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ORDIN nr. 1179 din 5 august 2010 pentru aprobarea Ghidului privind
gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi
Având în vedere prevederile art. 6 din Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la
Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Ghidul privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
*)

- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 603 din data de 26 august 2010

Text creat de SintACT® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
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ANEXA

GHID
PRIVIND GESTIONAREA ECOLOGICA RA TIONALA A BIFENILiLOR
POLiCLORURA TI (PCB)

PREFATA
Pe parcursul ultimului deceniu problema poluantilor organici persistenti (POP) a ie~it
in primplanul agendei de mediu a Romaniei, ca parte a programelor de gestionare al
substantelor ~i de~eurilor periculoase, Dupa semnarea Conventiei de la Stockholm
privind poluantii organici persistenti (2001), ace~tia au inceput sa fie tratati ca un
domeniu prioritar de actiuni care ocupa un loc aparte printre principalele probleme de
mediu ale tarii,
Raportat la problema gestionarii POP, Romania a trecut printr-un ~ir de etape
consecutive, inclusiv clarificarea situatiei, stabilirea prioritatilor ~i a unor obiective
realiste, urmate de elaborarea Planului National de Implementare (PNI) al Conventiei
de la Stockholm,
Romania aqioneaza responsabil in vederea indeplinirii obligatiilor care ii revin, in
cadrul Conventiei de la Stockholm, Acest lucru cere mobilizarea unor resurse
institutionale ~i financiare considerabile interne, precum ~i 0 asistenta internationala,
In aceasta ordine de idei, Fondul Global pentru Mediu (GEF), care a finantat
elaborarea PNI ~i implementeaza proiectul "Eliminarea PCB din Romania", sprijina
Romania in vederea realizarii unui inventar al uleiurilor din instalatiile electrice,
contaminate cu bifenili policlorurati (PCB),
In spiritul celor mentionate mai sus, prezentul ghid vine in sprijinul autoritatilor ~i a
operatorilor economici care manipuleaza echipamente ~i de~euri care contin sau sunt
contaminate cu PCB, cu elemente ale conceptului de gestionare ecologica rationala,
Ghidul sustine introducerea unui sistem de gestionare pentru evidenta, monitorizarea
~i eliminarea ecologica rationala a echipamentului electric contaminat cu PCB in
Romania,
Ghidul promoveaza gestionarea ecologica rationala a echipamentului electric care
contine PCB, pe parcursulintregului
ciclu de viata al acestuia,
Ghidul trateaza aspecte ca identificarea ~i exploatarea echipamentului
respectiv,
scoaterea din uz a instalatiilor contaminate, precum ~i transportul, stocarea provizorie
~i eliminarea definitiva a materialelor ~i de~eurilor care sunt contaminate sau care
contin PCB.
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CAPITOLUL

I

1. Conven~ii1e interna~ionale ~i cadrullegislativ
national
Substantele chimice periculoase ~i de~eurile periculoase sunt reglementate de trei
conventii internationale:
• Conventia de la Basel care reglementeaza transportul transfrontalier
al
de~eurilor periculoase ~i eliminarea lor.
• Conventia de la Stockholm care controleaza scoaterea din uz a poluantilor
organici persistenti (POP) la scara mondiala.
Conventia de la Rotterdam care reglementeaza comertul cu pesticide ~i alte
substante chimice periculoase
(procedura de consimtamant
prealabil In
cuno~tinta de cauza).
III

1.1. Conventia de la Basel
Conventia de la Basel (1989) a fost Incheiata In scopul Imbunatatirii controlului
asupra circulatiei transfrontaliere a de~eurilor periculoase. Conventia de la Basel are
urmatoarele obiective:
•

reducerea circulatiei transfrontaliere a de~eurilor periculoase pana la un nivel
minim la care se poate asigura gestionarea ecologica rationala;
• eliminarea de~eurilor periculoase In locuri cat mai apropiate sursei de
producere a lor;
• minimizarea producerii de~eurilor periculoase, In termeni de cantitate ~i
periculozitate;
• Interzicerea exportului de~eurilor periculoase catre tarile In curs de dezvoltare
care nu au tehnologii de eliminare adecvate.
Conventia a pus In aplicare un sistem de control operational strict bazat pe
procedura
de notificare
prealabila.
Transportul
transfrontalier
al de~eurilor
periculoase sau al altor de~euri poate avea loc doar Tn baza unei notificari prealabile
scrise a autoritatilor competente ale statelor exportatoare, importatoare sau de tranzit
~i a consimtamantului
acestor autoritati de a permite transportul transfrontalier al
de~eurilor.
Orice transport transfrontalier al de~eurilor periculoase sau al altor de~euri, Intreprins
In afara sistemului de notificare, este considerat trafic ilicit.
1.2. Conventia de la Stockholm
Aceasta Conventie a reglementat initial scoaterea din uz a 12 substante chimice
toxice, cunoscute ca poluanti organici persistenti (POP) ~i anume: aldrin, clordan,
DOT, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, mirex, toxafen, bifenilii policlorurati
(PCB), precum ~i dioxinele ~i furanii (ultimii sunt produ~i generati neintentionat ca
rezultat al arderii incomplete sau al unor reactii chimice industriale).
La cea de a patra Conferinta a Partilor (Geneva, 4-8 mai 2009), au fost adoptate
amendamente
la Anexele A (Eliminare),
B (Restrictionare)
~i C (producerea
neintentionata) ale Conventiei de la Stockholm, prin care pe Iista poluantilor organici
persistenti s-au adaugat Inca noua substante: clordecon, hexabromobifenil, lindan,
alfa-hexaclorociclohexan
~i beta-hexaclorociclohexan,
eter tetrabromodifenil ~i eter
pentabromodifenil,
eter
hexabromodifenil
~i eter
heptabromodifenil,
acid
perfluorooctan
sulfonic
si sarurile
lui, fluorura
de perfluorooctan
sulfonil,
pentaclorobenzen.
Conform Conventiei de la Stockholm, Partile trebuie sa ia urmatoarele masuri privind:
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"

elimlnarea sau restrictionarea producerii, utilizarii, importului ~i exportului celor
21 substante POP;
'" minimizarea generarii neintentionate a emisiilor de POP;
•• eliminarea stoeurilor ~j de~eurilor contaminate eu POP Tntr-un mod ecologic
rational;
" utilizarea eehipamentului care contine PCB pana Tn anul 2025, ell conditia
luarii unor masuri de securitate ~i precautie,
" eliminarea Tntr-un mod ecologic rational, pan a Tn anul 2028, a echipamentului
cu continut de PCB.

1.2.1 Reglementariie Conventiei de la Stockholm referitoare la PCB
Sunt interzise
•
•
•

producerea, importul ~i exportul PCB;
reutilizarea ~i prelucrarea de~eurilor contaminate cu PCB;
Tnlocuirea lichidului dielectric Tn echipamentul
cu conti nut
contaminat cu PCB.

de

PCB

sau

Operatorii care poseda PCB ~i echipamente care contin PCB sunt obligate sa
raporteze asupra cantitatii, originii, naturii ~i continutuiui PCB ~i a echipamentului
continand/contaminat
cu PCB, autoritatii competente pentru protectia mediului, nu
mai tarziu de un an de la intrarea Tn vigoare a Conventiei. Operatorii sunt obligati sa
eticheteze Tn mod adecvat echipamentul cu continut de PCB si sa tina evidenta
acestora, Tn conformitate cu prevederile Conventiei.
1

,

1

1

1.3. Conventia de la Rotterdam
Folosirea pesticidelor ~i altor substante chimiee periculoase provoaea Tn fieeare an
moartea sau Tmbolnavirea a mii de persoane. Aeeste substante otravesc mediul ~i
pun Tn pericol multe specii de animale ~i pasari salbatiee. Guvernele au Tnceput sa
caute solutii pentru aceasta problema Tncepand eu anii 1980, stabilind atunei
proeedura voluntara de consimtamant
prealabil Tn cuno~tinta de eauza. Aceasta
proeedura Ie cerea exportatorilor
unor substante chimice periculoase sa obtina
eonsimtamantul tarilor importatoare, Tnainte de a proceda la activitatea eomerciala
propriu-zisa. In 1998, statele au decis sa consolideze aeeasta practica, adoptand
Conventia de la Rotterdam, care transforma procedura voluntara de eonsimtamant
prealabil Tn una obligatorie. Conventia a dat tarilor importatoare instrumentele ~i
informatia
neeesara
pentru identificarea
pericolelor
potentiale
~i exciuderea
substantelor ehimiee pe care ele nu le-ar fi putut gestiona Tn siguranta.
pentru importul anumitor substante chimiee,
Daca 0 tara T~i da consimtamantul
Conventia promoveaza gestionarea lor rationala, oferind standarde de etiehetare,
asistenta tehniea si alte instrumente.
De asemenea,
ea urmareste ca tarile
exportatoare sa se eonformeze cerintelor. Conventia de la Rotterdam a intrat in
vigoare la 24 februarie 2004. Partile s-au obligat sa Tntreprinda masuri pentru:
• stabilirea unei proeeduri de notifieare oficiale, prin care tara importatoare sa fie
informata despre furnizarea unei substante ehimice de pe lista Conventiei,
Tnainte de prima livrare;
• informarea tarii importatoare despre furnizarea unei substante chimiee care
este interzisa sau sever restrictionata pe teritoriul tarii exportatoare, Tnainte de
prima livrare;
" informarea altor tari despre interzieerea sau restrictionarea severa a unor
substante chimice pe teritoriul national.
1

