rezervor:   800 m
3
; 

- Suprafaţa cuvei de retenţie:   3404 m
2
; 

- Cantitate maximă existentă:  600 to; 

- Substanţa utilizată în modelare:  benzină. 

 

Calcule 

- Suprafaţa  lichidului din rezervor: 5,2
2
*3,14/4 = 21,24 m

2
; 

 

Modelare scenariu  

a) Incendiu în rezervor după avarierea capacului, pe suprafaţa liberă a rezervorului 

Listing editat de EFFECTS 

 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) GASOLINE (YAWS) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 6E05 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 21,24 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 100 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
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Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 5,2003 
Heat radiation at X (kW/m2) 0,027538 
Heat radiation first contour at (m) 16,165 
Heat radiation second contour at (m) 12,391 
Heat radiation third contour at (m) 7,6056 
Combustion rate (kg/s) 1,1682 
Duration of the pool fire (s) 5,1361E05 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 38,13 
Flame tilt (deg) 44,632 
View factor (%) 0,11761 
Atmospheric transmissivity (%) 61,408 
Flame temperature (°C) 634,87 
Height of the Flame (m) 8,8781 
Calculated pool surface area (m2) 21,24 

 

În graficul următor este reprezentată evoluţia căldurii radiante funcţie de distanţă. 

 

 

Din modelare rezultă: 
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- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 8 m; 

- Zona cu început de letalitate (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 12 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 16 m. 

În Figura 4.b.3 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.3: Incendiu în rezervorul R5 

 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda Pagina 131 din 264 
 

b) Incendiu în cuva de retenţie a rezervorului R5   

 

Listing editat de EFFECTS 
Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) GASOLINE (YAWS) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 6E05 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 3404 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 200 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 64,82 
Heat radiation at X (kW/m2) 1,0884 
Heat radiation first contour at (m) 145,2 
Heat radiation second contour at (m) 111,93 
Heat radiation third contour at (m) 76,999 
Combustion rate (kg/s) 181,5 
Duration of the pool fire (s) 3305,8 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 57,271 
Flame tilt (deg) 33,771 
View factor (%) 3,2146 
Atmospheric transmissivity (%) 59,12 
Flame temperature (°C) 731,17 
Height of the Flame (m) 51,821 

 

În grafic este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 77 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 94 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 112 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 145 m. 

În Figura 4.b.4 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.4  Incendiu în cuva de retenţie a rezervorului R5 
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3. Incendiu în rezervorul de motorină T2 

- Date utilizate: 

- Produs depozitat:    motorină; 

- Diametru rezervor:    28,46 m; 

- Înălţime rezervor:    19,5 m; 

- Volum rezervor:    8000 m
3
; 

- Suprafaţa cuvei de retenţie:   5440 m
2
; 

- Cantitate maximă existentă:  6500 to; 

- Substanţa utilizată în modelare: n-dodecan. 

 

Calcule 

- Suprafaţa  lichidului din rezervor: 28,46
2 

* 3,14/4 = 636 m
2
. 

Modelare scenariu  

a) Incendiu în rezervor după avarierea capacului  pe suprafaţa liberă a rezervorului 

 

Listing editat de EFFECTS 
 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (DIPPR) n-DODECANE (DIPPR) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 6,5E06 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 636 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 100 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
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Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 28,457 
Heat radiation at X (kW/m2) 0,96187 
Heat radiation first contour at (m) 69,369 
Heat radiation second contour at (m) 53,344 
Heat radiation third contour at (m) 35,546 
Combustion rate (kg/s) 33,639 
Duration of the pool fire (s) 1,9323E05 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 48,011 
Flame tilt (deg) 37,197 
View factor (%) 3,1515 
Atmospheric transmissivity (%) 63,57 
Flame temperature (°C) 688,18 
Height of the Flame (m) 29,182 

 

În graficul următor este reprezentată evoluţia căldurii radiante funcţie de distanţă 

 
 
 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 36 m; 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda Pagina 136 din 264 
 

- Zona cu început de letalitate (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 47 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 53 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 69 m. 

În Figura 4.b.5 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.5  Incendiu în rezervorul T2 
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b) Incendiu în cuva de retenţie a rezervorului T2.  

Listing editat de EFFECTS 
 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (DIPPR) n-DODECANE (DIPPR) 
Pool size determination Confined 
Total mass released (kg) 6,5E06 
Mass flow rate of the source (kg/s)     
Duration of the release (s)     
Pool surface poolfire (m2) 5440 
Height of the observer position above ground level (m) 0 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Hole diameter (mm)     
Discharge coefficient (-)     
Initial height of the liquid above release point (m)     
Cross-sectional area of the tank (m2)     
Pool thickness (mm)     
Temperature of the pool (°C) 20 
Pool burning rate Calculate/Default 
Value of pool burning rate (kg/m2*s)     
Fraction combustion heat radiated (%) 35 
Soot Fraction Calculate/Default 
Value of soot fraction (-)     
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from the centre of the pool (m) 200 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction N 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  0  
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Max Diameter of the Pool Fire (m) 83,225 
Heat radiation at X (kW/m2) 1,7944 
Heat radiation first contour at (m) 176,38 
Heat radiation second contour at (m) 136,08 
Heat radiation third contour at (m) 94,445 
Combustion rate (kg/s) 287,73 
Duration of the pool fire (s) 22591 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 58,275 
Flame tilt (deg) 32,508 
View factor (%) 5,1596 
Atmospheric transmissivity (%) 59,678 
Flame temperature (°C) 735,5 
Height of the Flame (m) 59,573 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa. 

 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 95 m; 

- Zona cu început de letalitate (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 115 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 136 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul 

unui cerc cu raza de 176 m. 

În Figura 4.b.6 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.6  Incendiu în cuva de retenţie a rezervorul T2 
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4. Scurgere de GPL la rampa CF de încărcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui 

furtun de încărcare  

Date utilizate 

- Diametru furtun de încărcare cisterne CFR: 80 mm; 

- Timpul de scurgere: 10 minute. 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

- Presiunea din conductă: 25 bari. 

- Volumul cisternei: 90 m
3   

 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL cu determinarea debitului de scurgere la presiunea iniţială de 25 

bari; 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a 

GPl –ului eliberat în urma curgerii. 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL.  

Modelarea evaporării şi dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

Modelarea scurgerii 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 80 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 80 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Vessel volume (m3) 90 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 12 
Filling degree (%) 80 
Expansion type Adiabatic 
n value     
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 Results   
Initial mass in vessel (kg) 36936 
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Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 25 
Time needed to empty vessel (s) 1472,4 
Massflowrate at time t (kg/s) 26,838 
Total mass released at time t (kg) 23855 
Pressure in vessel at time t (bar) 7,8987 
Temperature in vessel at time t (°C) 17,871 
VapourMass fraction at time t (%) 3,7852 
Liquid mass in vessel at time t (kg) 12187 
Vapour mass in vessel at time t (kg) 948,1 
Height of liquid at time t (m) 0,96877 
Fillingdegree at time t (%) 26,817 
Exit pressure at time t (bar) 5,5343 
Exit temperature at time t (°C) 5,1722 
Maximum mass flow rate (kg/s) 124,86 
Representative release rate (kg/s) 100,47 
Representative outflow duration (s) 368 
Representative temperature (°C) 20 
Representative pressure at exit (bar) 8,4034 
Representative vapour mass fraction (%) 0 

 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

- Rata de scurgere rezultată din modelarea scurgerii = 100,47 kg/s. 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 

3.LEL -cond. met.nefavorabil 
(linked to Liquefied Gas Bottom 

Discharge (TPDIS model) - sc.3 - 
scurgere 25 bari) 

3.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas Bottom 
Discharge (TPDIS model) - sc.3 - scurgere 25 bari) 

Chemical name 
(YAWS) 

PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 

Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released 
(kg)  

23855  23855  

Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

100,47 100,47 

Duration of the 
release (s) 

368 368 

Initial liquid mass 
fraction (%) 

99 99 

Fixed pool surface 
(m2)  

      

Diameter of 
expanded jet (m) 

0,2 0,2 

Temperature after 
release (°C) 

20 20 

X-coordinate of 
release (m) 

0 0 

Y-coordinate of 
release (m) 

0 0 

Z-coordinate (height) 
of release (m) 

0 0 

Ambient temperature 
(°C) 

35,5 35,5 

Meteorological data Pasquill Pasquill 
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Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m 
height (m/s) 

1 1 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
(1/m)  

      

Ambient relative 
humidity (%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large 
obstacles, x/h > 20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start 
release (s) 

367 367 

Concentration 
averaging time (s) 

20 20 

Distance from release 
(Xd) (m) 

500 500 

Distance 
perpendicular to wind 
direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined 
concentration 

LEL (Lower Explosion Limit) User defined 

Threshold 
concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy 
(%) 

1 1 

Predefined wind 
direction 

E E 

Wind comes from 
(North = 0 degrees) 
(deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 

3.LEL -cond. met.nefavorabil 
(linked to Liquefied Gas Bottom 

Discharge (TPDIS model) - sc.3 - 
scurgere 25 bari) 

3.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas Bottom 
Discharge (TPDIS model) - sc.3 - scurgere 25 bari) 

Concentration at (Xd, 
Yd, Zd, t) (mg/m3) 

0 0 

Maximum 
concentration at (Yd, 
Zd) (mg/m3) 

1,7412E06 1,7412E06 

...at distance (m) 4,7348 4,7348 
Maximum distance 
to threshold 
concentration (m) 

259,06 297,85 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
used (1/m) 

0,057143 0,057143 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 259 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 298 m. 

În Figura 4.b.7 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.7  Incendiu Flash Fire la Rampa de încărcare. Condiţii defavorabile 
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b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
3.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.3 
- scurgere 25 bari) 

3.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.3 - 

scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  23855  23855  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

100,47 100,47 

Duration of the release (s) 368 368 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

99 99 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,2 0,2 

Temperature after release 
(°C) 

20 20 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Time t after start release (s) 367 367 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

500 500 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
3.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.3 
- scurgere 25 bari) 

3.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.3 - 

scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

7908,4 7908,4 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,8913E06 1,8913E06 
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...at distance (m) 4,3348 4,3348 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

174,22 277,21 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0 0 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 174 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 277 m. 

În Figura 4.b.8 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.8  Incendiu Flash Fire la Rampa de încărcare. Condiţii medii 
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Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 80 mm; 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii. 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Mass flow rate of the source (kg/s) 100,47 
Distance from release (Xd) (m) 300 
Exposure duration to heat radiation (s) 40 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
  

 Results   
Length of the flame (m) 87,491 
Width of the flame (m) 10,936 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,57496 
Fraction of mortality at X (%) 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

99 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 118 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 131 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 167 m. 

În Figura 4.b.9 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.9  Incendiu Jet  Fire la Rampa de încărcare.  
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5. Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun de descărcare pe traseul de lichid 

 

Date utilizate 

- Diametru furtun de încărcare cisterne CFR: 50 mm; 

- Timpul de scurgere: 10 minute; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan; 

- Presiunea din conductă: 25 bari; 

- Volumul cisternei: 50 m
3

. 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL cu determinarea debitului de scurgere la presiunea iniţială de 25 

bari; 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a 

GPl –ului eliberat în urma curgerii; 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL.  

Modelarea evaporării şi dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

 

Modelarea scurgerii: 
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 50 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 50 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Vessel volume (m3) 90 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 12 
Filling degree (%) 80 
Expansion type Adiabatic 
n value     
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
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 Results   

Initial mass in vessel (kg) 36936 
Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 25 
Time needed to empty vessel (s) 4284 
Massflowrate at time t (kg/s) 11,305 
Total mass released at time t (kg) 12758 
Pressure in vessel at time t (bar) 9,283 
Temperature in vessel at time t (°C) 20 
VapourMass fraction at time t (%) 2,2196 
Liquid mass in vessel at time t (kg) 23327 
Vapour mass in vessel at time t (kg) 730,6 
Height of liquid at time t (m) 1,5855 
Fillingdegree at time t (%) 51,664 
Exit pressure at time t (bar) 6,9172 
Exit temperature at time t (°C) 12,997 
Maximum mass flow rate (kg/s) 41,427 
Representative release rate (kg/s) 36,908 
Representative outflow duration (s) 600 
Representative temperature (°C) 19,999 
Representative pressure at exit (bar) 8,3592 
Representative vapour mass fraction (%) 0,00023588 

 

Varianta 1. Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 36,9 kg/s. 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
4.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 - 
scurgere 25 bari) 

4.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.4 - scurgere 25 bari) 
Chemical name 
(YAWS) 

PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 

Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released 
(kg)  

12758  12758  

Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

36,908 36,908 

Duration of the 
release (s) 

600 600 

Initial liquid mass 
fraction (%) 

99 99 

Fixed pool surface 
(m2)  

      

Diameter of 
expanded jet (m) 

0,1 0,1 

Temperature after 
release (°C) 

19,999 19,999 

X-coordinate of 
release (m) 

0 0 

Y-coordinate of 
release (m) 

0 0 

Z-coordinate (height) 0 0 
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of release (m) 
Ambient temperature 
(°C) 

35,5 35,5 

Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability 
class 

F (Very Stable) F (Very Stable) 

Wind speed at 10 m 
height (m/s) 

1 1 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
(1/m)  

      

Ambient relative 
humidity (%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start 
release (s) 

600 600 

Concentration 
averaging time (s) 

20 20 

Distance from 
release (Xd) (m) 

500 500 

Distance 
perpendicular to wind 
direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined 
concentration 

LEL (Lower Explosion Limit) User defined 

Threshold 
concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot 
accuracy (%) 

1 1 

Predefined wind 
direction 

E E 

Wind comes from 
(North = 0 degrees) 
(deg)  

90  90  

Resolution of the 
time consuming 
graphs 

High High 

  
  

Results 
4.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 - 
scurgere 25 bari) 

4.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.4 - scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, 
Yd, Zd, t) (mg/m3) 

0 0 

Maximum 
concentration at (Yd, 
Zd) (mg/m3) 

1,7412E06 1,7412E06 

...at distance (m) 1,984 1,984 
Maximum distance 
to threshold 
concentration (m) 

212,97 279,22 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
used (1/m) 

0,057143 0,057143 
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În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 213 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 279 m. 

În Figura 4.b.10 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.10  Incendiu Flash Fire la Rampa de descărcare (faza lichidă). Condiţii defavorabile 
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b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
4.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 
- scurgere 25 bari) 

4.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 - 

scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  12758  12758  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

36,908 36,908 

Duration of the release (s) 600 600 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

99 99 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,1 0,1 

Temperature after release 
(°C) 

19,999 19,999 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Time t after start release (s) 600 600 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

500 500 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
4.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 
4.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.4 - 
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- scurgere 25 bari) scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

3482,7 3482,7 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,8913E06 1,8913E06 

...at distance (m) 1,984 1,984 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

101,22 161,55 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0 0 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 101 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 162 m. 

În Figura 4.b.11 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.11  Incendiu Flash Fire la Rampa de descărcare (faza lichidă). Condiţii medii 

 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 160 din 264 
 

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 50 mm 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Mass flow rate of the source (kg/s) 36,908 
Distance from release (Xd) (m) 150 
Exposure duration to heat radiation (s) 40 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
  

 Results   
Length of the flame (m) 62,66 
Width of the flame (m) 7,8325 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,3752 
Fraction of mortality at X (%) 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

71 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 83 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 94 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 119 m. 

