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1.

INTRODUCERE

1.1. Context
Prezentul raport de amplasament a fost întocmit ca document de susținere a solicitării beneficiarului
ALBALACT SA, din localitatea Oiejdea, DN1 km 392+600, comuna Galda de Jos, județul Alba de revizuire
a autorizației integrate de mediu, ca urmare a optimizării capacității de producție și ambalare prin
achiziția și punerea în funcțiune de utilaje noi, cu performanțe tehnologice crescute și capacități
superioare de minimizare a impactului activității proprii asupra mediului natural, antropic și social.
În conformitate cu nomenclatorul activităților și cu documentele fiscale ale unității (cf. anexe), obiectul
de activitate al societății ALBALACT SA desfășurată pe amplasamentul menționat din anul 2007 este
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor - cod CAEN 1051:
-

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului sub nr. J 01/70/1991;

-

Certificat de inregistrare fiscală: RO 1755369.

Conform documentelor puse la dispoziție de beneficiar (a se vedea bibliografia), procesarea laptelui pe
amplasamentul din Oiejdea continuă o activitate începută în anii 1970 în localitatea Alba Iulia, care în
anul 1990 a fost transformată în societate comercială pe acțiuni, aflată inițial în proprietatea statului.
Fabrica a fost privatizată și în 1999 a devenit o societate cu capital integral privat.
Specificul activității, tipul produselelor alimentare obținute și comercializate, respectiv marketingul
competitiv adoptat a determinat o strategie de dezvoltare prin investiții periodice pentru modernizarea
și extinderea capacității de producție, dar și a produselor obținute, având ca materie primă laptele.
Fabrica deține Autorizația de mediu nr. 3 din 11/10/2017, emisă de Agenția de Protecția Mediului (APM)
Alba, respectiv Autorizația de gospodărire a apelor nr. 336/25.10.2018, emisă de ANAR -ABA Mureș.
La data întocmirii prezentei documentații, cu noile capacități de producție și ambalare, fabrica ALBALACT
SA păstreaza capacitatea de cca. 390.000 litri lapte brut/zi (cca. 400 t/zi, la o densitate a laptelui de de
1,027 kg/l).
Activitatea de prelucrare a laptelui desfășurată de operator este prevazută în Legea 278/2013 privind
emisiile industriale, în anexa l, la punctul 6.4.c) Tratarea și prelucrarea exclusiv a laptelui, în situația în
care cantitatea de lapte primită este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuală).
Activitatea este prevazută în HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea
Registrului poluanților emiși și transferați (EPRTR), la activitatea 8.c. Tratarea și prelucrarea laptelui.
Documentaţia întocmită în conformitate cu legislaţia aplicabilă actualizată furnizează informații
autorității competente de reglementare privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
corespunzător prevederilor OUG 34/2002 aprobată prin Legea 645/2002, respectiv pentru conformarea
cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Astfel, ALBALACT SA depune prezentul
Raport de amplasament și cererea de revizuire a autorizației integrate de mediu pentru instalațiile de
procesare a laptelui, datorită optimizării capacității de producție și ambalare prin achiziția și punerea în
funcțiune de utilaje noi, cu performanțe tehnologice crescute și capacități superioare de minimizare a
impactului activității proprii asupra mediului natural, antropic și social, păstrând capacitatea de
producție de cca 400 tone lapte brut/zi.
Amplasamentul menționat este identificat în “Planul de încadrare în zona” aflat în anexat.
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1.2. Obiective
Obiectivele Raportului de amplasament s-au identificat în conformitate cu cerințele privind prevenirea,
reducerea și controlul integrat al poluării, prevăzute și de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
care definește Raportul privind situația de referință.
În conformitate cu cerințele art. 22 (4) din Legea nr. 278/2013, Raportul privind situația de referință
conține cel puțin următoarele:
a)

informații privind utilizarea actuală a amplasamentului și informații privind utilizările
anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile;

b)

informațiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce privește solul și
apele subterane care reflectă starea acestora la data elaborarii raportului privind situația
de referință, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinari noi ale solului și
apelor subterane, luand în considerare posibilitatea contaminării solului și a apelor
subterane cu acele substanțe periculoase necesare activității specifice, produse ori emise
de instalațiile cu capacități extinse față de autorizația integrată de mediu anterioară.

Astfel, în funcție de specificul lor, principalele obiective ale documentatiei Raport de amplasament
realizate în scopul prevenirii și reducerii poluării aferente proceselor aflate în derulare curentă la
ALBALACT SA sunt:
•

să completeze informațiile referitoare la obiectivele de producție existente în incintă cu
cele referitoare la noile echipamente de producție produse din lapte și ambalare a acestora,
respectiv extinderea spațiilor de depozitare conform cantităților de materii prime și
produse obținute;

•

să completeze informațiile asupra caracteristicilor fizice ale terenului și a vulnerabilității
sale;

•

să furnizeze date actualizate privind respectarea prevederilor în domeniul protecției
calității apelor și solului;

•

să realizeze reevaluarea riscurilor activității de prelucrarea laptelui, ca urmare a creșterii
capacităților de producție și ambalare lapte și iaurt, respectiv:
-

analiza combinată a utilizării anterioare și actuale a terenului, pentru a reactualiza
situația zonelor cu potențial de contaminare (contaminare istorică și actuală) prin
identificarea și furnizarea de informații asupra caracteristicilor fizice și chimice ale
terenului și a vulnerabilității sale;

-

completarea informațiilor (acolo unde este cazul) cu privire influența dublării
capacității de producție asupra cadrului natural al terenului, prin studierea și
interpretarea posibilelor impacte ale activităților și prin analizele actualizate
efectuate de unitate, pe amplasament și în jurul acestuia, în puțurile de
hidroobservație și colectorii naturali, respectiv sol;

-

reactualizarea datelor privitoare la interacțiunea dintre factorii de mediu impliciți în
arealul investigat și cei induși prin creșterea proceselor productive, pe baza analizelor
de laborator puse la dispoziție de beneficiar și a celor realizate pentru prezentul
demers privind revizuirea autorizației integrate de mediu.

1.3. Scop și abordare
Scopul elaborării Raportului de amplasament este, în principal, prezentarea stării amplasamentului,
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inclusiv starea actualizată a factorilor (parametrilor) de mediu. Raportul de amplasament are scopul de
a oferi un punct de referință al activității unității optimizate de producție și ambalare prin achiziția și
punerea în funcțiune de utilaje noi, cu performanțe tehnologice crescute și capacități superioare de
minimizare a impactului activității proprii asupra mediului natural, antropic și sociall a o capacitate
păstrată de producție de prelucrare a 400 to/zi lapte brut, inclusiv pentru comparația la o eventuală
încetare a activității.
Abordarea efectuării Raportului de amplasament la ALBALACT SA este în concordanță cu Ghidul Tehnic
General pentru instalații aflate sub incidența legislației privind prevenirea, reducerea si controlul
integrat al poluarii, parcurgând etapele recomandate privind cercetarea documentară si observațiile de
recunoaștere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind condițiile inițiale și dezvoltarea
„Modelului conceptual”.
Din punct de vedere al conținutului, Raportul de amplasament este structurat pe cele șase capitole
indicate în Ghidul general, și anume:
Capitolul 1 –

Prezentarea titularului de activitate;

Capitolul 2 –

Descrierea terenului, a localizării administrative și urbane, date privind
proprietarii, descrierea utilizarilor actuale a suprafeței de referință și a
celor înconjuratoare, cadrul topografic, geologic și hidrologic, autorizări
curente, acțiuni planificate pentru supravegherea calității
amplasamentului, detalii despre eventuala utilizarea a unor produse
chimice și informații legate de poluare;

Capitolul 3 –

Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului;

Capitolul 4 –

Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu
identificate ca facand parte din descrierea terenului;

Capitolul 5 –

Interpretarea datelor – Implicațiile modelului și recomandările pentru o
acțiune viitoare;

Anexe

–

Situații grafice de susținere și documente aferente informațiilor
prezentate

De asemenea, se mentionează că Raportul de amplasament conține parțial informații prezentate în
documentașia pe baza căreia ALBALACT SA a obșinut autorizașia integrată de mediu nr. 3/11.10.2017
pentru capacitățile anterioare de producție.

1.4. Modul de încadrare a activității în prevederile HG 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și OUG 152/2005 privind
prevenirea și controlul integrat al poluării
Optimizarea capacității de producție a unității ALBALACT SA se supune prevederilor Hotărârii nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului în anexa nr.
2, la punctele:


7.c). Industria alimentară - fabricarea produselor lactate, respectiv



13.a) Orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa
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nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate,
executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative
asupra mediului, în categoria proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea
efectuării evaluării impactului asupra mediului.

2.

DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului
Societatea ALBALACT SA își desfășoară activitatea pe amplasamentul situat în intravilanul localității
Oiejdea, DN1 km 392+600, comuna Galda de Jos, județul Alba, în afara zonei protejate.
Suprafața totală a întregii proprietăți deținută în Oijdea de societatea ALBALACT SA este de 50000 mp,
conform CF nr. 70359.
Accesul la proprietate pentru fabrica ALBALACT SA se face din DN1.

Fig. 1 - Plan de încadrare în zonă

Coordonatele STEREO 70 pentru amplasament sunt:
Latitudine N: 395773,590 m
Longitudine E: 518962,057 m
Amplasamentul deținut în intravilanul localității Oiejdea de ALBALACT SA are urmatoarele vecinătăți:
-

est, sud-est - terenuri agricole;

-

vest, nord-vest - drumul national DN1;

-

sud, sud-vest - pârâul Galda;

-

nord-est - proprietate privată -societate de cu profil de industrie alimentară Prefera SA.

Terenul este situat în bazinul hidrografic Mureș, pe partea stângă a pârâului Galda (cod cadastral IV.
1.097.00.00.00.00), afluent al râului Mureș, la distanța de cca. 50 m față de acesta, în zonă destinată
activităților industriale.
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Bilanțul teritorial se prezintă astfel:
-

S teren deținută:

69520 m2;

-

S teren construită:

19410,88 m2;

-

S desfășurată total:

21106,15 m2.

Amplasamentul ALBALACT SA este încadrat în perimetrul corpului de apă subterană ROMU07- Culoarul
râului Mureș (Alba lulia-Lipova), conform Ordin 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru
apele subterane din România.
Nivelul apelor freatice a fost interceptat la cca 5,4 -5,6 m fată de cota terenului natural.
Amplasamentul nu prezintă particularități din punctul de vedere al vegetației. Pe teren se află hala cu
spații de producție, birouri și alte zone anexe, clădire depozitare chimicale si deșeuri, spălătorie auto,
stație de epurare ape uzate, depozit materiale pentru ambalaje (cort).
Distanța față de cele mai apropiate locuințe (izolate) este de cca 100 m.
Localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, este situată în partea de centru-nord a județului Alba, în
vecinătatea reședinței de județ, municipiul Alba-Iulia.
Condiții de climă: zona se încadrează în zona de vânt A și în zona de zăpadă A, conform STAS 6472/2-83
zonă optimă din punct de vedere al încărcărilor de vânt și zăpadă (pentru comparație, indicativul E se
aplică zonelor montane).
Zona seismica de calcul este zona E, Ks=0.12, Tc=07, conform hărții de zonare seismică din Normativul
P100/92. (Aceasta presupune o zonă fără cutremure).

2.2. Dreptul de proprietate actual
Terenul și construcțiile unde se află instalația de procesare a laptelui aparțin societății ALBALACT SA, cu
sediul în comuna Galda de Jos, localitatea Oiejdea, DN1 km 392+600, județul Alba, înmatriculată la
Registrul Comerțului cu nr. J01/70/1991, având CUI RO 1755369.
Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuală sunt prezentate la capitolul 2.1 și în anexele cu
Planul de amplasament - plan al obiectivului. Acestea arată și figurează schematic, de asemenea, limitele
instalației care face obiectul prezentului raport de amplasament.

2.3. Utilizarea actuală a terenului
Obiectivul analizat se află în intravilanul intravilanul localității Oiejdea, comuna Galda de Jos, județul
Alba. Conform PUG al comunei Galda de Jos, zona este destinată activităților industriale. În zonă se
desfășoară activități de industrie alimentară.
Zona prezintă caracterul unei zone industriale, cu hale de bună calitate constructivă, cu spații exterioare
aferente amenajate corespunzator. Drumurile interioare și platformele de pe amplasament sunt în stare
foarte bună, fiind întreținute permanent. Accesul la obiectiv se face din DN1.
Clădirea fabricii este din structură metalică zincată, acoperită cu panouri tip sandwich. Din suprafața
construcției, 12400 m2 sunt suprafețe de producție și depozitare și 6000 m2 birouri și alte zone anexe.
Astfel, clădirea cuprinde următoarele zone amenajate:
-

recepție lapte - 40 m2;

-

stocare lapte crud și pasteurizat - 287 m2;
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-

pasteurizare - 160 m2;

-

preparare iaurt - 287 m2;

-

stație CIP - 89 m2;

-

sterilizatoare - 264 m2;

-

ambalare UHT - 914 m2;

-

ambalare fresh - 727 m2;

-

ambalare pahare plastic - 595 m2;

-

depozit fresh - 915 m2;

-

depozit ambient - 1 139 m2;

-

depozit congelare - 65 m2;

-

producție unt - 296 m2;

-

utilități (apa, aer,centrala termică,etc.) - 807 m2;

-

birouri - 2 260 m2;

-

laborator - 393 m2;

-

filtre personal - 135 m2;

-

ateliere (inclusiv atelierul mecanic dotat cu strung, polizor, scule de mână, bancuri
de lucru pentru reparații curente) - 116 m2;

-

holuri -1081 m2;

-

lotizare - 242 m2;

-

magazii generale - 4423 m2;

Alte spații și dotări pe amplasament:
-

magazia stocare chimicale și deșeuri periculoase: clădire cu suprafața de 154,86 m2
amenajată în 2016 având regim de parter de tip magazie, ce cuprinde spații de
depozitare pentru chimicale (materiale alcaline 54,83 m2, magazie oxidante 12 m2,
detergenti 12 m2 și deșeuri periculoase (uleiuri, ambalaje cu conținut de materiale
periculoase) ;

-

spălătorie auto cu suprafața construită la sol de 370 m2 , regim de înălțime
parter+etaj parțial. La parter sunt amenajate spații pentru spălare mijloace auto, sală
de mese, vestiar, grupuri sanitare, iar la etaj sunt birouri;

-

stație epurare având bazin de 600 m2, clădire pompe 120 m2, paturi deshidratare
nămol 100 m2 , clădire deshidratare nămol 80 m2;

-

depozit materiale pentru ambalaje (cort) 504 m2;

-

transformatoare electrice 2 buc , putere instalată totală 3,2 KW;

-

instalații de aer comprimat: 2 x Compresor BSD70, 1 x Compresor CSDX 137T, 1 x
Compresor CSDX 140T;

-

uscător cu refrigerare TE141;

-

Instalație de ventilație, climatizare;

-

1 centrală de tratare a aerului, cu capacitate de 63000mc/h, dotată cu două
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schimbătoare de căldură, unul alimentat cu apă caldă pentru încălzire și unul
alimentat cu apă tehnologică pentru răcire;
-

1 priză de aer proaspăt ce alimentează centrala de ventilație, baterie de amestecare
aer proaspăt cu aer recuperat (max 10%), unitate de recuperare căldură (schimbător
aer/aer) pentru regenerare, vană cu jaluzelereglabile pentru admisia de aer
proaspăt;

-

Centrale intermediare (CTA1, CTA2, CVE1 și CVE2) pe circuite, la secții (pasturizare,
sterilizare, procesare, ambalare pahare plastic, ambalare TETRATOP, ambalare UHT,
ambalare unt);

-

34 guri (prize) aspirație aer proaspăt filtrat, cald sau rece, 2 ventilatoare 32000mc/h
(motoare de 22 KW);

-

28 guri de evacuare aer epuizat din secții, două ventilatoare de 32000 mc/h, cu
motoare de 22 KW, tubulatură cu D=250 ÷1800mm, lungime aprox 1000m;

-

centrală termică tip LOSS, cu două cazane de 4t/h pentru producere abur, arzătoare
cu gaz natural;

-

instalație modulară de tratare (dedurizare) apă pentru cazane cu rășini schimbătoare
de ioni, cu o capacitate de 4 mc/h, pentru alimentarea cu apă dedurizată a
cazanelor, compusă din 2 tancuri cu rășină pentru schimb ioni, sistem de valve
pentru regenerare;

-

schimbătoare de căldură cu plăci apă-abur și apă-apă gheață, cu agent termic sau
apă gheață furnizat de la cazanele de abur sau bazinul de apă-gheață, pentru
preparare apă caldă menajeră, încălzire sau răcire corp administrativ;

-

centrală frigorifică tip GEA GRASSO cu senzor de detectare a scăpărilor de amoniac.
Capacitatea centralei a fost extinsă în baza proiectului din 2018, pentru răcirea
laptelui după pasteurizarea la 105 - 140 grade Celsius;

-

spațiu încărcare acumulatoare pentru stivuitoare cu suprafața de 132 mp, construit
în perioada 2018 - 2019 la exteriorul hale principale;

-

rezervor pentru alimentare cu motorină V=20mc, suprateran, amplasat pe platforma.

Distanța la care se află cele mai apropiate locuințe față de obiectiv este de aproximativ 100 m (locuințe
izolate). Zona de locuințe a localității Oiejdea -vatra satului - se află la cca 500 m de obiectiv.
In prezent, pe amplasament se desfășoară activitatea de fabricare a produselor lactate, la o capacitate
de prelucrare zilnică de cca 400 tone lapte brut, cât și activități auxiliare: comercializarea produselor
lactate, întreținere și reparații utilaje și activități administrative.

Tabel 1 - Instalații și echipamente ale instalației de prelucrare a laptelui Albalact SA, componentele
principale ale acestora și principalele caracteristici
Instalații
principale
Stație de
recepție a
laptelui și a
smântânii

Componente principale și caracteristicile lor


Unitate de recepție, măsurare și filtrare, capacitate de 54.000l/h:
- recipient 8.00 litri
- debimetru masic
- tanc de deaerare: volum = 800 litri
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
- răcitor/schimbător de căldură cu apă-gheață tip Tetra Plex
• Unitate de recepție smântână, măsurare și filtrare, capacitate de 10.000 l/h:
- debimetru masic
- tanc de deaerare: volum = 500 litri
- răcitor/schimbător de căldură cu apă-gheață tip Tetra Plex
• 2 tancuri de stocare lapte crud a cate 150.000 l fiecare:
- cu senzori de temperatura si agitator montat la partea inferioara o izolate
cu un strat de 100 mm de vata minerala acoperita cu inox o prevăzute cu
gură de vizitare la partea inferioara
- sistem de alarmă pentru preaplin

Separare pasteurizare
produse



5 tancuri a cate 70.000 litri fiecare, 4 de 30.000 litri fiecare și 3 tancuri a
20.000 litri fiecare, cu capacitate totală de 510 tone:
 unitate de pasteurizare lapte cu o capacitate de 20.000 l/h, formată din:
- vas inox cu senzor de nivel și capac pentru alimentare aparat de
pasteurizare, V= 500 litri
- pompă centrifugă pentru alimentare pasteurizator - pompă centrifugă
pentru suprapresiune
- aparat de pasteurizare - schimbător de căldură cu plăci -regenerativ,
factor regenerare 95%, răcitor cu apă- gheață
- aparate de măsură și control (termometre, manometre)
- echipament bactofuga Tetra Pak: bactofuge Tetra Centri BB714HGV
- separator centrifugal Tetra Pak: Separator Tetra Centri H614HGV
- instalație automatș de normalizare a laptelui tip Tetra Alfast: panou
electric, modul de valve, massmetre și flowmeter, calculator comandă
- omogenizator de lapte tip Tetra Alex 2 cu două capete de omogenizare,
presiune de lucru maximă de 250 bari
- senzori de urmărire a presiunii diferenșiale dintre partea cu lapte
pasteurizat și partea nepasteurizată, sistem de control
• unitate de pasteurizare lapte cu o capacitate de 30000l/h, formată din:
- vas inox cu senzor de nivel și capac pentru alimentare aparat de
pasteurizare, V= 500 litri
- pompă centrifugă pentru alimentare pasteurizator - pompă centrifugă
pentru suprapresiune
- aparat de pasteurizare - schimbător de căldură cu plăci -regenerativ,
factor regenerare 95%, răcitor cu apă- gheață
- aparate de măsură și control (termometre, manometre)
- instalație automatș de normalizare a laptelui tip Tetra Alfast: panou
electric, modul de valve, massmetre și flowmeter, calculator comandă
- senzori de urmărire a presiunii diferenșiale dintre partea cu lapte
pasteurizat și partea nepasteurizată, sistem de control
 4 tancuri a cate 5. 000 litri fiecare pentru stocare de smântână de la
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
normalizare, izolate cu vată minerală
 1 tanc de 30.000 litri pentru stocare smântână, izolat cu vată minerală și
manta de răcire
 Tancuri stocare lapte normalizat prevăzute cu sonde de temperatură, sonde
de nivel și sisteme de alarmă pentru a evita depășirea capacității maxime de
stocare a fiecăruia, izolate cu un strat de 70 mm de vată minerală, cu
agitatoare și guri de vizitare situate la partea superioară:
- 4 tancuri cu o capacitate de 30.000 litri fiecare
- 3 tancuri cu o capacitate de 20.000 litri fiecare
- 2 tancuri cu o capacitate de 70.000 litri fiecare