1

,

:
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1.4. Legislatia nationala
Legislatia nationala relevanta in domeniu cuprinde 0 serie de acte normative,
respectiv:
• Legea nr. 261/2004 pentru ratificarea Conventiei privind poluantii organici
persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001;
• Legea nr. 91/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de
consimtamant
prealabil in cuno~tinta de cauza, aplicabila anumitor produ~i
chimici periculo~i ~i pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata
la Rotterdam la 10 septembrie 1998;
• Legea nr. 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind
controlul transportului peste frontiere al de~eurilor periculoase ~i al eliminarii
acestora;
• Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Conventiei asupra poluarii atmosferice
transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979;
• Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Conventiei asupra poluarii
atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie
1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 ~i la Gothenburg la 1 decembrie 1999;
• Legea nr. 360/2003
privind regimul substantelor
~i preparatelor
chimice
periculoase, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European ~i al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind poluantii organici persistenti ~i de modificare a Oirectivei
79/117/CEE;
• Hotararea Guvernului nr. 561/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului European ~i al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind
poluantii organici persistenti ~i pentru modificarea Oirectivei 79/117/CEE;
• Hotararea Guvernului nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului national de
implementare
a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti,
adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008 - 2029;
• Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea ~i controlul bifenililor policlorurati ~i ale altor compu~i similari, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
• Regulamentul 689/2008 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 17 iunie
2008 privind exportul ~i importul de produse chimice periculoase;
• Regulamentul UE nr. 15/2010 al Comisiei din 7 ianuarie 2010 de modificare a
Anexei I la Regulamentul
(CE) nr. 689/2008 privind exportul ~i importul de
produse chimice periculoase;
• Regulamentul UE nr. 196/2010 al Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a
Anexei I la Regulamentul
(CE) nr. 689/2008 privind exportul ~i importul de
produse chi mice periculoase;
• Hotararea Guvernului
nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea
Regulamentului
nr. 304/2003 privind exportul ~i importul produ~i1or chimici
periculo~i;
• Ordinul ministrului mediului ~i dezvoltarii durabile, al ministrului economiei ~i
finantelor, al ministrului sanatatii publice, al ministrului muncii, familiei ~i egalitatii
de ~anse nr. 1239/1338/1460/753/2007
privind modalitatile
de realizare a
controlului exportului
~i importului prodll~i1or chimici periculo~i, precum ~i
modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform Hotararii Guvernului nr.
305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului
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European si al Consiliuiui (CE) nr. 304/2003 privind exportul ~i importul produ~ilor
ehimiei perieulo~i;
•• Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea de~eurilor;
•• Ordinul ministrulul mediulul ~i gospodaririi apeior nr. 757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea de:;;euri!or, eu mcdificarile ulterioare;
• Oeeizia Consiliului nr 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor 9i proeedurilor
pentru aeceptarea de~eurilor la depozite ca urmare a art 16 si anexei Ilia
Oirectiva 1999/31/CE;
• Ordinul ministrului mediului 9i gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea
criteriilor de acceptare 9i procedurilor preliminare de aeeeptare a de~eurilor Tn
fieeare clasa de depozit;
• Hotararea Guvernului nr.128/2002 privind ineinerarea degeurilor, eu modifiearile 9i
eompletarile ulterioare;
• Ordinul ministrului mediului 9i gospodaririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnie privind incinerarea de~eurilor;
• Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
• Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European ~i al Consiliului
privind transferurile de de~euri;
• Regulamentul (CE) nr.1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind
exportul anumitor degeuri destinate reeuperarii enumerate Tn anexa III sau IliA la
Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al Parlamentului European $i al Consiliului Tn
anumite tari Tn care Oeeizia OCOE privind controlul eirculatiei transfrontaliere a
degeurilor nu se apliea;
• Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului
Parlamentului
European 9i al Consiliului (CE) nr. 1013/2006
privind transferul de degeuri, eu modificarile 9i completarile ulterioare;
• Hotararea Guvernului nr. 1061 /2008 privind transportul degeurilor perieuloase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul degeurilor,
aprobata eu modificari ~i eompletari prin Legea nr. 426/2001, eu modificarile 9i
eompletarile ulterioare;
• Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de
gestionare a de~eurilor 9i a Planului national de gestionare a de~eurilor, cu
modifiearile 9i completarile ulterioare;
• Ordinul ministrului mediului 9i gospodaririi
apelor ~i al ministrului integrarii
europene nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a
de~eurilor;
• Ordinul ministrului mediului 9i dezvoltarii durabile nr. 951/2007 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor regionale ~i judetene de gestionare a
de~eurilor;
• Oeeizia nr. 2000/532/CE
(modificata
de Decizia
2001/118/CE,
Decizia
2001/119/CE $i Decizia 2001/573/CE) de Tnloeuire a Oeciziei 94/3/CE de stabilire
a unei liste de de~euri Tn conformitate eu art. 1 lit. a) din Oireetiva 75/442/CEE ~i a
Oeeiziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de degeuri perieuloase Tn eonformitate
eu art. 1 alin. (4) din Oireetiva Consiliului
91/689/CEE
privind de~eurile
periculoase;
•

Hotararea Guvernului
nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor
aprobarea listei cuprinzand degeurile, inclusiv degeurile periculoase.
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CAPITOLUL

II

2. Informatii generale !?ipericolul PCB
2.1. Poluantii organici persistenti!?i PCB
Poluantii organici persistenti (POP) au fost recunoscuti de catre comunitatea
~tiintifica drept grupul de substante care comporta un pericol major pentru sanatate ~i
mediu ceea ce necesita eforturi imediate la nivel international Tn vederea eliminarii lor
(Conventia de la Stockholm serve~te anume acestui scop). Tn prezent, grupul POP
Tntrune~te 21 de substante, Tntre care produsul industrial PCB sau dioxinele ~i furanii,
produse Tn mod neintentionat Tn urma arderii incomplete sau a unor reactii chimice
industriale.
Bifenilii policlorurati (PCB) ocupa un loc aparte Tn grupul POP Ei au fost produ~i Tn
multe din tarile industrializate, fiind utiiizati pe larg, Tn special datorita caracteristicelor
lor dielectrice ~i izolatoare. Ei ~i-au gasit 0 aplicare larga Tn calitate de lichide
hidraulice ~i termoizolante, Tn transformatoarele ~i condensatoarele electrice.
Ulterior, s-a realizat ca PCB au un impact serios asupra sanatatii ~i mediului, care
include efecte carcerigene,
afectiuni ale functiei reproductive,
modificari ale
sistemului imunitar, precum ~i pierderea diversitatii biologice.
Conventia de la Stockholm prevede ca Tntregul stoc existent de PCB ~i tot
echipamentul contaminat cu PCB sa fie eliminat Tntr-un mod ecologic rational (fara
pericol pentru sanatatea umana ~i mediu), pana Tn anul 2025.
Tn \arile In curs de dezvoltare, cea mai mare parte a echipamentului contaminat cu
PCB este Tnca In uz. Efortul financiar necesar pentru Tnlocuirea ecologica rationala a
acestui echipament cu unul necontaminat este considerabil. Din acest motiv, sunt
necesare solutii alternative care implica costuri mai mici. Transformatoarele vechi pot
fi decontaminate astfel Tncat echipamentul sa poata fi utilizat pan a la amortizarea
completa a costurilor. Tehnologia folosita pentru aceasta trebuie sa corespunda celor
mai Tnalte standarde de securitate ~i de mediu ~i sa asigure reducerea concentratiei
PCB Tn echipamentul decontaminat pana sub pragul admis de 50 mg/kg.
2.2. Date generale privind PCB
Bifenilii policlorurati reprezinta un grup de hidrocarburi aromatice clorurate cu
structura bifenilica (doua inele fenilice (C6H5)2) ~i cu eel putin un atom de hidrogen
substituit printr-un atom de clor. Atomii de clor pot fi ata~ati Tn oricare din cele zece
locuri posibile. PCB se prezinta sub forma unor lichide incolore. Proprietati1e fizice,
chimice ~i toxicologice ale PCB variaza considerabil Tn dependenta de numarul
atomilor de c10r Tn molecula lor. Tn total, exista 209 izomeri PCB care au aceea~i
structura organica de baza dar un numar variabil de atomi de clor Tn diferite pozitii,
Tnsa doar circa 70 dintre ei au fost identificati in amestecurile existente pe piata. PCB
sunt rezistenti la temperaturi Tnalte, au 0 volatilitate scazuta ~i sunt foarte stabili;
aceste calitati favorizeaza utilizarea lor industriala dar Tn acela~i timp Ti fac foarte
problematici Tn relatia cu organismele vii.
2.3. Domeniile de apJicare !?ipatrunderea In mediu
Amestecurile PCB (Tn stare pura sau cu alte substante) au fost aplicate Tn diverse
scopuri, Tn sisteme deschise, partial deschise sau Tnchise:
• aplicarea PCB Tn sisteme Tnchise In uleiurile izolatoare ~i/sau de racire Tn
transformatoare,
uleiurile dielectrice Tn condensatoare. Iichidele hidraulice In
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ascensoare, camloane ~i pompe cu presiune Inalta (In special, In industria
miniera);
• aplicarea PCB In sisteme partial deschise In liehidele de transfer termic,
liehidele hidrauliee, pompele cu vacuum, comutatoare,
regulatoarele
de
tensiune, eablurile electrice eu izo!ant lichid, Tntreruptoarele de circuit ell
izolant liehid;
• aplicarile «desehise» ale PCB includ utilizarea lor In vopsele anticorosive, In
industria auto, ermetizanti In eonstruqii, In agentii IUbrifianti, impregnarea
lemnului, hartiei ~i pielii, datorita proprietatilor hidrofobe ~i rezistentei termice,
ca agenti de laminare In producerea hartiei, aditivi pentru c1eiuri, ermetizanti ~i
Inveli~uri anticorosive, agenti diluanti In insecticide, sub forma de catalizator In
procesele de polimerizare Tn industria petrochimica, In uleiurile de imersiune
pentru microseopie, In prepararea pesticide lor, ca izolant al cablurilor.
Intrucat aeeste materiale, dupa utilizare, nu sunt c1asificate ca de~euri periculoase, la
eliminare PCB din componenta lor deseori migreaza Tn mediu. De~i emisiile de PCB
In mediu au avut loc In arii destul de restri'mse ale globului, cireulatia aerului si
eurentii oceanici i-au raspandit pe Intreaga suprafata a planetei. In prezent, PCB pot
fi depistati In aer, apa, sol, plante, animale ~i Tn corpul uman. Datorita stabilitatii lor
chi mice ~i biochimice ~i solubilitatii ridicate In lipide PCB manifesta 0 capacitate
sporita de bioacumulare
In lanturile alimentare. Ca rezultat, fiintele din varful
piramidei trofice (animalele de prada sau oamenii) deseori acumuleaza substanta In
concentratii mult mai mari decat plantele sau apa.
2.4. Impactul PCB asupra sanatatii ~i mediului
De-a lungul timpului au fost acumulate multiple dovezi privind efectele negative ale
PCB asupra mediului. Cele mai multe dintre ele sunt legate de afectiunile sistemului
reproductiv ~i imunitar la animale ~i pasari.
Cum ajung PCB in organismul uman?
Principala cale de patrundere a PCB Tn organism este tubul digestiv. Doza zilnica
tolerabila stabilita de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru oameni este de
30-60 IJg PCB, cu alte cuvinte, 0 asemenea doza zilnica administrata pe durata
Intregii vieti nu ar trebui sa provoaee daune sanatatii.
In afara de calea ingestiei, PCB mai pot accede Tn organism prin piele ~i prin
plamani. Omul se poate expune influentei PCB prin ingerarea alimentelor sau apei
contaminate, prin inhalarea vaporilor de PCB ~i prin contact direct, prin piele. Dupa
absorbtie, PCB cireula prin sange ~i ajunge sa se depoziteze Tn tesuturile adipoase ~i
In mai multe organe, inclusiv Tn ficat, rinichi, plamani, glandele suprarenale, creier,
inima ~i pie Ie.
Toxicitatea acuta a PCB
In general, contaetul eu PCB nu duee la efecte toxice imediate. PCB nu manifesta 0
toxicitate acuta, cu alte cuvinte, organismul poate primi 0 doza mare, fara a putea fi
observat un efect toxic imediat. In acela~i timp, aceste substante se acumuleaza In
corpul uman ~i organismul reu~e~te sa excreteze doar 0 mica parte din cantitatea
Inglobata, chiar ~i dupa multi ani. De aceea In procesul lucrului cu PCB trebuie luate
masuri de securitate deosebite.
Care sunt riscurile ascunse (Iatente) legate de PCB?
Efectele pe termen lung ale unei contaminari cronice cu PCB sunt greu de estimat.
Sunt Tn discu~ie influen~a lor asupra hormonilor glandei tiroide ~i efectele negative
asupra dezvoltarii ereierului. Cantitatile mari de PCB aeumulate In eorpul uman pot
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afecta ficatul, rinichii ~i creierui. In afara de aceasta, se presupune
influenta sistemul reproductiv ;;i pot cauza malformatii ale fatului

ca PCB pot

Au PCB proprietati cancerigene?
Efectul cancerigen al PCB a fost dovedit pe rozatoare insa nu a fost confirmat Inca !a
om. Pe baza acestor cercetari, PCB sunt c1asificati ca substante cancerigene de
WFPHA (Federatia Mondiala a Asociatiilor de Sanatate Publica, 2000).
Principalele efecte ale PCB asupra sanatatii umane sunt urmatoarele:
• imunotoxicitatea
- afectarea sistemului imun, sensibilitatea sporita in fata
infectiilor, incidenta crescuta a infectiilor urechii ~i ale cailor respiratorii, rata
scazuta a imunizarilor reu~ite;
• impactul asupra sistemului reproductiv ~i dezvoltarii - scaderea ratei de
fecundare, masa scazuta a copilului la na~tere, probleme ale dezvoltarii
sistemului nervos;
•