În Figura 4.b.12 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.12  Incendiu Jet  Fire la Rampa de descărcare (faza lichidă). 
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6. Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun pe traseul de presare (faza de vapori) 

Date utilizate 

- Diametru furtun de presare a cisternei CSI (faza vapori): 50 mm; 

- Presiune pe traseul de vapori: 25 bari; 

- Timpul de scurgere: 10 minute. 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL pentru calculul ratei de scurgere; 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a 

GPl –ului eliberat în urma scurgerii; 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL.  

Modelarea dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

 

Modelarea scurgerii de GPL 

Listing editat de EFFECTS 

 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 50 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 50 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Vessel type Horizontal cylinder 
Vessel volume (m3) 90 
Length cylinder (m) 12 
Filling degree (%) 80 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of flow inside the vessel Bubbly flow 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 Results   
Initial mass in vessel (kg) 36936 
Time needed to empty vessel (s)     
Mass flow rate at time t (kg/s) 2,0024 
Exit vapour mass fraction at time t (-) 1 
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Pressure at pipe exit at time t (bar) 5,9786 
Temperature at pipe exit at time t (°C) 16,267 
Transition time to vapour flow (s) 0 
Total mass released at time t (kg) 1511,1 
Maximum mass flow rate (kg/s) 6,5731 
Representative release rate (kg/s) 5,1465 
Representative outflow duration (s) 600 
Representative temperature (°C) 20 
Representative pressure (bar) 20,891 
Representative vapour mass fraction (%) 100 

 

Din modelarea scurgerii a rezultat o rată de scurgere de 5,14 kg/s. 

 

Varianta 1. Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 5,14 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
4B.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Top Venting (DIERS 
model) - 4B. scurgere 25 bari) 

4B.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 4B.LEL -
cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas Top 

Venting (DIERS model) - 4B. scurgere 25 bari)) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  1511,1  1511,1  
Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

5,1465 5,1465 

Duration of the release 
(s) 

600 600 

Initial liquid mass fraction 
(%) 

0 0 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,1 0,1 

Temperature after 
release (°C) 

20 20 

X-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Y-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 35,5 35,5 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m 
height (m/s) 

1 1 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length Low crops; occasional large obstacles, Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 
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description x/h > 20. 
Time t after start release 
(s) 

600 600 

Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release 
(Xd) (m) 

300 300 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined 
concentration 

LEL (Lower Explosion Limit) User defined 

Threshold 
concentration (mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy 
(%) 

1 1 

Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North 
= 0 degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
4B.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Top Venting (DIERS 
model) - 4B. scurgere 25 bari) 

4B.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 4B.LEL -
cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas Top 

Venting (DIERS model) - 4B. scurgere 25 bari)) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

5397,8 5397,8 

Maximum concentration 
at (Yd, Zd) (mg/m3) 

4,8756E05 4,8756E05 

...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold 
concentration (m) 

17,251 46,701 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0,057143 0,057143 
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În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 17 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 47 m. 

În Figura 4.b.13 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.13  Incendiu Flash Fire la Rampa de descărcare (faza vapori). Condiţii defavorabile 
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b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
4B.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 
4B.scurgere 25 bari) 

4B.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to 
Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 

4B.scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  1511,1  1511,1  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

5,1465 5,1465 

Duration of the release (s) 600 600 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

0 0 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet (m) 0,1 0,1 
Temperature after release 
(°C) 

20 20 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Time t after start release (s) 599 599 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

200 200 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
4B.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 
4B.scurgere 25 bari) 

4B.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to 
Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 

4B.scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, Zd, 
t) (mg/m3) 

3447,3 3447,3 

Maximum concentration at 6,0558E05 6,0558E05 
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(Yd, Zd) (mg/m3) 
...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

18,757 44,328 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 19 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 44 m. 

În Figura 4.b.14 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.14  Incendiu Flash Fire la Rampa de descărcare (faza vapori). Condiţii medii 
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Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 50 mm. 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 50 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 50 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
Release height (Stack height) (m) 1 
Wind speed at 10 m height (m/s) 1 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 60 
Flame temperature (°C) 926,85 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0 
Percentage of the flame covered by soot (%) 0 
Distance from release (Xd) (m) 100 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
  

 Results   
Initial source strength (kg/s) 6,5731 
Type of flow of the jet Choked flow 
Exit velocity of expanding jet (m/s) 544,93 
Angle between hole and flame axis (alpha) (deg) 0 
Frustum lift off height (b) (m) 8,203 
Width of frustum base (W1) (m) 0,2562 
Width of frustum tip (W2) (m) 11,064 
Length of frustum (flame) (Rl) (m) 32,812 
Tilt angle central axis flare (alpha_b) (deg) 0 
Surface area of frustum (m2) 687,51 
Surface area of a cylinder (m2) 633,78 
Surface emissive power (max) (kW/m2) 69,733 
Surface emissive power (actual) (kW/m2) 69,733 
Atmospheric transmissivity (%) 73,872 
View factor (%) 0,22967 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,12187 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

47 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 48 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 50 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 55 m. 

În Figura 4.b.15 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.15  Incendiu Jet  Fire la Rampa de descărcare (faza vapori). 
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7. Scurgere de GPL lichid la rampa auto de încărcare ca urmare a ruperii (smulgerii) 

unui furtun de încărcare 

  

Date utilizate 

- Diametru furtun de încărcare în autocisterne: 50 mm; 

- Timpul de scurgere: 10 minute; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan; 

- Presiunea din conductă: 25 bari; 

- Cantitatea de GPL din autocisternă 20 to. 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL cu determinarea debitului de scurgere la presiunea iniţială de 25 bari; 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a GPl 

–ului eliberat în urma curgerii; 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL;  

Modelarea evaporării şi dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

 

Modelarea scurgerii 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 50 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 50 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Vessel volume (m3) 50 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 10 
Filling degree (%) 79 
Expansion type Adiabatic 
n value     
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 175 din 264 
 

Results   
Initial mass in vessel (kg) 20292 
Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 25 
Time needed to empty vessel (s) 2331,5 
Massflowrate at time t (kg/s) 9,3227 
Total mass released at time t (kg) 9931,4 
Pressure in vessel at time t (bar) 8,2633 
Temperature in vessel at time t (°C) 19,568 
VapourMass fraction at time t (%) 3,9895 
Liquid mass in vessel at time t (kg) 9917,6 
Vapour mass in vessel at time t (kg) 453,01 
Height of liquid at time t (m) 1,0522 
Fillingdegree at time t (%) 39,485 
Exit pressure at time t (bar) 5,7193 
Exit temperature at time t (°C) 6,2978 
Maximum mass flow rate (kg/s) 41,41 
Representative release rate (kg/s) 35,503 
Representative outflow duration (s) 572 
Representative temperature (°C) 20 
Representative pressure at exit (bar) 8,398 
Representative vapour mass fraction (%) 0 

 

Varianta 1. Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 35,5 kg/s. 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Parameters 

Inputs 
5.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) 
- sc.5 - scurgere 25 bari) 

5.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.5 - scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  9931,4  9931,4  
Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

35,503 35,503 

Duration of the release (s) 572 572 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

99 99 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,1 0,1 

Temperature after release 
(°C) 

20 20 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 35,5 35,5 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

1 1 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 60 60 
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(%) 
Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 572 572 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

500 500 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 
0 degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
5.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) 
- sc.5 - scurgere 25 bari) 

5.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.5 - scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

0 0 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,7412E06 1,7412E06 

...at distance (m) 1,984 1,984 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

208,65 275 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0,057143 0,057143 
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În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 209 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 275 m. 

În Figura 4.b.16 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.16  Incendiu Flash Fire la Rampa auto (faza lichidă). Condiţii defavorabile 
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b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 35,5 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
5.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.5 - 
scurgere 25 bari) 

5.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.5 - 

scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  9931,4  9931,4  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

35,503 35,503 

Duration of the release (s) 572 572 
Initial liquid mass fraction (%) 99 99 
Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet (m) 0,1 0,1 
Temperature after release 
(°C) 

20 20 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity (%) 60 60 
Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 572 572 
Concentration averaging time 
(s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

500 500 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
5.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.5 - 
scurgere 25 bari) 

5.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.5 - 

scurgere 25 bari) 
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Concentration at (Xd, Yd, Zd, 
t) (mg/m3) 

3371 3371 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,8913E06 1,8913E06 

...at distance (m) 1,984 1,984 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

99,125 157,52 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0 0 
 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 99 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 158 m. 

În Figura 4.b.17 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.17  Incendiu Flash Fire la Rampa auto (faza lichidă). Condiţii medii 
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Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 50 mm 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 35,5 kg/s 

 

Listing editat de EFFECTS 

 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Mass flow rate of the source (kg/s) 35,503 
Distance from release (Xd) (m) 150 
Exposure duration to heat radiation (s) 40 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
  

 Results   
Length of the flame (m) 61,855 
Width of the flame (m) 7,7319 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,331 
Fraction of mortality at X (%) 0 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

70 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 84 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 92 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 118 m. 

În Figura 4.b.18 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.18  Incendiu Jet  Fire la Rampa auto (faza lichidă). 
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8. Scurgere de GPL cu incendiu la compresorul de GPL ca urmare a ruperii conductei de 

vapori Dn 100 mm; 

Date utilizate 

- Diametru conductă de GPL vapori la compresoare: 100 mm; 

- Presiune pe traseul de vapori: 25 bari; 

- Timpul de scurgere: 10 minute; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL pentru calculul ratei de scurgere; 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a GPL 

–ului eliberat în urma scurgerii; 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL.  

Modelarea dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

 

Modelarea scurgerii de GPL 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 100 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Vessel type Horizontal cylinder 
Vessel volume (m3) 90 
Length cylinder (m) 12 
Filling degree (%) 80 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of flow inside the vessel Bubbly flow 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 Results   
Initial mass in vessel (kg) 36936 
Time needed to empty vessel (s)     
Mass flow rate at time t (kg/s) 6,1216 
Exit vapour mass fraction at time t (-) 1 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 186 din 264 
 

Pressure at pipe exit at time t (bar) 4,4849 
Temperature at pipe exit at time t (°C) 1,835 
Transition time to vapour flow (s) 6 
Total mass released at time t (kg) 4982,6 
Maximum mass flow rate (kg/s) 23,756 
Representative release rate (kg/s) 12,643 
Representative outflow duration (s) 600 
Representative temperature (°C) -8,425 
Representative pressure (bar) 9,0886 
Representative vapour mass fraction (%) 100 

 

Varianta 1. Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 12,643 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
7.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas 

Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 25 bari) 
7.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 25 bari) 
Chemical name 
(YAWS) 

PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 

Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released 
(kg)  

4982,6  4982,6  

Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

12,643 12,643 

Duration of the release 
(s) 

600 600 

Initial liquid mass 
fraction (%) 

0 0 

Fixed pool surface 
(m2)  

      

Diameter of expanded 
jet (m) 

0,2 0,2 

Temperature after 
release (°C) 

-8,425 -8,425 

X-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Y-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature 
(°C) 

35,5 35,5 

Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m 
height (m/s) 

1 1 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
(1/m)  

      

Ambient relative 
humidity (%) 

60 60 

Roughness length Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 
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description 
Time t after start 
release (s) 

599 599 

Concentration 
averaging time (s) 

20 20 

Distance from release 
(Xd) (m) 

200 200 

Distance perpendicular 
to wind direction (Yd) 
(m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined 
concentration 

LEL (Lower Explosion Limit) User defined 

Threshold 
concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy 
(%) 

1 1 

Predefined wind 
direction 

E E 

Wind comes from 
(North = 0 degrees) 
(deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
7.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied Gas 

Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 25 bari) 
7.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, 
Yd, Zd, t) (mg/m3) 

14062 14062 

Maximum 
concentration at (Yd, 
Zd) (mg/m3) 

1,0442E06 1,0442E06 

...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold 
concentration (m) 

47,788 131,24 

Inverse Monin-
Obukhov length (1/L) 
used (1/m) 

0,057143 0,057143 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 48 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 131 m. 

În Figura 4.b.19 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.19  Incendiu Flash Fire la Compresorul de GPL (faza vapori). Condiţii defavorabile 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 190 din 264 
 

b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 12,643 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
7.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 
25 bari) 

7.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 

25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  4982,6  4982,6  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

12,643 12,643 

Duration of the release (s) 600 600 
Initial liquid mass fraction (%) 0 0 
Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet (m) 0,2 0,2 
Temperature after release (°C) -8,425 -8,425 
X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov length 
(1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity (%) 60 60 

Roughness length description 
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 

20. 
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 599 599 
Concentration averaging time 
(s) 

20 20 

Distance from release (Xd) (m) 200 200 
Distance perpendicular to wind 
direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
7.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 
25 bari) 

7.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Top Venting (DIERS model) - 7.scurgere 

25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, Zd, 
t) (mg/m3) 

7119,2 7119,2 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,1878E06 1,1878E06 
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...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold concentration (m) 

45,114 92,04 

Inverse Monin-Obukhov length 
(1/L) used (1/m) 

0 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 45 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 92 m. 

În Figura 4.b.20 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.20  Incendiu Flash Fire la Compresorul de GPL (faza vapori). Condiţii medii 
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Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 100 mm 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 12,643 kg/s 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 100 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
Release height (Stack height) (m) 1 
Wind speed at 10 m height (m/s) 1 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 60 
Flame temperature (°C) 926,85 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0 
Percentage of the flame covered by soot (%) 0 
Distance from release (Xd) (m) 100 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
  

 Results   
Initial source strength (kg/s) 29,506 
Type of flow of the jet Choked flow 
Exit velocity of expanding jet (m/s) 544,93 
Angle between hole and flame axis (alpha) (deg) 0 
Frustum lift off height (b) (m) 15,912 
Width of frustum base (W1) (m) 0,7062 
Width of frustum tip (W2) (m) 21,461 
Length of frustum (flame) (Rl) (m) 63,647 
Tilt angle central axis flare (alpha_b) (deg) 0 
Surface area of frustum (m2) 2607,6 
Surface area of a cylinder (m2) 2409,2 
Surface emissive power (max) (kW/m2) 82,347 
Surface emissive power (actual) (kW/m2) 82,347 
Atmospheric transmissivity (%) 74,528 
View factor (%) 6,847 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 4,6297 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

92 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 95 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 99 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 108 m. 

În Figura 4.b.21 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.21  Incendiu Jet  Fire la Compresorul de GPL (faza vapori). 
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9. Scurgere de GPL cu incendiu ca urmare a ruperii unei conducte de Dn 20 mm pe 

traseul de vapori; 

 

Date utilizate 

- Diametru conductă de GPL vapori: 20 mm; 

- Presiune pe traseul de vapori: 25 bari; 

- Timpul de scurgere: 10 minute. 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

 

Se va modela: 

- Scurgerea de GPL pentru calculul ratei de scurgere 

- Varianta 1: scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabilă (aprindere întârziată) a GPL 

–ului eliberat în urma scurgerii; 

- Varianta 2: scenariu tip Jet fire de aprindere imediată a scurgerii de GPL.  

Modelarea dispersiei se va realiza în 2 condiţii meteo: 

-  condiţii meteo defavorabile; 

-  condiţii meteo medii. 