Preparare lapte
pentru
ambalare

Preparare
iaurturi și
smântână



4 unități de sterilizare lapte, echipate fiecare cu tanc de balans,
omogenizator, deaerator, schimbător de căldură tubular, panouri de
comandă, tablou electric:
- TETRA THERM ASEPTIC FLEX 271 - capacitate 3.500 l/h
- TETRA THERM ASEPTIC FLEX 272 - capacitate 10.000 l/h
- TETRA THERM ASEPTIC FLEX 273 - capacitate 10.000 l/h
- TETRA THERM ASEPTIC FLEX 274 - capacitate 7.700 l/h
Toate sunt prevăzute cu sisteme de încalzire cu abur, recuperare parțială a
temperaturii (eficiența regenerare 85%), răcire în 2 trepte cu apă tehnologică și apăgheață (ieșire produs la 4, respectiv 250C)
 Instalație de ultrafiltrare lapte UF1 - formată din: tanc de balans,
schimbator de căldura în tub cu abur, schimbător de căldură în plăci cu apăgheață, pompe și valve, module membrane filtrare, panou de comandă
 Tanc de 30.000 l pentru stocare permeat dulce de la ultrafiltrare
 Unitate de osmoză inversă, pentru concentrare permeat acid, capacitate de
2.000l/h, cu panou comandă, pompe și valve, module cu membrane de
filtrare
 2 tancuri pentru stocare permeat concentrat


5 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare pentru maturare
iaurt/smântână, conectat la o sursă de aer steril
 5 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare pentru răcire iaurt maturat/
smântână, conectat la o sursă de aer steril
- Fiecare tanc este prevăzut cu izolație din vată minerală de 70 mm, guri de
vizitare, senzori de nivel și baterii de valve pentru circulația produsului
• 3 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare pentru răcire iaurt maturat/
smântână, conectat la o sursă de aer steril
- fiecare tanc este prevăzut cu izolație din vată minerală de 70 mm, guri de
vizitare, senzori de nivel și baterii de valve pentru circulația produsului
• Instalație de ultrafiltrare lapte UF2 (filtrare iaurt pentru obținerea unui
produs cu conținut ridicat de proteină, >5%)- formată din tanc de balans,
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
schimbător de căldură în tub cu abur, schimbător de căldură în plăci cu apă
gheață, pompe și valve, module membrane filtrare, panou de comandă
• Tanc de 30.000 litri pentru stocare permeat acid rezultat de la filtrare
 nstalație de pasteurizare lapte pentru iaurt cu o capacitate de 10,000 litri,
care conține:
- un omogenizator tip Tetra Alex 25, schimbător de căldură cu plăci,
schimbător de căldură tubular, pompe și valve
- un deaerator tip Tetra ALROX și un sistem de control a temperaturilor de
omogenizare și de aerare
• 4 tancuri pentru preparare smântână - capacitate 5.000 litri fiecare
• Unitate de pasteurizare de smântâna cu o capacitate de 5.000 litri de
smântâna pe oră. Instalația este prevăzuta cu un omogenizator tip Tetra
Alex 20 cu două capete de omogenizare la o presiune de 250 bari
 Termostat preparare iaurt cu temperatură controlată (42 garde) cu sistem
de preparare a apei calde cu abur și 5 unități de încălzire și reciculare aer
 Termostat preparare smantana cu temperatură controlată (39 garde) cu
sistem de preparare a apei calde cu abur și 6 unități de încălzire și reciculare
aer
 Sistem de răcire rapidă compus din 2 seturi a câte 3 celule de răcire în care
intră câte 3 paleti de produs cu răcirea produsului de la 42 la 8 grade în 2,5
ore
 Depozit de răcire, la temperatura de 4-8°C.
Răcirea se face cu un agregat pe baza de Freon tip Gea Grasso, cu 3 compresoare tip
Bitzer.

Ambalare lapte
de consum UHT


•

-

Ambalare lapte
consum



Linie de ambalat A3FLEX, 7.000 pachete /h compusă din:
mașină de ambalare în a pachete din folie de carton și aluminiu
mașină de aplicare a capacului de polietilenă pe pachet, TCAP3
conveioare cu sistem de acumulare pachete
Linie de ambalat A3 Compact FLEX, 9.000 pachete /h compusă din:
mașină de ambalare în pachete din folie de carton și aluminiu
mașină de aplicare paie de polietilena pe pachet, TSA30
conveioare cu sistem de acumulare pachete
mașină TCBP70 de ambalare a pachetelor în tăvi de carton
Linie de ambalat A1, 12000 pachete/h, compusă din:
mașină de ambalare în pachete din folie de carton și aluminiu
conveioare de tip Fredickson
sistem de ambalare manuală în cutii de carton
mașină de sigilare cutii tip SOCO

Linie de ambalat Tetra Top 180v, 9.000 de pachete/h compusă din:
- mașină de ambalare în pachete din folia de carton și placate cu plastic, cu
două linii independente, ce pot produce simultan două tipuri de pachete
de diferite volume și în care se pot ambala două tipuri diferite de produse
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
- sistem de injectare a întregii părți superioare apachetului din polietilenă
- conveioare aplicatoare capace de protecție
- 2 mașini TCBP70 de ambalare a pachetelor în tăvi de carton
 Linie de ambalat C3 flex, 7.000 pachete/h, compusă din:
- mașină de ambalare a pachetelor din folia de carton
- sisteme de injectare a unui capac de polietilenă direct pe pachet
- acumulator pachete Tetra Helix
- aplicator capac de protecție
- cardboard packer tip TCBP 70 pentru ambalare în carton
 Linie de ambalat PET/HDPE, 5000 - 10000 pachete/ora (functie de gramaj)
- depaletizator automat
- sistem de conveioare
- mașină de sortat și aranjat sticle PET
- unitate de sterilizare și amblate UNIBLOC pentru lapte
- unitate de sigilat capace aluminiu prin inductie
- sistem de umplere cu dozator electronic
- sistem de sterilizare bacteriologicăca capace, cu lampă UV
- sistem automat de curățare CIP
- tunel de contracție sleevuri cu abur la 84 grade
- aplicator de etichete
- unitate de ambalat în baxuri (folie de polietilenă)

Ambalare
iaurturi


-



-

Linie de ambalat ARCIL A6D cu capacitate între 36.000 si 42.500
pahare/oră, compusa din:
mașină de termoformare pahare din folie de polipropilenă, sistem de
etichetare, modul de dozare produs, sistem de aplicare folie superioară și
sistem de tăiere pahare
mașină de ambalat în cartoane tip TECMA 3 axis packer
mașină de format cartoane tip TECMA FM 2501
mixer pentru fructe încorporat tip PCM, compus din sistem de măsură și
control, două pompe dozatoare cu șurub, sistem de valve și tevi
Linie de ambalat lapte și iaurt la PET/HDPE - capacitate maximă 8.000
butelci/h
Linie de suflat și ambalat PET, 8.000 – 12.000 pachete/oră (funție de
gramaj)
alimentator automat cu preforme
unitate de suflat sticle PET
unitate de amblare produse acidofile
sistem de sterilizare bacteriologicăca capace
sistem automat de curățare CIP
sistem de conveioare
masina de aplicare sleevuri
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
- tunel de contracție sleevuri cu abur la 84 grade
- unitate de ambalat în baxuri (folie de polietilenă)
- pentru fructe încorporat tip PCM, compus din sistem de măsură și control,
două pompe dozatoare cu șurub, sistem de valve și tevi
 1 linie de ambalat tip TREPKO, la pahar de PS, fiecare cu o capacitate de
8000 de pahare/oră, unitate de datare.
 1 linie de ambalat SIMERLYNC cu capacitate 12000/h, pahare PS
 1 mașină de format tăvi tip TECMA FM1500

Preparare
smântână
Ambalare
smântână la
găleată



2 linii liniare pentru ambalat smântână la găleată, cu o capacitate de 1000
găleți pe oră fiecare
 1 linie rotativă de ambalat smântână la găleată cu o capacitate de 2200
găleți pe oră
 1 linie rotativă de ambalat smântână la găleată, ATM, cu o capacitate de
4000 găleți pe oră
Ambalarea secundară la aceste linii este manuală

Procesare /
ambalare unt





Instalație de
osmoză inversă



Instalații de
spălare

Centrifugă smântână CONTIMAB
1 mașină pentru porționare blocuri de unt
2 linii de procesare a untului, fiecare cu:
- malaxor pentru unt bloc, capacitate 500 kg/h
- utilaj de ambalare tip TREPKO PMG2 capacitate: 2400 pachete/oră
Instalație pentru recuperarea substanței uscate și a grăsimilor din laptele
care rămâne pe trasee și este împins cu apă, din tancul de reject, prin
osmoză inversă, formată din unitate principală de filtrare cu filtre din
poliester, capacitate de 4000 l/h

Instalatii de spălare CIP (Cleaning In Place)
 Unitate de spălare cu 5 linii de presiune, pentru echipamentele de
procesare și tancurile pentru lapte pasteurizat, capacitate de spălare (până
la 20 de obiecte/linie) și debite de maxim 35mc/h, la o presiune de maxim
4,5 atmosfere, formate din:
- Tanc de 7.000 l pentru apa de clătire
- Tanc de 7.000 l pentru apa de recirculare
- Tanc de 20.000 l pentru soluție preparată de sodă
- Tanc de 20.000 l pentru soluție preparată de acid
- Sistem de încălzire - schimbător de căldură tubular Alfa Laval
- Pompe dozare substanțe/preparate chimice, pentru refacerea soluțiilor de
spălare
 Unitate de spălare pentru tancuri și țevi de lapte crud, cu 2 liniI de presiune,
compusă din:
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Instalații
principale

Componente principale și caracteristicile lor
- Tanc de soluție alcalină de 7.000 l
- Tanc de soluție acidă de 7.000 l
- Tanc de apă proaspătă de 3000 l
 Instalație de spălare sub presiune tip ECOLAB cu 8 sateliti pentru igienizare
podele și pavimente, compusă din:
- pompă centrală de înaltă presiune (max 25 bar)
- 8 sateliți dotați cu lance, sistem de spumare substanțe alcaline/acide
pentru podele și sistem de pulverizare substante dezinfectante

Sistem de
comandă și
control



Instalația de comandă și control pentru tot sistemul de procesare produse
lactate complet automatizat, compusă din următoarele:
- 4 servere de mare viteză
- 4 unități de lucru compuse din sistem de comunicare LAN cu serverele PLC
(automate programabile) în fiecare unitate de procesare (pasteurizator
lapte, pasteurizator smântână, unități de ultra filtrare, etc) - 10 unitati
total.

Depozite
 Depozit de ambient cu suprafața de 2305 m2
pentru produse
- capacitatea totală de 2460 paleti
finite și
 Depozit rece 4 grade (fresh) cu suprafața= 3275 m2
depozite
- capacitatea totală 3195 de paleti, din care:
productie
2306 paleti sisteme modulare de rafturi
888 paleti sistem de depozitare gravitațional
- sisteme de răcire pe baza de glycol (vezi instalatii frig)
- uși cu perdele de aer din silicon, uși rapide tip perdea
 Depozite congelare (-20 C):
- 122 mp depozit stocare unt vrac cu sisteme modulare de rafturi de 180
paleti
- 213 m2 depozit stocare unt ambalat cu sisteme modulare de rafturi 240
paleti
- uși cu izolatie si cadru incalzit pentru eliminarea ghetii
Pentru transport, societatea deține 9 cisterne și 6 remorci cu capacitate maximă de 186.180 l (91.854
kg). Transportu laptelui se asigură cu autocisternele deținuteși/sau cu autocisterne asigurate de terți.

Descrierea proceselor de prelucrare a laptelui
>

Recepție, pregătire materie primă

Recepție materie primă: recepția laptelui se face în stația cu o capacitate de 54.000 l/h. În această
unitate sunt incluse: debitmetru masic, tanc de deaerare și schimbător de căldura cu apa-gheață pentru
răcire. Ieșirea laptelui către tancurile de stocare este de 2-3° și este controlată și înregistrată.
Stocare lapte crud: Tancurile de stocare lapte crud au o capacitate totală de de 300 tone, distribuite în
2 tancuri a cate 150.000 litri fiecare. Fiecare tanc este echipat cu senzori de nivel, senzori de temperatură
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și agitator montat la partea inferioară. Tancurile sunt izolate cu un strat de 70 mm de vată minerală
acoperită cu inox. De asemenea fiecare tanc este prevăzut cu gură de vizitare montată în partea
inferioară și cu dispozitive de spălare CIP.
Pasteurizare lapte: se face într-o unitate de pasteurizare cu o capacitate de 20.000 litri pe oră, echipată
cu sistem bactofuga tip Tetra Pak (asigură scăderea conținutului de bacterii și spori înainte de procesul
de încălzire, pentru a îmbunătății impactul termic), separator centrifugal Tetra Pak, instalație de
normalizare a laptelui automata tip Tetra Alfast și omogenizator de lapte tip Tetra Alex cu două capete,
cu presiunea de lucru de 250 bari. Unitatea de standardizare Alfast este modificată astfel încât să poată
face și normalizarea conținutului de proteine, prin injectarea permeatului obținut de la Linia de Filtrare
UF1. Întreg sistemul este prevăzut cu senzori și sistem de control. Sistemul este realizat conform
normelor U.E., cu senzori de urmărire a presiunii diferențiale dintre partea cu lapte pasteurizat si cea
nepausterizată, pentru a se evita recontaminarea laptelui in caz de perforare a plăcilor schimbătorului
de căldura și contaminarea laptelui conventional cu cel ecologic.
Ciclul de temperatura este 4°-65°C - bactofugare - separare- normalizare - omogenizare - 85°C/30 sec răcire - 4°C.
Surplusul de smântână trece printr-un răcitor cu apă gheață și este stocată la 4° în 4 tancuri a câte 5.000
litri fiecare.
Stocare lapte pasteurizat: stocarea laptelui normalizat se face în 5 tancuri a cate 70.000 litri fiecare, 4
de 30.000 litri fiecare și 3 tancuri a 20.000 litri fiecare, cu capacitate totală de 510 tone.
Toate tancurile sunt prevăzute cu dispozitive de spălare automate, sonde de temperatura, sonde de
nivel și sisteme de alarmă, pentru a evita depășirea capacității maxime de stocare a fiecăruia. Tancurile
sunt izolate cu un strat de 70 mm de vată minerala, sunt prevăzute cu agitatoare și guri de vizitare situate
la partea superioară.
Circuitele de lapte sunt prevăzute cu baterii de valve, care au rolul de a asigura controlul traseelor de
lapte și evitarea mixării diferitelor tipuri de lapte. Toate circuitele sunt controlate de către sistemul
central de control și sunt prevăzute cu senzori pentru verificarea poziției și stării de funcționare.


Obținerea laptelui UHT

Tehnologia UHT presupune expunerea laptelui timp de numai 24 secunde la o temperatură ridicată, în
intervalul de 135-1500C. Procedeul UHT (Ultra High Temperature) este un proces continuu ce are loc
într-un sistem închis, prevenind recontaminarea produsului cu microorganisme purtate de aer. Produsul
trece printr-o succesiune rapidă de etape de încălzire și răcire. UHT se face prin încălzire indirectă a
laptelui, utilizând schimbătoare de căldură. Umplerea aseptică este o parte integranta a procesului prin
care se evita contaminarea, facându-se pe cele două linii de îmbuteliere GEMINA (UHT) și Sidel,
rezultatul fiind laptele ambalat la cutie din carton și PET. Rezultatul final al liniei UHT este un produs
care până la desigilare poate fi păstrat timp de aproximativ luni fără a fi necesară refrigerarea.
Din tancurile de stocare, laptele este dirijat spre unul din cele două utilaje de sterilizare, denumite Flexuri. În momentul in care mașina de ambalat este pregatită, se deschid valvele specifice de pe traseul
laptelui și începe operatiunea de aducere a laptelui din tancurile de stocare în Flex.
Traseul laptelui în utilajele de sterilizare și parametrii de lucru sunt stabilite de către operatorul de pe
Flex, care va pregăti pașii de producție a utilajului conform recomandărilor de la producător. Astfel,
laptele va fi initial preîncălzit la temperatura de 72°C, apoi va trece printr-un deaerator, unde vor fi
eliminate toate gazele și mirosurile străine din lapte, de unde trece în omogenizator.
Omogenizarea se realizează la presiunea de 160 bari.
Etapa următoare este cea de ridicare a temperaturii la 90°C, cu menținere de 60 de sec, după care se
trece la ridicarea temperaturii la 127-130°C, cu menținere de 2 sec. După ultima încălzire, laptele este
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răcit la temperatura finalș de 6°C, cu ajutorul unui sistem de răcire care folosește ca agent de răcire apăgheată.
Încălzirea finală la 127°C, cu menținerea laptelui timp de 2 sec în tubulatura utilajului se recomandă
pentru distrugerea germenilor de infecție și atingerea termenul de valabilitate dorit.
Sunt instalate 4 unități de sterilizare lapte, folosite la prepararea laptelui UHT. Aceste echipamente sunt
echipate fiecare cu omogenizator și deaerator:


TETRA THERM ASEPTIC FLEX 10 capacitate 8.000 l/h



TETRA THERM ASEPTIC FLEX 1 capacitate 10.000 l/h



TETRA THERM ASEPTIC FLEX 1 capacitate 10.000 l/h



TETRA THERM ASEPTIC FLEX 1 capacitate 4.000 l/h

Din momentul în care produsul intră în aceste unități, laptele nu mai vine în contact cu mediul, până la
momentul deschiderii pachetului la consumator.
Ambalarea UHT: se face pe 2 linii de ambalat aseptic tip Tetra Pak, o linie de mare capacitate, denumită
A3/Flex și o mașină pentru ambalare lapte școlar. A3/Flex este o mașină de ambalat complexă și
performantă, care poate ambala între 7.000 și 10.000 litri lapte pe oră, la o viteză de 7.000 pachete pe
oră.
Sistemul de ambalare este complet automatizat, echipat cu servomotoare, unitate de spălare integrată
și dispozitiv de comandă și control. Poate ambala orice tip de produs aseptic, lapte simplu și sucuri cu
pulpă și celule. Întreg sistemul este controlat de calculatoare de proces de mare viteză. Linia este
compusă din mașina de ambalat, sistem de conveioare, două aplicatoare de dopuri, două unități pentru
flexibilitate crescută în producție (unul dedicat pachetelor prismă și unul dedicat pachetelor de tip
family) și un echipament pentru gruparea și ambalarea produselor în baxuri.
La ieșirea din mașină există un sistem de control care verifică numărul de pachete și baxuri produse care
va crea un cod de bare pentru fiecare palet, unde se vor regăsi toate datele de producție; asigurându-se
astfel trasabilitatea produselor.
Ca și în camerele de preparare iaurt, atmosfera este controlată cu alimentare cu aer filtrat prin filtre
HEPA cu suprapresiune, astfel încât sa nu se permită accesul impurităților, prafului și a germenilor în
zona de producție.
Pe această linie se va ambala laptele UHT ecologic.


Ambalare lapte consum

Laptele răcit la temperatura de 6oC în urma operaăiei de sterilizare, este dirijat spre mașinile de ambalat
Tetra Top 180v sau C3 flex.
Sistemul inovativ de creare a pachetelor premite crearea lor direct din folia de carton și placarea lor cu
plastic. Pentru crearea capacelor, mașina este echipată cu sisteme de injectare plastic, care toarnă
capacul direct pe pachet. Fiecare mașină este compusă din două linii independente, ce pot produce
simultan două tipuri de pachete de diferite volume și în care se pot ambala două tipuri diferite de
produse.
Înainte de începerea ambalării, operatorii asigură spălarea și dezinfectarea mașinilor de ambalat, pentru
eliminarea riscurilor de infectare cu bacterii dăunatoare. Apoi, în functie de sortimentul de fabricatie, cu
grăsime de 0.1 %, 1,5% sau 3,5%, se pregătesc cartoanele pentru ambalare de 1 litru, specifice fiecărui
produs.
Capacitatea mașinilor de ambalat este de 9.000 de litri/h pentru Tetra Top, respectiv 7.000 litri/h pentru
C3 Flex. Acest debit este în concordanță cu utilajele de sterilizare, care alimentează în mod continuu linia
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de ambalare, cu un debit puțin mai mare decât capacitatea mașinilor de a ambala, pentru a se asigura
continuitatea; surplusul de lapte este recuperat pe circuitul de retur în sterilizatoare, de unde se reia
întregul ciclu.


Depozitare produse finite

Depozitul de produse finite este construit din sisteme modulare de rafturi. Capacitatea totală de
depozitare este de peste 1500 de paleți în depozitul de ambient și peste 1.300 de paleți în depozitul
rece. Tot sistemul de depozitare este conceput pe sistemul FIFO (primul intrat - primul ieșit), astfel
asigurându-se livrarea în ordinea în care au fost produse. De asemenea, sistemul urmăreste care loturi
se apropie de data expirării, controlează stocurile și face inventarul. În interiorul fiecărui depozit sunt
instalate cititoare de cod de bare cu acces fără fir, pentru a se putea urmări în timp real situația stocurilor
de produse. La ieșirea din producție sunt instalate imprimante de cod de bare, fiecare palet de produs
primind o identitate unică. Fiecare palet poate fi urmărit, știindu-se cu exactitate poziția acestuia,
numărul de pachete pe fiecare, din ce lot face parte, care este data de expirare, dacă are toate analizele
corecte, etc. Instalarea paleților în interiorul depozitelor este controlată, fiecare palet având o locatie
unică în raft.
Același sistem este folosit atât la depozitul de ambient, cât și la depozitul de fresh. În acesta din urmă,
suplimentar există o zonă în care este instalat un sistem de depozitare gravitational. În acest sistem
paletul este depus la intrarea în raft, de unde se deplasează direct către gura de descărcare, pe un pat
de role, gravitațional.
Depozitul de fresh are instalate sisteme de răcire pe baza de glicol. În interiorul depozitului sunt 3 senzori
ce monitorizează permanent temperatura în zonele acestuia. Ușile de acces în depozit sunt prevăzute
cu perdele de aer, pentru reducerea pierderilor de aer rece și evitarea încălzirii spațiului.