efectele neurologice ~i de comportament - capacitate cognitiva scazuta, deficit
de memorie ~i de atentie, deficiente ale aparatului psihomotor, capacitate de
recunoa~tere vizuala scazuta;
• cancer - se considera
ca PCB pot fi asociati cu cancerul hepatic,
gastrointestinal ~i al pie Iii.
Se deosebesc trei tipuri de expunere a organismului uman la POP ~i PCB:
• expunerea acuta la doze inalte care poate fi rezultatul unor incendii sau
explozii cu implicarea condensatoarelor electrice sau a altui echipament care
contine PCB, sau a! consumului unor alimente puternic contaminate; aceasta
poate provoca acnee, greturi, ameteli, iritatii ale ochilor, probleme hepatice,
bron~ite;
• expunerea cronica la doze intermediare, predominant legata de mediul
profesional sau de locuirea Tn apropierea unor amplasamente de stocare a
de~eurilor toxice sau de consumul unor alimente contaminate cu POP (de
exemplu, pe~te sau animale marine);
• expunerea cronica la doze mici, caracteristica
Tntregii populatii, ca 0
consecinta a contaminarii globale cu POP, concentratia
punctuala care
variaza Tn functie de tipul alimentatiei, pozitia geografica ~i nivelul poluarii
industriale; efectele dozelor mici asupra unor grupuri populationale mari sunt
greu de studiat; pe parcursul vietii lor oamenii sunt expu~i actiunii multor
poluanti organici persistenti si cei mai multi dintre ei poarta astazi cantitati
detectabile de diferiti POP [WFPHA, 2000].
Din ce cauza sunt deosebit de periculoase incendiile?
Riscurile intoxicarii cu PCB cresc semnificativ Tn cazul expunerii la incendii. In
procesele de combustie cu implicarea PCB se formeaza ~i sunt eliminate Tn mediu
dioxine ~i furani - substante extrem de toxice, chiar Tn doze foarte mici. Acestea se
pot forma chiar Tn rezultatul procesului de producere a PCB, drept urmare, ace~tia
pot contine concentratii
mici de furani, Tn unele aplicatii (de exemplu,
In
condensatoare ~i Tn unele vopsele).
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CAPITOLUL

III

3. Identificarea ~i monitorizarea
3.1. Inventarierea
Proprietarii echipamentelor
~i materialelor
ce contin PCB trebuie sa notifice
autoritatile competente pentru protectia mediului. Culegerea ~i includerea acestor
informatii Tntr-o baza de date va pune la dispoziiia autoritaiii publice centrale pentru
proteqia mediului precum ~i altor autoritati competente
un instrument util de
identificare a prioritatilor tarii Tn domeniul gestionarii PCB ~i a variantelor de eliminare
a lor.
Datele vor fi colectate prin intermediul unor chestionare (forme de inventariere),
conform modelului prezentat Tn Figura 1 ~i trebuie sa fie suficient de detaliate,
asigurand informatia necesara pentru fiecare tip de echipament sau de~euri care
contin sau care sunt contaminate cu PCB.
Fig. 1: Formularullnventarului

de Date

Iinventar
............................................................
Nr
Informatii legate de dreptul de proprietate asupra transformatorului
I

.

Numele dreptului de proprietate
..

"

"

~

"

Localitate

Numele directorului

"

,

.

"

Adresa

Tel.:

.

E-mail:

Numele directorului

care se ocupa de mediu

Tel:
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Mail:

Locatla ..-transformatorulul
i----·-;-·--"·----."--"..---:- .."·---·-".-.---"-·----·--------"---"---------------m.-----.--.m

...m"------l

i

!

I

.

I "."

"."

"

Vecinatatea

"

"

"

I
I

amplasamentului

I

Numele electrician ul ui

"

Tel:

...................................

E-mail:
•••••••••••••

0

••••••••••••••••••••

Numele directorului

care se ocupa de mediu

Tel:

E-mail:
'0

•••••

0 •••

0 '0

••

0'

••••••••••••••••

Localitate

Adresa

Poate fi citita eticheta transformatorului?

o

NUDe

0.

ce?

Numele producatorului
sene

_

"

NUDe

Anul fabricatiei

ce?

Numarul de

.

Putere nominala
........... [kV]

Probele pot fi prelevate?

I

kVA
[kV]

Raport de transformare

=
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Tipul de racire

.

racire

---,

.............. Mediul de

I
I
I

.

Greutate totala

!

Masa de ulei/lichid

kg

.

kg

o

o

Cupru

Aluminiu

Informatii legate de starea transformatorului

I
!

I
........................................................................................................................................

I

!

Scurgeri de lichid?

Coroziune?
I

Transformatorul

este In functiune?

0

DA

o

NU

Observatii

I
I
II

Alte echipamente

ce contin PCB ( ex. condensatoare

electrice)

..••.•....••••••.••••••.•...••.•••.••••••••••••••••••••.••••••••••••

I

(tip ~i cantitate

I

estimata)
L-I

Conditii meteorologice

~

ale zilei de perelevare
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Numele persoanei care preleveaza pentru analize

.

Data

Persoanele care participa la prelevare
Nume

.

Nume

Trebuie sa fie controlat continutul de PCB nu doar Tn transformatoarele
aflate Tn
funqiune, dar ~i al celor scoase din uz sau aflate Tn rezerva. Se va realiza 0
examinare riguroasa a rezervelor de ulei ~i a tuturor echipamentelor care ar putea
contine PCB (condensatoare,
regulatoare de tensiune, Tntreruptoare de circuit,
schimbatoare de caidura, cisterne cu ulei, conducte pentru ulei, etc.). Se va declara
doar echipamentul cu un volum de ulei mai mare de 5 Iitri.
Transformatoarele
trebuie sa fie controlate chiar ~i Tn cazul cand sunt de fabrica~ie
recenta Tntrucat 0 contaminare neintentionata a echipamentului este Tntotdeauna
posibila. Daca un anumit echipament nu poate fi contro!at din motive tehnice (de
exemplu, un condensator) el trebuie sa fie considerat echipament cu continut de
PCB, pana la proba contrarie (condensatorul
va putea fi controlat doar dupa
scoaterea sa din exploatare).
3.2. Controlul vizual al echipamentului
3.2.1. Transformatoarele

potential contaminat

cu PCB

De~i durata normala de funqionare a unui transformator este de circa 40 de ani sau
chiar mai mult, condi~iile proaste de exploatare
(suprasarcina,
operarea
la
temperaturi Tnalte, deteriorarea mecanica) Ti pot reduce durata de func~ionare ~i pot
spori riscul aparitiei unor avarii ~i pericolul contaminarii mediului. Pentru prevenirea
unor asemenea peri cole este extrem de importanta Tntre~inerea ~i exploatarea
adecvata a echipamentului. Rolul unui transformator este de a modifica potentialul
electric de la un voltaj la altul. Tn timpul unei asemenea transformari se formeaza
caldura care trebuie sa fie dispersata.
Imersiunea
elementului
principal
al
transformatorului,
format din miez ~i bobina, Tntr-un mediu lichid asigura 0 racire
eficienta. Lichidul utilizat Tn acest scop trebuie nu doar sa aiba proprietati bune de
racire ci sa fie ~i un bun izolator electric (dielectric), cum sunt PCB sau uleiul mineral.
Ca rezultat al descarcarilor electrice atmosferice ~i al cazurilor de supratensiune,
aparute ca urmare a defec~iunilor Tntreruptoarelor sau variatiilor de tensiune din liniile
de transmisie, Tn interiorul transformatoarelor se pot forma arcuri electrice. De obicei,
ele dureaza doar 0 frac~iune de secunda iar curentul este atat de mic Tncat varia~iile
deseori trec neobservate de catre releele de protectie ale sistemului electric. Aceste
fenomene de scurta durata ~i efectele lor negative pot fi eliminate sau mult reduse
prin descarcatoare potrivite, pozi~ionate Tn apropierea c1emelor bobinei primare a
transformatorul ui.
Identificarea transformatoarelor cu con~inut de PCB nu este 0 sarcina u~oara Tntrucat
de-a lungul timpului au fost produse multe tipuri de asemenea instalatii iar 0 buna
parte din ele continua sa fie utilizate Tn toata lumea. Din pacate, nu exista nici 0
metoda externa sigura de determinare a transformatoarelor cu PCB.
Majoritatea transformatoarelor utilizate au 0 construqie standard. Tn ultima perioada,
Tnsa, au fost proiectate transformatoare
complet ermetizate, fara robinete de
scurgere ~i posibilitate de acces - transformatoare
de tip CSP (Completely Self
Protected - complet autoprotejate). Argumentul pentru crearea lor a fost faptul ca
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PCB sunt foarte stabili ~i nu se degradeaza In timp, a~a cum 0 fac uleiurile obi~nuite,
ceea ce ar permite folosirea lor pe intreaga durata de viata a transformatoarelor
(s-a
dovedit, totu~i, ca acest lucru nu este In totalitate adevarat)
Tn afara de placile informative obi~nuite de pe transformatoare, multi producatori mai
pun pe utilaj ~i placute de identificare. ,A,ceste placute de identificatoare, de obicei,
spun ca transformatorul
contine PYROCLOR, ASKAREL, SOVOL sau arata un
numar de serie specific.
3.2.2. Condensatoarele
Deseori producatorul furnizeaza informatia privind tipul de lichid dielectric, pe placa
de identificare sau pe 0 eticheta separata care confirma ca continutu! este daunator
pentru mediu. Asemenea condensatoare nu mai necesita investigatii adaugatoare, In
mod sigur contin PCB ~i urmeaza sa fie tratate corespunzator.
3.3. Prelevarea probelor pentru determinarea
PCB
3.3.1. Pregatirea de prelevarea probelor
Se recomanda utilizarea unei truse pentru prelevarea probelor care sa contina
intregul set de echipament de baza necesar. Tn mod normal, probele lichide sunt
prelevate Tn recipiente de sticla, deoarece la 0 concentratie Inalta de PCB ace~tia pot
difuza prin peretii containerelor de plastic.
Recipientele pentru probe trebuie sa fie absolut curate. Daca probele urmeaza sa fie
transportate pe distante lungi trebuie utilizate recipiente rezistente la ~ocuri (noncasabile). Tn etapa de pregatire este important sa avem Tn vedere numarul minim de
probe necesar. Acesta depinde de tipul analizei.
Tabe/u/1 ..Numaru/ minim necesar de probe
Metoda
liter
/i
to
ml
30 ml, sticla