 

Modelarea scurgerii de GPL 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 25 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 25 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Vessel type Horizontal cylinder 
Vessel volume (m3) 90 
Length cylinder (m) 12 
Filling degree (%) 80 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of flow inside the vessel Bubbly flow 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 Results   
Initial mass in vessel (kg) 36936 
Time needed to empty vessel (s)     
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Mass flow rate at time t (kg/s) 0,44865 
Exit vapour mass fraction at time t (-) 1 
Pressure at pipe exit at time t (bar) 5,3272 
Temperature at pipe exit at time t (°C) 19,96 
Transition time to vapour flow (s) 0 
Total mass released at time t (kg) 497,69 
Maximum mass flow rate (kg/s) 17,645 
Representative release rate (kg/s) 1,589 
Representative outflow duration (s) 600 
Representative temperature (°C) 17,694 
Representative pressure (bar) 15,068 
Representative vapour mass fraction (%) 100 

 

Varianta 1: Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 1,589 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
8.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 
8.scurgere 25 bari) 

8.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 

8.scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  497,69  497,69  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

1,589 1,589 

Duration of the release (s) 600 600 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

0 0 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,04 0,04 

Temperature after release 
(°C) 

17,694 17,694 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 35,5 35,5 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

1 1 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 
20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 599 599 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 100 100 
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(m) 
Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
8.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 

Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 
8.scurgere 25 bari) 

8.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Top Venting (DIERS model) - 

8.scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

8329,3 8329,3 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

49963 49963 

...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

4,7004 26,281 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0,057143 0,057143 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 5 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 26 m. 

 

b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 1,589 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
8.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 8.scurgere 
25 bari) 

8.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Top Venting (DIERS model) - 8.scurgere 

25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  497,69  497,69  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

1,589 1,589 

Duration of the release (s) 600 600 
Initial liquid mass fraction (%) 0 0 
Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet (m) 0,04 0,04 
Temperature after release (°C) 17,694 17,694 
X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 11 11 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov length 
(1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity (%) 60 60 

Roughness length description 
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 

20. 
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 599 599 
Concentration averaging time 
(s) 

20 20 

Distance from release (Xd) (m) 100 100 
Distance perpendicular to wind 
direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  
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Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 
8.LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 

Gas Top Venting (DIERS model) - 8.scurgere 
25 bari) 

8.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 
Gas Top Venting (DIERS model) - 8.scurgere 

25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, Zd, 
t) (mg/m3) 

3733,4 3733,4 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

76545 76545 

...at distance (m) 1,1 1,1 
Maximum distance to 
threshold concentration (m) 

8,2813 23,388 

Inverse Monin-Obukhov length 
(1/L) used (1/m) 

0 0 

 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 8 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 23 m. 
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Varianta 2: Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă 20 mm; 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 1,589 kg/s. 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 25 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 25 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
Release height (Stack height) (m) 1 
Wind speed at 10 m height (m/s) 1 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 60 
Flame temperature (°C) 926,85 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0 
Percentage of the flame covered by soot (%) 0 
Distance from release (Xd) (m) 130 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  
  

 Results   
Initial source strength (kg/s) 1,3438 
Type of flow of the jet Choked flow 
Exit velocity of expanding jet (m/s) 544,93 
Angle between hole and flame axis (alpha) (deg) 0 
Frustum lift off height (b) (m) 4,0448 
Width of frustum base (W1) (m) 0,089736 
Width of frustum tip (W2) (m) 5,4556 
Length of frustum (flame) (Rl) (m) 16,179 
Tilt angle central axis flare (alpha_b) (deg) 0 
Surface area of frustum (m2) 166,24 
Surface area of a cylinder (m2) 153,01 
Surface emissive power (max) (kW/m2) 59,051 
Surface emissive power (actual) (kW/m2) 59,051 
Atmospheric transmissivity (%) 71,957 
View factor (%) 0,015946 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,0068431 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

23 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 24 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 25 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 27 m. 
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10. Scurgere de GPL lichid cu incendiu la descărcarea din navă ca urmare a ruperii 

(smulgerii) unui furtun de descărcare. 

Date utilizate 

- Diametru furtun de descărcare din navă: 150 mm; 

- Timpul de scurgere: 10 minute; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan; 

- Presiunea pe traseul de descărcare 25 bari; 

Volumul rezervorului de GPL al navei: 540 m
3
 

 

Modelarea scurgerii de GPL 
Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (mm) 150 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (mm) 150 
Hole rounding Sharp edges 
Discharge coefficient (-)  0,62  
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Initial temperature in vessel (°C) 20 
Vessel volume (m3) 540 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 50 
Filling degree (%) 80 
Expansion type Adiabatic 
n value     
Pressure inside vessel determination Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 25 
Type of calculation Calculate until specified time 
Time t after start release (s) 600 
  

 Results   
Initial mass in vessel (kg) 2,2161E05 
Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 25 
Time needed to empty vessel (s) 2213 
Massflowrate at time t (kg/s) 110,53 
Total mass released at time t (kg) 1,1178E05 
Pressure in vessel at time t (bar) 8,1905 
Temperature in vessel at time t (°C) 19,233 
VapourMass fraction at time t (%) 3,7528 
Liquid mass in vessel at time t (kg) 1,0454E05 
Vapour mass in vessel at time t (kg) 4934 
Height of liquid at time t (m) 1,5173 
Fillingdegree at time t (%) 38,5 
Exit pressure at time t (bar) 5,8032 
Exit temperature at time t (°C) 6,799 
Maximum mass flow rate (kg/s) 511,57 
Representative release rate (kg/s) 432,19 
Representative outflow duration (s) 513 
Representative temperature (°C) 20 
Representative pressure at exit (bar) 8,4156 
Representative vapour mass fraction (%) 0 
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Varianta 1. Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 

  - viteza vântului 1 m/sec; 

  - temperatura 35,5 
o
C; 

  - clasa de stabilitate F (foarte stabilă). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 432,19 kg/s 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 
6.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.6 - 
scurgere 25 bari) 

6.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.6 - scurgere 25 bari) 
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released (kg)  1,1178E05  1,1178E05  
Mass flow rate of the source 
(kg/s) 

432,19 432,19 

Duration of the release (s) 513 513 
Initial liquid mass fraction 
(%) 

99 99 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded jet 
(m) 

0,3 0,3 

Temperature after release 
(°C) 

20 20 

X-coordinate of release (m) 0 0 
Y-coordinate of release (m) 0 0 
Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature (°C) 35,5 35,5 
Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height 
(m/s) 

1 1 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative humidity 
(%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release (s) 513 513 
Concentration averaging 
time (s) 

20 20 

Distance from release (Xd) 
(m) 

500 500 

Distance perpendicular to 
wind direction (Yd) (m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined 
Threshold concentration 
(mg/m3)  

38504  19252  

Contour plot accuracy (%) 1 1 
Predefined wind direction E E 
Wind comes from (North = 0 
degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 
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Results 
6.LEL -cond. met.nefavorabil (linked to Liquefied 

Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - sc.6 - 
scurgere 25 bari) 

6.1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS model) - 

sc.6 - scurgere 25 bari) 
Concentration at (Xd, Yd, 
Zd, t) (mg/m3) 

39703 39703 

Maximum concentration at 
(Yd, Zd) (mg/m3) 

1,7412E06 1,7412E06 

...at distance (m) 10,051 10,051 
Maximum distance to 
threshold concentration 
(m) 

504,37 596,03 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0,057143 0,057143 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 504 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 596 m. 

În Figura 4.b.22 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.22  Incendiu Flash  Fire la descărcarea din navă (faza lichidă) Condiţii defavorabile. 
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b) Condiţii meteo medii 

  - viteza vântului 4,4 m/sec; 

  - temperatura 11 
o
C; 

  - clasa de stabilitate D (neutră). 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 432,19 kg/s. 

 

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu  tip „flash fire”) 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs 

6.LEL -cond. met.medii (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge 
(TPDIS model) - sc.6 - scurgere 

25 bari) 

6.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied Gas Bottom Discharge 
(TPDIS model) - sc.6 - scurgere 25 bari) 

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release 
Total mass released 
(kg)  

1,1178E05  1,1178E05  

Mass flow rate of the 
source (kg/s) 

432,19 432,19 

Duration of the release 
(s) 

513 513 

Initial liquid mass 
fraction (%) 

99 99 

Fixed pool surface (m2)        
Diameter of expanded 
jet (m) 

0,3 0,3 

Temperature after 
release (°C) 

20 20 

X-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Y-coordinate of release 
(m) 

0 0 

Z-coordinate (height) of 
release (m) 

0 0 

Ambient temperature 
(°C) 

11 11 

Meteorological data Pasquill Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral) 
Wind speed at 10 m 
height (m/s) 

4,4 4,4 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) (1/m)  

      

Ambient relative 
humidity (%) 

60 60 

Roughness length 
description 

Low crops; occasional large 
obstacles, x/h > 20. 

Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 

Time t after start release 
(s) 

513 513 

Concentration 
averaging time (s) 

20 20 

Distance from release 
(Xd) (m) 

500 500 

Distance perpendicular 
to wind direction (Yd) 
(m) 

0 0 

Height (Zd) (m) 0 0 
Predefined 
concentration 

LEL (Lower Explosion Limit) User defined 

Threshold 
concentration (mg/m3)  

38504  19252  
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Contour plot accuracy 
(%) 

1 1 

Predefined wind 
direction 

E E 

Wind comes from (North 
= 0 degrees) (deg)  

90  90  

Resolution of the time 
consuming graphs 

High High 

  
  

Results 

6.LEL -cond. met.medii (linked to 
Liquefied Gas Bottom Discharge 
(TPDIS model) - sc.6 - scurgere 

25 bari) 

6.1/2 LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied Gas Bottom Discharge 
(TPDIS model) - sc.6 - scurgere 25 bari) 

Concentration at (Xd, 
Yd, Zd, t) (mg/m3) 

28779 28779 

Maximum concentration 
at (Yd, Zd) (mg/m3) 

1,8913E06 1,8913E06 

...at distance (m) 8,7955 8,7955 
Maximum distance to 
threshold 
concentration (m) 

417,74 654,81 

Inverse Monin-Obukhov 
length (1/L) used (1/m) 

0 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia concentraţiei de vapori inflamabili cu distanţa. 
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Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată (concentraţii > LEL) şi unde este atins pragul pentru 

planificare teritorială este pe o rază de 418 m. 

- Zona cu început de letalitate (concentraţii > ½ LEL) este pe o rază de 655 m. 

În Figura 4.b.23 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.23  Incendiu Flash  Fire la descărcarea din navă (faza lichidă) Condiţii medii. 
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Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 

- Diametru conductă: 150 mm; 

- Rata de scurgere: rezultată din modelarea scurgerii = 432,19 kg/s. 

 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 

Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Mass flow rate of the source (kg/s) 511,57 
Distance from release (Xd) (m) 400 
Exposure duration to heat radiation (s) 40 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction E 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)  90  

Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
  

 
Results   
Length of the flame (m) 150,52 
Width of the flame (m) 18,815 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,0596 
Fraction of mortality at X (%) 0 

 

În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 212 din 264 
 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul pentru efect Domino şi pragul de 

planificare teritorială (radiaţie de căldură peste 12,5 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 

170 m; 

- Zona cu început de letalitate, (radiaţie de căldură peste 7 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 202 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (radiaţie de căldură peste 5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 225 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (radiaţie de căldură peste 2,5 kW/m
2
) este în interiorul unui 

cerc cu raza de 287 m. 

În Figura 4.b.24 sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate. 
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Figura 4.b.24  Incendiu Jet  Fire la descărcarea din navă (faza lichidă) 
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11. Exploza BLEVE a unei cisterne CF tip CSI 

Date utilizate: 

- Volum cisternă: 50 m
3
; 

- Volumul de GPL din cisternă: 47,6 m
3
; 

- Presiunea de rupere: 25 bar; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

 

Calcule 

Cantitatea de GPL din cisternă:  

(47,6 m
3
 * 540 kg/m

3
) / 1000  = 25,7 to, în care: 

- 47,6 m
3
: volumul de GPL lichid din cisternă; 

- 540 kg/m
3
: densitate GPL. 

 

Modelarea exploziei BLEVE 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Total mass in vessel (kg) 25700 
Initial temperature in vessel (°C) 71,85 
Burst pressure vessel (bar) 25 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from centre of vessel (Xd) (m) 1000 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,4697 
Heat radiation first contour at (m) 859,8 
Heat radiation second contour at (m) 541,01 
Heat radiation third contour at (m) 324,27 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 321,48 
Duration of the fireball (s) 11,94 
Radius of the Fire Ball (m) 87,856 
Height bottom of the fire ball (m) 87,856 
View factor (%) 0,74876 
Atmospheric transmissivity (%) 61,056 
Flame temperature (°C) 1270,4 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul de planificare teritorială (raza fire 

ball) este în interiorul unui cerc cu raza de 88 m; 

- Zona cu început de letalitate, (energia radiantă peste 350 kJ/m
2
 echivalent cu 350/11,94 = 

29,31 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 173 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (energia radiantă peste 200 kW/m
2
 echivalent cu 200/11,94 = 

16,75 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 269 m  

 

În Figura 4.b.25   este prezentată harta de risc pentru explozie BLEVE. 
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Figura 4.b.25  Explozia BLEVE a unei cisterne CF tip CSI 
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12. Explozia BLEVE a unei cisterne CF tip CFR 

 

Date utilizate: 

- Volum cisternă: 90 m
3
; 

- Volumul de GPL din cisternă: 81 m
3
; 

- Presiunea de rupere: 25 bar; 

- Substanţa utilizată la modelare: propan. 

 

Calcule 

Cantitatea de GPL din cisternă : 

(81 m3 * 540 kg/m
3
) / 1000  = 43,74 to, în care: 

- 81 m
3
: volumul de GPL lichid din cisternă; 

- 540 kg/m
3
: densitate GPL. 

 

Modelarea exploziei BLEVE 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Total mass in vessel (kg) 43740 
Initial temperature in vessel (°C) 71,85 
Burst pressure vessel (bar) 25 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from centre of vessel (Xd) (m) 1500 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,94103 
Heat radiation first contour at (m) 1039,5 
Heat radiation second contour at (m) 654,99 
Heat radiation third contour at (m) 394,14 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 337,24 
Duration of the fireball (s) 13,711 
Radius of the Fire Ball (m) 104,43 
Height bottom of the fire ball (m) 104,43 
View factor (%) 0,47549 
Atmospheric transmissivity (%) 58,685 
Flame temperature (°C) 1289 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul de planificare teritorială (raza fire 

ball) este în interiorul unui cerc cu raza de 105 m; 

- Zona cu început de letalitate, (energia radiantă peste 350 kJ/m
2
 echivalent cu 350/13,71 = 

25,52 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 241 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (energia radiantă peste 200 kW/m
2
 echivalent cu 200/13,71 = 

14,58 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 358 m.  

 

În Figura 4.b.26   este prezentată harta de risc pentru explozie BLEVE. 
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Figura 4.b.26  Explozia BLEVE a unei cisterne CF tip CFR 
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13. Explozia BLEVE a unei autocisterne  

Date utilizate: 

Cantitatea de GPL din autocisternă: 20 to; 

- Presiunea de rupere: 25 bar. 