Preparare smântână

Prepararea bazei lactate: Smântâna normalizată nepasteurizată, de 12% sau 20% grasime, rezultată din
procesul de normalizare a laptelui, este pregatită pentru operatiunea de preparare a bazei lactate pentru
smantană fermentată, in cele 4 tancuri de preparare, cu capacitatea de 5.000 litri fiecare.
Pentru obtinerea bazei lactate se adaugă cantitățile de ingrediente, conform procentelor specificate în
rețeta de fabricație pentru smântâna de 12% sau 20% grăsime, cu coagulare în termostat.
Hidratarea bazei lactate pentru smântână: Baza lactată trebuie să rămână la hidratare timp de 20 de
minute, cu funcționarea continuă a agitatorului din tancul de preparare.
Omogenizarea: Smîntîna de 12% grăsime se va omogeniza la temperatura de 65°C, la presiunea de 170
bari, iar cea de 20% se va omogeniza la presiunea de 130 bari.
Pasteurizarea: Procesul de pasteurizare se realizează la temperatura de 110°C timp de 5 sec, în tuburile
de menținere ale pasteurizatorului.
Pasteurizatorul de smântână este o unitate de pasteurizare pentru smântână cu o capacitate de 5.000
l/h. Instalația este prevăzuta cu un omogenizator tip Tetra Alex 20, cu două capete de omogenizare la o
presiune de 250 bari. Ca și pasteurizatorul de lapte, este prevăzut cu sisteme de monitorizare a presiunii,
temperaturilor, debitelor și a presiunii diferențiale. Programul de temperatură este 4°- 65°- omogenizare
-102°/30 sec - 4° (35°). După pasteurizare, smântâna este trimisă fie către tancurile de fermentare, fie
către tancurile de stocare, urmând să fie ambalată.
Răcire la temperatura de însămânțare: se face într-unul din cele două tancuri de însămânțare.
Însămânțarea culturii: Temperatura de însămânțare este de 32 ± 1°C. Se folosesc culturi DVS (cu
adăugare direct în vană).
După inocularea culturii, smântâna se amestecă pentru hidratare timp de 20 minute în cazul folosirii
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unei culturi liofilizate și 10 minute în cazul folosiri unei culturi congelate.
Ambalare: Ambalarea se face în ambalaje specifice produsului, în functie de gramajul dorit, la
temperatura de 32°C ± 1oC.
Fermentarea: procesul are loc în termostat, la temperatura de 32°C ± 2°C, în ambalaje specifice
produsului.
Parametrii de aciditate și pH sunt urmăriți de tehnolog, iar la pH-ul = 4,6 - 4,9 /Ac « 60°T, în funcție de
aspectul coagulului, smântâna se transferă din termostat în depozitul de răcire, la 4-8°C.
Răcirea finală: după termostatare, produsul se transferă în depozitul de frig, la 4-8°C.


Preparare iaurturi

Prepararea iaurturilor se face pe instalațiile din hala de producție:
-

5 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare, pentru procesul de maturare a iaurtului sau
a smântânii fermentate, conectate la o sursa de aer steril;

-

5 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare în care se stochează iaurtul/smântâna ce
urmează a fi ambalate, conectate la o sursa de aer steril;

-

O instalație de pasteurizare lapte pentru iaurt cu o capacitate de 10.000 litri, care include
un omogenizator tip Tetra Alex 25, un deaerator tip Tetra ALROX și un sistem îmbunatatit
de control al temperaturilor de omogenizare și deaerare.

Fiecare tanc de fermentare sau stocare iaurt este conectat la o sursa de aer steril, în acest fel produsul
stocat fiind ferit de orice fel de contaminare, iar tancurile fiind perfect închise. Dozarea culturilor
necesare preparării iaurtului se face direct în țeava de alimentare cu lapte prin incinte etanșe,
asigurându-se în acest fel faptul că produsul nu intră în nici un fel în contact cu surse de reinfectare. În
plus pentru evitarea contaminării în întreaga încăpere se pompează aer filtrat prin filtre Hepa, care
elimină posibilitatea pătrunderii particulelor de praf/germeni în încăpere.
Pachetele pentru ambalare iaurturi sunt create direct din folia de carton și sunt placate cu plastic.
Umplerea pachetelor de iaurt se face într-o cameră perfect sterilă a mașinii, în felul acesta fiind evitat
orice contact al produsului final cu posibili germeni care ar putea contamina iaurtul.
Echipamentul de ambalare este alcătuit din două linii independente, ce pot produce 2 tipuri de produse
simultan, în doua volume diferite, ceea ce asigură foarte mare flexibilitate a procesului de producție:
-

Linie de ambalat C3 /Flex cu o capacitate de 7.000 pachete/ora dedicată pentru lapte de
consum;

-

Linie de ambalat lapte și iaurt la PET/HDPE. Linia are o capacitate maximă de 8.000
butelci/h, capabilă să ambaleze atât în sticle HDPE, cât și în sticle din PET. Poate ambala
atât lapte de consum, cât și iaurturi de băut.

Linia de ambalat iaurt prin termoformare ARCIL este o linie de mare capacitate (max 44.000 pachete/h),
care își realizează paharele direct din folie de plastic. Prin modul în care face dozarea și formarea
paharelor, linia creste eficiența ambalării iaurturilor cu peste 70%, reducându-se și costul ambalajelor.
Linia are încorporat un mixer pentru fructe, permițând și ambalarea iaurturilor cu fructe, cu reducerea
pierderilor de produs și baze.
La capatul fiecărei linii se află echipamente care formează și ambalează baxuri.

Spălarea și dezinfectarea instalațiilor de procesare a laptelui- se face după fiecare ciclu de
producție, prin intermediul a două unități CIP (Cleaning in Place)
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Unitatea de spălare CIP pentru echipamentele de procesare și tancurile de lapte pasteurizat are 4 linii
de presiune, ce pot spăla până la 20 de obiecte/linie; capacitatea de spalare, respectiv debitele sunt de
maxim 35mc/h, la o presiune de maxim 4,5 atmosfere. Procesul automat de spălare constă în:
-

prespălare cu apă recuperată din ultimul pas de clătire precedent;

-

spălare cu soluții alcaline/acide (NaOH sau NH3) ;

-

spălare intermediară, dezinfecție cu apă caldă la 850C;

-

spălare finală cu apă/clătire finală;

Apa finală de clătire se colectează în tancul de apă recirculată și se foloseste la prespălare în următoarea
fază de curățare.
Spălarea tancurilor și țevilor de lapte crud se face cu o altă unitate CIP. Procesul constă în:
-

prespălare cu apă proaspată;

-

spălare cu soluții alcaline/acide (NaOH sau NH4OH) ;

-

spălare intermediară, dezinfecție cu apă caldă la 85oC;

-

spălare finală cu apă proaspată;

Folosind două unități de spălare distincte, se asigură că soluțiile de spălare contaminate de laptele crud
nu ajung în zona laptelui pasteurizat.
Procesele de spălare sunt controlate de sistemul de comandă computerizată, verificându-se parametrii
de spălare a fiecărui obiect independent și toți parametrii de spălare. În caz de eroare, sistemul
generează o alarmă, obligând reluarea procesului de spălare.


Procesare unt

Se face recepția calitativă și cantitativă a materiei prime, se recoltează probe pentru verificarea
proprietătilor organoleptice.
Decongelarea - untul se scoate din depozitul de congelare în zona de dezambalare, pentru îndepărtarea
cutiilor de carton. Se introduce în depozitul frigorific al secției pentru decongelare, la temperatura de +2
^ +8°C, timp de max 48 h.
Se verifică calitatea materiei prime înainte de introducerea în lucru prin examen organoleptic (gust,
miros) și examen de laborator.
Remalaxarea - se stabilește procentul de grăsime în funcție de sortiment (82%, 65%, 60%, 40%) prin
remalaxarea untului bloc, adaos de apă și amestecare în malaxor. Cantitatea de apă se calculează în
functie de grăsimea untului bloc, conform rețetei de fabricație.
Ambalarea în pachete se face în hârtie pentru unt și cutii de carton, cu inscripționarea datei de
expirare/lot. Temperatura de ambalare este de 10-12°C pentru sortimentele 82%, 65%, 60%, respectiv
4-6°C pentru sortimentul de 40%. Fiecare șarjă de produs finit se verifică pentru propietăți
organoleptice.
Toate produsele finite ale fabricii se stochează în condiții corespunzătoare, pe categorii, în depozitele
amenajate ale fabricii, de unde se livrează beneficiarilor.

Instalația ALBALACT SA procesează o cantitate de cca 308 tone lapte brut/zi.

Programul de funcționare al instalației este de 24 ore/zi în, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.
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Stația de epurare ape uzate tehnologice și menajere - este de tip mecano-biologică, dimensionată
pentru un debit maxim de 1000 mc/zi.
Suprafața ocupată de stația de epurare este de 518,44 mp și cuprinde următoarele echipamente:
I.

II.

III.

Treapta mecanică:
•

Grătar mecanicrotativ;

•

Unitate de flotație (DAF) -separarea se realizează prin introducerea unor bule fine de
gaz sub presiune în faza lichidă. Dupa ridicarea particulelor flotante la suprafață,
acestea vor fi colectate printr-o operație de raclare. O parte a efluentului semisaturat
cu aer va fi recirculat sub presiune. Debitul recirculat este amestecat cu debitul de
apă principal, având ca rezultat eliberarea aerului din soluție în contact cu materiile
poluante sub formă de bule fine la intrarea în bazin. Pentru creșterea eficieței
procesului, sunt folosite substanțe chimice pentru coagulare și floculare;

Treapta biologică - două linii identice constructiv și funcțional, dimensionate fiecare pentru
500 mc/zi, fiecare formată din:
•

Bazin selector - V=75 mc, prevăzut cu șicane cu camera de distribuție. În acest
selector intră și apa uzată fecaloid-menajeră, după o filtrare grosieră primară și apa
tehnologică uzată provenită de la spălarea autospecialelor după ieșirea din
separatorul de produse petroliere/separatorul de grăsimi, precum și apa provenită
din spălările sau golirile de proces. Apa uzată care intra în acest bazin este amestecată
cu nămolul activ, recirculat din bazinul de sedimentare. Nămolul este pompat
continuu din decantorul de sedimente și astfel introdus înapoi încircuitul activ.
Bazinul selector este prevăzut cu șicane, pentru a asigura o amestecare optimă a apei
uzate cu nămolul activ;

•

Bazin de aerare - V=998 mc - are loc epurarea aerobă și cultivarea nămolului activat,
in prezența aerului insuflat prin membrane poroase (bule fine);

Treapta de sedimentare:
•

IV.

Bazin de sedimentare (decantare secundară ) - V=166 mc, cu canal deversor. Din
bazinul de aerare, amestecul de biomasă și apă aerată trece în bazinul de decantare
finală, unde are loc procesul de sedimentare a nămolului la partea inferioară a
bazinului, iar apa epurată este evacuată printr-un canal deversor situat în partea
superioară a bazinului, conducta având Dn= 1000 mm si L= 50 m în emisar (pârâul
Galda). Nămolul activ, sedimentat pe fundul decantorului este pompat în cea mai
mare parte în bazinul selector, ca namol recirculat cu ajutorul unei pompe air-lift.
Nămolul biologic în exces este îndepărtat în bazinul de stocare nămol în exces.

Tratarea nămolului:
•

Bazin de colectare al nămolului primar. În acest bazin este deversat nămolul primar
provenit de la unitatea de flotație DAF și amestecat cu nămolul biologic în exces,
îndepartat din treapta de sedimentare.

•

Decantor centrifugal. Nămolul în amestec din bazinul de colectare, având o
concentrație de substanță uscată de aproximativ 3%, este introdus în acest decantor
unde se concentrează în substanță uscată până la valoarea de 25%. Nămolul astfel
concentrat se evacuează într-un container, care este preluat de către societăți
specializate și autorizate în acest sens. Supernatantul rezultat din concentrare este
reintrodus in fluxul de epurare.

•

După epurare, apele uzate sunt evacuate prin conductă având Dn= 1000 mm și L= 50
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m în pârâul Galda.
Descrierea procesului de epurare a apelor uzate
a)

Treapta de epurare mecanică

Apa uzată ajunge în stație gravitational ori prin conducte sub presiune, printr-o stație de pompare.
Pompele sunt prevăzute cu senzori de nivel și funcționează în funcție de nivelul apei în stație. Pompele
sunt setate în sistem automat, pentru a asigura distribuirea egală a încărcăturii în echipamentele stației.
Materialul grosier este reținut pe grătarul mecanic, rotativ. Mărimea ochiurilor gratarului se adaptează
întotdeauna la compoziția apei uzate care trebuie tratată; astfel, distanța dintre bare este de 0,75 mm
și grad de reținere 3-5% din corpuri solide transportate. Când apa uzată trece prin ochiurile grătarului,
tamburul pornește automat. Solidele reținute sunt îndepărtate cu ajutorul unui raclor, într-un container
transportabil pentru evacuare finală.
Apa azată filtrată de solidul grosier ajunge în bazinul de omogenizare și reglare PH, prevăzut cu difuzori
poroși, care eliberează bule medii la o intensitate volumică de 1 mc/mch și menține materialele solide
în suspensie și oxigenează apa, evitând apariția condițiilor anaerobe în bazin. In interiorul bazinului sunt
montate două pompe submersibile (1+1R), cu sistem antiblocare, ce conține o placă de bază sub formă
de spirală, cu orificiu de admisie ondulat și rotor cu un singur canal deschis, ce previne blocarea rotorului
dacăîn apa uzatăsunt materile fibroase solide în concentrație mare. Pompele sunt prevăzute cu senzori
de nivel și funcționează în funcție de nivelul apei în stație. Pompele sunt setate în sistem automat, pentru
a asigura distribuirea egală a încărcăturii în echipamentele stației.
Ajustarea pH-ului în bazinul de omogenizare se face dacă acesta are valori mai mici de 5 sau mai mari de
9, pentru a asigura performanța maximă în procesul de flotație și coagulare (la pH>8 grăsimile provenite
din lapte au tendința să se emulsifice sau să se saponifice și nu se vor putea îndepărta din apa uzată).
Timpul de retenție în bazinul de omogenizare trebuie să fie sufficient -cca 5 ore pentru etapa I și 2-3 ore
pentru etapa a II-a, pentru ca omogenizarea sa fie asigurată. Reglarea pH-ului este realizată cu sisteme
automate de dozare, prevăzute cu senzori de pH: unul pentru soluția de hidroxid de sodiu și unul pentru
soluția de acid sulfuric.
Monitorizarea fluxului de apă al stației este asigurată prin senzorul de nivel, rezistent la apa uzată. Pe
conducta de evacuare a apei din bazinul de omogenizare este montat un debitmetru electromagnetic,
care măsoară debitul instantaneu și debitul acumulat.
Din bazinul de omogenizare, apa uzată este pompată către unitatea de flotație cu aer dizolvat (DAF).
Prin flotație se îndepărtează substantele lichide sau solide (în special fracțiile ușoare, cum sunt uleiurile
și grăsimile) din faza lichidă și se reduce într-o mar măsură conținutul de CBO5și CCOCr. Principalul
avantaj al flotației fată de sedimentare este acela că particulele fine care sedimentează mai greu sunt
eliminate în timp mai scurt.
După ridicarea particulelor la suprafață, acestea sunt colectate printr-o operație de răcire. În unitatea
DAF, aerul este dizolvat în apa uzată la o presiune de câteva atmosfere, urmată de o reducere a acesteia
la presiune atmosferică.
O parte a efluentului unitătii este recirculat sub presiune și și semi-saturat cu aer. Debitul recirculat este
apoi amestecat cu debitul de apă principal, având ca rezultat eliberarea aerului din soluție în contact cu
materiile poluante sub formă de bule fine la intrarea în bazin.
Pentru a crește eficiența procesului, pentru coagulare și floculare sunt folosite substanțe chimice.
Majoritatea chimicalelor crează o suprafața sau o structură care poate fi absobită sau adsorbită cu
ușurință de către particulle de aer. Substanțele chimice anorganice, ca sărurile de aluminiu, fier, silice
active, pot fi folosite pentru a strânge materiile poluante, creând flocoane ce pot fi ușor separate cu
ajutorul bulelor de aer.
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Dozarea substanțelor chimice se realizează cu ajutorul unui sistem de dozare a policlorurii de aluminiu
UNIPAC-5C pe post de coagulant și a unui sistem de dozare polielectrolit UNIFLOC 9191 pe post de
floculant. Prepararea și dozarea soluțiilor i de polielectrolit si policlorura se face automat. Polielectrolitul
este de obicei un polimer anionic hidrosolubil, sub formă de emulsie, nepericulos. Solutiile utilizate in
procesul de tratarea a apei reziduale, sunt stocate în incinta pentru chimicale.
Materialele flotate se îndepărtează în bazinul de stocare nămol primar. Apa ce iese din flotație este
supusă unei corecții de pH, pentru a asigura condițiioptime de dezvoltare a biomasei în bazinele de
aerare. Unitatea DAT asigură randament de 60% pentru reducerea CBO5 și CCOCr, 90% pentru MTS și
88% pentru grăsimi.
Turta de nămol este preluată de un transportor cu motor electric pentru a fi depozitată în container,
pȃnă la evacuare de pe amplasament, prin operatori autorizaţi. Apa rezultată în procesele de separare
se va întoarce gravitațional în stația de pompare influent, pentru a intra pe circuitul de tratare în stația
de epurare.
b)

Treapta de epurare biologică

Este formată din două linii identice constructiv și funcțional, dimensionate fiecare pentru 500 mc/zi.
Pentru buna funcționare a treptei biologice se face încă o ajustare de pH în căminul de distribuție a apei
spre cele două linii biologice.
Apa uzată epurată mecanic este condusă către bazinul de selectare prin intermediul unei camera de
distribuție. Tot în bazinul de selectare este dirijată apa uzată menajeră, după ce a trecut printr-o sitare
grosieră primară.
Apa uzată care intră în bazin este amestecată cu nămolul activat recirculat din decantorul secundar.
Nămolul activat de recirculare este pompat continuu din decantorul secundar. Pereții verticali (șicane)
din interiorul selectorului asigură o amestecare adecvată a pei uzate cu nămolul activat. Rolul bazinului
selector este acela de a controla creșterea excesivă a microorganismelor filamentoase (fibroase). S-a
observat că o apariție excesivă a acestora în cultura bacteriană produce deteriorări semnificative a
proprietătilor de sedimentare a nămolului activat (umflarea nămolului) și o deteriorare importantă a
calității apei epurate, datorită deversării concomitente a nămolului.
Scopul bazinului de selectare este de a expune celulele de nămol activat unui mediu având caracteristici
speciale (o pantă a substratului ridicată), care favorizează creșterea microorganismelor ce formează
flocoane (cu proprietăți de sedimentare avansate) și de a reprima creșterea microorganismelor fibroase
(prin procedeul de selectare cinetică).
Bazinul de selectare este împărțit în 3 compartimente. Apa uzată din selector este aerată și amestrecată
cu ajutorul difuzorilor cu bule medii. Aerul este asigurat de 2 suflante, comune cu bazinul de aerare.
Amestecul de apă uzată-nămol activat din bazinul de selectare trece în bazinul de aerare (nitrificare),
unde are loc epurarea aerobă și cultivarea nămolului activat.
Aici sunt păstrate condiții optime de aerare (concentrația oxigenului dizolvat de 0,5-3 mg/l), necesare
pentru creșterea grupurilor speciale de microorganisme, condiții sub care biomasa aerobă este capabilă
să utilizeze și să descompună din apa uzată substratul organic.
Pentru a menține o concentrație ridicată de oxygen dizolvat în amestecul apă uzată-nămol și condițiile
turbulente în bazinul de aerare (ce previn sedimentarea nedorită a nămolului), conținutul bazinului este
aerat și în același timp omogenizat, prin insuflarea de aer cu bule fine.
Aerul sub presiune de la suflante este injectat prin membrane poroase cu eficiență ridicată special
proiectate pentru difuzorii de bule fine care sunt instalați In partea de jos a bazinului, pentru a se obține
o omogenizare mai bună și o cantitate maximă de oxigen dizolvat în apa uzată. Suflantale sunt protejate
și capsulate, pentru a genera un nivel minim de zgomot.
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Din bazinele de nitrificare, amestecul de biomasă și apă uzată trece apoi în bazinele finale, decantoare,
unde are loc procesul de sedimentare a ului în partea inferioară a acestoră, în timp ce apa epurată curge
prin pragul deversor cu profil în V, realizat din otel inox și apoi prin canalul de evacuare către receptorul
natural. Amestecul este alimentat prin intermediul unui tub admisie de sifonare, care are un capăt
vertical. Un sistem de distribuție a debitului de admisie (camera de repartiție sau de distribuție) asigură
un acces al amestecului apă uzată-nămol cât mai uniform și o încetinire a vitezei acestuia. Decantoarele
au formă conică (tip Dortmund), iar suprafața acestora este astfel calculată pentru a asigura separarea
efectivă a amestecului solid-lichid.
Un sistem de curătare automat și special proiectat asigură colectarea și îndepărtarea tuturor materiilor
plutitoare de la suprafața decantoarelor și evacuarea acestora în bazinul de stocare nămol.
Nămolul activat sedimentat de pe fundul fiecarui bazin este pompat în bazinele de selectare cu ajutorul
unei pompe air lift. Ocazional, nămolul biologic în exces este îndepartat în bazinul de stocare nămol
aerat. Toate părtile metalice ale decantorului sunt realizate din otel inox.
c)