Ulei
10
ml sticla
Matricea
Containerul
Cantitatea
20
ml,

Cantitatile mentionate mai sus reprezinta valori minime. Tn cazul cand uleiul de
transformator trebuie sa fie analizat imediat va fi necesara 0 proba de minimum 500
ml de ulei. Ea va fi prelevata Intr-un recipient de sticla de 500 ml.
3.3.2. Reguli generale de prelevare a probelor
Principala sursa de erori analitice este procesul de prelevare a probelor. De aceea,
este absolut
necesar sa se tina cont de urmatoarele:
• Riscul contaminarii reciproce a probelor
Probele pot fi contaminate u~or una de la alta. Tn masura posibilitatilor, trebuie
folosite materiale de unica folosinta (hartie absorbanta, pipete, etc.), altele pentru
fiecare proba noua. Daca acest lucru nu este posibil, instrumentele folosite trebuie
curatate Tnainte de fiecare prelevare (este bine sa se foloseasca in acest scop
solventi organici, de exemplu, acetona) .
• Tncurcarea probelor
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Pentru a nu Incurca probele, este foarte important sa se eticheteze In mod clar
recipientele cu probe imediat dupa prelevare. Acela$i cod de identificare trebuie
trecut :=;;i
In raportul de prelevare a probelor.
• Raportui de prelevare a probelor
Raportul trebuie completat imediat. Daca acest lucru va fi lasat pe mai tarziu 0 parte
din informatie ar putea fi pierduta sau uitata.
3.3.3. Prelevarea probelor din condensatoare
Condensatoarele electrice sunt echipamente Inchise ermetic si nu exista acces direct
la uleiu! din interior. Daca informa\ia privind con\inutu! condensatorului lipse~te, unica
modalitate de a testa lichidul dielectric este de a fora 0 gaura In partea de sus a
containerului sau a taia izolatorul ~i a lua 0 proba de ulei, cu ajutorul unei pipete de
unica folosinta. Dupa 0 asemenea procedura, condensatorul nu mai poate fi utilizat
~i, fiind deteriorat, trebuie stocat In conditii speciale (de exemplu, Intr-un container
metalic). Din acest motiv, este recomandabil sa se ia probe doar din condensatoarele
scoase din uz. Cele aflate In exploatare fara informatii certe privind natura lichidului
dielectric, vor fi etichetate ca echipament suspect de contaminare cu PCB.
Dintr-un grup de condensatoare de aceea9i serie, este suficient sa se analizeze doar
doua. Se recomanda
analiza
unei probe combinate,
prelevata
din doua
condensatoare cu cele mai mici numere de serie. Se va opera cu multa precautie, in
cazul in care analiza indica prezenta PCB, chiar ~i intr-o concentratie mica. 0
asemenea contaminare poate sa fi avut loc In procesul de productie, de exemplu,
prin utilizarea acelora9i pompe pentru ulei mineral ~i ulei PCB. Tn a~emenea cazuri,
toate condensatoarele din aceea9i serie vcr trebui testate In laborator.
• Echipamentul personal de protectie (EPP)
Tn asemenea situatii, EPP necesar consta din manu~i ~i ochelari de protectie. Tn
timpul prelevarii unor probe singulare nu se impune 0 proteqie speciala a cailor
respiratorii. Daca se iau mai multe probe la intervale scurte de timp, se recomanda
masuri de proteqie reduse.
• Prelevarea probe lor din condensatoarele de dimensiuni mici
De obicei, In condensatoarele de dimensiuni reduse PCB nu sunt prezenti sub forma
unui lichid aflat Intr-un Inveli~ etan~ ci mai degraba sunt impregnati In straturile
izolatoare ale condensatorului. Din acest motiv, este imposibil sa iei proba cu pipeta,
printr-o gaura facuta In Inveli9. Echipamentul de protectie cuprinde manu~i, ochelari
de protectie ~i, In caz de conditii de ventilare slaba, 0 masca respiratorie
Condensatorul
se pune Intr-o tava metalica, se face 0 taietura circulara cu un
ferestrau de metal In partea superioara a lui, IElnga contacte. Dupa inlaturarea
varfului, se va scoate partea activa 9i se va lua (cu ajutorul unui instrument) circa 1
cm3 din straturile izolatoare 9i conductoare, transferate apoi Intr-un recipient de sticla
de 60 ml. Proba poate fi transportata astfel In laborator unde va fi pregatita 9i
analizata prin cromatografie cu gaze. Toate instrumentele 9i materialele care au fost
In contact cu condensatoarele vor fi curatate cu acetona sau vor fi eliminate ca
degeuri periculoase.
3.3.4. Prelevarea

probelor din transformatoare

• Masuri de securitate personala
Pentru a proteja pie lea ~i ochii se vor folosi manu9i 9i ochelari de proteqie.
• Locul de prelevare a probelor
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Probele pot fi prelevate de la robinetul de scurgere, in partea inferioara a
transformatorului.
Daca transformatorul a fost deconectat pentru mai mult de 72 ore
proba se ia de la fund, Tntrucat PCB au 0 densitate mai mare decat uleiul mineral.
Uneori garnitura (man~onul) robinetului poate incepe sa curga dupa deschiderea lui,
de aceea este bine sa avem 0 garnitura de rezerva Altfel, se pot preleva probe ~i
prin deschizatura superioara a transformatorului,
cu ajutorul unei pompe de mana
(pentru fiecare transformator
se va utiliza 0 alta pompa). Probele recoltate din
rezervorul de expansiune a uleiului nu pot fi intotdeauna considerate reprezentative,
intrucat uleiul din el nu circula ~i, prin urmare, nu se amesteca bine. De obicei,
probele din transformatoare se iau atunci cand acestea sunt Tn funqiune. Aceasta
impune cunoa~terea ~i respectarea masurilor de protectie ~i a regulilor de securitate.
• Marimea probei
Daca se prevede doar controlul continutului de PCB In ulei, se vor folosi recipiente de
sticla de 20 ml (In cazul cand testul se realizeaza chiar pe amplasament).
Daca
proba urmeaza sa fie transportata Tn alta parte pentru analiza, se vor folosi recipiente
de sticla de 30 ml care sunt mai rezistente. Daca se dore~te ~i controlul caliU3tii
uleiului, se vor folosi sticle de 500 ml.
Proprietarii transformatorului
pot folosi
procesul de testare a uleiului pentru PCB, pentru a control a 9i alii parametri ai
uleiului, in paralel, mai ales daca echipamentul a fost In exploatare de mult timp.
asemenea masura preventiva va permite evaluarea starii sale tehnice ~i va preveni
disfunqiile posibile, din cauza aciditatii sau umiditatii sporite. Analiza calitatii uleiului
poate fi intreprinsa doar Tn cazul cand testul PCB a ie9it negativ, altfel echipamentul
de laborator va fi contaminat cu PCB.

0

Prelevarea uleiului de transformator presupune urmatoarele operatiuni:
• punerea unei vas sub robinetul de scurgere a uleiului;
• Tnscrierea pe eticheta recipientului probei a aceluia9i numar/cod ca 9i pe forma
de inventariere;
•

scurgerea volumului necesar de ulei Tn recipientul pentru proba, Tn funqie de
tipul analizei,
• Tnchiderea cu grija a robinetului;
• aplicarea pe transformator a unei etichete cu acela9i numar/cod ca 9i pe forma
de inventariere 9i recipientul cu proba.
Eticheta va contine urmatoarea informatie:
• numarul de identificare;
• data prelevarii probei.
Daca se presupune 9i controlul calitatii uleiului, se vor Tntreprinde urmatoarele:
• scurgerea din robinet a1-2 Iitri de ulei, pentru a curata orificiul de scurgere de
particulele acumulate Tn acea zona;
• prelevarea unui volum necesar de ulei pentru analiza, respectiv de 0.5-1 litri;
• lasarea pentru sedimentarea particulelor 9i separarea apei a uleiul scurs timp
de 24 ore;
• prelevarea probei pentru analiza din stratul superior de ulei, folosind 0 pipeta;
• returnarea uleiului neutilizat Tnapoi Tn transformator, respectand procedurile de
secu ritate.
Toate degeurile trebuie sa fie eliminate Tntr-un mod ecologic
eliminare depinzand Tntotdeauna de rezultatele analizei.

rational,

metoda de
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3.3.5. Prelevarea probelor din transformatoarele scoase din uZ!j>i golite
Metoda prelevarii probelor din transformatoarele scoase din uz se va decide la fata
locului, Tn funqie de situatie Chiar daca u!eiul din echipament a fost pompat, 0
anumita cantitate de ulei de obicei ramane Tn interior, Tn urma scurgerii treptate de pe
partile solide ale transformatorului (Iemn, hartie izolatoare, etc) Cantitatea adunata
Tn acest fel la fundul instalatiei poate Tnsuma mai multi litri, 0 cantitate suficienta
pentru analiza dar insuficienta pentru a 0 scurge prin robinetul transformatorului,
Tntrucat stratul de ulei se afla mai jos de nivelul valvei de scurgere. In asemenea
cazuri, prelevarea probei se va face prin deschizatura din partea superioara. Pentru a
recolta proba de ulei de la fundul transformatorului
se vor utiliza tuburi rig ide (de
exemplu, sticla sau PE). Gradul de contaminare a transformatoarelor golite cu PCB
se poate dovedi mai Tnalt decat cel initial, din cauza fenomenului de extractie din
miezul $i de pe bobinele lor, Tntr-un volum limitat de ulei. Daca, totu~i, Tn interiorul
instalatiei nu a ramas deloc ulei, poate fi prelevat ~i analizat substratul solid din
asemenea analiza
partea activa a transformatorului (Iemn sau hartie izolatoare).
poate fi realizata doar Tn conditii de laborator, prin metoda cromatografiei cu gaze

0

3.4. Testarea preliminara a PCB !j>ianaliza de laborator
Metodele de analiza a PCB pot fi Tmpartite Tn doua categorii: metode specifice $i nonspecifice.
Metodefe specifice includ cromatografia cu gaze (GC) ~i mass-spectrometria
(MS)
care analizeaza molecule Ie specifice ale PCB.
Metode/e non-specifice identifica doar clasa compu~ilor, cum ar fi hidrocarburile
clorurate, la care se refera ~i PCB. Aceste metode includ sistemele de testare
preliminara a PCB Tn teren (cum este trusa CLOR-N-OIL), precum ~i analizorul de
camp L2000 OX.
In general, metodele specifice sunt mai exacte decat cele non-specifice dar, Tn
acela~i timp, ele sunt mai scumpe, dureaza mai mult, cer personal calificat ~i nu pot fi
folosite pe teren. Metodele non-specifice, mentionate mai sus, trebuie folosite cu
rezerve, din cauza incertitudinii rezultatelor ~i a potentialului lor Tnalt de poluare a
apei ~i aerului .
• Testul de densitate
Cea mai simpla cale de a verifica prezenta unor concentratii Inalte de PCB Tn uleiul
dielectric este testul de densitate: Tntr-o eprubeta de 10 ml se toarna apa ~i se
adauga lichid dielectric. Daca uleiul se a~eaza la fundul eprubetei Tnseamna ca
densitatea lui este mai mare decat 1. In asemenea caz nu exista nici 0 Tndoiala ca
concentratia PCB este destul de Tnalta. Daca stratul de ulei ramane la suprafata apei
se poate presupune ca acesta este ulei mineral, cu densitatea mai mica decat 1.
Totu~i, metoda are doar 0 valoare indicativa. Rezultatele ei trebuie verificate printr-o
metoda specifica. Prin urmare, metoda nu da 0 informatie definitiva privind
contaminarea cu PCB, pe de 0 parte, ~i duce la poluarea apelor, pe de alta parte, din
acest motiv, NU recomandam aceasta metoda .
• Metoda Beilstein