- Substanţa utilizată la modelare: propan 

 

Modelarea exploziei BLEVE 

Listing editat de EFFECTS 

Parameters 
Inputs   
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) 
Total mass in vessel (kg) 20000 
Initial temperature in vessel (°C) 71,85 
Burst pressure vessel (bar) 25 
Ambient temperature (°C) 20 
Ambient relative humidity (%) 70 
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03 
Distance from centre of vessel (Xd) (m) 1000 
Exposure duration to heat radiation (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Calculate all contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 12,5 
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
  

 Results   
Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,2232 
Heat radiation first contour at (m) 786,15 
Heat radiation second contour at (m) 494,34 
Heat radiation third contour at (m) 295,75 
Heat emission from fire surface (kW/m2) 314,31 
Duration of the fireball (s) 11,187 
Radius of the Fire Ball (m) 80,98 
Height bottom of the fire ball (m) 80,98 
View factor (%) 0,63902 
Atmospheric transmissivity (%) 60,899 
Flame temperature (°C) 1261,7 
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În graficul următor este prezentată evoluţia căldurii radiante cu distanţa: 

 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu mortalitate ridicată, unde este atins pragul de planificare teritorială (raza fire 

ball) este în interiorul unui cerc cu raza de 81 m; 

- Zona cu început de letalitate, (energia radiantă peste 350 kJ/m
2
 echivalent cu 350/11,187 

= 31,286 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 147 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (energia radiantă peste 200 kW/m
2
 echivalent cu 200/11,187 

= 17,877 kW/m
2
) este în interiorul unui cerc cu raza de 234 m.  

 

În Figura 4.b.27   este prezentată harta de risc pentru explozie BLEVE. 

 

În Tabel 4.b.2  sunt prezentate centralizat mărimea zonelor implicate pentru scenariile de 

accidente analizate. 
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Figura 4.b.27  Explozia BLEVE a unei autocisterne 
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Tabel 4.b.2: Mărimea zonelor implicate pentru scenariile de accidente analizate 

Nr. 

crt. 
Scenariu 

Raza zonei cu 

mortalitate 

ridicată 

m 

Raza zonei 

cu început de 

letalitate 

m 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

m 

Raza zonei cu 

leziuni reversibile 

m 

Raza zonei unde 

este atins pragul 

pentru efect de 

Domino 

m 

Raza zonei unde 

este atins pragul 

pentru planificarea 

teritorială 

m 

1 

Incendiu în rezervorul de motorină R4 

a) Incendiu în rezervor 25 32 38 49 25 25 

b) Incendiu în cuva de retenţie 75 95 109 142 74 75 

2 

Incendiu în rezervorul R5 

a) Incendiu în rezervor 8 10 12 16 8 8 

b) Incendiu în cuva de retenţie 77 94 112 145 77 77 

3 

Incendiu în rezervorul T2 

a) Incendiu în rezervor 36 46 53 69 36 36 

b) Incendiu în cuva de retenţie 95 115 136 176 95 95 

4 

Scurgere de GPL la rampa CF de încărcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de încărcare 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 259 298 - - - 259 

b) Condiţii meteo medii 174 277 - - - 174 

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 99 118 131 167 99 99 

5 

Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de descărcare pe traseul de lichid 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 213 279 - - - 213 

b) Condiţii meteo medii 101 162 - - - 101 

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 71 83 94 119 71 71 

6 

Scurgere de GPL la rampa CF de descărcare (rampa tip CSI) ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun pe traseul de presare (faza de vapori) 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 17 47 - - - 17 

b) Condiţii meteo medii 19 44     

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 47 48 50 55 47 47 

7 

Scurgere de GPL lichid la rampa auto de încărcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de încărcare (faza lichidă)  

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 209 275 - - - 209 

b) Condiţii meteo medii 99 158 - - - 99 

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 70 84 92 118 70 70 
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Nr. 

crt. 
Scenariu 

Raza zonei cu 

mortalitate 

ridicată 

m 

Raza zonei 

cu început de 

letalitate 

m 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

m 

Raza zonei cu 

leziuni reversibile 

m 

Raza zonei unde 

este atins pragul 

pentru efect de 

Domino 

m 

Raza zonei unde 

este atins pragul 

pentru planificarea 

teritorială 

m 

8 

Scurgere de GPL cu incendiu la compresorul de GPL ca urmare a ruperii conductei de vapori Dn 100 mm 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 48 131 - - - 48 

b) Condiţii meteo medii 45 92 - - - 45 

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 92 95 99 108 92 92 

9 

Scurgere de GPL cu incendiu ca urmare a ruperii unei conducte de Dn 20 mm pe traseul de vapori 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 5 26 - - - 5 

b) Condiţii meteo medii 8 23     

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 23 24 25 27 23 23 

10 

Scurgere de GPL cu incendiu la descărcarea din navă ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de descărcare (faza lichidă) 

Varianta 1.  Incendiu tip “Flash fire” 

a) Condiţii meteo defavorabile 504 596 - - - 504 

b) Condiţii meteo medii 418 655     

Varianta 2. Incendiu tip Jet fire 170 202 225 287 170 170 

11 Exploza BLEVE a unei cisterne CF tip CSI 88 173 269 - - 88 

12 Explozia BLEVE a unei cisterne CF tip CFR 105 241 358 - - 88 

13 Explozia BLEVE a unei autocisterne 81 147 234 - - 81 
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IV.B.1.1.3. Concluzii şi recomandări rezultate în urma analizei consecinţelor 

Din studiul hărţilor de risc rezultă următoarele: 

1. La scenariile de accidente analizate cu incendii în rezervoare, zonele afectate  nu 

depăşesc limitele amplasamentului*. Incendiile majore extinse în cuva de retenţie depăşesc 

limita amplasamentului pe distanţe mici, în dreptul rezervoarelor 

2. Consecinţele accidentelor analizate asupra echipamentelor şi instalaţiilor învecinate 

se manifestă pe zone din interiorul şi exteriorul amplasamentului, incluzând în cazul 

incendiilor în rezervoarele mari (cum este R4 şi T2) şi incendiilor extinse în cuva de retenţie 

şi rezervoarele învecinate, fiind deci posibil un efect de Domino. Cu toate că pentru scenariile 

de accidente cu radiaţie termică variabilă cum sunt incendiile tip Flash fire şi exploziile 

BLEVE cu producere de fire ball ghidurile utilizate ( menţionate în partea de descriere a 

metodologiei de analiză a consecinţelor) nu prevăd valori de prag pentru efectul de Domino, 

considerăm că în zonele afectate definite de valorile de prag LFL respectiv “raza fire ball” un 

astfel de efect se poate produce ca urmare a contactului direct cu flacăra a unor substanţe 

inflamabile existente în aceste zone, precum şi ca urmare a suprapresiunii şi incendiului 

generate de explozia BLEVE.  

3. La scenariile cu dispersii inflamabile (scenarii tip Flash fire) produse ca urmare a 

unor scurgeri de GPL pe traseele de lichid, zonele afectate depăşesc limitele amplasamentului 

pe zone relativ extinse. Aceste fenomene sunt cauzate de presiunile mari existente care duc la 

rate de scurgere foarte mari şi implicit la zone de dispersie a vaporilor inflamabili, extinse. Cu 

toate că condiţiile meteo modifică mărimea zonelor afectate, aceste modificări nu sunt foarte 

importante  datorită ratelor de scurgere foarte mari. Scurgerile pe faza de vapori a GPL-ului 

duc la zone afectate mult mai reduse decât scurgerile de lichid din cauza, în principal, a unor 

rate de scurgere mai mici.  

4. Zonele de planificare teritorială depăşesc limitele amplasamentului pentru scenariile 

cu incendii Flash fire produse ca urmare a unor scurgeri masive de GPL. Din acest motiv se 

recomandă ca în aceste zone să nu se dezvolte activităţi industriale care utilizează în mod 

obişnuit lucrări cu foc sau lucrări generatoare de scântei.  

5. Deoarece efectele unor accidente pot depăşi limitele amplasamentului se recomandă 

ca în cadrul planificării de urgenţă să se elaboreze proceduri de informare reciprocă şi de 

alarmare între amplasamentele învecinate, în caz de producere de avarie sau accident. 
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Notă* Modelarea scenariilor de incendiu nu a ţinut cont de gazele de ardere şi fumul 

care rezultă în cazul unui incendiu de proporţii. Acesta poate afecta zone extinse din 

vecinătatea amplasamentului.  

 

IV.B.1.2 Evaluarea riscului prin metoda indicelui DOW 

IV.B.1.2.1. Prezentarea metodologiei DOW 

Ghidul de siguranţă şi prevenire a pierderilor, dezvoltat de Compania de produse 

chimice Dow şi publicat de Institutul American al Inginerilor Chimişti (AIChE) în 1964, oferă 

o metodă pentru evaluarea hazardului şi riscului incendiilor şi exploziilor. Este o metodă 

numerică bazată pe natura proceselor şi proprietăţilor materialelor. Cu cât valorile obţinute 

sunt mai mari cu atât procesul este mai periculos. În cursul timpului această metodologie a 

fost dezvoltată şi perfecţionată şi în 1994 este publicată ediţia a 7-a a ghidului („DOW’S 

Fire&Explosion Index Hazard Classification Guide”)  pe baza căruia a fost realizată şi 

prezenta evaluare a  riscului. Indicele DOW ( Dow Fire and Explosion Index-FEI) se aplică 

numai la incendii şi explozii. 

Algoritmul de calcul este prezentat în continuare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectarea  “unităţii de proces relevante 

” 

Determinarea Factorului de Material  

Calculul Factorului de Pericol General  Calculul Factorului de Pericol Special 

Calculul Factorului de Pericol al Unităţii de Proces 

Calculul  FEI 
Calculul factorului de distrugere 

şi de control al pierderilor 

Determinarea razei şi ariei de expunere 
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1. Selectarea unităţii de proces relevante 

Selectarea se face pe schema de montaj, în zona “cheie” a instalaţiei cu cel mai  mare 

risc de incendii şi explozii. Pentru selecţie sunt luaţi în considerare următorii factori din 

proces:  

- Potenţialul energetic chimic (Factorul de Material, MF); 

- Cantitatea de material periculos aflată în Unitatea de proces; 

- Densitatea de Capital (valoarea unităţii); 

- Presiunea şi Temperatura procesului; 

- Trecutul istoric de incidente cu foc sau explozie; 

- Unităţi critice în procesul Instalaţiei (unităţi cu pericol extrem). 

 

2. Determinarea  factorului  de  material 

Factorul de material (MF) este valoarea de bază de la care se porneşte calculul F&EI şi 

a altor valori în analizele de risc. MF este o măsură a ratei potenţialului energetic intrinsec 

eliberat prin incendiu sau explozie, prin combustie sau reacţie chimică. MF se obţine din NF şi 

NR. 

NF, NR şi NH sunt indici de evaluare ai materialului introduşi de NFPA (National Fire 

Protection Association, SUA) sau “semnale” ce exprimă respectiv inflamabilitatea, 

reactivitatea (sau instabilitatea) şi toxicitatea substanţelor. 

 

Amestecurile 

Amestecurile de diferite feluri pot crea probleme în anumite condiţii. 

Cel mai bun MF al amestecurilor poate fi obţinut pe baza datelor testărilor reactivităţii 

chimice, aşa cum se recomandă în Ghid. Dacă nu sunt disponibile date referitoare la testarea 

reactivităţii chimice, se poate face o aproximare folosind MF-ul componentului cu cel mai 

mare MF. Acest component trebuie să fie unul din cei cu o concentraţie semnificativă, ca 5% 

sau mai mare.  

 

După determinarea Factorului de Material potrivit, următorul pas este calcularea 

Factorului de Pericol al Unităţii de proces (F3), acesta fiind termenul ce se multiplică cu MF 

pentru a obţine F&EI. 

Valoarea numerică a F3 se determină după ce în prealabil se determină Factorul de 

Pericol General al Procesului (F1) şi Factorul de Pericol Special al Procesului (F2) listaţi în 
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formularul F&EI din Ghidul DOW. Fiecare element ce intră în calculul F3 contribuie la 

dezvoltarea sau escaladarea unui incident ce poate cauza un incendiu sau o explozie. 

Când se calculează penalităţile cuprinse în Factorul de Pericol al Unităţii de Proces, F3, 

se alege  un singur moment specific în timp, în care materialul vizat prezintă cel mai mare 

pericol în condiţiile normale de operare ale Unităţii de Proces. 

Această definire strictă e făcută cu scopul de a evita dubla sau tripla luare în 

consideraţie a pericolelor prezente, pe parcursul desfăşurării procesului. Atât timp cât FM a 

fost ales pentru materialul cel mai periculos prezent în proces, este sigur că Analiza de Risc la 

Incendiu şi Explozie, se bazează pe cel mai “rău caz”, dacă atenţia este îndreptată asupra celui 

mai periculos punct operaţional care implică MF, şi acesta va fi în mod real cel mai rău caz ce 

se poate desfăşura. 

Pericolele Generale ale Procesului sunt factori care joacă primul rol în determinarea 

mărimii unui incident cu pierderi. Cele şase elemente listate în această secţiune ca pericole 

sunt aplicabile multor situaţii ale procesului. Cu toate că se poate să nu fie acordate penalităţi 

pentru fiecare parte a acestei secţiuni, aceste elemente au un rol important în incidentele cu 

incendii şi explozii, şi o evaluare atentă a Unităţii de Proces particulare este de importanţă 

capitală. 

 

3. Calculul Factorului de Pericol general  (F1)  

Factorul de bază = 1,0 este aplicat întotdeauna pentru a putea înmulţi suma 

penalităţilor cu alţi factori de penalitate în calculul indicelui de incendiu şi explozie. 

a) Reacţiile Chimice Exoterme 

Se aplică penalitatea doar dacă are loc o reacţie chimică exotermă în interiorul unităţii 

de proces analizate.  

b) Procesele Endoterme 

Se aplică penalitatea doar dacă are loc o reacţie chimică endotermă în interiorul 

unităţii de proces analizate.  

c) Manipularea şi Transferul Materialului 

Această categorie este evaluată referitor la un incendiu potenţial ce poate implica 

Unitatea de Proces analizată  în timpul manevrării, transferului sau depozitării materialelor 

(cuplări/decuplări de racorduri). 
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d) Unităţi de Proces Închise sau în Încăperi Închise 

Penalitatea se aplică în cazul clădirilor închise sau încăperilor închise unde se pot 

forma concentraţii de gaz între limitele de explozie. O suprafaţă închisă e identificată ca orice 

suprafaţă acoperită închisă pe trei sau mai multe laturi, sau o suprafaţă neacoperită dar cu 

pereţi pe toate laturile. Acolo unde s-a instalat ventilaţie mecanică adecvat proiectată, 

penalităţile se reduc cu 50%. 

e) Accesul 

Echipajele de intervenţie trebuie să aibă acces prompt în zona ce înconjoară Unitatea 

de Proces analizată. Accesul din cel puţin două părţi este considerat ca „Cerinţă Minimă”. Cel 

puţin una dintre căile de acces trebuie să fie de la o cale rutieră.  