Linia nămolului

Nămolul primar produs în unitatea de flotatie cu aer dizolvat (DAF) este îndepartat către bazinul de
stocare nămol primar, unde va stationa în condiții anaerobe. Periodic, nămolul se evacuează pe patul de
uscare, iar supernatantul se recirculă în bazinul selector.
Nămolul activat in exces din decantor este îndepărtat periodic către bazinul de stocare nămol biologic
(secundar). Nămolul activat acumulat în acest bazin este păstrat în conditii aerobe, fără mirosuri
neplăcute, iar stabilizarea nămolului este finalizata. Omogenizarea și aerarea sunt realizate prin
intermediul difuzorilor de bule medii. Supernatantul se recirculă în bazinul selector.
Nămolul stabilizat aerob se depozitează pe patul de uscare, pentru deshidratare. Patul de uscare este
prevăzut cu dren de colectare a scurgerilor și infiltrațiilor, care se pompează la unitatea DAF.
Iată mai jos schema procesului de deshidratare a nămolului:

Fig. 2 - Schema procesului de deshidratare nămol

Nămol biologic exces

Bazin nămol
primar

Nămol flotație

Polielectrolit

Deshidratare

Containere nămol

Supernatant

După epurare, apele sunt evacuate în emisar -pârâul Gâlda.
Calitatea apelor epurate se monitorizează prin analize programate și documentate.
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Apa rezultată în urma epurării respectă cerințele BAT; valorile indicatorilor specifici se încadrează în
intervalele de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile și în prevederile NTPA 001/2005, deci
poate fi deversată în emisar.
Spălătoria auto - suprafața construită la sol este de 370 mp, regim de înălțime: parter+ etaj parțial. La
parter sunt amenajate spații pentru spălare mijloace auto, sală de mese, vestiar, grupuri sanitare, iar la
etaj sunt birouri.
Alte spatii/dotări pe amplasament


Atelier mecanic - în incinta halei mari, dotat cu strung, polizor, scule demnă, bancuri de
lucru pentru reparații curente;



Spațiu de încărcare acumulatori stivuitoare, clădire din zidărie construită la exteriorul
halei principale (înocuind cele două spații interioare utilizate anterior) în suprafață de 132
mp. Spațiul a fost destinat inițial depozitărilor, dar reorganizat pentru protecție PSI



Transformatoare electrice -2 bucăți, putere instalată 3,2 MW; cu ulei fără PCB;



Instalații de aer comprimat :





-

Compresor CSDX137T – 14 mc/min ;

-

2 Compresoare BSD72 - 7 mc/min;

-

1 compresor AFCCOMPRESSORS ca parte integrantă din mașina de format și
înbuteliat produse lactate la PET, cu presiune de lucru de 60 bar

-

Controller SAM 4/4;

-

Uscător cu refrigerare TE141;

-

Filtre FFG-177;

-

Recipient aer tampon 4MC;

Instalație de ventilatie, climatizare
-

1 centrală de tratare a aerului, cu capacitate de 63,000 mc/h, dotată cu 2
schimbătoare de căldură, unul alimentat cu abur pentru încălzire și unul alimentat cu
apă tehnologică pentru răcire;

-

1 priză de aer proaspăt, ce alimentează centrala de ventilație, baterie de amestecare
aer proaspăt cu aer recuperat (max 10%), unitate de recuperare caldură (schimbător
aer/aer) pentru regenerare, vană cu jaluzele reglabile pentru admisia aer proaspăt;

-

centrale intermediare (CTA1, CTA2, CVE1, CVE2), pe circuite la secții (pasteurizare,
sterilizare, procesare, ambalare pahare plastic, ambalare TETRATOP, ambalare UHT,
ambalare unt) ;

-

34 guri (prize) aspitație aer proaspăt filtrat, cald sau rece, două ventilatoare de 32000
mc/h, cu motoare de 22 KW;

-

28 de guri pentru evacuare aer epuizat din secții, două ventilatoare de 32000 mc/h,
cu motoare de 22 KW, tubulatură cu D= 250 ^1800 mm, lungime aprox. 1000 m;

Centrală termică tip LOSS de 8,2 MW, cu două cazane pentru producere abur, arzătoare cu
gaz natural, putere 500 - 4100 kw fiecare:
-

2 coșuri de fum (pentru fiecare cazan) cu H= 14 m si D = 0,400 m;

-

instalație modulară de tratare (dedurizare) apă pentru cazane cu rășini schimbătoare
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de ioni, cu o capacitate de 4 mc/h, pentru alimentarea cu apă dedurizată a cazanelor,
compusă din 2 tancuri cu rășină pentru schimb de ioni, sistem de valve pentru
regenerare și schimbătoare de căldură cu plăci apă-abur, cu agent termic furnizat de
la cazanele de abur, pentru preparare apă caldă menajeră și agent termic pentru
încălzire corp administrativ;


Centrală frigorifică tip GEA GRASSO, extinsă în anul 2018-2019, echipată cu:
-

1 buc. Chillere GEA GRASSO (2 x compresor 138 kW)kg (tip FX1500-2 GEA GRASSO)
cu agent frigorific R717 (amoniac)- pentru producere apă-gheață; Condensator
evaporativ (model VXC S 300) ; Acumulator gheață (model TSU-1440 D) ;Răcitoare
apă, pompe, țevi, instalație comandă;

-

1 buc. Chiller Falling Film GEA GRASSO (1 x compresor 250kW) cu agent frigorific R717
(amoniac)- pentru producere apă-gheață; Condensator evaporativ (model VXC S 300)
Pompe, tevi, instalatie de comanda

-

12 buc. Chiller GEA GRASSO e 54 kg (2 x compresor 75 kW) (tip FX V P 2x300-2 DUO
NH3 GEA GRASSO) cu agent frigorific R717 (amoniac)- pentru producere apă
tehnologică; Turn de răcire cu film (tip GEA POLACEL CMDR 12 160-DM-90-PS3/3) ;
Condensator evaporativ VXC S300; Răcitoare apă, pompe, țevi, instalație comandă;

-

12 buc. chillere 270 kg GEA GRASSO (2 x compresor 110kW) (tip FX VP 2x450 GEA
GRASSO) cu agent frigorific R717 (amoniac)- pentru răcire glicol depozit produse
finite (amoniac 150 kg; ;

-

2 buc. unități (pentru răcire depozit de congelare și depozite de răcire produse
înainte de depozitele de distribuire) tip FX VP 2 450 DUO/SN:1177 (amoniac, glycol);

-

2 1 buc. Unitate GEA GRASSO răcire (3 x agregate Bitzer) tip TYP 4J-132Y-140 P (cu
agent frigorific Freon R404A) pentru Depozit Productie;

-

1 buc. Agregat Unitate răcire FAICOM REFRA-KWW-LR 1241900A (1 x agregate Bitzer)
(Freon R404A); pentru Depozit Productie

-

Unitate răcire HORECO (4 X buc. agregate Bitzer) tip Typ 6FE-50Y-40P (Freon R404A),
pentru răcire rapidă;

-

1 buc. Unitate Congelare (2 x agregate Bitzer) (Freon R404A), pentru Depozit
Productie

-

1 buc. Unitate GEA GRASSO congelare (2 x agregate Bitzer) (Freon R404A), pentru
Depozit UNT Congelat

Instalațiile de frig sunt dotate cu senzori de amoniac pe două trepte: prima pentru alarmare, a
doua pentru închidere instalatie. Senzorii sunt legati la 2 centrale de alarmare: una în blocul
administrativ, iar cealaltă la clădirea Poarta (paza Albalact). Agenti frigorifici utilizați sunt:



o

Amoniac R717 620+120 0= 1820 kg încărcat în chillere

o

Glicol = 3050 kg, încărcat în chillere

o

Freon R404A ( amestec R125/ 44%, R143A/52% si R134a/4%) = 350kg, încărcat în
agregatele de răcire.

Rezervor pentru alimentare cu motorină - V=20 mc, suprateran, amplasat pe platformă
betonată, cu bazin metalic de 0,2 mc pentru colectare ape pluviale potential poluate,
proprietatea Rompetrol SA. REZERVORUL ESTE DEZAFECTAT
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Căi de acces și platforme exterioare: S = 31000 mp - zonele de circulație și platformele sunt betonate,
iar cca 3000 mp este teren liber, nebetonat.

2.4. Folosirea terenului din împrejurime
Obiectivul analizat este situat pe un teren cu suprafața totală de 50000 mp, proprietatea ALBALACT S.A,
situat în intravilanul localității Oiejdea, comuna Galda de Jos, județul Alba. Incinta este împrejmuită și
are asigurată pază.
Amplasamentul ALBALACT S.A. este învecinat cu drumul national DN1, pârâul Galda, terenuri agricole,
respectiv societatea cu profil de industrie alimentară Prefera Food SA. La cca 100 m fată de limita incintei
obiectivului se află cateva locuințe individuale.
Platforma are toată infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților de tip industrial: rețele de
alimentare cu apă, rețele de canalizare menajeră și pluvială, rețele electrice, rețele alimentare cu gaz
natural.
În alegerea amplasamentului și a domeniului de activitate, titularul a optat pentru acesta, deoarece de
peste 40 de ani aici se desfășoară același tip de activitate -prelucrarea laptelui.

2.5. Utilizare chimică
Pentru activitateatea de procesare a laptelui pe amplasamentul din localitatea Oiejdea se utilizează
următoarele tipuri de materii prime și substanțe/preparate chimice:
Materia primă: lapte – 413.000 l/zi (424.151 kg/zi), achiziționat pe bază de contracte de achiziții și
transportat cu autocisterne frigorifice aparținând operatorului sau terților.
Materiale auxiliare și materiale de ambalare - cantițăți medii zilnice:
-

100 kg stabilizatori pentru smântână;

-

100 kg stabilizatori pentru iaurturi;

-

1.000 kg zahăr;

-

1.500 kg gem de fructe;

-

81.000 litri/cutii lapte ZUZU;

-

6.750 cutii carton lapte ZUZU;

-

287.000 cutii lapte FULGA (săptămânal) ;

-

2.450 cutii carton lapte FULGA (săptămânal) ;

-

26.000 cartoane iaurturi;

-

45.000 pahare 400 ml pentru iaurt;

-

400.000 pahare diferite gramaje iaurturi;

-

2.500 cutii iaurt 1.000 ml;

-

6.800 cutii iaurt 750 ml;

-

4.250 cutii iaurt 330 ml;

-

18.000 găleți 900 ml smântână;

-

20.000 pahare 200 ml smântână;
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-

10.000 pahare 400 ml smântână;

-

300 găleți 5.000 ml smântână;

-

125 kg hârtie pentru unt;

-

1.150 cutii unt;

-

polietilenă granule;

-

folie polietilenă;

-

paleți de lemn;

Substanțe/preparate chimice utilizate pentru igienizare, dezinfectare, stație de epurare sunt redate in
tabelul de mai jos:

Tabel 2 – Consum de substante chimice
Denumire produs
Calgonit lz flussig sol. Spalare
Calgonit af 108
Hcdpe dezinfect baza acid peracetic test
Hidroxid de sodiu
Horolith solutie spalare
Jalu sauer plus sol. Spalare
Peroxan forte
Prevafoam duo
Solutie l.o.g.4.1
Solutie p3 ultrasil 110
Solutie p3 ultrasil 69
Solutie p3 ultrasil 78
Solutie p3 ultrasil 67
Topaz cl 3(calgonit 68 cf 315)
P3-topactive des 20kg
Topaz md3 24kg
COMPONENTA SB 20kg
Calgonit nf 422
Solutie spalare chemicid s550
Solutie spalare cleanforce star
Horolith solutie spalare
Jalu sauer plus sol. Spalare
Lubostar
Mip solutie spalare
Oxonia active 150
Oxonia active
Oxteril 350 ms-t
Acid peracetic
Topax 56 sf-504 (topaz ac3)
Soda caustica fulgi
Clorura ferica unifloc-c

UM
kg
kg
Kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
kg
kg
kg
Buc.
Buc.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Consum 2019
(kg/an)
101,400
1,581
368
360
960
30,300
2,116
160
581
7,450
60
60
60
806
9
51
40
239
75,110
121,100
960
30,300
2,629
2,520
171
211
4,875
152
552
24,250
94,868

Categorie substanta
(utilizare)
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Igienizare echipamente
Sterilizare ambalaje
Clatire ambalaje
Igienizare spatii tehnolog.
Tratarea apa statie epurare
Tratarea apa statie epurare
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Consum 2019
Categorie substanta
(kg/an)
(utilizare)
Polielectrolit 7651 unifloc
kg
1,950 Tratarea apa statie epurare
Polielectrolit 7652 unifloc
kg
1,150 Tratarea apa statie epurare
Polielectrolit 9191 unifloc
kg
3,625 Tratarea apa statie epurare
Horolith solutie spalare
kg
48 Tratarea apa statie epurare
Policlorura de aluminiu unipac-5c
kg
217,209 Tratarea apa statie epurare
Policlorura de aluminiu-pax 18
kg
10,927 Tratarea apa statie epurare
Produs tratament cazane abur chem aqua
L
25 Tratarea apa statie epurare
Sare tablete
kg
5,000 Tratarea apa statie epurare
Var hidratat
SAC
2,040 Tratarea apa statie epurare
Utilitățile sunt asigurate în baza unor contracte încheiate cu furnizori autorizați pentru prestarea acestor
servicii. Astfel, pentru alimentarea cu apă, Albalact SA este racordată la cele 2 magistrale de alimentare
cu apă a orașelor Teiuș, Aiud și Ocna Mureș.
Denumire produs

UM

Tabel 3 - Consumul de energie anual procesare lapte
Tip de resursă cosumată
Energie electrică
Gaz natural
Total energie (electrică + gaz)
Consum energetic pe unitate de produs

UM

Consum în anul 2019

MWh
MWh
MWh
kWh/l

12 742
18 437
31 179
0.23

Calculul consumului energetic arată că unitatea se încadreaza în consumul energetic pe unitatea de
produs lapte, care este prevăzut în BAT între limitele 0,07 – 0,2 kWh/l. Având în vedere faptul că se
procesează cantități înscrise (la materie primă) de unt, smântână, sucuri naturale, baze de fructe s-a
evidentiat in tabelul următor consumul energetic utilizat pentru procesarea laptelui.

Tabel 4 - Consumul anual de apă pentru procesare lapte
Denumire

UM

Apă igienico sanitară, com-pletare
circuite, spălare fil-tre, spălătorie
auto (fără cisterne)
Apă tehnologică

m3/zi

Consum total
Consum de apă pe unitatea de lapte
procesat

m3/an
l/l

m3/zi

Cantitate autorizată
(m3/zi)
(m3/an)
Qmin - 200
Qmin - 73 000
Qmed - 210
Qmed – 76 650
Qmax - 220
Qmax – 80 300
Qmin - 670
Qmin - 244 550
Qmed - 874 Qmed - 319 010
Qmax - 1338 Qmax - 488 370

Consum în anul 2019
(m3/an)
(l/zi)
113,632
311,323

240,171

658,000.3

353,803

969 323.3
1.7

Cele mai bune practici recomandate de BAT stabilesc încadrarea consumului specific de apă între limitele
0,6 – 1,7 l/l.
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Tabel 5 - Tipul materiilor prime, periculozitate, mod de depozitare
Nr.
Denumire/ compozitie chimică
crt.
1 Polietilenă granule
2

3

4

5

6

7

P3-Ultrasil 110
Etilediamino-tetreaacetat 5-10%
Hidroxid de sodiu 5-10%
Cumensulfonat de sodiu 3-5%
Acid dodecilbenzensulfonic, sare Na3-5
P3-Ultrasil 69 NEW
Carbonat de potasiu 10-20%
Hidroxid de potasiu 2-5 %
P3-Ultrasil 67
Oxizi de alchil amine 10-20%
Proteaza 1-5%
Alchilamina 0,1-1%
P3-topax 56
Acid fosforic 25-30%
2 butoxi etanol, butyl celosolv <5%
P3-Oxonia Aktiv
Peroxide de hydrogen 25-30%
Acid acetic 5-10%
Acid peracetic 2- 5%
Calgonit CF 315
Hidroxid de potasiu 1-5%
Hipoclorit de sodiu (clor activ) 1-5%
Silicat de potasiu 5-15%

Fraze de
pericol

Nr. CAS
9002-88-4

-

64-02-8
1310-73-2
28348-53-0
25155-30-0

Categoria de pericol
nepericulos

H302,
H314,
H315,
H318,
H319,
584-08-7
H302,
1310-58-3 H319
H314
68955-55-5 H315,
9014-01-1 H318,
H334
H302,
7664-38-2 H314
112-34-5
H319

Nociv în caz de înghițire, provoacă arsuri
grave ale pielii și lezarea ochilor, provoacă
iritarea pielii. provoacă leziuni oculare grave,
provoacă o iritare gravă a ochilor,

7722-84-1
64-19-7
79-21-0

H315,
H319

Provoacă iritarea pielii, Provoacă o iritare
gravă a ochilor.

1310-58-3
7681-52-9
1312-76-1

H302
H314
H400

Nociv în caz de înghițire, poate agrava un
incendiu; oxidant, Foarte toxic pentru
mediul acvatic.

Nociv în caz de înghițire, provoacă arsuri
grave ale pielii și lezarea ochilor, provoacă o
iritare gravă a ochilor,
Nociv în caz de înghițire, provoacă iritarea
pielii. provoacă leziuni oculare grave, poate
provoca simptome de alergie sau astm sau
dificultăți de respirație în caz de inhalare.
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea
ochilor, Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Cantitatea
Utilizare/ depozitare
kg/an
167374 injectare ambalaje/
magazie
7450 Curățare UF1, UF2/
Depozit soluții

60 Curățare UF1, UF2/
Depozit soluții
60 Curățare UF1, UF2/
Depozit soluții

552 Curățare mașină
ambalat TETRA
Top/depozit soluții
211 Dezinfectie trasee lapte,
tancuri stocare, utilaje/
depozit soluții
806 Curățare pereți,
pardoseli/depozit soluții
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Nr.
Denumire/ compozitie chimică
Nr. CAS
crt.
8 Calgonit AF109
5064-31-3
Nitrilo triacetate trisodic 1-5% 2-(2-butoxi- 112-34-5
etoxi)etanol, dietilenglicol monobutil eter 15%
9 Oxteril 350 MS-T
7722-84-1
Peroxide de hydrogen 15-30%

10
11
12
13
14

15

Soda caustică fulgi ionici 5-15%
- 64-02-8
EDTA tetraacetat 5-15%
Calgonit JALU Sauer Plus Acid azotic 30-50% 7697-37-2

Fraze de
Categoria de pericol
pericol
H351
Susceptibil de a provoca cancer, nociv în caz
H302
de înghițire, provoacă o iritare gravă a
H319
ochilor.
H331,
H302,
H315,
H318,
H335
H360
H319
H314

Toxic în caz de inhalare, nociv în caz de
înghițire, provoacă iritarea pielii, provoacă
leziuni oculare grave, Poate provoca iritarea
căilor respiratorii.

Calgonit LZ Fluesig
Hidroxid de sodiu >30%
P3 -Manodes
Etanol 35-50% 2-Propanol 25-35%
Chemicid S550
Acid azotic 35-45%
Acid ortofosforic 5-10% Carbamidă <1%

1310-72-3

H314

64-17-5
67-63-0
7697-37-2
7664-38-2
57-13-6

H225

Poate dăuna fertilității sau fătului, Provoacă
o iritare gravă a ochilor.
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea
ochilor.
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea
ochilor.
Lichid și vapori foarte inflamabili.

P3 Horolith
Acid azotic 20-70%
Acid ortofosforic <10%

7697-37-2
7664-38-2

H272;
H314,
H318
H302
H272;
H314,
H318
H302

Poate agrava un incendiu; oxidant, provoacă
arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor,
provoacă leziuni oculare grave, nociv în caz
de înghițire.
Poate agrava un incendiu; oxidant, provoacă
arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor,
provoacă leziuni oculare grave, nociv în caz
de înghițire.

Cantitatea
Utilizare/ depozitare
kg/an
1581 Curățare mașină
ambalat TETRA Top și
UHT/depozit soluții
4875 Dezinfectant si
antiseptic pentru
pachete/depozit solutii

24250 mijloace de
transport/magazie
30300 Curătare flexuri si
trasee/deposit solutii
101400 Curătare flexuri si
trasee/deposit solutii
260 Dezinfectie
masini/deposit solutii
75110 Curătare flexuri si
trasee lapte/deposit
solutii
960 Agent acid-spalare
masini ambalat/depozit
solutii
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Substanțele și preparatele chimice utilizate sunt achiziționate de la furnizori care pun la dispoziția
operatorului fișele tehnice de securitate ale produselor. Acestea sunt păstrate într-un dosar de evidență.
Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanțelor chimice sunt gestionate conform recomandărilor
din fișele tehnice de securitate și sunt predate către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.
Materialele auxiliare necesare desfășurării activității - ambalaje, chimicale- se aprovizionează periodic,
pentru a nu crea stocuri. Toate substanțele și preparatele chimice se depozitează în ambalajele originale,
până la utilizare.