o

bucatica de oxid de cupru prins de 0 sarma de platina este introdusa Tn uleiul care
trebuie testat ~i expus In zona externa a unei flacari de gaz. Prezenta clorului va fi
indicata de culoarea verzuie sau albastra-verzuie a fiacarii (urmare a procesului de
volatilizare a clorurii de cupru) iar intensitatea ~i durata culorii depind de cantitatea de
clor prezenta. Aceasta metoda poate fi aplicata doar Tn conditii de laborator, de
personal calificat. Exista riscul formarii neintentionate a dioxinelor Tn procesul de
ardere.
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• Determinarea instrumentala a concentratiei de c10r
Determinarea
instrumentala
se bazeaza pe folosirea unor aparate de masurat
(ana!izoare) pentru stabilirea concentratiei de c!or Tn probe. Analizorul L2000DX
folose~te ace!ea~i reactii chimice ca ~i setul CLOR-N-O!L,
cu deosebirea
ca
utilizeaza un e!ectred special pentru masurarea centinutului de cler. Aparatu! peate
analiza probe de ulei dielectric, apa, sol ~i praf contaminat
Diapazonul de valori
masurate este de 2 - 2000 mg/kg, pentru probele de ulei. Analizorul L2000DX este
programat
cu coeficienti
de conversie
pentru principalii PCB ;;i majoritatea
pesticideler clorurate. Metoda poate aplica factori de corectie a rezu!tate!or, luand Tn
considerare eficienta extractiei, gradul de diluare ~i proba martoL
Analizorul L2000DX poate fi folosit Tn teren sau Tn laborator de catre persoane fara
pregatire tehnica speciala. Analiza unei probe de ulei dureaza circa 5 minute, astfel,
rezultatul devenind cunoscut aproape imediat iar echipeie care lucreaza Tn teren pot
lua imediat masuri (securizarea echipamentului,
izolarea zonei, excavarea solului
poluat), Tn cuno~tinta de cauza. La Tnceputul fiecarei zile aparatul trebuie calibrat
(operatia dureaza circa 2 minute). Dupa calibrare, este testata 0 proba martor, pentru
a stabili nivelul de fond, important pentru exactitatea masurarilor Tn diapazonul
concentratiilor scazute. Etapele de pregatire implica extractia substantelor organice
c10rurate ;;i tratarea probei cu un reagent de sediu, pentru a transforma substantelor
organice clorurate Tn cloruri. Ulterior, nivelul c1orurilor este masurat prin metoda
electrochimica. Se pot pregati mai multe probe Tn para!el, pentru a fi analizate odata;
masurarea propriu-zisa dureaza mai putin de un minut per proba. Un operator poate
testa circa 65 probe de ulei Tn 8 ore de munca.
3.4.1. Analiza prin cromatografie cu gaze
Metoda cromatografiei cu gaze presupune descempunerea unui amestec chimic Tn
substante componente ~i identificarea ;;i cuantificarea compu;;ilor care contin c10r
(inclusiv PCB), folosind un detector cu captare de electroni. Dupa timpul de retentie
specific Tn coloana cromatografica,
PCB pot ;;i deosebiti de alti compu~i c1orurati.
Identificarea fina Tn cadrul unui grup de substante foarte apropiate ca structura poate
fi facuta cu ajutorul mass-spectrometriei
care poate «recunoa~te}) bifenilii peliclerurati
individuali.
Deseori
apare
Tntrebarea daca
asemenea
analize
trebuie
orientate
spre
determinarea sumara a amestecurilor de PCB (de exemplu, grupul Aroclor) sau a
izomerilor individuali. In general, este de preferat varianta a doua: analiza izomerilor
are limite de detectare mai mici, permite 0 cuantificare mai exacta $i este mai
informativa. In afara de aceasta, ea permite analiza $i interpretarea mai u$oara a
amestecurilor
de PCB vechi, degradate ~i metabolizate. De asemenea, se pot
detecta astfel mai u$or interferentele cauzate de alte substante chimice. Totu~i,
metoda este una sofisticata $i trebuie sa se bazeze pe materiale de referinta
(standarde) de Tnalta calitate ;;i pe un program de asigurare a calitatii analitice bine
pus la punct
3.4.2. Procesul analizei
Pentru a economisi
resursele
;;i timpul este recomandata
folosirea testelor
preliminare, de fiecare data cand acest lucru este aplicabiL Nu trebuie uitat, Tnsa, ca
aceste metode indica prezenta c1orului, prin urmare, $i a tuturor compu$ilor clerurati
prezenti Tn proba examinata. Aceasta poate duce la rezultate fals pozitive Tn raport cu
PCB. Pe de alta parte, pericolul unor rezultate fals negative este nul, fiindca absenta
clorului Tn proba Tnseamna implicit ~i absenta PCB. Astfel, daca testul preliminar iese
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negativ (PCB<50 mg/kg) nu mai este nevoie de verificare printr-o alta metoda. Oaca,
Insa, testarea cu CLOR-N-OIL sau analizorul L2000 OX arata un rezultat pozitiv
(PCB>50 mg/kg) este nevoie Intotdeauna de verificarea lui prin cromatografie cu
gaze.
In asemenea cazuri, proba trebuie pastrata ~i transmisa spre analiza unui
laborator certificat. Daca rezultatele analizei cromatografice sunt semnificativ mai
mici decat testul preliminar, nu exista motive de ingrijorare. Testele non-specifice
sunt standardizate pentru Aroelor 1242, cu un continut de e10r de 42%. Tn consecinta,
analiza probelor cu izomeri PCB mai clorurati (de pilda, Aroclor 1260, cu un conti nut
de e10r de 60%) arata un rezultat mai mare decat concentratia reala a PCB. Testele
non-specifice sunt concepute astfel Tncat sa indice fara gre~eala prezenta e1orului.
De:,;i rezultatele fals pozitive obtinute prin teste preliminare
pot conduce la
necesitatea unor analize de laborator adaugatoare, asemenea teste pot aduce ~i
economii importante, mai ales In cazul cand exista putine surse de e1or, In afara PCB
(acesta este, de obicei, cazul uleiurilor de transformator). Tn acela:,;i timp, uleiurile
uzate din blocul-motor sau uleiurile de racire Intotdeauna cantin parafine e10rurate :,;i
aproape fiecare test non-specific produce rezultate fals pozitive. De aceea, atunci
cand sunt controlate pentru PCB asemenea uleiuri clorurate, se recomanda folosirea
analizei de laborator.
3.5. Baza de date
Informatia privind echipamentul cu continut de PCB ~i detinatorii sai, colectata pe
parcursul inventarierii nationale, urmeaza sa fie introdusa Intr-o baza de date. Baza
de date este un instrument indispensabil pentru gestionarea stocului de PCB din
Romania. Ea Ie va permite institutiilor abilitate sa controleze procesul de eliminare a
echipamentului
PCB, In raport cu termenii stabiliti, ~i sa aleaga solutii1e tehnice
optime pentru aceasta.
Fiecare Parte la Conventia de la Stockholm este obligat sa prezinte Conferintei
Partilor un raport privind progresele In eliminarea PCB, a data la 5 ani. Baza de date
este un instrument util de pregatire a acestui raport Baza de date nu trebuie sa fie
considerata (exelusiv) drept un sistem de stocare a informatiei; ea este un instrument
care va fi In permanenta actualizat, completat :,;i adaptat, pana cand ultimul
echipament cu continut de PCB nu va fi eliminat (anullimita 2028).
Baza de date se dezvolta cu ajutorul produsului Microsoft Access, ce functioneaza In
sistemul de operare Windows:,;i ca urmare, beneficiaza de toate avantajele aparute
odata cu utilizarea limbajului Visual Basic for Applications, ca mediu de programare.
Principalul formular al bazei de date (prezentat In Fig. 2) este desemnat sa ajute
utilizatorii sa ajunga la sectiunile bazei de date, In care informatiile despre
echipamentele inventariate pot fi afi~ate sau editate, fara a exista Tnsa posibilitatea
de a interveni sau modifica ceva (tabele, chestionare, formulare, rapoarte). Tn acest
fel se asigura integritatea bazei de date.
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Fig, 2 - Formularui principal ai bazei de date

3.6. Etichetarea echipamentului controlat
Tn timpul inventarierii, echipamentul
inspectat trebuie sa fie marcat cu semne
speciale, ca masura de precautie. Ca rezultat al analizarii probei de ulei sau a
examinarii placutei producatorului de pe un condensator, pe echipament se va aplica
o eticheta. Etichetele servesc pentru doua scopuri de baza: w;;ureaza separarea
corecta a echipamentelor In vederea eliminarii ~i In cazul unui incident, ajuta la
estimarea corecta ~i imediata a pericolelor, dupa culoarea pe care 0 poarta. 0
asemenea eticheta se va aplica pe toate echipamentele inventariate care au un
volum de peste 5 dm3.
3.7. Inspectarea amplasamentului potential contaminat
Inspectarea amplasamentului
are menirea sa identifice toate materialele care ar fi
putut fi contaminate de la echipamentul cu continut de PCB, In urma scurgerilor,
deversarilor, Incalcarii regulilor de explaatare ~i stocare sau incidentelor. Lacuri!e
care trebuie investigate includ suprafeteie dure (ciment sau pietri~) pe care a fast
amplasat echipamentul cu conti nut de PCB, podeaua din ateliere sau locurile de
stocare, solul Tn zona unor incidente din trecut sau a locurilor unde au fost
aruncate/abandanate
de~euri potential contaminate, etc.
Inspectarea Tntregului amplasament al companiilar paate fi privit ca etapa finala a
procesului de eliminare sau decontaminare a tuturor echipamentelor cu continut de
PCB, care Ii apartin. Inspectarea poate fi realizata ~i la scara mai mica, de exemplu,
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dupa eliminarea sau decontaminarea
unei singure piese de echipament.
caz, va fi controlata doar zona respectiva.

3.7.1. Registrul
echipamentului

zonelor

potential

contaminate

~i a locurilor

Tn acest

de stocare

a

Baza de date privind zone Ie contaminate cu PCB trebuie sa cuprinda toate locurile
potential contaminate, adica locurile Tn care s-au pastrat PCB sau a fost exploatat,
reparat sau stocat echipamentul cu conti nut de PCB. Trebuie, de asemenea, stabilit,
Tn ce locatii ~i conditii au fost utilizati PCB Tn trecut. 0 sursa utila de informatii, Tn
acest sens, pot fi
• arhivele companiei privind bilantul material sau documentele cu privire la
echipamentul utilizat Tn trecut;
• discutiile informative cu angajatii companiei care sunt sau au fost responsabi!i
de asigurarea tehnico-materiala
sau deservirea instalatiilor care puteau
contine PCB.
Subiectele discutiei trebuie sa cuprinda: tipul echipamentelor procurate, conditiile de
exploatare a lor, cazurile de Tnlocuire a uleiului, butoaiele cu PCB, locurile de stocare
a echipamentului,
atelierele, incidentele, etc. Informatia verbal a ~i scrisa trebuie
controlata vizual, la fata locului. Trebuie controlate urmatoarele:
• locurile de amplasare,
curente sau foste, ale echipamentului
potential
eontaminat eu PCB (Tn special, controlat terenul de sub echipament, pentru
urme de scurgeri);
• atelierele, actuale sau foste;
• locurile de stocare a echipamentului
potential contaminat cu PCB ;:;1 a
rezervelor de ulei dielectric, Tn prezent ;:;iTn trecut;
• locurile incidentelor (deversari, avarii, etc.);
• locurile de aruncare/plasare a de~eurilor.
Toate c1adirile Tn care se pastreaza echipament contaminat cu PCB vor fi mareate cu
o etieheta speeiala aplicata pe u~a imobilului.
3.7.2. Estimarea riscurilor
Tn seopul optimizarii aetiunilor ulterioare se recomanda estimarea riseurilor asoeiate
cu zonele enumerate Tn baza de date. Tntrebarile care trebuie puse Tn acest scop
sunt:
•
•
•
•

presupusa sursa de eontaminare este izolata sau poluarea continua?
eontaminarea pune Tn pericol sursele de apa potabila (apele subterane)?
locul este des frecventat de lucratori sau trecatori (zona rezidentiala)?
care este suprafata potential contaminata
~i masa/volumul
bunurilor Tn
pericol?
• stocarea: sunt materialele suspecte de eontaminare cu PCB, pastrate Tn
conditii adecvate (Tn butoaie sau lazi, acoperite, Tncuiate ~i separate de alte
bunuri) sau nepotrivite (fara izolare, Tn aer deschis)?
Locatiile care prezinta un risc sporit pentru oameni ~i mediu trebuie sa fie tratate eu
prioritate
3.7.3. Analiza
Tn etapa urmatoare presupunerea privind 0 posibila contaminare cu PCB trebuie sa
fie confirmata sau infirmata prin rezultatele probelor prelevate la fata locului. Este
important sa se aiba Tnvedere ca, chiar daea proba prelevata din locul unei deversari
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de ulei nu confirma prezenta PCB, este foarte probabil ca ea sa contina hidrocarburi,
care reprezinta ~i ele un rise pentru mediu ~i trebuie sa fie tratate ca atare.