 

f) Drenajul şi Controlul Scurgerilor 

Penalitatea se aplică pentru condiţiile de proiectare care pot cauza reţinerea scurgerilor 

mari de lichide inflamabile sau combustibile în jurul sau în apropierea echipamentului de 

procesare. Această penalitate se aplică doar dacă materialul aflat în Unitatea de Proces are un 

punct de inflamabilitate sub 140ºF (60ºC) sau dacă materialul e procesat peste punctul de 

inflamabilitate. 

Pentru calculul factorului de pericol general se în sumează cele 6 elemente 

F1 = 1 + ……. 

 

4. Calculul Factorului de pericole speciale (F2) 

Pericolele Speciale ale Procesului sunt factori care contribuie în primul rând la 

probabilitatea unui incident cu pierderi. 

Factor de bază = 1.0 

a) Materiale Toxice 

Materialele toxice pot reduce abilitatea de investigare sau atenuare a pericolului în 

timpul incidentului. Se foloseşte o penalitate de 0,2 * NH.  

b) Presiunea Sub-Atmosferică (vacuum) 

Se aplică penalitate condiţiilor de proces în care intrarea de aer în sistem poate cauza 

hazarde.  
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c) Operare În sau Aproape de Intervalul de Inflamabilitate 

Penalitatea se aplică în cazul în care se operează la temperaturi ridicate aproape sau 

peste intervalul de inflamabilitate, dar numai acolo unde în anumite condiţii de operare aerul 

poate pătrunde în interiorul utilajului.  

d) Explozia Pulberilor (Prafului) 

Penalităţile se aplică pentru operaţii de amestecare, măcinare, de unde se poate degaja 

praf care să formeze atmosfere explozive.  

e) Presiunea de Descărcare 

Pentru procesele unde presiunile de operare sunt peste presiunea atmosferică, se aplică 

o penalitate din cauza ratelor mari de descărcare (emisie) cauzate de presiunea ridicată în 

cazul unei scurgeri. 

f) Temperatura Scăzută 

Această secţiune face referire la posibila fragilizare a oţelului carbon sau alte metale 

care pot fi expuse la temperaturi egale sau sub temperaturile de tranziţie ductil/fragil ale lor. 

g) Cantitatea de Material Inflamabil/Instabil 

Această secţiune ia în considerare faptul că, creşterea cantităţii de material inflamabil 

sau instabil în Unitatea de Proces măreşte gradul de expunere al zonei.  

h) Coroziunea şi Eroziunea 

Deşi o proiectare bună ţine cont de coroziune şi eroziune, unele probleme de 

coroziune/eroziune se manifestă în orice proces. Rata de coroziune este considerată a fi suma 

ratelor de coroziune din exterior şi interior. 

i) Scurgeri  – Îmbinări şi Garnituri 

Garniturile de etanşare, etanşarea flanşelor sau etanşările arborilor pot fi surse de 

scurgeri de materiale inflamabile sau combustibile, în mod particular acolo unde se produc 

variaţii ciclice de temperatură şi presiune sau/şi unde sunt necesare burdufuri sau 

compensatoare de dilataţie. 

j)Folosirea Echipamentului cu Foc 

Prezenţa echipamentului cu foc într-un proces adaugă o posibilitate în plus de 

producere a incendiului atunci când se produc scurgeri de lichide inflamabile, vapori sau 

pulberi combustibile. 

Penalitatea se aplică în una din două situaţii:  

- când însăşi Unitatea de Proces analizată este un echipamentului în care se lucrează cu 

foc; 
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- când Unitatea de Proces analizată se află în vecinătatea unor echipamente care 

lucrează cu foc.   

k) Sistemele de Transfer de Căldură cu Lichide Fierbinţi 

Multe fluide folosite pentru încălzire ard şi sunt folosite peste punctul de aprindere sau 

de fierbere şi ca atare ele reprezintă un pericol în plus pentru orice Unitate de Proces care le 

utilizează. Penalităţile în această secţiune se bazează pe cantitatea şi temperatura fluidului 

schimbător de căldură folosit în Unitatea de Proces evaluată. 

l) Echipamentul rotativ 

Această secţiune evaluează hazardele legate de echipamentele rotative (în mişcare). Se 

poate aplica o penalitate în următoarele cazuri:  

1. compresoare mai puternice de 600 CP; 

2. pompe mai puternice de 75 CP;; 

3. agitatoare şi pompe de recirculare care prin cedare pot să conducă la o reacţie 

exotermă; 

4. alte echipamente rotative mari, cu istoric de cedare mare. 

 

Pentru calculul factorului de pericol special se însumează cele 12 elemente. 

F2 = 1 + ….. 

5. Factorul total de pericol (F3) 

Se obţine prin înmulţirea  lui F1 cu F2:  

F3 = F1 * F2  

 

6. Indicele de explozie şi incendiu (FEI) 

Indicele de explozie şi incendiu este produsul dintre factorului de material MF şi  

factorului total de Pericol F3. 

FEI = MF * F3  

Hazardul (pericol) Uşor Moderat Intermediar Grav Extrem 

Indice FEI calculat 0 - 60 61-96 97-127 128-158 peste 159 

 

7. Calculul razei şi a ariei de expunere 

Utilizând indicele FEI calculat se determină raza de expunere R cu formula de calcul: 

R = 0,256 * FEI  

Aria de expunere este calculată cu formula:  A = π * R
2
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Aceste valori reprezintă distanţa (respectiv suprafaţa) la care se vor produce distrugeri 

materiale în cazul unui accident soldat cu incendiu şi/sau explozie.  

În situaţia când unitatea de proces analizată se referă la un echipament cu dimensiuni 

mici, atunci raza de expunere este considerată că începe de la centrul unităţii de proces. În 

situaţia când unitatea de proces analizată se referă la echipamente situate pe arii extinse atunci 

la raza de expunere calculată se adaugă raza unităţii de proces şi aria de expunere calculată 

este în jurul unităţii de proces analizate. 

 

8. Calculul Factorului de Distrugere  

Acest factor reprezintă efectul total produs de incendiu şi suflul eventualei explozii. Se 

calculează pe baza valorilor calculate pentru F3 şi MF. Dacă valoarea factorului total de 

pericol depăşeşte valoarea de 8 (valoarea maximă existentă în ghid) pentru calculul factorului 

de distrugere se utilizează valoarea de 8.  

 

Factorul de distrugere se utilizează pentru estimarea pierderilor materiale produse de 

accident, existente în aria de expunere determinată. 

 

9. Calculul factorului de credit pentru controlul pierderilor* 

În construcţia utilajelor chimice sunt considerate caracteristici de bază şi cele pentru 

controlul pierderilor materiale în cazul accidentelor.  

Valoarea creditului pentru factorii de control este dată de relaţia: 

C = C1 * C2 * C3,   

unde: 

C - factorul de credit pentru controlul pierderilor; 

C1 - factorul credit de control al procesului; 

C2   - factorul credit de izolare a materialului; 

C3   - factorul credit de protecţie la foc. 

În toate cazurile se acordă un factor de credit, în sensul că dacă există o caracteristică 

definită se acordă creditul corespunzător, iar în lipsa caracteristicii se acordă un credit = 1. 

Pentru calculul fiecăruia din cei trei factori definiţi anterior, se înmulţesc creditele obţinute. 

Pierderile materiale sunt diminuate prin utilizarea eficientă a dotărilor existente. Pentru 

calculul pierderilor materiale se înmulţeşte factorul de distrugere cu factorul de credit pentru 

controlul pierderilor. 
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Notă*: Este posibil ca în cadrul analizei, anumite credite să nu fie acordate. Aceasta 

nu înseamnă neapărat că dotările aferente acelui credit sunt necesare. Autorii ghidului au 

stabilit o listă de credite general aplicabile proceselor cu pericol de incendiu şi explozie. 

Unele dotări stabilite de ghid pot să nu fie potrivite specificului instalaţiei. 

 

Calcularea factorului de credit de controlul procesului - C1 

a. Energia de urgenţă 

Acest credit este acordat pentru cazul în care există o sursă de energie de urgenţă în 

cazuri de accidente pentru serviciile esenţiale: instrumente de aerisire, agitatoare, pompe, 

controlul instalaţiilor etc., cu trecere automată de la funcţionare normală la cea de urgenţă. 

b. Răcirea  

Creditul se acordă în cazul în care există un sistem de răcire în cazul unui accident, 

care să menţină o răcire eficientă pentru cel puţin 10 minute.  

c. Controlul exploziei   

Acest factor se acordă sistemelor de control a exploziilor accidentale. Creditul se 

aplică pentru orice sistem care protejează echipamentul sau construcţia pentru un pericol de 

suprapresiune sau explozie. 

d. Oprire/închidere de urgenţă 

Creditul se acordă în cazul sistemelor de oprire/închidere automată în caz de avarie sau 

funcţionare anormală.  

e. Control computerizat 

Creditul se acordă în cazul sistemelor operate prin control computerizat.  

f. Gaz inert  

Creditul se acordă în cazul în care un gaz inert este adăugat la vaporii inflamabili din 

interiorul echipamentului. 

g. Instrucţiuni de operare  

Creditul se acordă pentru existenţa instrucţiunilor în cazul celor mai importante 

condiţii de operare.  

h. Înlocuire de reactivi chimici 

Acest credit se acordă acolo unde se aplică un program de revizuire (înlocuire) a 

reactivilor chimici, de implementare tehnologii noi, schimbări de proces etc.  

i. Alte analize de evaluare a riscului 

Creditul se acordă dacă au fost realizate şi alte studii de evaluare a riscului.  
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Factorul de credit de control al procesului se obţine prin înmulţirea elementelor acestui 

credit. 

C1 = 1*….. 

 

Calculul  factorului de credit pentru izolarea  materialului C2 

a ) Control la distanţă a valvelor  

Se aplică în cazul în care există un control de la distanţă pentru valve (robinete) care 

poate să izoleze rapid porţiuni din instalaţie. 

b) Haldă sau rezervor de siguranţă  

Se aplică creditul în cazul în care există un sistem de siguranţă  (haldă sau rezervor), în 

care poate să fie pompat materialul scurs în caz de urgenţă. 

c) Drenaj  

Se aplică în cazul în care există cuvă de retenţie care poate să capteze o parte din 

scurgeri. 

d) Cuplaj (legături la conducte) 

Se aplică în cazul în care utilajul are un sistem de legături între conductele de 

vehiculare care previne curgerea incorectă a materialelor care poate să conducă la urmări 

nedorite. 

Factorul de credit pentru izolarea materialului se obţine prin înmulţirea elementelor 

acestui credit. 

C2 = 1*……. 

 

Calculul  factorului de credit al protecţiei împotriva incendiilor C3 

a. Detector de scurgeri 

Se aplică în cazul în care există detectoare de scurgeri accidentale şi sistem de alarmă. 

b. Paravane de protecţie 

Creditul se referă la aplicarea unor paravane de protecţie împotriva incendiului de oţel 

sau de beton armat cu înălţimea mai mare de 5 m. 

c. Apă pentru stingerea incendiilor 

Se aplică un factor de credit în cazul în care presiunea în conducta de apă folosită 

pentru stingerea incendiilor este mai mare de 690 kPa (6,9 bari) şi asigură debitul necesar 

pentru o intervenţie eficientă în caz de incendiu. 
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d. Sisteme speciale 

Se aplică un credit în cazul utilizării sistemelor speciale de protecţie: detectoare de 

incendiu, ziduri antiexplozie, rezervoare subterane, rezervoare cu pereţi dubli, etc.  

e. Sisteme de stropire 

Se aplică în cazul folosirii sistemelor de stropire în cazul incendiilor. 

f. Perdele de apă 

Creditul se aplică în cazul în care există un sistem automat de creare a perdelelor de 

apă folosită pentru reducerea potenţialului de aprindere a vaporilor inflamabili. 

g. Spumă 

Se aplică un credit în cazul în care este folosită spumă în sisteme automate pentru 

stingerea focului în instalaţie. 

h. Stingătoare de mână 

Se aplică un credit în cazul în care există stingătoare portabile care să poată fi utilizate 

pentru stingerea unui început de incendiu. 

i. Protecţia cablurilor 

Instrumentele şi cablurile electrice sunt foarte vulnerabile în cazul produceri de 

incendii şi deci vor fi foarte afectate. În cazul în care există protecţii speciale ale acestora 

împotriva incendiilor se aplică un factor de credit. 

 Factorului de credit al protecţiei împotriva incendiilor se obţine prin înmulţirea 

elementelor acestui credit. 

C3=1*…. 

Factorul de credit pentru controlul pierderilor C= C1 * C2 * C3 

Pierderi materiale (%) = Factor de distrugere (%) * C 

 

IV.B.1.2.2. Analiza DOW pentru unitatea de proces selectată 

Selectarea unităţii de proces relevante 

În urma analizei zonelor cu pericol din cadrul amplasamentului pe baza criteriilor 

enumerate în partea de prezentare a metodologiei s-a selectat ca unitate de proces relevantă 

linia de transfer GPL din cisternele tip CSI în cisterne tip CFR. 

Întrucât ghidul DOW are listate ca produse periculoase propanul şi butanul, pentru 

analiză s-a considerat ca substanţă periculoasă propanul care este unul din componenţii GPL-

ului tip autogaz. 



 

RAPORT  DE  SECURITATE  

S.C.UNICOM  OIL TERMINAL S.A. 

GALAŢI 

 2012 

 

Elaborat  de S.C. OCON  ECORISC S.R.L., Turda Pagina 236 din 264 
 

Cantitatea maximă de GPL care poate fi prezentă în unitatea de proces analizată este 

de 270 to. 

 

 Determinarea factorului de material 

Selectând propanul din ghidul DOW (Anexa A – Propane) obţinem următoarele 

caracteristici: 

- Hc = 19,9 * 10
3
 BTU/LB (British thermal unit/pound) – căldura de ardere; 

- Flash point FP (punct de aprindere) – nu are listat (gaz extrem de inflamabil); 

- Boiling point BP(punct de fierbere) = - 44 
0
F ( - 42,2  

0
C); 

- Clasificarea NFPA (National Fire Protection Association - Asociaţia Naţională de 

protecţie la Foc, SUA) indică: 

 - NF = 4 – factor de inflamabilitate: materiale cu F.P.<73°F (<22,8°C) şi B.P.< 

100 
o
F (<37,8 °C). 

 - NR = 0 – factor de reactivitate: materiale care în sine sunt în mod normal 

stabile, chiar în condiţii de incendiu. 

 - NH = 1- factor de toxicitate: materiale care la expunere scurtă pot cauza 

iritaţii dar cu afecţiuni reziduale minore, incluzând pe cele ce necesită folosirea unui filtru de 

aer aprobat. 

- MF = 21 – factorul de material în condiţii de temperatură normală. 

Deoarece  GPL este prezent în condiţii normale de temperatură nu se face  o corecţie a 

factorului de material. 