Produsele finite obținute în instalația de procesare a laptelui sunt:


Smântână – 35.000 kg /zi



Iaurturi – 80.000 kg /zi



Lapte consum – 260.000 kg/zi



Lapte UHT- 48.000 kg/zi



Unt – 1.151 kg/zi

2.6. Date climatice
Clima judetului Alba are caracter continental, fiind diferențiată în funcție de treptele de relief. Astfel,
zona de dealuri, reprezentată de culoarul Mureșului și Podisul Târnavelor beneficiază de un climat mai
blând, temperatura medie fiind de 90C, pe când în zonele montane se înregistreaza o climă rece și mai
umedă, iar temperatura scade odată cu cresterea altitudinii (la 1400 m temperatura medie atinge 2oC).
Precipitațiile sunt mai intense în zona munților, variind în funcție de altitudine. În culoarul Mureșului
valorile medii sunt în jur de 550 mm/an. Vânturile predominante bat dinspre sud -vest în culoarul
Mureșului și dinspre sud-vest în restul teritoriului. În Muntii Apuseni direcțiile dominante sunt cele de
vest și sud-vest. Calmul atmosferic, ca o consecință a climatului de adăpost, depășește 50%.

2.7. Topografie și scurgere
Zona amplasamentului fabricii de produse lactate din Oiejdea se înscrie în partea sud-vestică a Bazinului
Transilvaniei, în bazinul hidrografic al râului Mureș - în zona de terasă a malului stâng.
În zona obiectivului terenul este plan, fără pante semnificative. Este reprezentat prin terenuri agricole,
respectiv zone ocupate cu elemente de infrastructură industrială și căile de acces aferente. În partea de
sud se învecinează cu pârâul Galda, afluent al Mureșului.
Direcția naturală de curgere a apelor meteorice urmează panta naturală a terenului, respectiv către
pârâul Galda.
Platforma pe care este amplasat obiectivul dispune de rețele de canalizare pentru ape de tip menajer,
tehnologic și pentru ape pluviale.

2.8. Geologie și hidrogeologie
Zona analizată se încadrează unitatea geologico-structurală Depresiunea Transilvaniei, care este
delimitată de cele trei ramuri ale munților Carpați, iar din punct de vedere morfologic se prezintă ca un
podiș.
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Varietatea reliefului județului Alba corespunde unei structuri geologice complexe cu o evoluție
îndelungată, diferită de la o zonă la alta, cu compartimentare tectonică și asociere petrografică distinctă.
Reprezentativ pentru județ poate fi considerat culoarul Mureșului, care face parte din marea unitate a
Podișului Transilvaniei. Podișul Transilvaniei reprezintă o parte importantă a Depresiunii Transilvaniei și
prezintă un relief dezvoltat pe nisipuri, argile și marne cu frecvente procese de versant. Depresiunea
Transilvaniei este o unitate morfologica cu înaltimi reduse, de maxim 850 m in flancul de est de 506 m
in flancul de vest.
Interfluviile sunt largi și orientate est-vest, iar văile principale au terase bine dezvoltate. Culoarul
Mureșului este o unitate de contact ce desparte Munții Apuseni de Podișul Transilvaniei. Are altitudinea
coborâtă cuprinsă între 220 m la confluența cu Sebeșul și 270 m la confluența cu Arieșul. Valea
Muresului, la iesirea din depresiunea Transilvaniei, la Alba Iulia, are o cota de 200 m.
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadreaza în zona cu gradul 6 a intensității
macroseismice, definită conform STAS 11100/1-93, respectiv în zona F conform normativului P 100 - 92.
Valoarea coeficientului K = 0,08, iar perioada de colt Tc (sec) = 0,7. Adâncimea maximâ de înghet este
de 0,90 m conform STAS 6054-77.
Stratificația terenului a fost observată la realizarea a 2 foraje pe amplasament, care servesc ca foraje de
hidro-observație. S-a evidențiat următoarea structură litologică: 0 ÷ 1,5 m - umplutură; 1,5 ÷ 3,0 m argilă plastic galbenă; 3,0 ÷ 10,0 m - nisip grosier cu intercalații de balast, sub 10,0 m - marnă cenușie.

2.9. Hidrologie
Rețeaua hidrografică a zonei aparține în întregime bazinului râului Mures, râu ce intra în județul Alba în
amonte de confluența cu Arieșul (270 m) și iese în aval de confluența Văii Bacainti (202 m). Cei mai
importanti afluenti sunt Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Galda și Ampoiul pe dreapta, respectiv Târnava,
Sebeșul, Pianul și Cugirul pe stanga.
Stratele acvifere cantonate în depozitele aluvionare reprezintă importante rezerve de apă ale județului
Alba și se întâlnesc în lunca și terasele principalelor văi. Acviferul zonei reprezintă o paleo-terasă a râului
Mureș.
Apele subterane se regăsesc în formațiunile poroase și sunt reprezentate de stratele acvifere locale
discontinui cantonate în pietrișurile și nisipurile din lunca Mureșului și ale afluenților săi . Din punct de
vedere hidrochimic aceste ape sunt clorurate, având o concentrație de 0-500 mg/l, fiind întâlnite în
lungul Mureșului și pe cursurile inferioare ale afluenților.
În zona obiectivului apa subterană a fost interceptată sub formă de pânză de apa în stratul de pietriș cu
bolovanis si nisip, la adâncimi de - 5,00 m - 5,50 m. Posibilitatea ca acest nivel să sufere variații în timp
depinde de fcatorul precipitații, fiid tributar prului Galda din apropiere, cât și râului Mureș.
Amplasamentul ALBALACT România este situat în corpul de apa subterană ROMU02, conform Ordinului
621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.
Pentru monitorizarea calității apei freatice și urmărirea eventualei influnțe a obiectivului asupra acesteia
au fost realizate 2 foraje de hidroobservatie.

2.10. Autorizații de funcționare curente
Fabrica de prelucrare a laptelui ALBALACT SA deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 3 din 11.10.2017,
emisă de APM Alba, pentru capacitatea de lucru de 400 tone lapte crud pe zi.
ANAR -ABA Mureș a emis Autorizația de gospodărire a apelor nr. 336/25.10.2018, pentru capacitatea de
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prelucrare de 300 tone lapte crud pe zi.
Societatea deține autorizație sanitară și sanitar-veterinară pentru functionare.

2.11. Detalii de planificare
Instalația de procesare a laptelui ALBALACT SA este amplasată în intravilanul localității Oiejdea, DN1 km
392+600, comuna Galda de Jos, pe malul stâng al pârâului Galda și ocupă o suprafață totală de 50000
mp, din care suprafața construită este de 19600 mp.
Fabrica de produse lactate s-a realizat pe acest amplasament în anul 2007. La această dată toate
procesele de producție sunt automatizate, controlate prin calculatoare de proces.
În vederea stabilirii acțiunilor planificate pentru supravegherea calității amplasamentului, au fost
identificate sursele potențiale de poluanți și măsurile pentru protecția factorilor de mediu.
Conform cerințelor autorizației integrate de mediu și autorizației de gospodarire a apelor, operatorul
monitorizează calitatea apelor tehnologice și menajere epurate, la evacuare în pârâul Galda.
Anual se raportează la APM Alba datele privind gestiunea deșeurilor și a ambalajelor, inclusiv a
deșeurilor de ambalaje.
Operatorul monitorizează în permanență variabilele de proces:


Consumuri de apă, energie electrică, gaze naturale;



Calitatea materiei prime și consumurile de materiale auxiliare

S-a întocmit prezenta documentație pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu prin optimizarea
capacității de producție și ambalare prin achiziția și punerea în funcțiune de utilaje noi, cu performanțe
tehnologice crescute și capacități superioare de minimizare a impactului activității proprii asupra
mediului natural, antropic și social; baza legală a solicitării este în conformitate cu prevederile Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale și prevederilor Ordinului MMGA nr. 1158/2005, cu modificările
ulterioare.

2.12. Incidente legate de poluare
Fabrica de prelucrare a laptelui a fost înființată în anul 1971 în Alba lulia, iar în 1990 a fost transformată
în societate comercială pe actiuni, aflată in proprietatea statului.
În 1999, Albalact a fost privatizată și a devenit o societate cu capital integral privat.
În anul 2007 fabrica și-a extins capacitatea de producție, iar activitatea a fost reglementată prin
autorizații de mediu.
Nu sunt cunoscute incidente legate de poluare pe amplasament.

2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate din apropierea teritoriului studiat
Amplasamentul analizat este situat în intravilanul localității Oiejdea, comuna Galda de Jos, județul Alba,
în zonă destinată activităților industriale. În zonă se desfășoară activități de industrie alimentară.
Nu s-au identificat specii protejate de floră și faună.
Obiectivul nu este amplasat în arii naturale protejate de interes național sau comunitar, situându-se la
cca:
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-

4 km est față de RO SCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț;

-

8 km nord-est față de RO SCI0187 Pajistile lui Suciu;

-

8 km vest față de RO SPA 0087 Munții Trascău.

Fig. 3 - Imagine cu amplasarea ALBALACT SA față de situri Natura 2000

Activitățile desfășurate pe amplasament nu afectează ecosisteme protejate.
În zona amplasamentului nu se află obiective de interes public, monumente istorice și de arhitectură.

2.14. Condiții de construcție
Fabrica de produse lactate s-a construit pe amplasamentul analizat în perioada 2005-2007.
La această dată pe amplasament se află o hală de tip industrial, cu suprafața construită de 19000 mp,
care cuprinde instalațiile de prelucrare a laptelui, zone de depozitare și spatii administrative.
In anul 2015 s-a construit o nouă spălătorie auto, cu suprafața de 370 mp. Stația de epurare din incintă,
cu toate constructiile și dotările aferente, ocupă 518 mp.
In anul 2019 s-a amenajat la exteriorul fabricii o construcție cu suprafața de 132 mp destinată încărcării
aucumulatorilor stivuitoarelor, eliberându-se astfel spațiile interioare inițiale, iar capacitatea centralei
de frig a fost extinsă pentru asigurarea condițiilor necesare, utilizânsu-se o cantitate de 1820 kg amoniac,
conținută în instalații.
Căile de acces pietonale și pentru circulația mijloacelor auto sunt betonate/impermeabilizate.
Hala mare și celelalte construcții de pe amplasament se prezintă în condiții foarte bune, aspectul general
al obiectivului este îngrijit.
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2.15. Răspuns de urgență
După anul 2007 s-au făcut numeroase investiții pentru modernizarea si extinderea capacitatii de
productie a fabricii de la Oiejdea, judetul Alba.
La această dată instalațiile de prelucrare a laptelui sunt complet computerizate, cu urmărirea in timp
real a tuturor parametrilor de procesare și ambalare.
Operatorul are implementat în anul 2008 sistemul de management al mediului conform standardului
ISO 14001:2004. Aplică proceduri de lucru elaborate in conformitate cu cerintele legislative.
ALBALACT SA detine și actualizează „Planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale”,
în care sunt identificate punctele critice, măsurile ce trebuie luate, modul de acțiune și responsabilitățile
personalului în situații de urgență, anexat prezentei documentații.
Pe amplasament sunt asigurate materiale necesare în caz de poluări accidentale și instrucțiuni precise
pentru a se acționa în conformitate cu planurile de intervenție.
Pe amplasamentul analizat nu s-au înregistrat incidente de mediu.
Cantitațile și tipurile de substanțe/preparate chimice periculoase utilizate nu încadrează obiectivul sub
incidența prevederilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare - Directiva SEVESO.
Operatorul este considerat utilizator în aval, conform Directivei REACH.

3.

ISTORICUL TERENULUI

3.1. Utilizări anterioare ale terenului
Pe amplasamentul analizat din localitatea Oiejdea în 2005-2007 a fost construită fabrica de prelucrare a
laptelui. Înainte de realizarea investiției pentru fabricarea produselor lactate, terenurile erau destinate
agriculturii.
Fabrica continuă activitatea de procesare a laptelui, începută în anii 1970 la Alba lulia, ca întreprindere
de prelucrare a laptelui, privatizată în 1999.
De la realizarea fabricii pe acest amplasament, operatorul a detinut autorizații de mediu.
Amplasamentul nu a fost cunoscut și nu este înregistrat ca prezentând poluare istorică.

4.

RECUNOAȘTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate
Cu ocazia intocmirii raportului de amplasament, zona care a fost evidențiată ca necesitând o investigație
mai detaliată a fost zona stației de epurare.
Societatea realizează, asa cum s-a arătat și la capitolul 2.11, monitorizări ale factorilor de mediu,
conform cerințelor actelor de reglemenate deținute. Se monitorizează calitatea apei epurate, înainte de
deversarea în emisar.
Amplasamentul nu a mai fost monitorizat pentru calitatea apelor freatice, nu sunt date de referință.
În perioada întocmirii raportului de amplasament au fost verificate cele două foraje de hidro-observație,
amonte și aval de stația de epurare. Coordonatele STEREO 70 de identificare a amplasării acestor foraje
sunt:
X (N)= 395773,590 m,
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Y (E)= 518962,057 m.
Din aceste foraje s-au prelevat probe și s-a analizat calitatea apei freatice, pentru indicatorii (prevăzuti
de Ordinul 621/2014): clor rezidual liber, azot amoniacal, nitriți, fosfați, sulfați, microelemente (As, Cd,
Cu, Hg, Pb, Zn), BTEX, hidrocarburi halogenate alifatice volatile, fenoli.
Valorile determinate au fost comparate cu valorile determinate în 2015 - valori de referința în urmărirea
evoluției calității apei freatice în incinta amplasamentului ALBALACT SA.

4.2. Probleme ridicate
A.

Apa

Platforma obiectivului are rețele pentru:
-

Alimentare cu apă, pentru uz tehnologic și menajer

-

Canalizare ape uzate, tehnologice și menajere

-

Canalizare ape pluviale

Alimentarea cu apă în scop menajer și tehnologic (spălarea instalațiilor si igienizare spatii de producție,
circuitele instalațiilor de răcire, producerea agentului termic, spălarea autovehiculelor/autocisternelor)
a obiectivului se asigură prin branșament realizat la cele două conducte magistrale ale sistemului de
alimentare cu apă a județului Alba (cu Dn=800 mm și Dn=1100 mm) din vecinătatea obiectivului.
Bransamentele la conductele magistrale de apă, aflate în administrarea SC APA C.T.T.A. SA Alba lulia,
sunt realizate din conducte de polietilenă (PEID) cu Dn=200 mm, montate îngropat la o adâncime de
min. 0,9 m. Pe ambele branșamente s-au montat apometre.
In interiorul incintei Albalact SA s-a realizat un inel pentru alimentarea cu apă a fabricii, la care s-au
racordat cele două branșamente. De asemenea, pe inelul de apă sunt montați hidranți exteriori pentru
stingerea incendiilor.
Volumul de apă preluat din rețea este măsurat cu două apometre tip Meinecke Woltman Dn 150.
Necesarul zilnic mediu de apă pentru instalație, în scop tehnologic și menajer, este de 1200 mc.
Măsurarea debitelor de alimentare cu apă se face prin intermediul a 4 apometre: 3 apometre montate
după racordul celor 2 conducte de alimentare la cea de distribuție a apei în incinta societății, respectiv
un apometru montat pe conducta de alimentare cu apă a spălătoriei auto.
Apele uzate sunt tratate în stația de epurare a platformei; categoriile de ape uzate sunt:
-

apele uzate menajere și tehnologice - de la spălarea utilajelor, recipienților și spațiilor de
productie, apele de răcire și apele de la spălarea autospecialelor (interior și exterior) preluate prin rețeaua de canalizare realizată din conducte PVC cu Dn=100mm și 300mm, în
sistem separativ, pe categorii;

-

apele uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor (spălarea exterioară)- se colectează
prin rigolă și sunt conduse către un desnisipator-separator de produse petroliere
(Q=20l/sec);

-

apele uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor (spălarea interioară), se colectează prin
rigola de colectare și sunt conduse către un separator de grăsimi, bicompartimentat
(V=3m);

Debitul de apă uzată la stația de epurare se măsoară cu un debitmetru electromagnetic montat pe
conducta de refulare din bazinul de omogenizare și reglare pH al stației.
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Apa epurată se descarcă în pârâului Galda printr-o conductă cu Dn=1000 mm și L=50m. Debitul mediu
de apă epurată evacuată în emisar este de cca 795 mc/zi.
Apele meteorice de pe acoperișuri și platformele din incinta societății sunt colectate prin două rețele de
colectare plasate pe laturile lungi ale amplasamentului, care se unesc pe latura sudică, apoi se
deversează în conducta de evacuare în pârâul Galda.
Apele pluviale de pe platforma din zona spălătoriei auto trec prinr-un separator de hidrocarburi și apoi
sunt evacuate în canalul colector din zonă, care deversează în pârâul Galda.
Documentrul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru sectorul de procesare a
laptelui identifică următoarele probleme referitoare la utilizarae și tratarea apei:


Diminuarea fluxurilor care necesită tratare

Recomandarea generică BAT este reducerea consumului de apă în toate procesele.
Documentul de referință BAT pentru fabrici de produse lactate se referă la utilizarea sistemelor de
spălare în sistem închis (CIP).
Cea mai mare parte a apei uzate în fabricile de lapte rezultă de la procesele de curățare cu apă a
echipamentelor, pe liniile de purjare la schimbare de produs, start-up, oprire și comutare la unitățile de
pasteurizare.
Fabrica Albalact are 2 unități de spălare în sistem CIP, una cu 4 linii de presiune, cu debite de peste 30
m3/h, la o presiune de peste 4,5 atmosfere, pentru spălare circuite de fabricație, iar cea de-a doua
utilizată pentru spălarea tancurilor, autocisternelor și conductelor pentru lapte crud. Unitătile de spălare
CIP utilizează cantități controlate de apă și detergent. Spălarea se face cu cantitatea minima de apă și
chimicale care asigură gradul de curățare cerut de procedurile de lucru specifice.
Pentru reducerea încărcării efluentului care intră în stația de epurare, s-au montat 2 instalații de
ultrafiltrare, care realizează recuperarea substanței uscate și a grăsimilor din laptele ce rămâne pe trasee
și este împins cu apă.


Selectarea chimicalelor utilizate pentru dezinfectarea și sterilizarea echipamentelor și
instalațiilor. BAT reprezintă evitarea utilizării biocidelor oxidante halogenate, cu excepția
cazului în care alternativele nu sunt eficiente.

Societatea urmărește permanent înlocuirea gamei de substanțe/preparate chimice periculoase utilizate
cu produse cu toxicitate cât mai mică. Produsele biocide utilizate au avize de punere pe piată.


Tratarea apelor uzate.

Instalația analizată asigură tratarea apele uzate în stația de epurare mecano-biologică, prezentată la cap.
2.3.1. Calitatea efluentului epurat, la evacuare în emisar, se încadrează în cerințele BAT.
În legătura cu factorul de mediu apă și impactul activității desfășurate pe amplasamentul Albalact SA
asupra acestui factor de mediu, s-au ridicat urmatoarele probleme:


Modul de epurare a apelor uzate, tehnologice și menajere și respectarea valorilor de emisie
in pârâul Galda.
Conform monitorizarilor efectuate de operator la evacuare în emisar, pentru majoritatea
indicatorilor valorile măsurate se incadrează în valorile limită de emisie- tabelul 5.1.2.
Funcționarea și randamentul stației de epurare se verifică in permanență.



Reducerea consumului specific de apă, reducerea cantității de ape uzate care necesită
epurare.
Consumul total de apă în fabrica Albalact este în jur de 1,8 l/ l lapte procesat. Operatorul
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nu monitorizează consumul de apă pe fluxuri de produse. Reducerea consumului de apa
tehnologică se face prin folosirea sistemelor de curățare CIP, care utilizează cantițati
controlate de ape pentru spălare, iar ultima apă de clătire este folosită ca primă apă de
spălare în proces. Pentru recuperarea grăsimii din apele de spălare s-au instalat sisteme de
ultrafiltrare.
Documentul de referința BAT arată că în fabrici din Europa consumul mediu de apă este
cuprins între 0,6 și 1,8 l/l lapte procesat.


Întretinerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.
Operatorul aplică un plan de verificare a rețelelor de alimentare cu apă și colectare a apelor
uzate de la instalațiile și echipamentele de prelucrarea a laptelui. Verificările constau în
principal, în inspectarea structurilor constructive, pompe, cămine de acces, colmatări,
aparatură de măsurare debite, echipamente stație de epurare.



Selectarea chimicalelor utilizate pentru dezinfectarea și sterilizarea echipamentelor și
instalațiilor. BAT reprezintă evitarea utilizării biocidelor oxidante halogenate, cu excepția
cazului în care alternativele nu sunt eficiente.

Societatea evaluează permanent și urmărește înlocuirea gamei de substanțe/preparate chimice
periculoase utilizate cu produse cu toxicitate cât mai mică. Produsele biocide utilizate au avize de punere
pe piată.
B.

Aer

Din procesele de prelucrare a laptelui nu sunt emisii specifice dirijate în aer.
În legatura cu factorul de mediu aer și impactul activității desfășurate pe amplasamentul Albalact SA
asupra acestui factor de mediu, s-a ridicat ca principală problemă:


Urmărirea funcționării centralei termice, a centralei de climatizare și a instalațiilor de
răcire.
Operatorul urmărește funcționarea, înregistrază consumurile și întreține centralele și
echipamentele, pentru a asigura consumuri energetice minime și a evita emisii de poluanți
în aer.

C.