3.7.4. Gradul de contaminare
Dupa confirmarea
faptului contaminarii
unei locatii cu PCB urmeaza sa se
stabileasca gradul sau de poluare, prin analiza probelor prelevate pe teren. In afara
de aceasta, trebuie sa fie c1arificati ~i un ~ir de alti factori cum sunt accesibilitatea
locului pentru ma~ini ~i mecanisme, conexiunile la reteaua de apa ~i energie
electrica, etc. Pe baza informatiei obtinute poate fi pregatit planul de decontaminare
a locului.

CAPITOLUL

IV

4. Managementul PCB
4.1 Planul de management al PCB
Avand In vedere pericolul prezentat de PCB fiecare detinator de echipament care
contine PCB urmeaza sa elaboreze un plan de management al acestor substante
care trebuie sa cuprinda Intregul lor ciclu de viata (utilizarea, manipularea, pastrarea
~i eliminarea). Un plan de management al PCB include urmatoarele componente:

4.1.1 Desemnarea persoanei responsabile
Fiecare companie trebuie sa numeasca 0 persoana/reprezentant

(sau cateva, In
functie de marimea companiei),
responsabil(a)
de implementarea
procedurilor
des~rise mai jos. In cazul unui incident cu implicarea PCB aceasta persoana va
conduce procedurile de interventie In situatii exceptionale.

4.1.2 Instruirea personalului
Personalul trebuie instruit periodic In domeniul pericolelor pe care Ie prezinta PCB
pentru oameni ~i mediu ~i a masurilor de securitate. Trebuie sa se ia masuri de
prevenire a contaminarii
neintentionate
a transformatoarelor
(de exemplu, prin
adaugarea uleiului a carui calitate nu a fost controlata) ~i masurile necesare In caz de
situatii exceptionale.

4.1.3 Inventarierea
Tot echipamentulln
functiune sau scos din uz care ar putea contine PCB trebuie sa
fie controlat. Echipamentul testat trebuie sa fie etichetat corect.

4.1.4 Baza de date privind zonele contaminate cu POP
Rezultatele inventarierii PCB vor fi vizualizate In baza de date privind zonele
contaminate cu POP. Companiile mari ~i autoritatile de mediu se vor putea folosi de
acest instrument pentru planificarea eliminarii echipamentului In viitor ~i pentru a lua
rapid decizii In cazul unui incident.

4.1.5 Planul de intretinere a echipamentului

PCB

Lucrarile de Intretinere a echipamentului PCB trebuie efectuate
toate activitatile trebuie notate Intr-un registru.

4.1.6 Planul de prevenire !?i control al deversarilor!?i

cu regularitate,

iar

al masurilor de remediere

Informatiile privind un asemenea plan sunt prezentate la punctul 4.2.
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4.1.7 Planul de eliminare
sau
Echipamentul ~i de~eurile care contin PCB urmeaza sa fie decontaminate
eliminate doar de companii autorizate Tn acest sens de catre autoritatile competente
pentru proteqia mediului (daca asemenea companii exista) sau de companii straine
care acorda asemenea servicii. Procesul de decontaminare
sau eliminare a
echipamentului cu conti nut de PCB este, de obicei, unul foarte complex ~i, din acest
motiv, este recomandabil sa se desfa~oare Tn baza unui plan de eliminare amanuntit.
Trebuie sa contina datele decontaminarii sau eliminarii fiecarei unitati de echipament
~i costul acestor actiuni, inclusiv costul echipamentului nou de Tnlocuire. Detinatorii
echipamentului
PCB trebuie sa prezinte pia nul de management al PCB spre
aprobare autoritati competente pentru protectia mediului.
4.2 Planul de prevenire l?i control al deversarilor ~i al masurilor de remediere
Scopul elaborarii unui plan de prevenire ~i control al deversarilor ~i al masurilor de
remediere este de eliminare sau minimizare a potentialului risc provenit de la
deversarile
PCB care pot interveni Tn urma lucrarilor
la statiile electrice.
Reprezentantul companiei pentru PCB va fi responsabil de implementarea corecta a
urmatoarelor componente:
4.2.1 Prevenirea
Toate Tncaperile Tn care este instalat echipamentul cu continut de PCB vor fi marcate
prin aplicarea unei etichete pe partea exterioara a u~ii. Se interzice utilizarea sau
pastrarea transformatoarelor cu PCB Tn locuri unde aceste substante ar putea intra Tn
contact cu produsele alimentare
sau rezervele de furaj pentru animale. De
asemenea,
este
interzisa
stocarea
materialelor
inflamabile
Tn apropierea
echipamentului sau de~eurilor cu continut de PCB.
4.2.2 Controlul
Sub fiecare transformator trebuie instalat un sistem de captare/colectare a uleiului, Tn
scopul prevenirii dispersarii PCB Tn mediu, Tn caz de scurgere. Solutia cea mai buna
este un vas de metal sub transformator, de~i bordurile de beton sau caramida Tnjurul
instalatiei sunt ~i ele 0 varianta acceptabila, atata timp cat bazinul format este etan~
iar volumul pe care TI poate Tnmagazina este mai mare decat volumul uleiului Tn
transformator. Piesele uzate, echipamentul scos din uz ~i alte de~euri contaminate cu
PCB vor fi pastrate Tn butoaie sau vase de metal.
Podeaua
atelierelor
pentru
activitati
cum
sunt
golirea
sau
demontarea
transformatoarelor
trebuie sa fie impermeabila ~i u90r de decontaminat (Tnveli9
epoxidic). Pragurile trebuie sa fie ridicate, pentru a preveni dispersarea PCB Tn
mediu, Tn caz de scurgere accidentala.
4.2.3 Masurile de remediere
Planurile pentru situatii exceptionale trebuie sa fie afi9ate Tn locuri vizibile, langa
echipamentul cu continut de PCB. Pentru a putea reactiona imediat la incident se
recomanda pastrarea materialelor 9i instrumentelor necesare (manu9i de protectie,
vas colector, instrumente, materiale absorbante, etc.) Tntr-un loc u~or accesibil. Locul
acestor depozite poate fi indicat Tn registrul PCB, pentru a interveni rapid Tn caz de
urgenta.
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~. Intretinerea echipamentului cu continut de PCB
Intre'inerea echipamentului
trebuie sa fie conforma cu procedurile prescrise de
producator ~i standardele nationale corespunzatoare. In continuare, sunt prezentate,
la modul
general,
elementele
cheie
ale Tntre'inerii
transformatoarelor
~i
condensatoarelor care contin PCB.
5.1 Bunele practici de lucru
In timpul efectuarii lucrarilor de repara'ie (u~oara) ~i Tntre'inere a echipamentului care
contine
PCB urmeaza sa fie luate urmatoarele masuri de precau'ie/securitate,
pentru a
proteja personalul ~i mediul:
• va fi evitat contactul direct Tntre materialele contaminate cu PCB si piele, prin
folosirea manu~i1or ~i ochelarilor de proteqie. In func'ie de tipul de'lucrari vor fi
folosite ~i alte elemente de protec'ie, cum sunt costumele de protec\ie chimica
sau ma~tile respiratorii (echipamentul personal de protec'ie);
• zona de lucru trebuie sa fie bine venti lata;
• deversarile vor fi prevenite prin utilizarea unui vas colector sau a unei prelate
de plastic;
• orice contact al PCB cu flacara deschisa sau orice alta sursa de caldura

•

•

(peste 300°C) vor fi evitate cu orice pret, din cauza riscului formarii dioxinelor
~i furanilor;
toate instrumentele ~i materialele de lucru utilizate care au fost Tn contact cu
PCB vor fi eliminate Tntr-un mod ecologic ra'ional, ca de!?euri contaminate cu
PCB, sau urmeaza sa fie decontaminate folosind un solvent potrivit (acetona
tehnica). Unicele materiale care pot fi decontaminate
sunt otelul, sticla !?i
ceramlca;
operatiunile care implica scurgerea uleiului, rebobinarea, etc. pot fi efectuate
doar de companii autorizate pentru acest tip de lucrari de autorita'ile nationale
competente.

5.2.1 Controlul vizual
De'inatorii transformatoarelor care contin PCB trebuie sa Ie supuna controlului vizual
la fiecare trei luni. Datele inspectarii trebuie introduse Tn registrul respectiv. In special,
trebuie examinate urmatoarele:
•
•
•
•

petele de ulei de langa echipament;
urmele de ulei de pe echipament (sudurile, garniturile, supapele, etc.);
locurile defectiunilor majore sau a avariilor;
etan!?eitatea vasului colector.

5.2.2 Scurgerile din transformator
Din moment ce s-au detectat scurgeri dintr-un transformator, trebuie gasite cauzele
acestora ~i pregatite masurile de remediere. De cele mai multe ori, scurgerile au loc
din cauza deteriorarii garniturilor ~i plombelor etan!?e De obicei, acestea pot fi
reparate fara a afecta corpul transformatorului.
Totu!?i, asemenea lucrari trebuie
Tncredin,ate doar lucratorilor experimentati, care cunosc riscurile lucrului cu PCB.
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Situatia devine mai serioasa atunci cand scurgerile au loc din cauza deteriorarii
accidentale
a structurii metalice a transformatorului.
Tn asemenea cazuri se
recomanda oprirea scurgerii prin aplicarea temporara a unei paste izolatoare ~i
plasarea unui vas colector sub locul scurgerii. Tntrucat aceasta solutie este una
temporara, urmeaza ca instalatia sa fie reparata cat mai repede posibil. Scurgeri!e
mai pot fi cauzate de degradarea lenta a lichidului racitor, care spore~te capacitatea
sa coroziva. Daca coroziunea este deja in stare avansata, producand scurgeri,
transformatorul' respectiv trebuie etan~eizat imediat cu pasta izolatoare, scos din uz
cat mai repede posibil ~i inlocuit cu un transformator nou.
5.2.3 Nivelul uleiului in transformator
Majoritatea transformatoarelor
au dispozitive
care permit controlul (direct sau
indirect) al nivelului de ulei. Tnainte de a adauga ulei pentru restabilirea nivelului
scazut, este foarte important sa se controleze continutul de PCB in transformator ~i
Tn uleiul de adaugat, pentru a evita 0 posibila contaminare.
5.2.4 Indicatorul de temperatura
Indicatorul arata temperatura lichidului dielectric Tn transformator. Temperatura prea
inalta indica 0 supraincalzire a transformatorului, posibil din cauza pierderii lichidului
dielectric. Trebuie imediat luate masuri pentru determinarea cauzei supraTncalzirii,
Tntrucat functionarea instalatiei Tntr-un regim de temperaturi prea Tnalte duce rapid la
deteriorarea materialelor izolatoare ale transformatorului.
5.2.5 Indicatorul de presiune-vacuum
Acest indicator masoara modificarile de presiune Tn spatiul dintre lichidul dielectric ~i
capacul rezervorului. Presiunea prea inalta semnaleaza ca este posibil sa fi avut loc
scurt-circuite ~i arcuri electrice. Tn asemenea cazuri, trebuie realizat cat mai degraba
un test de performanta a transformatorului.
Presiunea prea mica indica un nivel
scazut al lichidului dielectric. Trebuie imediat luate masuri de identificare a cauzei
pierderilor de ulei.
5.2.6 Coroziunea rezervorului ~i a radiatorului
Starea rezervorului ~i a radiatorului trebuie controlata cu regularitate, Tntrucat acestea
sunt susceptibile de coroziune. Portiunile afectate trebuie curatate pana la metal ~i
vopsite.
5.2.7 Testele de performanta
Transformatoarele
trebuie controlate periodic, pentru a detecta posibile devieri de la
regimul normal de functionare a instalatiei, care implica riscuri. Tntre altele, trebuie
controlate urmatoarele caracteristici:
•
•
•

functionarea tuturor dispozitivelor de protectie;
parametrii electrici ai transformatorului;
calitatea uleiului (teste fizice ~i chimice).