 

Calculul F& EI 

În Tabelul  4.b.3. este prezentat calculul F& EI pentru unitatea de proces selectată. 
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Tabel 4.b.3. Calculul F& EI 

FACTORUL TOTAL DE 

PERICOL 

Limitele de 

penalitate 

PENALITATE APLICATĂ 

1. Factor de Pericol  General 

Factor  de bază 1,00 1 

A. Reacţii chimice exoterme 0,30 la 1,25 - 

B. Procese endoterme 0,20 la 0,40 - 

C. Manipulare şi transfer 

material 

0,25 la 1,05 0,5 

D. Unităţi de proces închise sau 

în încăperi închise 

0,25 la 0,90 - 

E. Accesul 0,20 la 0,35 - 

F. Drenajul şi controlul 

scurgerilor 

0,25 la 0,50 0,25 

Factor de pericol general (F1) 1,75 

2. Factor de Pericol Special 

Factor de bază 1,00 1 

A. Materiale toxice 0,20 la 0,80 0,2 

B. Presiune sub-atmosferică 

(vacuum) 

0,50 - 

C. Operare în sau aproape de 

intervalul    de inflamabilitate 

0,3 la 0,8 - 

D. Explozia pulberilor 

(prafului) 

0,25 la 2,00 - 

E. Presiunea de descărcare  

    Presiunea de operare: 

Se calculează cu 

formulă/grafic 

0,754 

F. Temperatura scăzută 0,20 la 0,30 - 

G. Cantitatea de material  

inflamabil / Instabil       

Se calculează cu 

formulă/grafic 

1,6 

H. Coroziunea şi eroziunea 0,10 la 0,75 0,1 

I. Scurgeri (scăpări) – îmbinări 

şi garnituri 

0,10 la 1,50 0,3 

J. Folosirea echipamentului cu 

foc 

Se calculează cu 

formulă 

- 

K. Sistemele de transfer de 

căldură cu lichide fierbinţi 

0,15 la 1,15 - 

L. Echipamentul rotativ 0,50 0,5 

Factor de pericol special (F2) 5,5 

Factorul  total de pericol: (F1  x F2 ) =  F3 9,62 

Factor de material MF 21 

Indicele de explozie şi incendiu 

                (F3 x MF) = F& EI  

202 

Raza de expunere: R=0,256 * FEI (m) 52 

Aria de expunere (m
2
) 8495 

Factorul de distrugere* Se calculează din 

grafic/formula 

(%) 

82 
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Notă* La calculul factorului de distrugere s-a utilizat pentru factorul total de pericol 

valoarea de 8 (valoarea maximă existentă în grafic) conform indicaţiilor din ghid  

În Tabelul  IV.b.4.este prezentat calculul Factorului de credit pentru controlul 

pierderilor 

Tabel 4.b.4. Calculul factorului de credit pentru controlul pierderilor 

1. Factorul de credit pentru controlul  procesului (C1) 

Criteriu Limitele de credit Creditul acordat 

a. Energia de urgenţă 0,98 0,98 

b. Răcirea 0,97 la 0,99 0,98 

c. Controlul exploziei 0,84 la 0,98 0,98 

d. Închidere de urgenţă 0,96 la 0,99 0,98 

e. Control computerizat 0,93 la 0,99 0,99 

f. Gaz inert  0,94 la 0,96 - 

g. Instrucţiuni de operare 0,91 la 0,99 0,99 

h. Înlocuire de reactivi 

chimici 

0,91 la 0,98 - 

i. Alte analize de evaluare 

a riscului  

0,91 la 0,98 0,98 

Factorul de credit pentru controlul procesului 0,886 

2. Factorul de credit de izolare a materialului (C2) 

a. Controlul la distanţă al 

valvelor 

0,96 la 0,98 0,98 

b. Haldă sau rezervor de 

siguranţă 

0,96 la 0,98 - 

c. Drenaj 0,91 la 0,97 0,97 

d. Cuplaj (legături la 

conducte) 

      0,98 0,98 

Factorul de credit de izolare a materialului 

(C2) 

0,932 

3. Factorul de credit de protecţie împotriva incendiului (C3) 

a.  Detector de scurgeri 0,94 la 0,98 0,98 

b.  Paravan de protecţie 0,95 la 0,98 - 

c. Apă pentru stingerea 

incendiilor 

0,94 la 0,97 0,97 

d. Sisteme speciale 0,91 0,91 

e. Sisteme de stropire 0,74 la 0,97 0,97 

f.  Perdele de apă 0,97 la 0,98 - 

g. Spumă 0,92 la 0,97 - 

h. Stingătoare de mână 0,93 la 0,98 0,98 

i. Protecţia cablurilor 0,94 la 0,98 - 

Factorul de credit de protecţie împotriva 

incendiului 

0,822 

Factorul de credit pentru controlul 

pierderilor 

0,679 

Pierderi materiale (%) 56 
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În Tabelul 4.b.5 este prezentat un rezumat al Analizei DOW pentru unitatea de proces 

analizată. 

Tabel 4.b.5. Analiza DOW pentru transferul GPL din cisterne CSI în cisterne CFR 

Nr. 

crt. 

Indicator Valoare 

1 Factor de pericol general (F1) 1,75 

2 Factor de pericol special (F2) 5,5 

 Factorul total de pericol(F3) 9,62 

3 Indicele de explozie şi incendiu  F&EI 202 

4 Hazard(Pericol) extrem 

5 Raza  de expunere  (m) 52 

6 Aria de expunere  (m
2
) 8495 

7 Factorul de  distrugere % 82 

8 Factorul de credit pentru controlul 

pierderilor 

0,679 

9 Pierderi materiale  % 56 

 

Aşa cum s-a precizat în partea de prezentare a metodologiei DOW pentru trasarea ariei 

de expunere, partea din gospodăria de GPL analizata fiind situată pe o suprafaţă mare, la raza 

de expunere calculată s-a adăugat raza unităţii de proces analizate (jumătate din distanţa 

medie între linia CF largă (tip CSI) şi linia CF normală egală cu 22 m, raza de expunere 

devenind în acest caz: 

Rexp. = 22 + 52 = 74m  

În  Figura 4.b.26 este prezentată Aria de expunere DOW pentru unitatea de proces 

analizată. 
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Figura 4.b.26 Aria de expunere DOW 

 

 

IV.B.3.1.4. Concluzii la analiza DOW 

1. Factorul de pericol generat al unităţilor de proces analizate este unul scăzut datorat 

în principal amplasării în aer liber, accesului corespunzător în zonă a echipelor de intervenţie 

şi specificului procesului (de transfer fără posibilitatea unor reacţii chimice periculoase). 

2. Factorul de pericol special al unităţilor de proces analizate este foarte mare ceea ce 

indică o probabilitate potenţială mare a unui accident cu pierderi. Aceasta se datorează în 

principal caracteristicilor proceselor analizate: cantităţi relativ mari de produs extrem de 

inflamabil (cu factor de material – potenţial energetic mare), manipulat la presiuni ridicate şi 

care presupune multe operaţii de cuplare/decuplare manuală a unor conexiuni. Din aceste 

motive nivelul de pericol potenţial al unităţii de proces este unul extrem. 

3. Raza şi aria de expunere în cazul unui accident cu incendiu sau explozie este relativ 

mare cuprinzând în cvasitotalitate Gospodăria de GPL şi unele părţi din instalaţiile învecinate.  
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4. Factorul de distrugere în cazul unui accident cu incendiu sau explozie este unul 

ridicat mult peste 50%  datorită în principal caracteristicilor unui potenţial accident în această 

instalaţie.  

5. Factorul de credit pentru controlul pierderilor este mare datorită nivelului tehnic 

ridicat de control care este prevăzut pentru instalaţie. 

6. Printr-o bună funcţionare a sistemelor de protecţie şi de intervenţie, în cazul unui 

accident cu incendiu sau explozie la unitatea de proces analizată, nivelul estimat al pierderilor 

materiale poate scădea mult faţă de cifra iniţială. 
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IV.C. Descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru securitatea 

instalaţiilor  

 

IV.C.1. Rezervoarele de depozitare 

Rezervoarele de depozitare a produselor petroliere din amplasament sunt dotate cu: 

Echipamente de siguranţă: 

- echipamente (supape) de respiraţie hidraulice şi/sau mecanice – pentru evitarea 

suprapresiunii/vacuum-ului în spaţiul de vapori la rezervoarele cu capac fix;  

- opritori de flăcări,  montate în serie cu echipamentele (supapele) de respiraţie 

hidraulice şi/sau mecanice la rezervoarele cu capac fix, cu rol de a împiedeca pătrunderea 

focului în interior în cazul unui incendiu în exterior; 

- instalaţie fixă de stingere cu spumă aero-mecanică; 

- instalaţie fixă de răcire şi stingere cu apă pulverizată;  

- legătură la instalaţia de recuperare vapori la rezervorul de benzină R5; 

- conductă de hidranţi, casă   pompe PSI. 

Alte instalaţii/echipamente dotări: 

- instalaţie de protecţie împotriva loviturii directe a trăsnetului, formată din: prize de 

pământ şi legături între părţile metalice ale rezervorului; 

- conducte de golire rapidă spre rezervor de rezervă (rezervor tampon) pentru cazuri de 

avarie/accident 

- protecţie anticorozivă la rezervoare şi alte echipamente aferente; 

- cuvă de retenţie rezervor;  

- claviatură vane rezervor; 

- reţea canalizare ape pluviale şi reziduale prevăzută cu închidere hidraulică la ieşirea 

din cuvă; 

- căi de acces în cuvă. 

Tancurile de produse petroliere sunt amplasate în cuve de retenţie pentru colectarea 

eventualelor scurgeri. Digurile cuvelor sunt din beton cu grosimea de 15 cm, iar baza este 

betonată (limita de rezistenţă la foc de 5 ore, depăşind limita admisă de 4 ore). Caracteristicile 

cuvelor de retenţie la parcurile de rezervoare sunt următoarele: 

- Parc rezervoare păcură (produse negre) – 5440,12 m
2
, h zid retenţie = 2,1 m; 

- Parc rezervoare produse albe – 3404,42 m
2
, h zid retenţie = 1,5 m; 
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- Parc rezervoare produse petrochimice si chimice lichide – 1420,0 m
2
, h zid retenţie = 

1,9 m; 

- Parc rezervoare aferent centralei termice - 404,0 m
2
, h zid retenţie = 2,1 m; 

- Parc rezervoare depozitare bitum de drumuri – 234,59 m
2
, h zid retenţie = 1,0 m; 

- Parc rezervoare depozitare ulei mineral de motor – 59,0 m
2
, h zid retenţie = 0,7 m. 

 

Echipamente de control : 

- gură de lumină şi ştuţ de prelevat probe; 

- echipamente de măsurare a nivelului în rezervoare;  

- echipamente de măsurare a temperaturii în rezervoare;  

- scară de acces pe rezervor. 

 

IV.C.2. Conductele de transport  

Conductele de transport a produselor depozitate şi manipulate în amplasament sunt 

dotate cu: 

Echipamente de siguranţă: 

- structură susţinere pentru a evita deplasări, vibraţii, tasări ale terenului de amplasare;  

- compensatori de dilatare;  

- protecţie anticorozivă; 

- izolaţie termică, la conductele pentru produse cu vâscozitate mare;  

- legături la prize de pământ – şi echipotenţial la flanşe şi armături; 

- vane de secţionare pentru izolarea conductei pe porţiuni; 

- cămine de vane pentru preluarea potenţialelor scurgeri de produs. 

 

IV.C.3. Casele de pompe 

Echipamente de siguranţă: 

- Instalaţie electrică în construcţie antiex; 

- Instalaţie de iluminare de siguranţă; 

- Robinete de secţionare; 

- Instalaţie de legare la pământ şi echipotenţial; 

- Canalizare pentru preluarea potenţialelor scurgeri de produs; 

- Supraveghere permanentă de către personalul de operare în timpul pompării 

produselor. 
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Echipamente de control: 

- Indicatoare locale de presiune la pompe. 

 

IV.C.4. Rampele de încărcare/descărcare CF şi auto produse petroliere 

Echipamente de siguranţă: 

- Instalaţie electrică de iluminat la rampe; 

- Robinete de secţionare la cisterne/autocisterne şi la posturile de descărcare/încărcare; 

- Instalaţie de legare la pământ şi echipotenţial cu cleşti la posturile de 

descărcare/încărcare; 

- Instalaţie de canalizare pentru preluarea apelor pluviale şi a potenţialelor scurgeri de 

produs; 

- Supraveghere permanentă de către personalul de operare în timpul pompării 

produselor în/din cisterne. 

 

Echipamente de control: 

- Echipamente de măsurare a nivelului în cisterne/autocisterne; 

- Cântar CF; 

- Skid de măsurare fiscală la rampa auto pentru combustibili. 

 

IV.C.5. Gospodăria de GPL 

IV.C.5.1. Instalaţia de automatizare 

Monitorizarea şi controlul procesului de transvazare a GPL auto din cisterne tip CSI 

sau nave în cisterne CFR şi autocisterne este realizată cu un sistem complex de automatizare 

tip SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – Achiziţie de date şi control la 

distanţă) şi PLC (Controler Programabil Logic). 

Un sistem SCADA, este format din următoarele subsisteme:  

- O interfaţă om-maşină care prezintă date  de proces la un operator uman, şi prin 

aceasta, operatorul monitorizează şi controlează procesul.  

- Un calculator de sistem  cu una sau mai multe staţii de lucru care achiziţionează date 

cu privire la procesul şi trimiterea de comenzi (de control) în acest proces.  

- Unităţi terminal la distanţă care asigură conectarea la senzorii din proces, de 

conversie a semnalelor de la senzorul de date şi trimiterea de date în format digital la sistemul 

de supraveghere.  
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- Controler Programabil Logic (PLC). Un PLC este un dispozitiv electronic digital, 

construit pentru a controla echipamente şi procese efectuând operatii de conducere a 

procesului. 

Principalele semnalizări şi comenzi asociate sistemului de automatizare sunt 

următoarele: 

- semnalizare locală şi la camera de comandă a cererii de descărcare navă/ încărcare 

cisternă/autocisternă; 

- semnalizarea în camera de comandă a prezenţei lichidului şi curgerii vaporilor în/prin 

conducte la descărcare; 

- semnalizare locală şi în camera de control a împământării navei (barjei)/ 

cisternei/autocisternei; 

- semnalizarea poziţiei şi comanda robineţilor de izolare la punctul de livrare; 

- măsurarea şi indicarea debitului şi contorizarea cantităţii de GPL încărcate în 

cisternă/autocisternă (local şi în staţia de lucru) 

- măsurarea şi indicarea (local şi în staţia de lucru) a presiunilor şi temperaturilor pe 

conductele de lichid şi de vapori. 

Instalaţia de automatizare şi instalaţia de avertizare incendiu este alimentată din 

reţeaua electrică interioară şi prin UPS – sursă de curent neîntreruptibilă (8 kVA). 

 

IV.C.5.2. Instalaţia de avertizare incendiu 

Semnalizarea apariţiei unui potenţial pericol de explozie sau a unui focar de incendiu 

se realizează prin intermediul unor butoane de semnalizare şi a unor detectoare de gaze 

conectate la o centrală de avertizare incendiu. 

Semnalizarea unor limite prestabilite se realizează optic (prin LED-uri) pe centrala de 

avertizare incendiu şi prin mesaje de alarmare pe staţia de lucru precum şi sonor pe hupele de 

alarmare. 

Instalaţia de avertizare incendiu este formată din: 

- detectoare de gaze explozive; 

- detectoare de incendiu (temperatură+fum); 

- butoane de semnalizare şi hupe de semnalizare; 

- Centrala de avertizare incendiu. 