Sol și ape subterane

Principala problemă referitoare la sol și ape subterane se referă la asigurarea impermeabilizării
structurilor care ar putea să permită pătrunderea în sol a unor eventuali poluanți.
Amplasamentul analizat are căi de acces și platforme pentru circulație auto betonate.
Bazinele și incinta stației de epurare sunt impermeabilizate.
În incinta fabricii sunt doar depozite amenajate pentru stocări temporare de produse finite care nu
prezintă risc ecologic.
Deșeurile rezultate din activitatea obiectivului sunt depozitate în containere, pubele sau în spații
delimitate, impermeabilizate și eliminate sau valorificate ulterior prin firme specializate.
În incinta obiectivului nu sunt rezervoare îngropate.
Din incinta obiectivului nu s-au prelevat probe de sol pentru analize, dar pentru monitorizarea factorilor
de mediu au fost stabilite 3 puncte de prelevare probe de sol pentru monitorizare după cum urmează:


punctul 1 zona Prefera, coordonate (STEREO 70) X:395768,89, Y:519089.75, prelevare de la 15
și 30 cm adâncime;
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punctul 2 zona Amonte Epurare, coordonate (STEREO 70) X:395693.23, Y:518819.34, prelevare
de la 15 și 30 cm adâncime;



punctul 3 zona Aval Epurare, coordonate (STEREO 70) X:395736.86, Y:518735.24, prelevare de
la 15 și 30 cm adâncime;

4.3. Deșeuri
Ambalajele rezultate din activitate și introduse pe piață sunt ambalajele primare (plastic, bidoane
metalice și plastic, saci de hârtie) si secundare (paleti de lem, cutii de carton) sunt exprimate mai jos în
cantități anuale estimate:


plastic = 2.528.345 kg,
o

din care PET = 304.592 kg



hârtie/carton = 2.887.648 kg



metal = 50.055 kg
o



din care aluminiu = 50.055 kg

lemn = 197.760 kg

Ambalajele rezultate de la substanțele toxice și periculoase sunt returnate furnizorilor sau sunt colectate
separat în spațiul special amenajat și sunt eliminate prin firme autorizate conform legislatiei în vigoare.
Albalact SA a transferat responsabilitatea privind realizarea obligațiilor de valorificare și reciclare a
deșeurilor de ambalaje către OIREP - ECO SYNERGY și CLEAN RECYCLE.
Au fost luate măsuri pentru gestionare și recuperarea deșeurilor în incinta societății astfel că s-a reușit
ca o parte din ambalaje să fie reciclate în regim propriu livrându-se direct către reciclatori finali prin Silva
Logistic SRL și Remat SA.
Deșeurile de ambalaj generate pe amplasament sunt următoarele:

Tabel 6 - Tipuri, cantități de deșeuri de ambalaje generate pe amplasament/mod de gestionare (an de
referintă 2019 - kg).
Tip deșeu de
ambalaj
Ambalaje hârtie
carton
Ambalaje
materiale plastice
Ambalaje lemn

Cod deșeu
de ambalaj

Cantitate
generată

Cantitate
valorificată

Cantitate
eliminată

Cod
operație

Unitatea care a
preluat deseul

15 01 01

174.425

174.425

--

R12

Remat SA Alba
Iulia

15 01 02

46.377

46,377

--

R3

Remat SA Alba
Iulia

15 01 03

259.124

259.124

--

R12

Kronospan
Eco Silvania

Deșeurile rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament sunt stocate în funcție de starea de
agregare a acestora, în recipienți etanși.
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Tabel 7 - Tipuri, cantități de deșeuri generate pe amplasament/mod de gestionare (an de referintă 2019
- kg)
Tip deșeu

Cod deșeu

Cantitate
generată

Cantitate
valorificată

Cantitate
eliminată

Cod
operație

8.060

--

R12

Unitatea care
a preluat
deseul
Remat SA Alba
Iulia

Deșeuri metalice
feroase
Baterii cu plumb

16 01 17

8.060

16 06 01*

3.710

3.710

R12

Remat Alba

Echipamente
electrice
electrocasnice
casate
Anvelope scoase
din uz
Uleiuri minerale
neclorurate
Ambalaje care
conţin reziduuri
sau sunt
contaminate cu
substanţe
periculoase
Deşeuri tonere
imprimante cu
conţinut de
substanţe
periculoase
Deşeuri absorbanţi
materiale filtrante
Deşeuri absorbanți
contaminați cu
substanțe
periculoase
Deșeuri filtre de
ulei
Deșeuri lichide
apoase cu conținut
de substanțe
periculoase
Ulei combustibil și
combustibil diesel

20 01 36

0,440

0,440

R12

Remat Alba

16 01 03

0,73

0,73

R12

Jifa Sibiu

13 02 05*

0,680

0,680

R12

Jifa Sibiu

15 01 10*

0,346

0,346

R12

Jifa Sibiu

08 03 17*

0,028

0,028

R12

Jifa Sibiu

15 02 03

0,065

0,065

R12

Jifa Sibiu

15 02 02*

0,015

0,015

R12

Jifa Sibiu

16 01 07*

0,030

0,030

R12

JIFA Sibiu

16 10 01*

0,015

0,015

D9

JIFA

13 07 01*

0,030

0,030

R12

JIFA
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Tip deșeu

Cod deșeu

Cantitate
generată

Deşeuri rezultate
de la laborator
microbiologie
Deşeuri ambalaje
amestecate

18 01 03*

Tuburi fluorescente
cu conținut de
componenți
periculoşi
Materii care nu se
preteaza
consumului
Deșeuri de
condensatori
Nămoluri epurare
efluienti

20 01 21*

0,151

02 01 02

6.230

16 02 16

0,129

15 01 06

02 05 02
19 02 06

Cantitate
valorificată

Cantitate
eliminată

0,680

563.860

67.360

2.178,940

Unitatea care
a preluat
deseul
Stericycle Sibiu

0,680

D10

504.560

R12

0,126

R12

FCC
Environment
Arad
Rechoralex

6.230

D10

Mercado AB

0,129

R12

2.178,940

D5

--

--

Cod
operație

FCC
Environment
Arad

În ceea ce priveste nămolul rezultat de la stația de epurare, întrucât acesta trece prin etape succesive
așa cum este descris în cadrul procesului de epurare a apelor uzate, el nu mai poate fi încadrat ca ”02 05
02 nămoluri de la epurarea efluentilor proprii” ci ”19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimica, altele
decât cele specificate la 19 02 05” (vezi HG 856/16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și
pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Anexa 2*) Lista cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, categoria de deșeuri 19 - deşeuri de la instalaţii de tratare a
reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi
uz industrial).
Analizele efectuate pe probele de nămol prelevate confirmă încadrarea cu codul 19 02 06 nămoluri de
la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05.
Mai jos sunt prezentate rezultatele analizelor efectuate pe proba de nămol conform Raportului de
încercare nr 200085821/28.04.2020 (atasat)

Tabel 8 – Rezultatele analizelor pe proba de nămol
Determinări

UM

Valori obținute

Valori de referință cf
Ord 344/2004

Conținut de apă/conținut de substanșă uscată
Conținut de apă

%

78,3

-

Conținut de substanță uscată

%

21,7

-

Elemente
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UM

Valori obținute

Valori de referință cf
Ord 344/2004

Arsen

mg/kg

<4

10

Cadmiu

mg/kg

<1

10

Crom

mg/kg

40,6

500

Cobalt

mg/kg

1,18

50

Cupru

mg/kg

33,5

500

Nichel

mg/kg

20,3

100

Plumb

mg/kg

<5

300

Mercur

mg/kg

< 0,3

5

Zinc

mg/kg

68,5

2000

Determinări

Hidrocarburi aromatice policiclice
Naftalina

mg/kg

0,0122

-

Fenantren

mg/kg

0,244

-

Antracen

mg/kg

< 0,0025

-

Piren

mg/kg

< 0,0303

-

Benz(a)antracen

mg/kg

< 0,0025

-

Crisen

mg/kg

< 0,0025

-

Benzo(b)fluoranten

mg/kg

< 0,0025

-

Benzo(k)fluoranten

mg/kg

< 0,0025

-

Benzo(e)piren

mg/kg

< 0,0025

-

Benzo(a)piren

mg/kg

< 0,0025

-

Fluoranten

mg/kg

< 0,0316

-

Indeno(1,2,3-cd)piren

mg/kg

< 0,0025

-

Benzo(g,h,i)perilen

mg/kg

< 0,0025

-

Total PAH (13)

mg/kg

< 0,319

-

Bifenili policlorurați PCB (I)
PCB 28

mg/kg

< 0,1

PCB 52

mg/kg

< 0,1

PCB 101

mg/kg

< 0,1

PCB 118

mg/kg

< 0,1

PCB 138

mg/kg

< 0,1

PCB 153

mg/kg

< 0,1

PCB 180

mg/kg

< 0,1
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Determinări
Total PCB (7)

UM

Valori obținute

mg/kg

< 0,1

Valori de referință cf
Ord 344/2004

Compusi organohalogenați adsorbabili (II)
AOX

mg/kg

< 100

500

Totodată, în vederea valorificării aestui deșeu, Albalact SA, prin interpediul Recycling PROD a furnizat
probe de test catre HOLCIM realizându-se o serie de teste si analize cum ar fi puterea calorifică, la
începutul anului 2020; buletinul de analiză este atasat.

Operatorul asigură minimizarea cantităților de deșeuri prin următoarele acțiuni:
-

valorificarea deșeurilor reciclabile de hârtie/carton și plastic

-

deshidratarea nămolului rezultat de la stația de epurare

-

reducerea cantității apelor de spălare prin utilizarea spălărilor în sistem CIP.

In vederea minimizării cantităților de deșeuri, se urmărește reducerea rebuturilor de ambalaje, prin
verificarea permanentă a echipamentelor de pe liniile de ambalare a produselor finite, pentru a genera
cât mai puține rebuturi.
Deșeurile de ambalaje de producție se stochează pe categorii, separt de celelalte deșeuri. Depozitarea
intermediară a deșeurilor se face în containere metalice furnizate de prestatorul de servicii, care asigură
valorificarea acestor deșeuri.
Deșeurile de la laboratorul microbiologic și cele de origine organică se colectează în ambalaje
corespunzătoare și se elimină prin operatori specializați.
Deșeuri de la parcul auto (anvelope uzate, baterii uzate, uleiuri minerale, absorbanți)- se colectează
selectiv, se stochează temporar în spații amenajate. Se valorifică prin operator autorizat.
Nămolul de la statia de epurare (cod deșeu 19 02 06) se stochează temporar în containere special
desemnate, până la ridicarea lui de către operatori autorizați, în vederea valorificării.
Produsele petroliere și nămolul din desnisipatoare/separatoare sunt evacuate periodic prin vidanjare,
prin societate autorizată, pe bază de contract.
Apele uzate rezultate din procesele de spălare/igienizare a circuitelor de pe liniile tehnologice de
prelucrare a laptelui se colectează prin rețeaua internă de canalizare și se tratează în stația locală de
epurare.

4.4. Instalație generală de evacuare
Pe amplasamentul analizat au fost identificate urmatoarele instalații de evacuare, cu potential impact
asupra mediului:
Pentru apă:
Apele uzate care ajung în stația de epurare sunt colectate prin:
-

rețele de canalizare din conducte PVC cu Dn=100mm și 300mm, în sistem separativ, pe
categorii, pentru apele uzate menajere și tehnologice;
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-

rigolă de colecatre și desnisipator-separator de produse petroliere (Q=20l/sec), pentru
apele uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor (spălarea exterioară);

-

rigolă de colectare și separator de grăsimi, bicompartimentat (V=3m), pentru apele uzate
rezultate de la spălarea autovehiculelor (spălarea interioară).

Apa epurată se descarcă în pârâului Galda printr-o conductă cu Dn=1000 mm și L=50 m.
Apele meteorice de pe acoperișuri și platformele sunt colectate prin două rețele de colectare plasate pe
laturile lungi ale amplasamentului, care se unesc pe latura sudică, apoi se deversează în conducta de
evacuare în pârâul Galda a apelor ce ies din stația de epurare.
Apele pluviale de pe platforma din zona spălătoriei auto trec prinr-un separator de hidrocarburi și apoi
sunt evacuate în canalul colector din zonă, care deversează în pârâul Galda.
Pentru aer:
-

2 coșuri de dispersie pentru gazele de ardere de la centrala termică, cu D=0,50 m și H=14
m;

-

28 de guri de evacuare, pentru aer epuizat din secții, cu doua ventilatoare de 32000 mc/h,
cu motoare de 22 KW, tubulatură cu D= 250^1800 mm, lungime totala ~1000 m;

-

tubulatură de exhaustare la încăperea de încărcare acumulatori pentru electrostivuitoare
și coș de dispersie, cu D=0,25 m și H=3,5 m.

Centrala termiccă de 8,2MW capacitate lucrează în 3 schimburi, consumând gaz natural cu un consum
de 1.741.016 mc anual fiind pusă în funcțiune in 2007. Cele două cazane operează 8400 ore anual
fiecare, pentru sectorul de activitate 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor de la punctul
de lucru localitatea Oiejdea, DN1 km 392+600, comuna Galda de Jos, județul Alba.

4.5. Gropi - zonă internă de depozitare
Depozitarea materiei prime și a materialelor auxiliare, precum și cea a deșeurilor rezultate din procesele
de producție, se face în condiții corespunzătoare, astfel încât să nu afecteze mediul.
Aprovizionarea chimicalelor pentru spălarea și intreținerea instalației de procesare a laptelui se face
periodic, pentru a evita formarea de stocuri nejustificate. Depozitarea se face în magazii, în incinte
impermeabilizate, în recipientele în care sunt livrate.
Produsele finite sunt stocate în incinte de depozitare amenajate în hala mare, până la livrare către
beneficiari.
Colectarea la locul de producere a deșeurilor se face în recipienti dimensionați în funcție de cantitatea
produsă și de ritmul de evacuare, apoi se stochează temporar în incinte amenajate, pânâ la valorificare
sau eliminare.
Nămolul rezultat la stația de epurare (cod deșeu 19 02 06) se stochează în containere special desemnate,
de unde este evacuat periodic prin operatori autorizați.

4.6. Incinta de încheiere
Amplasamentul instalației de fabricare a produselor lactate se află pe platforma din localitatea Oiejdea,
comuna Galda. Obiectivul are asigurat drum de acces din DN1.
Platforma este împrejmuită și are asigurată pază. Obiectivul ALBALACT SA este supravegheat prin
rețeaua internă de supraveghere a platformei.
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Instalațiile de evacuare/depoluare au fost prezentate la Cap. 4.4.

4.7. Sistem de scurgere
Obiectivul analizat dispune de sisteme de canalizare care colectează toate categoriile de ape de pe
amplasament. Atât ape uzate, după epurare în stația mecano-biologică și/sau seperatoare de produse
petroliere, cât și apele pluviale convențional curate, se descarăcă în pârâul Galda, la limita de vecinătate
a amplasamentului.
Tabelul și figura de mai jos prezintă sursele de ape uzate, circuitul și evacuarea apelor pe amplasament.

Tabel 9 - Surse de ape uzate, loc de evacuare/ emisar
Sursa de ape uzate, poluanții

Tipul de ape uzate
rezultate

Ape tehnologice uzate- liniile de fabricare
Ape de spalare
produse lactate:
echipamente,
- solide (grosier și fin dispersate/
circuite
suspendate)
- nivel înalt sau scăzut de pH
- grăsimi/uleiuri
- materiale emulsifiate material, e.g.
grăsimi/uleiuri
- material organice biodegradabile
solubile, e.g. BOD
- substante volatile, e.g. ammoniac și
organice
Ape
uzate menajere - agenți patogeni
Ape uzate menajere
- nutrienți, e.g. fosfor și/sau azot
- metale grele
- material organice dizolvate nonbiodegradabile
Ape pluviale
Convențional curate
- de pe acoperișuri și
platforme
Potențial
impurificate platforma spălătorie

Modul de epurare
Epurare mecanobiologică in stația
de epurare,
conform celor
prezentate

Epurare mecanobiologică in stația
de epurare
Fără epurare

Punctul de
evacuare/ sau
emisarul
Pârâul Gâlda

Pârâul Galda

Separator de
Pârâul Galda
produse petroliere

Fig 3 - Schema fluxului pentru consumul de apă și evacuarea apelor uzate
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4.8. Alte depozitari chimice si zone de folosință
Nu este cazul. Pe amplasament nu sunt alte depozite pentru substanțe chimice, decât cele prezentate
în capitolul 2.5 Utilizare chimică.

4.9. Alte posibile impurități rezultate din folosința anterioara a terenului
Nu se cunosc și nu au fost identificate zone de poluare rezultate din folosința anterioară a terenului.

5.

INTERPRETĂRI ALE INFORMAȚIILOR ȘI RECOMANDĂRI

Activitatea desfășurată pe platforma pe care functionează obiectivul analizat este reglementată prin
Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/11.10. 2017 și Autorizația de gospodărire a apelor 336/25.10.2018.
In conformitate cu prevederile acestor acte de reglementare s-au realizat monitorizările impuse, iar
rezultatele au fost raportate către autoritățile de protecție a mediului și de gospodărire a apelor.
In perioada întocmirii raportului de amplasament s-au efectuat prelevări de probe din forajele de
observație, din punctele de monitorizare stabilite. Analizele efectuate din aceste foraje au fost
comparate cu valorile de referintă stabilite pentru evaluarea influenței activității asupra calitații apelor
freatice.
Recomandăm prelevarea de probe martor de sol și prelevarea anuală a probelor de sol din punctele de
monitorizare prestabilite.
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5.1. Poluarea apei
Posibilitatea poluarii apelor ca urmare a activității obiectivului se poate datora următoarelor situații:
-

Scurgeri accidentale în ape de suprafață de substanțe/preparate chimice, din depozitare
sau utilizare în procesele de spălare/igienizare linii de producție, spații de lucru, cisterne de
transport lapte crud. Aceasta situatie este putin probabilă, având în vedere că toate
incintele sunt impermeabilizate, rețeaua de canalizare colectează toate apele uzate,
inclusiv eventuale scurgeri accidentale, care ajung astfel în statia de epurare a platformei;

-

Avarii sau spargeri de conducte, din sau spre stația de epurare;

-

Fisuri ale incintei, echipamentelor stației de epurare;

-

Scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele auto pe platformele exterioare.

Investigații privind calitatea apelor uzate
Pentru a urmări calitatea apelor uzate, evacuate din incinta amplasamentului, după epurare mecanobiologică, operatorul realizează analize periodice, conform cerințelor actelor de reglementare.
În tabelele de mai jos se prezintă indicatorii și frecvența de monitorizare, așa cum sunt prevăzuți în
Autorizația GA nr. 268/12. 10.2015, respectiv rezultatele monitorizării realizate de Albalact SA în 2020.

Tabel 10 - Cerințe de monitorizare a calității apelor menajere și tehnologice epurate - la evacuare în
emisar
Nr. crt

Indicatorul de calitate

Valori admise (mg/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pH
suspensii totale
CBO5
CCOCr
Amoniu (NH4+)
substante extractibile
Reziduu fix
NO2NO3Fosfor total (P)

6,5-8,5
35
15
100
2,0
20
2000
1
25
1

Frecventa de monitorizare

Lunar, din probă
momentană (12 probe/an)

Trimestrial, din probă
momentană (4 probe/an)

Pentru a preîntâmpina un potential de poluare cu substanțe organice și nutrienți a pârâului Galda, prin
Autorizația de gospodărire a apelor nr. 336/25.10.2018 s-au impus limite mai restrictive pentru apele
epurate, la evacuarea în emisar, pe considerentul că în apropiere funcționează obiective cu profil
agroalimentar, care au ca emisar tot pârâul Galda.

Tabel 11 - Monitorizarea calității apelor evacuate în emisar realizată de Albalact SA în 2020
Nr.
crt
1
2

Indicatorul de calitate
pH
suspensii totale

Valori admise
(mg/l)

Analize ape epurate -2020

6,5-8,5
35

7,23
5,2

25.03.2020
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Nr.
crt
3
4
5

Indicatorul de calitate

Valori admise
(mg/l)

Analize ape epurate -2020

15
100
2,0

13
37,1
0,086

CBO5
CCOCr
Amoniu (NH4+)

25.03.2020

Aprecieri privind calitatea apelor evacuate
Din monitorizările efectuate de operator se constată că în general, încadrarea în valorile admise ale
indicatorilor măsurați.
Se recomandă să se urmărească în continuare scăderea încărcării apelor de proces, prin recuperarea
prin osmoză inversă substanței uscate și a grăsimilor din laptele care rămâne pe trasee și este împins
cu apă, din tancul de reject, cât și verificarea permanentă randamentului de epurare a stației.
Se anexează Raportul de încercare nr. 2006732/1/25.03.2020

Investigații privind calitatea apelor subterane
În aprilie 2020 nu au fost prelevate probe din forajele de hidro-observație pe amplasament, cu analiza
calității apelor freatice.
Din analiza rezultatelor investigațiilor efectuate în 2017, se observă că valoarile pentru indicatorii
analizati se încadrează în valorile de prag prevăzuti în Ordin 621/2014 privind aprobarea valorilor de
prag pentru apele subterane din România pentru corpul de apă subterană ROMU07- Culoarul râului
Mureș (Alba lulia- Lipova), în care este încadrat obiectivul.
Se recomandă să se efectueze alte seturi de analize, la intervale corespunzătoare de timp, pentru a
vedea evoluția și a putea identifica eventuala cauză a depășirii valorii de prag.
Pentru evitarea eventualelor scurgeri în apa de suprafață și/sau subterană sau defectiuni ale sistemului
de canalizare și a stației de epurare, se aplică urmatoarele masuri:
•

Se respectă cerintele BAT/BREF privind controlul emisiilor în apa, conform capitolelor din
documentul de referintă BAT, punctele 5.1.6., 5.2.5;

•

Substanțele/preparatele periculoase se stochează în ambalajele originale sau în tancurile
sistelemor de spălare CIP și se manipulează astfel încât să se prevină accidentele la
încărcarea, descărcarea acestora în instalații;

•

Se verifică periodic etanșeitatea rețelelor de canalizare;

•

Se face verificarea întregului flux al stației de epurare, a randamentului de epurare, pentru
a asigura eficienta necesară și siguranța instalației;

•

Se monitorizează parametrii de evacuare a apelor epurate;

•

Se asigură mentenanța utilajelor printr-un program de verificări bine stabilit;

•

Se asigură măsuri pentru prevenirea incendiilor;

•

Toate instalațiile sunt amplasate în incinte a căror impermeabilizare se verifică periodic, iar
eventuale scăpări de ape uzate (din circuite) sunt colectate prin rețelele interne de
canalizare și ajung în stația de epurare;

Se apreciază că funcționarea obiectivului nu are impact semnificativ asupra condițiilor hidrogeologice
din zona amplasamentului, dacă se urmărește ca etanșeitatea rețelelor de canalizare să fie perfectă și
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stația de epurare să funcționeze la parametrii optimi. Doar în condițiile unor defecțiuni, neetanșeizări,
sau urmare unor fenomene naturale (ex. alunecări de teren) care ar duce la deteriorarea rețelei, poate
să apară riscul unor poluări asupra subsolului și condițiilor hidrogeologice.