5.3 Intretinerea condensatoarelor care contin PCB
Controlul vizual este u~or de realizat ~i poate fi realizat oricand este necesar.
permite detectarea urmatoarelor probleme la condensatoare:
• scurgerile din containerul condensatorului;
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umflarea sau deformarea
oxidarea containerului;
murdarirea mufelor.

condensatorului;

In primele doua cazuri, condensatoarele trebuie imediat scoase din uz si eliminate
intr-un mod ecologic rational. Controlul vizual trebuie suplimentat prin exam,nari
tehnice, care cer un personal calificat. Frecventa acestora deplnde de starea
echipamentului (eel putin 0 data pe an).
5.4 Lichidele de substitutie
U!eiuri!e cu PCB din transformatoare

au fost deseori inlocuite

CLi

uleiuri minerale

obi~nuite sau cu alte lichide de substitutie.

CAPITOLUL
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6. Masurile de securitate
6.1 Expunerea la PCB
Exista trei cai principale de patrundere a PCB in organismul uman: prin stomac f?i
in te stin, prin piele f?iprin pfamfmi.
6.1.1 Sistemul digestiv
mica parte din PCB este absorbita prin hrana pe care 0 consumam. In timpul
lucrului cu echipament
contaminat
cu PCB ~i materiale contaminate
trebuie
respectate
cateva reguli simple, pentru a preveni absorbtia
unor cantitati
semnificative de PCB:

o

•

alimentele nu trebuie pastrate sau consumate in apropierea echipamentului
care contine PCB sau a materialelor contaminate;
• dupa lucrul cu asemenea echipamente
sau materiale, trebuie neaparat
necesara spalarea mainilor cu apa calda ~i sapun.
6.1.2 Pielea
Pielea este calea principala de patrundere a PCB in organism, intrucat ea absoarbe
rapid aceste substante. De aceea, este important sa se evite contactul direct al PCB
cu pielea. Pentru a proteja pielea de contactul cu PCB trebuie folosit echipamentul
personal de protectie potrivit.
6.1.3 Respiratia
PCB nu sunt foarte volatili, de aceea atunci cand se lucreaza cu cantitati mici de
bifenili policlorurati iar spatiul este bine ventilat, pericolul de absorbtie a lor prin aer
este neglijabil. Daca, insa, exista 0 deversare importanta de ulei cu PCB, se vor
folosi ma~ti respiratorii cu filtru pentru vapori organici ~i praf. PCB se absorb pe
particulele de praf, de aceea In situatiile cand exista 0 asemenea posibilitate (de
exemplu, cand se ia 0 proba de beton contaminat), se va purta 0 masca respiratorie
cu filtru pentru vapori organici ~i praf. Purtarea ma~tii respiratorii cu filtru pentru
vapori organici ~i praf este obligatorie in situatiile unor deversari majore de ulei sau a
lucrarilor care implica aparitia prafului contaminat.
6.2 Echipamentul personal de protectie
Alegerea echipamentului de proteqie potrivit depinde in mare masura de sarcinile
impuse ~i de riscurile care reies din acestea.
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Tabelul 2: Echipamentul personal de protec(ie
Sarcina

Echipamentul personal de protectie
Manu~i (vinil sau nitril, nu latex)
Masca respiratorie u~oara (filtru A2P2;
op\ional, filtru pentru vapori organici si
particule)
I-------·---·.--·--·-··-----··-----r---------····--·---Prelevarea probelor din condensatoare
Manu~i (vinil sau nitril, nu ..
latex)
--.-..---.--- ..-..
Ochelari de protectie, doar la deschidere
sau sfredelire
Prelevarea probelor de ulei sau sol

Masca respiratorie u~oara (filtru A2P2;
filtru pentru va pori organici ~i particule)
car<3mida
perforare) de
Prelevarea (prinprobelor

beton

sau

I

_
scurgeri)
Demontarea

condensatoarelor

(fara

r

Manu~i
Ochelari de
depiele
protec\ie, la sfredelire
Masca respiratorie u~oara (filtru A2P2;
filtru pentru va pori organici ~i particule)
£.rotE:::@reaurechilor (Ia sfredelireL
_
Casca de lucru
Costum
Cizme de cauciuc metalizate
Manu~i de pie Ie

curg)
Demontarea

(care I Cizme
Costum dedecauciuc
protectiemetalizate
chi mica (Tyvek)
Manu~i (neopren)
Masca respiratorie u~oara (filtru A2P2;
filtru pentru vapori organici ~i particule)
Activita\i
de decontaminare
(alegerea
Costum de protec\ie chi mica (Tyvek)
echipamentului de protectie In func\ie de Cizme de cauciuc metalizate
tipul contaminarii 9i volumul de lucru)
Manu9i de protec\ie (pentru lucrari grele)
Masca respiratorie, u~oara sau completa
(filtru A2P2; filtru pentru vapori organici ~i
particule)
Casca (daca este necesar)
Protejarea urechilor (daca este necesar)
condensatoarelor

La prelevarea probelor de ulei, se vor folosi manu~i de unica folosin\a de nitril sau
vinil Nu se vor folosi manu~i de cauciuc (latex sau butil) Intrucat PCB pot patrunde
prin ele.
6.3 Protectia mediului
Tn timpullu~rului cu PCB, trebuie luate toate masurile necesare de precautie pentru a
preveni contaminarea mediului.
Tn timpul prelevarii probelor de ulei sau material poten\ial contaminat cu PCB, trebuie
evitate pierderea sau Impra~tjerea materialului recoltat. Se recomanda utilizarea unui
covora~ absorbant, daca este nevoie. Toate materialele de lucru trebuie sa fie
cura\ate cu acetona sau eliminate ca de~euri periculoase, inclusiv echipamentul
personal de protectie. Doar metalul ~i sticla pot fi cura\ate total; lemnul, materialele
sintetice, masele plastice nu pot fi cura\ate ~i trebuie eliminate ca de~euri
periculoase.
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Daca Tn timpul inventarierii se identifica echipament care curge sau este Tn stare
tehnica proasta, trebuie luate masuri pentru oprirea scurgerilor
si prevenirea
raspandirii contaminarii. In zonele cu deversari de PCB, zona conta~inata
trebuie
delimitata ~i Tmprejmuita, daca e posibii Hainele ~i Tnd\ltamintea vor fi schimbate la
intrarea Inlie~irea din zona contaminata, Tntr-un loc desemnat pentru acest lucru.
Scurgerea trebuie oprita, de exempiu, utilizand pasta izoiatoare. Dupa aceasta,
echipamentul care curge trebuie plasat Tntr-un vas colector (daca este scos din uz).
AIHel, locul trebuie Tnconjurat cu material absorbant ~i trebuie luate masuri urgente
pentru Tnlocuirea sa.
In cazul scurgerilor din echipamentul
deteriorat, deversarile necontrolate vor fi
prevenite prin utilizarea unui vas colector, ca 0 prima masura. Scurgerile mici trebuie
oprite ~i locurile lor izolate. Pe parcursul lucrarilor trebuie folosit echipamentul de
protectie potrivii. De aceea este bine sa existe Tntotdeauna la Indemana materialele
necesare (vas colector, manu~i, material izolant), Tn apropierea instalatiiior Tn cauza.
Solul sau betonul vizibil contaminate trebuie sa fie Tndepartate cat mai repede posibil,
pentru a evita contaminarea
ulterioara. Suprafata obiectelor (vehicule, trotuare,
cladiri, etc.) trebuie curatata cu ajutorul materialelor absorbante ~i a solventilor.
Eficienta curatarii va fi controlata prin testarea analitica a suprafetelor respective.
Materialele folosite vor fi plasate Tn containere Inchise, pentru eliminare ulterioara.
CAPITOLUL

VII

7. Masurile luate in situatii exceptionale ~i actiunile de decontaminare
7.1 Masurile urgente luate in cazul unor "incidente reci"
Scurgerea
PCB dintr-o instalatie Tn mediu este definita ca «incident rece».
Incidentele
reci pot fi cauzate
de deteriorarea
mecanica
neintentionata
a
tuburilor/placilor radiatorului sau de coroziunea peretilor transformatorului.
Deversari
pot sa aiba loc ~i In timpul scurgerii uleiului din transformator sau a manipularii
rezervelor de ulei stocate. In asemenea cazuri, se vor lua urmatoarele masuri:
•

•
•
•

•

•

chemarea imediata a grupul de interventie pentru incidente chimice, daca
cantitatea
de PCB scursa din echipament
este mare ~i exista riscul
contaminarii mediului. Daca exista Indoieli In privinta continutului de PCB In
uleiul varsat, acesta va fi tratat ca ulei contaminat, pana la proba contrarie;
informarea
medicului de garda ~i echiparea grupului de interventie cu
echipament personal de protectie potrivit;
deconectarea
instalatiei Tn cauza de la reteaua electrica ~i controlarea
conexiunii cu pamantul;
limitarea Tmpra~tierii uleiului prin oprirea scurgerii ~i colectarea uleiului scurs
utilizand materiale absorbante (nisip, rumegu~ sau ciment) sau pomparea In
alte recipiente. Daca este posibil, se plaseaza un vas colector sub locul
scurgerll;
luarea de masuri de prevenire a contaminarii apelor cu PCB prin blocarea
canalelor de drenaj $i a tevilor care duc spre cursuri de apa sau bazine
acvatice. In afara de aceasta, trebuie luate masuri pentru ca apele pluviale sa
nu patrunda In zona contaminata. Trebuie avut Tn vedere ca poluarea apelor
cu PCB poate sa nu fie vizibila: aceste substante sunt mai grele ca apa ~i de
aceea nu formeaza 0 pelicula uleioasa la suprafata ei;
Pentru a controla accesul
Tngradirea ~j marcarea zonei contaminate.
oamenilor
~i circulatia materialelor
Tn/din zona contaminata,
Tn scopul
prevenirii poluarii zonelor curate, va fi amenajat un cort compartimentat.
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•
I)

•

I)

Echipamentul personal de protectie va fi imbracat/lasat in cort de fiecare data
cand se intra in/se iese din zona contaminata;
Tn zona eontaminata, se solieita atentie la tal pile incaltamintei.
Ele trebuie
mentinute curate pentru a nu contribui la dispersarea poluarii;
podeaua contaminata trebuie sa fie seoasa eat mai repede posibil, pentru a
preveni Impra9tierea petei de poluare;
evacuarea oamenilor din toate Incaperile/constructiile
afectate, deconectarea
sistemului de ventilare, Inchiderea u9i1or 9i ferestrelor; daca incidentul a avut
loc In spatiu Inchis;
se informeaza autoritatile competente asupra tuturor detaliilor despre incident
astfelTncat populatia sa poata fi anuntata, in caz de necesitate (de ex., In caz
de contaminare a surselor de apa potabila).

7.2 Masurile urgente luate in cazul unor "incidente fierbinti"
Incidentele implicand echipamentul contaminat cu PCB pot fi urmarea unor scurtcircuite sau a unor incendii izbucnite In apropierea instalatiilor In cazul unui «incident
fierbinte», temperatura In echipament depage9te punctul de fierbere al PCB (circa
300°C).
Chiar daca incidentul este unul restrans 9i de foarte scurta durata (de exemplu, un
scurt-circuit), Tn rezultatul sau pot fi emi9i vapor! de PCB 9i furani (substante foarte
toxice). Daca PCB intra Tn contact cu oxigenul (incendiu) se formeaza nu doar furani,
dar 9i dioxine (la fel de toxice).