Elementele instalaţiei de avertizare incendiu sunt alocate astfel: 

- Punct de descărcare navă/barjă: 
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  - 3 detectoare de gaze explozive; 

  - 2 butoane semnalizare. 

- Punct de încărcare/descărcare cisterne: 

  - 6 detectoare de gaze explozive; 

  - 3 butoane de semnalizare 

 - Compresoare GPL: 

  - 1 detector de gaze explozive. 

- Post încărcare auto: 

  - 4 detectoare de gaze explozive; 

  - 2 butoane de semnalizare. 

- Container camera de comandă şi compresor aer: 

  - 4 detectoare de temperatură-fum 

  - 2 butoane de semnalizare. 

 

IV.C.5.3. Alte echipamente de siguranţă la Gospodăria de GPL    

- Armăturile şi aparatura de automatizare sunt proiectate să funcţioneze la PN40, cu 

flanşe cu gât cu etanşare plană cu umăr şi garnituri spirometalice. Toată aparatura şi 

echipamentele acţionate electric sunt în construcţie Ex. 

- Conductele de GPL sunt prevăzute cu supape de siguranţă care funcţionează 

independent de sistemul de automatizare care sunt legate la un colector special prevăzut 

pentru operaţia de degazare DN50 cu evacuare la + 6.00 m. 

- Porţiunile de conducte care la terminarea încărcării/descărcării mijloacelor de 

transport rămân sub presiune şi care urmează să fie decuplate (furtunurile de legătură), sunt 

prevăzute cu racorduri pentru degazare legate la colectorul de degazare; 

- Pe traseele de încărcare/descărcare de la cisterne şi autocisterne sunt prevăzute 

robinete de izolare manuale şi pneumatice cu acţionare din tablou. 

- Pe traseele de încărcare/descărcare GPL sunt prevăzute supape (valve) de unic sens şi 

de exces de debit pentru a prevenii scurgerea necontrolată a  GPL-ului în cazul desfacerii 

accidentale a legăturii;  

- Toate echipamentele electrice, carcasele tablourilor electrice, utilajelor, scările, 

platformele şi conductele sunt legate la instalaţia de legare la pământ;  
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- Toate părţile metalice ale instalaţiilor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar 

care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, sunt legate la nul şi suplimentar la instalaţia 

de legare la pământ. 

- Transvazarea GPL-ului este prevăzută cu o parte de recuperare vapori cu conducte pe 

partea de vapori şi compresor care aspiră vaporii din cisternele care se încarcă (CFR) şi îi 

transferă în cisternele care se golesc (CSI) în acest mod, prin presare, efectuându-se operaţia 

de descărcare/încărcare. După încărcare cantităţii prescrise vaporii de GPL din cisternele CSI 

sunt recuperaţi prin aspirare din cisternele CSI până la presiunea de 0,5-0,6 bari şi refulare sub 

nivelul lichidului în cisternele CFR. 

 

IV.C.6. Reţeaua de canalizare 

În procesul de descărcare/încărcare si depozitare produse petroliere rezultă ape 

tehnologice contaminate cu produse petroliere, care împreună cu apele pluviale de pe 

platforma societăţii, sunt colectate printr-un sistem de canalizări interioare în lungime de 1000 

m şi dirijate către separatorul de produse petroliere. 

Separatorul de produse petroliere este bicompartimentat, V=30 mc, îngropat, executat 

din beton armat (B 200) şi are rolul de reducere a încărcării apelor reziduale cu produse 

petroliere. Apele preepurate în separatorul de produse petroliere sunt trimise cu ajutorul a 

două pompe tip EPEG cu debitul de 60 mc/h fiecare, cu declanşare automată în funcţie de 

nivelul apelor preepurate (o pompă activă şi o pompă de rezervă) printr-o conductă de oţel Dn 

150 mm la staţia de epurare a societăţii, care are o capacitate de epurare de 100 mc/h. Staţia 

de epurare proprie este formată din: 

- separator grosier de produse petroliere, V = 50 mc; 

- separator lamelar cu trei module cu plăci ondulate; 

- cămin de nămol; 

- bazin de apă epurată; 

- staţie de pompare produse petroliere colectate, echipată cu o pompă DL2 (Q = 0,55 

mc/h), care dirijează produsul petrolier recuperat prin conductele tehnologice la centrala 

termică proprie. 

IV.C.7. Instrucţiuni de lucru relevante pentru siguranţa instalaţiilor 

Lista cu instrucţiunile de lucru care sunt relevante pentru asigurarea siguranţei 

instalaţiilor în S.C. OIL TERMINAL S.A. sunt prezentate în Tabelul 4.c.1 
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Tabel 4.c.1: Listă cu proceduri şi instrucţiunile de lucru aplicabile în procesul de prestare 

Nr. 

crt. 

Denumire procedura.instr. Codul 

procedurii 

Scurtă descriere 

1. Controlul documentelor PS UOT-

4.2.3. 

Modul de ţinere sub control a 

documentelor interne şi externe 

2. Acţiune corectivă şi acţiune 

preventivă 

PS UOT- 

8.5.2.-

8.5.3. 

Analizarea neconformităţilor 

Stabilirea acţiunilor corective 

3. Instruire, conştientizare, 

competenţă 

PO – 

6.2.2.-01 

Fise post, legi, documente SMC, IL, FP, 

tematici instruire 

4. Audit intern PS-8.2.2 Evaluarea conformităţii proceselor cu 

criteriile specificate în proceduri, 

instrucţiuni, documente, etc. 

5. Controlul înregistrărilor PS- 4.2.4. Stabilirea, identificare, arhivarea, 

regăsirea cu uşurinţă a documentelor 

6. Prelevarea probelor la 

recepţia mărfurilor 

 IL 7.5-15 Stabileşte metodele de prelevare a 

probelor de hidrocarburi în vederea 

verificării acestora 

7. Încălzirea/descărcarea 

bitumului din vagoane cf 

IL 7.5.-09  

8. Legători de sarcina IL 7.5-20  

9. Instr. Tehnologice de operare 

a instalaţiei cazanului de 

încălzire ulei diatermic 

IL CT 7.5-

01 

Modul de operare a cazanului tip ICI 

CALDAE si instalaţiilor eferente 

10. Recepţia produselor albe  IL 7.5.-18  

11. Pregătirea echipamentelor 

tehnice în vederea reviziilor 

IL 7.5.-13  

12. Încălzire/descărcare păcură 

din vagoane c.f. 

IL 7.5.-04  

13. Încărcarea vagoanelor c.f. IL 7.5.-10  

14. Manipularea benzinei IL 7.5.-19  

15. Purjarea liniilor tehnologice 

prin care s-a pompat produse 

vâscoase 

IL 7.5.-01  

16. Purjarea traseelor 

tehnologice în vederea 

schimbării destinaţiei 

IL 7.5.-17  

17. Purjarea traseelor 

tehnologice în vederea 

efectuării de reparaţii 

IL 7.5.-16  

18. Livrarea produselor lichide la 

nave 

IL 7.5.-11  

19. Încălzire/descărcare/încărcare 

produse petrochimice 

IL 7.5.-21  

20. Încărcare/descărcare bitum 

de drumuri 

IL 7.5.-22  

21. Lucrul în spaţii, vase şi IL 7.5.-07  
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Nr. 

crt. 

Denumire procedura.instr. Codul 

procedurii 

Scurtă descriere 

rezervoare închise (cazuri de 

avarie) 

22. Instrucţiuni proprii SSM  - motostivuitorist; 

- autorizare interna electricieni; 

- macaragiu; 

- întreţinerea, repararea, utilizarea 

instalaţiilor în atmosfere potenţial 

explozive; 

- lucrul în depozitul de păcură; 

- transportul produselor cu 

autocisterna; 

- lucrul la înălţime; 

- pontonier; 

- rampe descărcare/încărcare în şi din 

vagoane c.f.; 

- operatori produse petroliere; 

- lucrul în laborator; 

- mecanic utilaje; 

- evitarea apariţiei electricităţii statice 

la vehicularea produselor petroliere; 

- sudor electric şi autogen; 

- construcţii şi confecţii metalice. 

23. Instrucţiuni proprii de 

apărare împotriva incendiilor 

 - lucrul cu focul deschis; 

- modul de operare la rampele de 

descărcare/încărcare; 

- lucrul în depozite petroliere şi 

petrochimice; 

- reducerea riscurilor de incendiu 

generate de încărcări electrostatice; 

- prevenirea apariţiei de incendii la 

instalaţiile de încălzire; 

- lucrul in Atelierele mecanice; 

- întreţinerea şi exploatarea 

instalaţiilor de stingere a incendiilor cu 

apa şi spumă aeromecanică; 

- lucrul în laboratoare 
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V. Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui 

accident 

 

V.A. Descrierea echipamentului instalat pe amplasament pentru limitarea 

consecinţelor accidentelor majore 

V.A.1.Instalaţii şi dotări de stingere a incendiilor 

- Reţeaua de apă de incendiu 

Societatea are în dotare o reţea de apă pentru incendiu, alimentată direct din Dunăre cu 

ajutorul a două electropompe cu ax vertical tip LOTRU cu Q=320m
3
/h. Pe racordurile 

refulărilor pompelor sunt montate câte un robinet de reţinere cu clapă inelară DN 250 mm, Pn 

10 şi câte un robinet cu clapă fluture cu reductor, DN 250 mm, Pn 10. 

Reţeaua de apă pentru incendiu este construită din ţeavă de oţel cu Ø250 mm, 

îngropată, cu cămine de sectorizare. 

 

- Instalaţii fixe de stingerea incendiilor 

Pentru stingerea incendiilor sunt prevăzute instalaţii fixe de stingere cu spumă şi  

instalaţii de stingere şi răcire cu apă pulverizată la rezervoarele de depozitare. 

Instalaţiile de stingere a incendiilor sunt formate din: 

- instalaţie de stropire (răcire) pentru fiecare rezervor; 

- staţie de producere a spumei mecanice pentru stingerea incendiilor, cu o capacitate 

de 8000 litri de spumogen; 

- generator mobil de spumă pentru depozitul de păcură; 

- instalaţie fixă de stropire cu apă pulverizată echipată cu duze tip PLUVIA la rampele 

CF de încărcare/descărcare GPL (la cele 3 posturi de descărcare din cisterne tip CSI  şi cele 6 

posturi de încărcare în cisterne tip CFR), la platforma compresoarelor de GPL şi la staţia de 

încărcare autocisterne. Instalaţia este alimentată cu apă printr-o conductă direct de pe 

refularea pompelor de incendiu. Pentru separarea conductelor de apă de pe reţeaua pentru 

gospodăria GPL de reţeaua existentă sunt prevăzute vane cu acţionare pneumatică din camera 

de comandă. Pentru menţinerea presiunii de 8 bari pe reţeaua de apă pentru gospodăria de 

GPL este prevăzută o pompă pilot, alimentată cu apă dintr-un vas tampon. 
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- Posturi fixe de incendiu 

 În posturile fixe de incendiu existente pentru fiecare compartiment sunt amplasate 

următoarele dotări: 

 - 6 stingătoare carosabile cu spumă SM 50;  

 - 5 stingătoare carosabile cu praf şi CO2 – P50; 

 - 39 stingătoare cu spumă portabile SM6; 

 - 29 stingătoare portabile cu praf P6; 

 - 8 tunuri de stins incendii cu apă şi spumă tip TFAS 3000; 

 - 6 hidranţi exteriori (gurile de alimentare Ø100 mm şi Ø52 mm); 

 - 2 distribuitoare de apă cu alimentarea de 76 mm; 

 - 1 aparat individual de respirat echipat cu doua butelii cu aer comprimat;  

 - 2 măşti de respirat echipate cu furtune de aducţiune; 

 - 2 costume anticalor aluminizate; 

 - 20 măşti contra gazelor şi fumului. 

Pentru Gospodăria de GPL este prevăzută extinderea reţelei de hidranţi cu 8 hidranţi 

de incendiu supraterani Dn 100 mm, Pn 10 şi 3 tunuri de incendiu din care unul amplasat în 

zona rampelor şi două tunuri pentru intervenţie la dana fluvială. 

 

V.A.2. Echipamente de monitorizare 

- Laborator propriu de analize fizico-chimice; 

- Explozimetru portabil tip: PAC EX DRAGER – Germania pentru detectarea gazelor. 

Trimestrial, sunt efectuate analize pentru apa menajeră şi pentru cea epurată de către 

Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca – Punct de Lucru Galaţi. 

 

V.A.3. Echipamente de salvare 

- 4 truse de prim ajutor; 

- trusă de resuscitare; 

- 2 tărgi de salvare; 

– 2 costume aluminizate - costume anticalor; 

- 1 aparat individual de respirat echipat cu doua butelii cu aer comprimat; 

- 2 măşti de respirat echipate cu furtune de aducţiune; 

- scurtcircuitor, echipament (salopete, cizme, manuşi, vizieră, căşti). 
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V.A.4. Mijloace de alarmare 

Alarma se poate declanşa local din două puncte: Remiza PSI şi postul de pază 

de la poarta acces persoane. 

- sirenă de alarmare. 

 

V.A.5. Mijloace de comunicaţii 

- 4 staţii radio portabile şi fixe; 

- telefoane fixe şi mobile; fax, e-mail. 
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V.B. Organizarea alertei şi a intervenţiei  

 

V.B.1. Organizarea de urgenţă 

Structurile organizate pe amplasament pentru managementul şi intervenţie în caz de 

urgenţă sunt: 

- Celula de Urgenţă este constituită prin Decizia nr. 15J/12.01,2012 (copie anexată), 

constituită din: 

 - Preşedinte: Director General; 

 - Secretar:  Cadru tehnic PSI; 

 - Director Tehnic; 

  - Membrii:  

  - Şef atelier mecanic;  

  - Şef sector electric. 

Organizarea şi funcţionarea Celulei de Urgenţă la S.C. UNICOM OIL TERMINAL 

S.A. sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Celulei de Urgenţă: 

- Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (S.P.S.U.) de cat. II, constituit prin Decizia 

nr. 22J/16.01.2012  (copie anexată). Organizarea şi funcţionarea Serviciului Privat pentru 

Situaţii de Urgenţă este stabilită prin Regulamentul de organizare şi Funcţionare a S.P.S.U. 

S.P.S.U. este încadrat cu 3 pompieri operativi şi 18 pompieri voluntari. Echipa de intervenţie, 

salvare şi prim ajutor constituită în cadrul serviciului privat are în componenţă următoarele 

formaţii/grupe de intervenţie: 

- Formaţii de intervenţie pe instalaţii de stingere; 

- Grupa de salvare – prim ajutor; 

- Grupa de intervenţie în caz de inundaţii; 

- Grupa de intervenţie în caz de cutremur; 

- Grupa de intervenţie în caz de poluări accidentale. 

 

V.B.2. Atribuţiile Celulei de Urgenţă în caz de avarie sau accident 

Celula de Urgenţă se mobilizează şi intră în acţiune după raportarea producerii unui 

eveniment de natura unei situaţii de urgenţă. Atribuţiile Celulei de urgenţă în acest caz sunt 

următoarele: 
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- Dispune determinarea naturii şi parametrilor avariei/accidentului şi intervenţia 

echipelor; 

-  Stabileşte caracteristicile evenimentului şi gravitatea situaţiei apărute, respectiv: 

  - amplasarea exactă a locului de producere a avariei/accidentului; 

  - cantitatea de substanţă periculoasă implicată; 

  - mărimea zonelor afectate; 

  - evoluţia previzibilă a evenimentului. 