5.2. Poluarea aerului
De la echipamentele instalației de fabricare a produselor lactate nu sunt surse dirijate de emisii în aer.
Singurele surse de emisii dirijate sunt cele de la centrala termică cu două cazane de abur de câte 4,1
MW, care funcționează cu gaze naturale.
Emisiile de la centrala termică s-a analizat cu ocazia reviziei tehnice, în anul 2019. Valorile măsurate sau
situat mult sub valorile limită de emisie pentru acest tip de echipamente.
Sursele de emisii în aer sunt reprezentate de:
-

bazinele stației de epurare, inclusiv patul de deshidratare a nămolului – neutilizat în
prezent;

-

echipamentele din instalațiile de descărcare, procesare, vehiculare lapte brut și produse pe
fluxuri de fabricație;

-

instalațiile de răcire de pe amplasament, cu amoniac și Freon R404A;

-

arderea gazului natural, pentru producerea agentului termic, în cele două cazane de abur.

Minimizarea emisiilor în aer, inclusiv a mirosului, se asigură prin următoarele măsuri:
-

Se verifică etanșarea utilajelor și traseelor de pe fluxurile de fabricație, tancurile sunt
perfect închise;

-

Zonele de descărcare materie primă sunt proiectate corespunzător și facilitează realizarea
curățeniei și întretinerea acesteia;

-

La stația de epurare aerul urat mirositor este exhastat și trecut prin treapta biologică;

-

Se face odorizarea perimetrului stației de epurare;

-

Instalațiile de răcire sunt verificate periodic și întretinute, pentru prevenirea eventualelor
scurgeri. Unitatea de răcire este prevăzută cu sistem de automonitorizare, care
înregistrează zilnic concentrația de amoniac;

-

Gazul natural cu care funcționează centrala termică este considerat un combustibil cu emisii
reduse, instalația este verificată periodic și se urmărește raportul aer-combustibil, pentru a
asigura o ardere optimă.

Din aceste considerente, se apreciază că impactul asupra calității aerului este în limite admisibile, având
în vedere natura proceselor tehnologice și măsurile aplicate de operator.
Zona de locuințe din Oiejdea este situată la o distanță de cca. 500 m față de obiectiv, așa încât
funcționarea instalației pe amplasamentul analizat nu are impact asupra sănătății populuției.
Conform Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populației, distanța minimă de protecție între zonele
protejate și stația de epurare a apelor uzate industriale a obiectivului, de minim 300 m, este respectată.

5.3. Poluarea solului
Obiectivul analizat are cca 60 % din suprafață construită și/sau impermeabilizată.
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Sursele de poluare a solului pe amplasamentul analizat pot fi urmatoarele:
-

scurgeri accidentale de materiale lichide, soluții de spălare, ape uzate;

-

eventuale pierderi de produse petroliere de la mijloacele auto;

-

depuneri necontrolate de deșeuri pe sol.

În incinta amplasamentului analizat s-au realizat investigații privind calitatea solului conform precizărilor
Autorizației de mediu pe probe de sol prelevate din punctele de monitorizare deja constituite.
Rezultatele analizelor se regăsesc în Rapoartele de Încercare nr 2008583/1/29.04.2020,
2008585/1/28.04.2020 și 2008584/1/28.04.2020, atașate acestui raport. Nu se constată depăsiri ale
pragurilor de alertă sau ale pragurilor de intervenție (mai puțin sensibile) conform legislației în vigoare.
Măsuri aplicate de operator pentru evitarea emisiilor în sol:
-

spațiile de producție și căile de acces sunt impermeabilizate;

-

procesele se desfășoară în hală închisă, instalațiile tehnologice și de canalizare interioară
nu au contact direct cu solul.

-

incinta și bazinele stației de epurare sunt impermeabilizate;

-

depozitarea chimicalelor și a deșeurilor se face doar în spații amenajate, iar transportul se
realizează pe căi de acces impermeabilizate corespunzator.

La funcționarea normală a instalațiilor pe amplasament impactul asupra solului se consideră că este
nesemnificativ, având în vedere că incintele de lucru sunt impermeabilizate, nu sunt construcții
subterane, în afară de rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Nu sunt emisii gazoase din instalație,
iar pentru furnizarea energiei termice se folosește gazul natural, considerat cel mai nepoluant
combustibil. Apele tehnologice uzate rezultate sunt tratate în stația de epurare mecano-biologică.
Poluanți pentru sol/subsol, pot să apară în situații accidentale (ex. spargerea rețelelor de canalizare cu
ape uzate care alimentează stația de epurare, deteriorarea bazinelor de la stația de epurare sau
depozitarea necontrolată a deșeurilor periculoase sau).
Recomandăm monitorizarea anuală a calității solului prin prelevarea probelor de sol din punctele de
prelevare deja stabiliteși analiza acestora conform legislației în vigoare privind calitatea solului, pentru
soluri industriale. Elementele ce se vor analiza/determina sunt:
- nitrați;
- Sulfați;
- Amoniu;
- Metale grele (As, Cr, Cr6, C3, Cu, Pb, P, Zn)
- NO2 lev10/1
- PAH conform ordinului 756/1997 și ordinului 344/2004, cu actualizări

5.4. Nivelul de zgomot
Sursele de zgomot pe amplasamentul instalației analizate sunt reprezentate de: funcționarea utilajelor
din fluxul de procesare a laptelui, a ventilatoarelor, pompelor și transportul uzinal intern.
Operatorul aplică măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Acestea includ o mentenanță
adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului.
Utilajele/echipamentele liniilor de producție sunt de ultimă generație, create în acord cu prevederile
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celor mai bune tehnici disponibile referitoare la emisiile de zgomot.
Pentru obiectivul ALBALACT SA nu s-au realizat măsurători de zgomot la limita incintei.
Periodic se realizează monitorizari ale zgomotului la locul de muncă și microclimat, prin societăti
acreditate. Personalul muncitor este instruit sa recunoasca impactul pe care activitatile lor specifice il
au asupra sănătății și securitatii pe termen lung.
Activitatea, desfășurându-se în zonă industrială, într-o hală închisă, izolată fonic, situată la o distanță
mai mare de 100 m față de locuite, nu poate fi considerata cu impact negativ din punct de vedere al
zgomotului. Echipamentele generatoare de zgomot folosite în instalație - motoare, ventilatoare, pompe
- sunt eficiente, ca atare zgomotul produs de acestea este sub 80 dB.
Referitor la poluarea biologică se poate spune că activitatea desfășurată pe amplasament nu va produce
o poluare biologică, virusologică sau parazitologică., având în vedere că operatorul respectă toate
reglementările/normele sanitare și veterinare naționale și comunitare.
Albalact a introdus sistemul de management al sigurantei alimentare conform ISO 22000/2005, sistem
certificat de TUV Thuringen Germania. In 2008 s-a implementat sistemul de management al sănătății și
securității ocupationale OHSAS 18001:2008.

6.

CONCLUZII

ALBALACT SA a dezvoltat instalația de prelucrare a laptelui în acord cu cele mai bune practici de mediu.
Operatorul aplică, în cadrul proceselor de producție, tehnologie de ultimă oră, în vederea obținerii unor
produse de calitate, cu respectarea principiilor eficienței economice și a economiilor de resurse, în
conditiile asigurarii protecției mediului.
Operatorul a implementat cele mai bune tehnici disponibile din industria de prelucrare a laptelui, având
în vedere criteriile urmatoare:
•

aplicarea unor tehnologii asigură utilizarea eficientă a resurselor și energiei:
-

utilizarea pasteurizatoarelor continue în locul celor discontinue;

-

utilizarea schimbătoarelor de căldură regenerative pentru pasteurizarea laptelui;

-

reducerea intervalelor de curățare a separatoarelor centrifugale printr-o bună
filtrare și prelimpezire a laptelui;

-

creșterea gradului de recuperare a produsului diluat de la pasteurizare prin utilizarea
instalațiilor de ultrafiltrare;

-

utilizarea unor utilaje de condiționare care permit amestecarea componentelor chiar
înainte de umplerea recipientelor;

•

minimizarea consumului de apă și a emisiilor, prin folosirea a patru unități de curățare insitu (CIP) pentru circuitele de procesare a laptelui în locul uneia singure pentru toate
echipamentele și independente de unitatea CIP pentru spălarea cisternelor de transport a
laptelui brut; folosirea ultimei ape de clătire de la instalații ca primă apă de spălare;

•

reducerea cantităților de deșeuri la operațiile de ambalare a produselor, prin utilizarea
echipamentelor performante de producere a ambalajelor și de ambalare;

•

înlocuirea continuă a substantelor/preparatelor periculoase utilizate cu unele mai putin
periculoase pentru sănătatea umană și mediu;
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•

modernizarea permanentă a instalației, diminuarea impactului global al emisiilor generate
din instalație asupra mediului și a riscurilor implicate de acesta;

•

prevenirea accidentelor și minimizarea efectelor pentru mediul înconjurator.

Din considerentele de mai sus, în situatia unei functionari normale a instalațiilor de pe amplasamentul
analizat, se apreciază că activitatea în cadrul obiectivului nu va influența sănătatatea umană și calitatea
factorilor de mediu.
Operatorul a intocmit Planul de prevenire a poluărilor accidentale, care stabilește modul de intervenție
în situatii de urgență.
În vederea garantării protecției factorilor de mediu, se impune monitorizarea periodica a acestora, prin
laboratoare de analiză acreditate.
Instalația de procesare a laptelui ALBALACT SA este o instalație conformă cu cerintele legislatiei
europene, respectiv cu cele cuprinse in Documentul de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici
Disponibile pentru industria alimentară, a băuturilor și laptelui (FDM), august 2006.
Ținând cont de cele prezentate mai sus și de faptul că:
•

amplasamentul obiectivului se afla intr-o zona industrială;

•

instalația este monitorizată în permanență privind consumurile de apa, chimicale, energie
electrica si termica, în acord cu recomandările celor mai bune tehnici disponibile din
documentele de referință privind emisiile de la stocare (iulie 2006), respectiv principii
generale de monitorizare;

•

instalația de prelucrare a laptelui este prevăzută cu sisteme adecvate de reținene și
tratare a emisiilor, în special în apă;

•

se respecta ierarhia de prevenire, reducere și reutilizare a deșeurilor;

•

se monitorizează în permanență starea factorilor de mediu;

•

instalațiile sunt de ultimă generatie, complet computerizate, conforme cu cerințele celor
mai bune tehnici disponibile și nu necesită plan de acțiuni;

•

au fost achiziționate echipamente suport care au condus la optimizarea fluxurilor
tehnologice, reducănd impactul asupra mediului,

apreciem că sunt îndeplinite condițiile de emitere a autorizației integrate de mediu pentru instalație.
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Mai jos este transpus tabelar corespondența între tehnicile BAT și realitatea de pe amplasament:

Tabel 12 – Tehnicile BAT aplicate pe amplasamentul Albalact SA

Tehnicile BAT
Consum specific de apă și
eficiența energetică
0,094-0,2 kWh/ l lapte crud
0,6-1,7 litri/ litru lapte
procesat pentru producția de
lapte pentru consum
Niveluri de emisii de ape uzate

Regăsire pe amplasament
Cca 0,2 kW/l lapte de consum produs.
Se utilizează schimbătoare de căldură regenerative la pasteurizare
1,7 litri / litru lapte procesat (strict în procese de prelucrare a
laptelui)

Desfășurarea proceselor tehnologice în instalații de tip închis, pentru
evitarea emisiilor difuze;
Utilizarea de arzătoare de ultimă generație, cu ardere controlată, la
centrala temică;
Limitarea emisiilor din surse mobile, prin întreținerea
corespunzătoare a mijloacelor de transport intern.

Sistemul de management de
mediu

Albalact are implementat sistemul de management al mediului
conform standardului ISO 14001:2004, implementat în 2008

Gestionarea materialelor și
buna gospodărire

Există regulament de exploatare a instalațiilor, programe de
întreținere și reparații anuale, grafice de revizii și reparații
Calculatoare de proces

Managementul deșeurilor

Se realizează înregistrarea deșeurilor pe tipuri și cantităti, conform
HG 856/2002 și Legii 211/ 2011 privind gestiunea deșeurilor și
raportare la autoritatea de mediu
Se utilizează echipamente de ultimă generație pentru ambalare produse pe
liniile de fabricație, cu generare minimă de rebuturi
Se efectuează colectare selectivă, valorificare prin societăți autorizate

Descrierea tehnicilor de
prevenire, control și reducere
emisii în apă

Este implementat Planul de prevenire a poluărilor accidentale
Se fac simulări privind emisiile accidentale, conform planului de
prevenire și combatere a poluarilor accidentale
Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență
Program de Măsuri Programe de management

Minimizarea emisiilor figitive
în apă

Spălări în sistem CIP, cu recircularea ultimei ape de spălare
Utilizarea apei de clătire la spălarea următoarei cisterne, împingerea
de pe trasee a produselor, ultrafiltrarea
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Tehnicile BAT

Regăsire pe amplasament

Descrierea tehnicilor de
reducere a consumului de apă
și a debitului de apă reziduală
și a încărcăturii poluante a
apei reziduale

Fabrica Albalact are 2 unități de spălare în sistem CIP, una cu 4 linii de
presiune, cu debite de peste 30 m3/h, la o presiune de peste 4,5
atmosfere, pentru spălare circuite de fabricație, iar cea de-a doua
utilizată pentru spălarea tancurilor, autocisternelor și conductelor
pentru lapte crud. Unitătile de spălare CIP utilizează cantități
controlate de apă și detergent. Spălarea se face cu cantitatea minima
de apă și chimicale care asigură gradul de curățare cerut de
procedurile de lucru specifice.
La unitatea CIP de spălare apa finală de clatire se foloseste la
prespălare în următoarea fază de curățare, gradul de recirculare este
de cca 10%.
Apa din sistemele de răcire este în circuit închis; gradul de recirculare
este de 95% (pierderi ~5 %).
Apa utilizată în schimbătoarele de căldură și pentru producerea
aburului este recirculată, gradul de recirculare fiind de 90% (pierderi
aprox. 10 %).

Tratarea apelor tehnologice și
tehnicile de prevenire a
generării deșeurilor și de
management al deșeurilor

Apele uzate sunt tratate în stația de epurare a platformei. Categoriile
de ape uzate sunt:
-

apele uzate menajere și tehnologice - de la spălarea
utilajelor, recipienților și spațiilor de producție, apele de
răcire și apele de la spălarea autospecialelor (interior și
exterior) - preluate în sistem separativ, pe categorii;
rețeaua interioară de canalizare este realizată din
conducte PVC cu lungimea de 1.500 ml și Dn=100 mm,
150 mm, 160 mm și 200 mm; rețeaua exterioară de
canalizare este realizată tot din conducte PVC cu
lungimea de 490 ml și Dn = 300 mm;

-

apele uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor
(spălarea exterioară) - se colectează prin rigolă și sunt
conduse către un desnisipator-separator de produse
petroliere (Q=20 l/sec).

-

apele uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor
(spălarea interioară) - se colectează prin rigola de
colectare și sunt conduse către un desnisipatorseparator de grăsimi, bicompartimentat (V=3 m);
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Tehnicile BAT
Linia nămolului

Regăsire pe amplasament
Pentru conformarea cu cerințele documentului de referință privind
cele mai bune tehnici disponibile pentru sectorul de prelucrare a
laptelui referitoare la tratarea nămolului de la epurarea apelor
reziduale, s-a amplasat o instalatie de tratare prin deshidratare cu
un decantor centrifugal.
Nămolul primar produs în unitatea de flotatie cu aer dizolvat (DAF)
este îndepartat către bazinul de stocare nămol primar, unde va
stationa în condiții anaerobe. Periodic, nămolul se evacuează pe patul
de uscare, iar supernatantul se recirculă în bazinul selector.
Nămolul activat in exces din decantor este îndepărtat periodic către
bazinul de stocare nămol biologic (secundar). Nămolul activat
acumulat în acest bazin este păstrat în conditii aerobe, fără mirosuri
neplăcute, iar stabilizarea nămolului este finalizata. Omogenizarea și
aerarea sunt realizate prin intermediul difuzorilor de bule medii.
Supernatantul se recirculă în bazinul selector.
Nămolul stabilizat aerob se depozitează pe patul de uscare, pentru
deshidratare. Patul de uscare este prevăzut cu dren de colectare a
scurgerilor și infiltrațiilor, care se pompează la unitatea DAF.

Bazin de colectare al nămolului primar. În acest bazin este deversat
nămolul primar provenit de la unitatea de flotație DAF și amestecat
cu nămolul biologic în exces, îndepartat din treapta de sedimentare.
Decantor centrifugal. Nămolul în amestec din bazinul de colectare,
având o concentrație de substanță uscată de aproximativ 3%, este
introdus în acest decantor unde se concentrează în substanță uscată
până la valoarea de 25%. Nămolul astfel concentrat se evacuează
într-un container, care este preluat de către societăți specializate și
autorizate în acest sens. Supernatantul rezultat din concentrare este
reintrodus in fluxul de epurare
Nămolul deshidratat se stochează în container acoperit, în incintă
închisă, si se evacuează periodic;
Prevenirea poluării apei
subterane

Substanțele/preparatele periculoase se stochează și se manipulează
astfel încât să se prevenirea accidentele la încărcarea, descărcarea
acestora;
Se verifică periodic etanșeitatea rețelelor de canalizare.
Se face verificarea întregului flux al stației de epurare, a
randamentului de epurare, pentru a asigura eficiența necesară și
siguranța instalației.
Se monitorizează parametrii de evacuare a apelor epurate;
Se asigură mentenanța utilajelor printr-un program bine stabilit
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Tehnicile BAT

Regăsire pe amplasament

Măsuri aplicate pentru
reducerea la minim a timpului
de stocare a alimentelor
perisabile

Sistem de depozitare conceput pe sistemul FIFO (primul intrat - primul
ieșit), astfel asigurându-se livrarea în ordinea în care au fost produse
și reducerea timpului de stocare a alimentelor perisabile
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APLICAREA BDT (cele mai bune tehnici disponibile), în conformitate cu OMM61/2014 cu
privire la cu privire la aprobarea Ghidului pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile
pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară
Cerinţele Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT/BREF) pentru
industria alimentară, băuturi și lactate (FDM), august 2006, comparativ cu cele aplicate de ALBALACT SA
Prevederi ale celor mai bune tehnici disponibile

Mod de conformare Albalact

5.1 Cerinte BAT generale pentru întregul sector FDM
5.1.1 Managementul de mediu
BAT este de a implementa și de a adera la un sistem de
management de mediu (EMS) care încorporează, în funcție de
circumstanțele individuale, următoarele caracteristici:
 definirea politicii de mediu
 planificarea și stabilirea obiectivelor și țintelor
 implementarea și operarea procedurilor
 acţiuni preventive și corective
 analiza de management
5.1.2 Colaborarea cu activitati/operatori din amonte și din aval
Operațiunile celor implicați în furnizarea de materii prime și alte
ingrediente instalațiilor de procesare a FDM, inclusiv fermierii și
transportatorii, pot avea consecințe asupra mediului în instalații
FDM.
BAT reprezintă o modalitate de a căuta colaborare cu partenerii din
amonte și din aval, pentru a crea un lanț de responsabilitatea față de
mediu, pentru a minimiza poluarea și pentru a proteja mediul ca un
întreg.