- Analizează situaţia creată şi dispune declanşarea alarmei; 

- Dispune şi asigură aducerea în unitate a personalului component al echipelor de 

intervenţie; 

- În caz de necesitate dispune suplimentarea echipelor de intervenţie pentru lichidarea 

avariei/accidentului şi limitarea efectelor situaţiei apărute; 

- Funcţie de gravitatea urgenţei dispune declanşarea alarmei, conform schemei de 

alarmare, astfel: 

  - personal propriu,  populaţia şi societăţile învecinate; 

  - autorităţile publice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

  - SGA Galaţi, AFDJ Galaţi în caz că există pericolul de contaminare a apelor 

de suprafaţă sau subterane; 

  - autorităţile locale pe raza cărora s-a produs avaria/accidentul; 

  - serviciile de urgenţă cu care există convenţii de colaborare; 

  - firme cu care există contracte şi convenţii de colaborare în situaţii de urgenţă. 

- Asigură informarea şi notificarea despre producerea accidentului major autorităţile 

publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile situaţiilor de urgenţă în conformitate cu HG 

804/2007 art. 15 şi Ordinul MAPAM 1084/2003; 

- Coordonează, prin membrii Celulei de Urgenţă acţiunea grupelor de intervenţie care 

intervin pentru lichidarea sau/şi limitarea efectelor acestuia; 

- Asigură prin colaborare cu firme specializate utilaje şi echipamente suplimentare 

necesare intervenţiei; 

- Stabileşte direcţiile de evacuare şi dispune funcţie de necesitate evacuarea 

personalului şi a bunurilor din zonele afectate; 

- Asigură cu mijloacele de transport disponibile din cadrul societăţii, evacuarea 

personalului şi transportarea accidentaţilor la unitatea sanitară cea mai apropiată; 
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- Dispune oprirea parţială sau totală a instalaţiilor în cazurile deosebit de grave, când 

se preconizează întârzieri în lichidarea urmărilor accidentului; 

- Coordonează activitatea echipelor proprii cu cele externe în cadrul urgenţei; 

- Dispune, după înlăturarea situaţiei de urgenţă, reîntoarcerea personalului la locurile 

de muncă, reintrarea în programul normal de lucru şi aducerea instalaţiilor la parametrii 

normali de funcţionare în condiţii de siguranţă. 

 

V.B.3. Atribuţiile echipei de intervenţie, salvare şi prim ajutor în caz de avarie sau 

accident 

 Atribuţiile echipei de intervenţie, salvare şi prim ajutor în caz de avarie sau accident 

sunt următoarele: 

- La raportarea producerii unei situaţii de urgenţă  echipa de intervenţie se echipează şi 

se deplasează la locul de producere a evenimentului. Funcţie de atribuţiile de serviciu, primii 

vor acţiona operatorii locurilor de muncă urmând ca pe măsura mobilizării să participe la 

intervenţie în cadrul echipei şi electricianul de serviciu; 

- Acţionează în zona afectată şi pe căile de acces pentru determinarea situaţiei de la 

faţa locului şi transmite informaţii în vederea declanşării alarmei; 

- Cercetează zona avariei/accidentului şi scot eventualii accidentaţi acordându-le 

primul ajutor până la preluarea de echipajul salvării (prima prioritate); 

- Ajută la evacuarea personalului prezent la locul avariei şi care nu este implicat în 

acţiunea de intervenţie; 

- Operează echipamentele pentru oprirea fluxurilor de combustibili care alimentează 

avaria: oprirea pompelor, compresoarelor, închideri de robineţi, schimbări de garnituri, 

blindări, oprirea curentului electric; 

- În caz de necesitate golesc instalaţiile, utilajele, traseele după caz în tancurile de 

avarie sau asigură evacuarea la coşul de dispersie; 

- Opresc sau decuplează utilajelor care prin funcţionarea lor pot crea sau agrava o 

situaţie periculoasă; 

-  Îndepărtează materialele combustibile din zonele afectate; 

- Utilizează mijloacele de primă intervenţie: stingătoare, lopeţi, nisip, substanţe 

absorbante, etc.; 
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- Utilizează mijloacele de intervenţie: hidranţi, tunuri de incendiu, instalaţii de spumă 

instalaţiile fixe de apă pulverizată pentru protecţia zonei şi lichidarea avariei/accidentului; 

- Cooperează cu echipele externe pentru efectuarea intervenţiei; 

- Membrii echipei vor ţine permanent legătura cu şeful de schimb, raportând orice 

anomalie apărută; 

- Părăsirea sectorului se face numai în cazuri grave când securitatea personală este 

direct ameninţată şi numai după îndeplinirea sarcinilor ce revin din planul de alarmare; 

- După înlăturarea cauzelor şi efectelor imediate ale avariei/accidentului fac o 

cercetare la faţa locului pentru evaluarea pagubelor şi solicită încetarea situaţiei de urgenţă; 

- La încetarea alarmei, şeful de schimb întocmeşte un raport al intervenţiei. 

 

V.B.4. Atribuţiile dispecerului de serviciu în caz de avarie sau accident  

- Centralizează informaţiile privind situaţiile de urgenţă care necesită alarmarea pe 

teritoriul societăţii. În caz de necesitate este cel care anunţă operativ şi mobilizează membrii 

celulei de urgenţă şi membrii echipelor de intervenţie; 

- La dispoziţia şefului de schimb alarmează ISUJ Galaţi şi celelalte instituţii publice 

care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă,  

- La dispoziţia Celulei de Urgenţă alarmează conform schemei de alarmare şi 

transmite informaţii: 

 - autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 - serviciilor voluntare de urgenţă cu care există convenţii de colaborare; 

 - firmelor cu care există contracte şi convenţii de colaborare în situaţii de 

urgenţă; 

 - populaţiei şi societăţilor învecinate. 

- Ţine în permanenţă legătura cu celelalte structuri din cadrul societăţii pentru 

coordonarea acţiunilor tehnice necesare a fii luate în cadrul situaţiei de urgenţă; 

- Ţine legătura prin orice mijloace cu echipele de intervenţie şi membrii Celulei de 

Urgenţă pentru a prelua şi transmite informaţii necesare în cadrul situaţiei de urgenţă. 
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V.B.5.  Atribuţiunile şi sarcinile persoanelor individuale necuprinse în formaţiunile de 

acţiune în caz de alarmă 

În situaţiile de alarmare percepute auditiv sau prin orice alte mijloace, persoanele 

individuale procedează astfel: 

- Se orientează pe teren către locul de adunare care le-a fost indicat; 

- Respectă indicaţiile şi ordinele celui care conduce locul de adunare şi/sau se face 

evacuarea în alte zone indicate de acesta; 

- Nu se aleargă, nu se părăseşte zona în direcţii necunoscute; 

- Personalul altor societăţi care desfăşoară lucrări pe teritoriul societăţii pe bază de 

contracte de prestări servicii care nu au atribuţiuni în caz de urgenţă precum şi persoanele 

aflate temporar pe teritoriul societăţii (delegaţi, elevi practicanţi, vizitatori etc.) se grupează şi 

respectă indicaţiile conducătorilor situaţiei de urgenţă din amplasament. 

 

V.B.6.  Acţiunile echipei de intervenţie în cazul unor scenarii specifice 

Acţiunile echipei de intervenţie în cazul unor scenarii specifice se desfăşoară în 

concordanţă cu următoarele planuri: 

- Planul de Urgenţă Internă; 

- Planul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă publică de incendiu; 

- Planul de apărare în caz de dezastru; 

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; 

- Planul de securitate al facilităţilor portuare Dana 54.  

 

V.B.7. Evacuarea 

Evacuarea în cadrul amplasamentului este organizată în concordanţă cu Ord. MAI 

1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare 

în situaţii de urgenţă. 

În cazul producerii unui accident major, atunci când siguranţa personalului este pusă 

în pericol, este necesară evacuarea persoanelor care nu participă la acţiunile de intervenţie. 

Evacuarea din amplasament se poate face prin cele două porţi principale ale 

amplasamentului: 

- Poarta 1 pe latura de est; 

- Poarta 2 pe latura de nord; 
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Personalul necuprins în structurile de intervenţie va trebui să părăsească locurile în 

care se află şi să se îndrepte spre locurile de adunare, acestea sunt platourile din faţa porţilor 

de acces şi evacuare. 

La locul de adunare, personalul evacuat va primi indicaţii asupra modului de acţiune 

în continuare: dacă să rămână în aşteptare sau să părăsească definitiv zona. 

În interiorul amplasamentului, personalul evacuat va fi îndrumat prin voce asupra 

direcţiei în care să se îndrepte. 

În funcţie de evoluţia situaţiei, comandantul intervenţiei poate decide o evacuare 

parţială din zonă (vizitatorii şi personalul subcontractorilor) sau totală (vizitatorii, personalul 

subcontractorilor şi personalul propriu), pe amplasament rămânând doar echipele de 

intervenţie strict necesare. 

 

V.B.8. Dispoziţii referitoare la alarmarea din timp a autorităţilor responsabile cu 

combaterea pericolelor 

- În orice situaţie a cărei efecte pot depăşi limitele amplasamentului sau care nu poate 

fi controlată cu forţe proprii trebuie informate autorităţile. Declararea situaţiei de urgenţă este 

obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident sau accident) a căror efecte au/pot 

avea, în evoluţia evenimentelor sau ca efecte întârziate, cel puţin una din consecinţele 

conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 6 la H.G. 804/2007. În funcţie de concluziile 

evaluării preliminare, se declară situaţia de urgenţă autorităţilor, conform H.G. 804/2007, art. 

15, în maxim 2 ore de la producere. Declararea situaţiei de urgenţă se va realiza prin 

înştiinţare telefonică dublată de o notificare scrisă. Înştiinţarea ISUJ Galaţi şi a celorlalte 

instituţii publice care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, se face 

prioritar prin Numărul Unic pentru Servicii de  Urgenţă 112. Notificarea iniţială va fi 

completată prin notificări succesive, pe măsura evoluţiei evenimentelor. Conţinutul notificării 

va respecta prevederile Ordinului MAPAM 1084/2003 - Anexa 2.1. 

- În cazuri evident grave, informaţiile preliminarii se vor transmite imediat, urmând ca 

acestea să fie confirmate şi detaliate după ajungerea la faţa locului; 

- Se vor transmite informaţii referitoare la: 

 - Date pentru identificare (denumire, adresă, cine face notificarea); 

 - Ora, data, locul şi cauza producerii evenimentului; 

 - Natura şi cantitatea substanţei eliberate sau incendiate; 
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 - Cantităţile de substanţe periculoase aflate în zona afectată şi cantităţile totale 

din amplasament; 

 - Numărul, modul de acţiune şi dispunerea forţelor de intervenţie proprii; 

 - Durata probabilă de înlăturare a avariei/accidentului; 

 - Rezervele existente, dotări şi mijloace existente la locul accidentului; 

 - Situaţia meteorologică: direcţia şi viteza vântului, fenomene meteorologice 

agravante; 

 - Limitele probabile ale zonelor afectate, periculoase şi letale; 

 - Evoluţia probabilă a evenimentelor, posibile riscuri; 

 -Itinerarii, locul de amplasare recomandat pentru forţele de intervenţie externe; 

 - Situaţia accidentaţilor: morţi, răniţi, spitalizaţi etc. 

Aceste informaţii vor fi transmise pe măsură ce vor fi disponibile. 
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V.C. Descrierea resurselor ce pot fi mobilizate, intern şi extern  

 

Pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor şi efectelor în situaţii urgenţe societatea are 

organizate structuri şi deţine o serie de facilităţi şi dotări astfel: 

- Celulă de urgenţă constituită din personalul de conducere din amplasament; 

- Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a IIa, constituit pe 

amplasament cu echipă de intervenţie salvare şi prim ajutor, cu mai multe formaţiuni şi grupe 

de intervenţie organizate pe tipuri de riscuri; 

- Reţea pentru apa de incendiu cu staţie de pope alimentată direct din Dunăre, reţea 

inelară de hidranţi şi tunuri de incendiu; 

- Instalaţii fixe de răcire cu apă pulverizată şi de stingere cu spumă la rezervoarele de 

produse petroliere; 

- Instalaţii fixe de răcire cu apă pulverizată la rampele de GPL şi staţia de compresoare 

GPL; 

- Cuve de retenţie la rezervoarele de produse petroliere şi reţea de canalizare legată la 

staţia de epurare; 

- Sistem automat tip SCADA şi PLC de monitorizare şi control la Gospodăria de GPL; 

- Staţie de semnalizare incendiu cu detectoare de gaze  şi butoane de alarmare la 

gospodăria de GPL; 

- Mijloace de alarmare şi comunicaţii. 

În cazul producerii unui accident major pot fi alarmate şi mobilizate pentru acţiuni de 

sprijin: 

� Serviciile publice de urgenţă,  la tel. 112 (poliţie, salvare, pompieri); 

� Serviciile pentru situaţii de urgenţă din: 

 - S.C. CITY GAS S.R.L.; 

 - S.C. AGROMEC S.A.; 

 -  R.A.  A.Z.L .Galaţi. 

- Firme pe bază de contract: 

 - Societatea de pază: S.C. AXA SECURYTI S.R.L. BUCURESTI – Agenţia 

Galaţi. 
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V.D. Rezumatul elementelor descrise la lit. A, B şi C, necesare pentru elaborarea 

planului de urgenţă internă     

 

Planul de Urgenţă Internă va fi revizuit în conformitate cu prevederile Ord. M.A.I. 

647/2005. Din Raportul de Securitate vor fi preluate datele din analiza de risc privind 

identificarea şi evaluarea scenariilor de accidente majore cuprinse în capitolul IVA a 

prezentului raport (tabelele 4.a.5, 4.a.6 şi 4.a.7) şi IVB (tabelul 4.b.2 şi hărţile de risc aferente 

scenariilor de accidente) şi vor fi elaborate proceduri de intervenţie pentru principalele tipuri 

de accidente majore identificate.  

Planul de Urgenţă Internă va fi completat cu date referitoare la Gospodăria de GPL şi 

vor fi detaliate informaţiile privind modul de organizare, mijloacele şi procedurile specifice de 

alarmare şi intervenţie cuprinse în capitolul IVC şi capitolul V  a prezentului raport. 
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Concluzii finale şi  recomandări 

Analiza de risc elaborată a arătat că nivelul de risc pe amplasament este moderat. 

Riscul unor accidente majore pe amplasament este relativ ridicat datorită următoarelor: 

- cantităţilor relativ mari de produse petroliere depozitate şi vehiculate cu risc de 

poluare a solului şi apei subterane, de incendiu şi explozie; 

- operaţiunilor de descărcare/încărcare a produselor petroliere din nave fluviale şi 

maritime, cu risc de poluare a Dunării;  

- operaţiunilor de descărcare/încărcare GPL cu potenţial ridicat de producere de incendiu şi 

explozie. 

 Se recomandă revizuirea Planului de Urgenţă Internă conform capitolului V.D din 

prezentul raport.  
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