Este implementat sistemul de
management de mediu (EMS) acreditat

Sunt aplicate proceduri în relaţiile cu
furnizorii, la încheierea contractelor

5.1.3 Curăţarea echipamentelor şi instalatiilor
În toate instalaţiile FDM, BAT este aplicat in următoarele situatii:
1. îndepărtarea reziduurile de materii prime, cât mai curând
posibil după prelucrare și curatarea frecventa a zonelor de
depozitare.
2. asigurarea si folosirea catchpots peste scurgerile din
pardoseală, inspectarea și curățarea frecventă, pentru a
preveni antrenarea materialelor în apele uzate
3. optimizarea utilizării curățării uscate (inclusiv a sistemelor
de vid) a echipamentelor și instalațiilor, inclusiv după
scurgeri inainte de curatarea umedă, unde curățarea
umeda este necesara pentru a atinge standardele de igienă.
4. pre-impregnarea pardoseli si a echipamentelor deschise
pentru a slăbi duritatea sau arsura murdăriei înainte de
curățarea umedă
5. reducerea și gestionarea utilizării apei, energiei și a
detergenților
6. furtunuri de curățare cu declansare manuală potrivite
pentru a fi folosite pentru curățare manuală
7. alimentarea cu apă sub presiune controlata, prin duze
8. optimizarea aplicatiei de re-utilizare a apei de racire pentru
circuitul deschis de apa caldă, de exemplu, pentru curățare

Se aplică tehnici de curătare a
echipamentelor care asigură:
 consumuri minime de apă,
energie și chimicale
 gradul corespunzător de
curăţare
 diminuarea pierderilor de
produs
 minimizarea încărcării în apele
uzate
Fabrica are staţie de spălare CIP cu 4linii
de presine, pe liniile de fabricatie și o
unitate pentru splălarea circuitelor de
lapte brut, cu sisteme automate de
dozare amestecuri chimicale.
Instalatii de spălare sub presiune pentru
igienizare podele si pavimente.
Apele rezultate de la curătarea traseelor
sunt trecute prin 2 instalații de
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Prevederi ale celor mai bune tehnici disponibile
9.

selectarea si folosirea agenților de curățare și dezinfectare
care produc prejudicii minime pentru mediu și asigura un
control eficient al igienei.
10. operarea curățării CIP în circuit închis și asigurarea că
acesta este utilizat într-un mod optim, de exemplu, prin
măsurarea turbidităţii, conductivităţii sau pH, dozarea
automată a produselelor chimice la concentrații corecte
11. utilizarea de sisteme de unică folosință pentru instalatiile
mici sau foarte rar folosite sau unde solutia de curatare
devine foarte poluanta, cum ar fi instalatiile UHT, instalatii
de separare cu membrană, și la curățarea preliminară a
uscătoarelor prin vaporizare si pulverizare
12. în cazul în care există variații adecvate ale pH-ului fluxurilor
de ape reziduale de la CIP și din alte surse, se aplică autoneutralizarea fluxurilor de ape reziduale alcaline si acide
într-un rezervor de neutralizare
13. minimizarea utilizarii de EDTA, prin utilizarea lui doar unde
este cazul, cu frecventa necesara, si prin minimizarea
cantitatii utilizate, de exemplu, prin reciclarea soluțiilor de
curățare.
La selectarea chimicalelor pentru dezinfectarea și sterilizarea
echipamentelor și instalațiilor, BAT este de a evita utilizarea
biocidelor oxidante halogenate, cu excepția cazului în alternativele
nu sunt eficiente
5.1.4. BAT pentru pentru unele procese si operatii unitare aplicate
intr-un numar de sectoare FDM
5.1.4.1 Recepţia si expedierea materialelor
In timpul receptiei si expedierii materiilor, BAT este a urmări ca
atunci când vehiculele sunt parcate, in timpul operatiilor de
încărcare și descărcare, sa se oprească motorul vehiculului și
unitatea frigorifică, dacă există o sursă alternativă locală de
alimentare.
5.1.4.7 Congelarea şi refrigerarea - BAT reprezintă:
1. prevenirea emisiilor de substante care epuizeaza stratul de
ozon,de exemplu, nu utilizați ca agenți frigorifici substanțe
halogenate
2. evita păstrarea zonelor cu aer condiționat și de refrigerare
mai reci decât este necesar
3. optimizarea presiunii de condensare
4. se decongelează regulat întregul sistem
5. păstrați condensatoarele curate
6. aerul ce intră în condensatoare este cât de rece e posibil
7. optimizarea temperatura de condensare
8. folosirea dezghetării automate a vaporizatoare de răcire
9. operarea fără dezghetare automata timpul opririlor scurte
de producție
10. minimizarea pierderilor din transport și ventilație la camere
si depozite frigorifice răcite
5.1.4.9 Ambalarea -BAT reprezintă:
1. optimizarea designul ambalajelor, inclusiv greutatea și
volumul de material și conținut reciclat, pentru a reduce
cantitatea utilizată și pentru minimizarea deșeurilor

Mod de conformare Albalact
ultrafiltrare, pentru recuperarea
substanței uscate și a grăsimilor din
lapte
Se analizează permanent spectrul de
chimicale folosite, pentru a identifica şi
utiliza produşi mai puţin periculoşi
Solutiile cu chimicale din instalaţiile de
spălare în sistem CIP se recirculă pană la
epuizare.

Vehiculele de transport materii prime şi
produse finite opresc motorul şi unitatea
frigorifică, dacă este posibil, cand sunt
staţionate pentru descărcare sau
încărcare

În instalatiile de producere a frigului se
foloseşte amoniac şi Freon R404A, care
nu contine clorohidrocarburi.
Instalatiile se intreţin şi se verifică,
pentru a preveni pierderile.
Unitatea de răcire este prevăzută cu
sistem de alarmă, se detectează scăpări
de amoniac în incinta instalaţiei.
Zonele cu aer condiționat și zonele de
refrigerare se menţin la temperaturile
optime, sunt prevăzute cu uşi rapide,
perdele de aer, perdele de silicon , usi
etanse

Se aplică toate cerinţele
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2. cumpărarea de materiale în vrac
3. colectarea separată a materialelor de ambalare
4. minimizarea supraumplerii în timpul ambalarării
5.1.4.10 Generarea şi consumul de energie
BAT reprezintă:
1. pentru instalațiile în care există cerere de căldura și putere,
de exemplu, în fabricarea zahărului, producția de lapte
praf, uscare zer, producția de cafea instant, bere și distilare,
utilizați generare combinată de căldură și electricitate în
instalații modificate sau reînnoirea sistemelor energetice
2. utilizaţi pompe de căldură pentru recuperarea căldurii din
diverse surse
3. comutati echipamentele pe off atunci când nu sunt
necesare
4. minimizarea sarcinilor pe motoare
5. minimizarea pierderilor de motor
6. utilizarea vitezei variabilă pentru a reduce sarcina asupra
ventilatoarelor și pompelor
7. se aplică izolare termica, de exemplu de conducte, vase și
echipamente folosite pentru a transporta, a stoca sau trata
substanțe la temperaturi mai sus sau mai jos decât a
mediului ambiant și a echipamentelor folosite pentru
procesele ce implica încălzire și răcire
8. aplică controlere de frecvență pe motoare
5.1.4.12 Sisteme de aer comprimat
1. verificarea nivelului de presiune și reducerea aceastuia,
dacă este posibil
2. optimizarea temperaturii de intrare a aerului
3. utilizarea de amortizoare la prizele de aer și evacuare,
pentru a reduce nivelul de zgomot
5.1.4.13 Sistemele de abur
1. maximizarea condensului retur
2. evita pierderile de abur din returul de condens
3. blindarea conductelor nefolosite
4. îmbunătățirea trapelor de abur
5. repararea scurgerilor de abur
6. minimizarea purjarilor la cazane
5.1.5. Reducerea emisiilor în aer- BAT reprezintă:
1. se aplică și menține o strategie de control al emisiilor în aer
(a se vedea secțiunea 4.4.1) care încorporează:
1.1. definiție a problemei (a se vedea secțiunile 4.4.1.1 și
4.4.1.1.1)
1.2. un inventar al emisiilor site-ului, inclusiv, de exemplu,
funcționare anormală (a se vedea Secțiunile 4.4.1.2 și
4.4.1.2.1)
1.3. măsurarea emisiilor majore (a se vedea secțiunile
4.4.1.3 și 4.4.1.3.1)
1.4 evaluarea și selectarea tehnicilor de control al emisiilor
de aer (secțiunea 4.4.1.4)
2. colecta gazele reziduale, mirosuri și praf de la sursă (a se
vedea punctul 4.4.3.2) și să le capteze la echipamentului de
tratare sau dereducere a emisiilor (a se vedea secțiunea
4.4.3.3)

Mod de conformare Albalact

Nu se aplică cogenerare de căldură şi
electricitate.
Se urmăreşte reducerea consumului de
energie şi minimizarea pierderilor
Echipamentele electrice nu funcţionează
în gol
Utilajele sunt echipate cu motoare cu
viteze variabile
Echipamentele şi traseele de vehiculare
care lucrează la temperaturi înalte/joase
sunt izolate

Se aplică toate cerinţele

Se aplică toate cerinţele

Pentru reducerea emisiilor în aer se
aplică și semenține o strategie de
control al emisiilor, prin:
definirea problemei
un inventar al surselor de emisii
măsurarea emisiilor majore
evaluarea și selectarea
tehnicilor de control al emisiilor
Măsuri la staţia de epurare-pentru a
diminua emisiile mirositoare:
 nămolul se deshidratează și se
evacuează periodic; pȃnă la
evacuare, se stochează în
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3.

4.

5.

optimizare pornire și oprire utilaje, pentru reducerea
emisiilor în aer, pentru a se asigura că acesta întotdeauna
funcționează eficient ori de cate ori este nevoie de
reducere (a se vedea secțiunile 4.4.3.1)
cu excepția cazului în care se prevede altfel, în cazul în care
tehnicile BAT de minimizare a emisiilor sunt integrate în
process, BAT este atingerea unui nivel de emisii de 5-20
mg/Nm3 pentru praf uscat, 35-60 mg/Nm3 pentru praf
umed/ lipicios și <50 mg /Nm3 TOC; pentru a atinge aceste
niveluri, prin aplicarea tehicilor de reducere a emisiilor
Documentul BAT nu ia în considerare în mod specific
combustie centrale electrice si instalatii din FDM și prin
urmare aceste niveluri nu sunt destinate să reprezinte
nivelurile de emisie asociate BAT din aceste instalații de
ardere. Unele tehnici de reducere sunt descrise în secțiunile
4,4 la 4.4.3.12.
unde aplicarea procesului integrat BAT nu elimina mirosul
neplăcut, se aplică tehnici de reducere. Multe dintre
tehnicile descrise în secțiunea 4.4 sunt aplicabile pentru
reducerea mirosului.

5.1.6 Tratamentul apelor uzate
Tratarea apelor reziduale presupune folosirea de tehnici și mijloace
de prevenire control a poluării.
Apa reziduală rezultă din diferite surse, atât ca urmare a consumului
de apă în timpul prelucrării, cȃt și din procese de curățare și de
uscare.
Pentru minimizarea atȃt a consumul, cȃt și a gradului de
contaminare a apei, trebuie aplicate tehnici BAT integrate, alese de
la caz la caz.
Nu au fost concluzii generale referitoare la cum este mai bine a trata
apelor uzate de la FDM, on site sau off-site, cu excepția unor tehnici
primare.
Pentru tratarea apelor reziduale din instalațiile de FDM, BAT este de
a folosi în mod adecvat combinaţii dintre următoarele:
1. se aplică un screening-ul inițial pentru solide, la instalația
FDM
2. se elimina grasimea folosind o capcană de grăsime (a se
vedea secțiunea 4.5.2.2) în cadrul instalației, FDM, în cazul
în care deșeurile de apă conține grăsime animală sau
vegetală.
3. se aplică egalizare de debit și de încărcare
4. se aplică neutralizare la apele uzate puternic acide sau
alcaline
5. se aplică sedimentare pentru apă conținând SS
6. se aplică flotație cu aer dizolvat
7. se aplică un tratament biologic.
8. utilizare CH4 gazos produs în timpul tratamentului anaerob
pentru producerea de energie termică și / sau putere
Dacă nu se prevede altfel în prezentul capitol, nivelurile de emisie
indicate în tabelul 5.1 sunt orientative ca niveluri de emisie care ar fi
obținute cu aceste tehnici în general, considerate de reprezentați

Mod de conformare Albalact





container acoperit, în incintă
închisă
exhastarea aerului viciat din
incintele staţiei de epurare si
trecerea prin treapta biologica.
odorizarea perimetrului statiei
de epurare.

Se aplică proceduri pentru pornire și
oprire utilaje, pentru a asigura emisii
reduse în aer
Nu sunt surse dirijate de emisii din
procese tehnologice, doar cele de la
centrala termică
Pentru evitarea/ reducera emisiilor de
miros se verifică ca traseele și tancurile
să fie bine etansate, se mentine
curătenia in zona rampei de descărcare
lapte, depozitare, staţia epurare
Se aplică aceste cerinţe
Se urmăreşte reducerea consumului de
apă şi a încărcării apei ce ajunge în staţia
de epurare
Sunt instalaţii de ultrafiltrare şi osmoză
inversă, pentru reducrea încărcării apei
si recuperarea substantei uscate si a
proteinelor
Apele uzate se tratează în staţia de
epurare mecano-biologică.
Se aplică egalizare de debite și de
încărcare, neutralizare, sedimentare,
flotație cu aer dizolvat, tratament
biologic
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BAT.
Indicator

Concentrație conformBAT
(mg/l)

CBO5

<25

COD

<125

MTS (suspensii totale)

<50

Azot total

<10

Fosfor total
Uleiuri și grăsimi extractibile

Conform monitorizărilor realizate de
operator, se încadrează în aceste
niveluri de emisii, fără tehnici
suplimentare

0,4-5,0
<10

Tabelul 5.1. Nivele de emisii asociate BAT
Când tratamentul suplimentar este necesar fie în a atinge aceste
niveluri sau pentru a îndeplini limitele speciale de evacuare,
urmatoarele tehnici sunt disponibile:
9. eliminarea biologică a azotului
10. se aplică precipitare pentru a elimina fosforul, simultan cu
tratament cu nămol activ, în cazul în care e aplicabil
11. utilizarea filtrării pentru definitivarea epurării apelor
reziduale
12. eliminarea substanțelor periculoase și prioritar periculoase
13. aplicarea filtrarii cu membrană
În cazul în care calitatea apei reziduale este potrivită pentru reutilizare în prelucrarea FDM, BAT este de a face următoarele:
14. re-utilizarea apei după ce a fost sterilizată și dezinfectată,
evitarea utilizării clorului activ și care îndeplinește
standardul de Directiva 98/83 / CE a Consiliului [66, CE,
1998].
BAT este de a trata nămolul de la tratarea apelor reziduale, folosind
una sau o combinație dintre următoarele tehnici:
15. stabilizare (a se vedea secțiunea 4.5.6.1.2)
16. îngroșarea (a se vedea secțiunea 4.5.6.1.3)
17. deshidratare (a se vedea secțiunea 4.5.6.1.4)
18. uscare (a se vedea punctul 4.5.6.1.5), în cazul în căldură
fizică sau căldură recuperată din procesele în instalare pot
fi folosite.
5.1.7 Emisiile accidentale
În general, pentru a preveni accidentele și a minimiza impactul lor
asupra mediului ca un întreg, BAT este de a face următoarele:
1. identificarea surselor potențiale de incidente / emisii
accidentale care ar putea dăuna mediu
2. evalua probabilitatii incidentelor potențiale identificate /
deversărilor accidentale care apar și severitatea lor, dacă
acestea apar, de exemplu printr-o evaluare a riscurilor
3. identificarea acelor incidente potențiale / emisii accidentale
ce necesită controale suplimentare pentru a le preveni
apariția

După epurare nu se reutilizează apa
reziduală, în procese de procesare lapte

S-a amplasat instalaţia de deshidratarea
nămolului în exces de la staţia de
epurare pe un decantorul centrifugal.
Gradul de deshidratare este de cca 20%
substanță uscată

Este elaborat şi actualizt „Planul de
prevenire și intervenţie în cazul
poluărilor accidentale”, în care sunt
identificate punctele critice, măsurile ce
trebuie luate, modul de acţiune şi
responsabilităţile personalului în situaţii
de urgenţă
Nu se evacuează ape uzate în emisar
fără epurare

63 / 65

Raport de amplasament 2020 - Fabrica de prelucrare a laptelui ALBALACT SA, sat Oiejdea, jud. Alba

Prevederi ale celor mai bune tehnici disponibile
4.

5.
6.

Mod de conformare Albalact

identificarea și punerea în aplicare a măsurile de control
necesare pentru a preveni accidentele și minimizarea rău
lor pentru mediu
dezvoltearea, implementarea și testarea în mod regulat a
unui plan de urgență
investigarea tuturor accidentelor și a celor evitate la limită
și menținerea de evidențe

5.2.5 BAT aditional pentru fabrici de prelucrare a laptelui
În plus față de BAT în secțiunile 5.1-5.1.7, pentru fabrici de
procesare a laptelui BAT este de a face următoarele:
1. utilizarea de lapte parțial omogenizat
2. înlocuirea pasteurizatoarelor discontinue cu cele continue
3. utilizarea de schimb de căldură regenerativ în pasteurizare
4. reduce frecvența necesară de curățare a separatoarelor
centrifugale prin îmbunătățirea filtrarii și clarificării
preliminare a laptelui
5. utilizarea just-in-time " componente de umplere " pentru a
evita pierderile și a minimiza poluarea apei
6. maximiza recuperarea diluatului, de altfel necontaminat,
produs de la clătirea inițială CIP, pornirea, oprirea și
interschimbarea HTST și de clătirea altor echipamente si
conducte de detectare on-line, din puncte de tranziție între
produs și faza de apă (punctul 4.7.5.10).
Acest lucru poate fi realizat prin, de exemplu, măsurare,
folosindu-se fluxul de volum (a se vedea secțiunea 4.1.8.4)
sau emițătoare de densitate; măsurarea densității cu
emițătoare de densitate și utilizând senzori de turbiditate a
luminii difuze pentru a diferenția apa din produs
7. pentru fabricile de produse lactate mari cu tubulaturi
extrem de ramificate, utilizați mai multe sisteme mici CIP in
loc de un sistem CIP centralizat
8. re-utilizarea apei de răcire, folosirea apelor de spălare,
condensatul din uscare și evaporare, permeatul generat în
procesele de separare cu membrană și apa de clătire finală,
după tratament, dacă este cazul, pentru a asigura un nivel
de igienă necesare pentru re-utilizare
9. realizarea nivelurile date în tabelul 5.2, Tabelul 5.3 și
Tabelul 5.4. Acestea sunt nivelurile orientative care pot fi
realizate prin aplicarea proceselor BAT. Acestea se bazează
pe nivelurile realizate, raportate de către GTL. Intervalele
raportate reflectă o varietate de condiții în care opereaz
instalatiile.
Nivelul consumului de energie poate varia, de ex., functie de
volumul productiei. Climate calde pot utiliza mai multă energie
pentru răcire și invers.
Nivelul de consum de apă și emisiile în apele uzate poate varia, de
ex, în funcţie de portofolii diferite de produse, dimensiunile loturilor
și curățare.
Nivelul emisiilor în apele uzate poate fi mai mic comparativ cu
nivelul de consum de apă deoarece multe fabricile de produse
lactate măsoară aportul de apă de răcire, de multe ori de la puțuri
proprii, dar apoi se descarcă nemăsurat. În climate calde apa poate
fi pierdută la evaporare.

Se aplică aceste cerinţe
Operatorul asigură încadrarea în
consumul de apă în procesele de
prelucrare a laptelui de maxim 1,7 l/litru
lapte brut. Astfel, la capacitatea maximă
de prelucrare, de 390 000 l/zi, cantitatea
de apă utilizată strict pentru prelucrarea
laptelui este de cca 700 mc/zi.
 se reduce frecvența necesară
de curățare a separatoarelor
centrifugale prin îmbunătățirea
filtrarii și clarificării preliminare
a laptelui prin trecerea laptelui
brut printr-un tanc situat la
demisolul cladirii, dotat cu filtre
pentru retinerea impuritatilor;
de aici este pompat in tancurile
de receptie; astfel, prin filtrarea
laptelui crud si curatarea
periodica a filtrelor, laptele
ajunge fara impuritati in
procesele tehnologice;
 pentru maximizarea recuperării
diluatului necontaminat, ,,apa
albă”din laptele din cisterne ce
este impuins cu apa spre
tancurile de receptie, și apele
folosite la golirea
pasteurizatoarelor si a traseelor
sunt captate intr-un tanc de
10000 l, de unde sunt supuse
procesului de osmoza inversa;
se recuperează substanta
uscată si proteinele, care se
reintroduce pe circuitele de
producţie
 pasteurizarea se face in 2
trepte, prima la 720c si apoi in
functie de produs treapta a 2-a
se face la 1270c sau 1400c, in
acest fel pierderile de caldura la
treapta de pasteurizare sunt
mult mai mici.
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În plus față de BAT în secțiunile 5.1-5.1.7 și 5.2.5, pentru producția
de lapte de piață, BAT reprezintă:
Realizarea nivelurilor de consum și emisii prezentate în tabelul 5.2.
Tabelul 5.2: niveluri de consum si emisii asociate cu producția de
lapte de piață la 1 litru de lapte primit
Consum de energie (kWh/l)

0.07 -0.2

Consum de apă(l/l)

0.6 – 1.8

Apă uzată (l/l)

0.8 – 1.7

5.2.5.3 BAT suplimentar pentru unt
În plus față de BAT în secțiunile 5.1 - 5.1.7 și 5.2.5, pentru unt BAT
este de a face următoarele:
1. a scoate untul rezidual de pe țevi cu ajutorul unui bloc de
unt răcit împins cu aer comprimat
2. a clăti încălzitorul de cremă cu lapte degresat înainte de
curățarea acestuia (see Section 4.7.5.13.1).

apele de la sistemele de răcire
sunt în circuit închis, se
completeaza doar cantitatea
pierduta prin evaporare
 ultima apa de clatire a fiecarei
ciclu de spălare în sistemele CIC
se utilizeaza ca primă apă de
spalare a urmatoarei șarje.
Gradul de recirculare a apei
este de cca 10%.
Operatorul nu monitorizează separat
consumurile pe linia de fabricare a
laptelui de consum. Consumurile la
Albalact SA sunt:
Consum de energie (kWh/l)
0.2
Consum de apă(l/l)

1.8*

Apă uzată (l/l)

1.7**

*se referă la consumul total de energie
(electrică și termică)
*Se referă strict la consumul de apă și
apa uzată pentru procesarea laptelui.
Circuitele si echipamentele se clatesc cu
lapte degresat inainte de curăţare
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