7.2.1 lncidentele provocate de malfunctiile echipamentului
Cel mai mare pericol II reprezinta
~curt-circuitele
(arcurile electrice). Intr-un
condensator,
acestea pot provoca cre9terea temperaturii pana la mii de grade
Celsius, In cateva fractiuni de secunda. Malfunctiile de acest fel apar In primul rand
In condensatoare.
Caldura provoaca cre9terea brusca a presiunii In echipament,
ceea ce duce la explozie. Aceasta Impra9tie Tn jur 0 masa viscoasa, de culoare
neagra - PCB cu negru de carbon. Din cauza temperaturii Tnalte se formeaza PCB Tn
stare gazoasa 9i furani. Ace9ti vapori pot depune pelicule uleioase vlscc:ase pe
armaturi, podea 9i pereti, chiar la distanta de locul unde a avut loc incidentu!. In acest
caz trebuie avute Tnvedere urmatoarele:
•
•
•

echipamentul personal de protectie trebuie sa includa numaidecat protectia
respiratiei;
Tncuierea imediata a Tncaperii 9i oprirea circulatiei aerului prin Tnchiderea
gaurilor de ventilare, daca e posibil;
evacuarea oamenilor din toate Tncaperile aflate Tn perico!.

7.2.2Incendiile
Incendiile cu implicarea transformatoarelor
sau a condensatoarelor sunt foarte rare.
Cauzele unor asemenea incidente sunt, de obicei, externe (incendii In apropierea
echipamentului electric). In timpul unui incendiu, exista pericolul descompunerii PCB,
sub influenta caldurii 9i oxigenului. In rezultat, se formeaza acid clorhidric, furani 9i
dioxine.
Ordinea masurilor care trebuie luate In caz de incendiu este urmatoarea
•

apelarea imediata a serviciul de pompieri ~i descrierea amanuntita a situatiei,
astfel Incat sa poata fi folosit echipamentul potrivit pentru operatiile de stigere
a focului. Daca exista dubii In privinta existentei PCB In instalatii1e incendiate,
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"

se va considera ca ele contin PCB, pana la proba contrarie. Apelarea imediata
a pompierilor poate reduce impactul negativ al incidentului;
informarea medicului de garda ~i echiparea grupului de interventie cu
echipament personal de protectie potrivit Echipamentul de proteqie propus la
punctul 6.2 nu este suficient pentru zonele unde au avut ioc emisii de dioxine
~i furani. Drept urmare, grupul de interventie se va apropia de zona de pericol
doar daca acest lucru este absolut necesar;

•
••

deconectarea instalatiilor de la reteaua electrica;
izolarea ermetica a tuturor Incaperilor din clad ire ~i deconectarea sistemului
de ventilare;
• evacuarea oameniilor din toate Incaperile In cauza, precum ~i din constructiile
aflate pe direqia vantului;
• informarea autoritati1or competente ~i raportarea tuturor detaliilor despre
incident, astfellncat populatia sa poata fi anuntata, In caz de necesitate;
• Ingradirea zonei contaminate f?i controlarea stricta a accesului In zona Vor
avea acces doar cei purtand echipament personal de protectie adecvat Atunci
cand se delimiteaza zona, se va lua Tn considerare directia vantului.
Instructiunile pentru pompieri trebuie sa inciudEl:
• utilizarea C02 pentru combaterea focului;
• utilizarea apei doar pentru racirea locului operatiei;
• Tn cazul utilizarii apei, se va evita scurgerea acesteia In sistemul de canalizare
sau In apele de suprafata prin pompare;
•• considerarea hainelor ~i echipamentului de protectie care a intrat Tn contact cu
PCB sau cu produsele de descompunere
(funinginea) ca de~euri toxice ~i
eliminate prin metodele corespunzatoare.
7.3 Primul ajutor in cazurile de contact cu PCB
Tabelul de mai jos generalizeaza
actiunile imediate care trebuie luate dupa
expunerea la PCB. Tn afara de acestea: se impune consultarea obligatorie a unui
medic.
Tabelul3:

Masurile de prim ajutor

Tipul expunerii
minute, tinandu-i
deschisi
consultati
imediat larg
medicul

Masurile
Spalati
bine
cu
apa
sapun
Scoateti
persoanele
atinse
aer altceva,
liber
ochii
cuapa,
apa si
calduta
timp
de 15
Clatiti
gura
cu
nu
beti In
nimic

7.4 Decontaminarea dupa incidente
7.4.1 Evaluarea incidentului
Tn caz de incident, detinatorul echipamentului trebuie sa incerce 0 prima evaluare a
situatiei, luand Tn calcul urmatoarele informatii:
• existenta de PCB Tn echipamentele In cauza;
• concentratia PCB (din eventuale analize precedente);
• gradul estimat de contaminare cu PCB sau cu dioxine/furani;
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• existenta norilor mari de fum, depuneri de funingine;
•• conditiile meteo: directia ~i viteza vantului, ploaie, ninsoare;
•• gradul de afectare al apelor subterane sau sistemul de evacuare a apelor de
suprafata;
•• caile de acces utilizate pentru operatiunile de stingere a focului (dispersarea
poluarii);
• perioada ~I locatia unde a avut loc incidentul (ordinea exacta a evenimentelor);
Daca incidentul a avut loc Tn Tncapere, trebuie clarificat daca sistemul de ventilare
lucra ~i daca/cand a fost deconectat Trebuie facuta lista tuturor persoanelor care au
fost Tn contact cu PCB sau cu fumul degajat (pentru asistenta medicala, Tn caz de
necesitate). Evaluarea incidentului, realizata ulterior de speciali~ti, depinde In mare
masura de calitatea informatiilor prezentate mai sus.
7.4.2 Metodele de decontaminare
Metodele de decontaminare
depind de extinderea
concentratia poluantilor :;;i de materialul contaminat
etc.).

petei de poluare, de tipul ~i
(beton, so!, ceramlca, plastic,

Tabelul 4: Metodele de decontaminare

---

Materialul
cand
eand
utilizand
cadrul
SC
Metoda
metalice
SC
SC
I Se
netratat,
decoperteaza,
pana
Se
decoperteaza,
pEma
scade
sub
limita
de
50
Folositi
aspiratoare
industriale
eu
filtre
potrivite
cu solventi,
absorbanti,
----Curatati
cu
solventi
$tergeti
Spalati
$tergeii
eu
repetat
repetat,
apa
sau
podeaua,
folosind
Tnlaturati
folosind
solventi,
tencuiala
dupa
dupa
care
$tergeti
repetat,
folosind
sOlventi,
dupa
care
50 mg/kg
concentratia
scade
sub
limita
de
50
mq/kq
mg{kiL-. curatati
___
mg/kq
~i
curaiarea
umeda
a
podelei
care
curatati
utilizand
absorbanii,
pana
cand
curatati
utilizand
absorbanti,
pElna
cand
:;;icuratarea
tavanului
mg/kg
mg.i!sa._____
IN

I

I

IN

pana scade sub limita de 50

N
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I Curatati sau Tnlaturati. In functie de concentratie
I Oemontati
~i curatati cu solventi
,,,_.,,.,,-I
---,-",--,---,de
'plastic I SC
.
Elemente
SC I iiCUri3tati
cu solventi
I
~--'-----'
~IN
Tndepartati
stratul de la suprafata
IIN
Tnlocui\i
(materiale izolatoare, etc)
I
I[Inlaturati,
I ~i cantitate
'"
,

i

'_~_"m'

~---_.

A

SC: concentratie
vizibila.
IN: concentratie
adeziva.

scazuta,

uscat,

Tnalta, pelicula

fara funingine
uleioasa

vizibila,

adeziva,

fara

deversari,

pelicula

ba!toace,

uleioasa
funingine

Alegerea solventilor sau substantelor de curatat potrivite se realizeaza Tn functie de
situatia concreta. Pentru a curata funinginea,
praful ~i materiale similare se
recomanda utilizarea acetonei tehnice. Lichidarea urmarilor deversarilor se face eel
mai bine cu agenti de curatat biodegradabili. Solul sau betonul contaminat vizibil
trebuie Tnlaturat, pentru a evita Tmpra~tierea poluarii. Suprafetele obiectelor (vehicule,
trotuare, constructii, etc.) vor fi mai Tntai ~terse de ulei cu materiale absorbante ~j
ulterior vor fi curatate cu solventi sau cu detergenti biodegradabili. Oupa curatat,
suprafetele vor fi testate analitic. Procesul de decontaminare trebuie sa fie repetat,
pana cand nivelul de contaminare scade sub valoarea limlta aplicabila (50 mg/kg).
Oaca procedura nu se Tncununeaza cu succes, structurile respective vor trebui
eliminate sau demontate. Oeversarea uleiurilor PCB In apele de suprafata pune
probleme serioase de decontaminare. Odata ce PCB In stare pura au 0 densitate mai
mare decat a apei, ei vor migra la fundul apelor ~i pentru a Ie curata va fi nevoie de
dragarea sedimentelor contaminate.
7.4.3 Protectia lucratorilor ?i a mediului
In cazurile de poluare serioasa, zona contaminata trebuie izolata cu ajutorul unui cort
care sa cuprinda Intreaga zona. Un asemenea cort trebuie sa izoleze locul de vant ~i
precipitatii, sa previna raspandirea prafului ~i sa asigure controlul accesului printr,un
sistem de compartimente. Astfel, personalul va putea intra Tn zona contaminata doar
prin acest sistem ~i doar echipat cu mijloace de proteqie personala. In cort se
instaleaza un sistem de ventilare special care colecteaza ~i filtreaza (filtru de carbon
activat) praful ~i particulele contaminate care se formeaza pe parcursul lucrarilor din
zona.
7.4.4 Eliminarea de?eurilor
Eliminarea corecta a de~eurilor este 0 etapa foarte importanta a activitatilor de
decontaminare dupa un incident cu PCB. Din pacate, acest aspect este deseori
subestimat la planificarea actiunilor. Nu doar solul contaminat sau materialele de
constructie Tnlaturate, dar ~j de~eurile asociate procesului (sacii aspiratoarelor,
solventii, echipamentul
personal de proteqie,
materialele de curatat, materialul
izolator, etc) trebuie sa fie eliminate Tntr-un mod ecologic rational printr-una din
metodele descrise la capitolul 12.3. In planificarea aqiunilor de eliminare se vor avea
in vedere operatiunile 08, 09, 010, 012 sau 015 conform definitiei termenului de
eliminare din Oirectiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurati $i a
terfenililor policlorurati (PCB/TPC).
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7.5 Supravegherea procesului de decontaminare
Supravegherea activitatilor de decontaminare de catre un reprezentant al autoritatilor
responsabile
sau de catre un expert independent
este un element cheie al
desfa?urarii cu succes a operatiunilor. Eficienta procesului va trebui dovedita prin
analiza unor probe reprezentative prelevate pe parcursul ?i la sfar?itu! activitatilor de
decontaminare, care sa arate ca nivelui contaminarii a fost redus pEma la limitele
admisibile.

CAPITOLUL VIII
8. Scoaterea din exploatare a echipamentului
8.1 Scoaterea din uz a transformatoarelor

PCB

Scoaterea din exploatare a transformatoarelor Tncepe cu procedura de deconectare
care trebuie sa urmeze instructiile de securitate pentru lucrul cu echipamentul electric
~i indicatiile producatorului. lnainte de Tnceperea lucrarilor, trebuie sa se asigure ca
transformatorul este deconectat, atat pe partea cu tensiune Tnalta cat ~i pe partea cu
tensiune joasa, ca liniile electrice de intrare ~i de ie~ire sunt scurt-circuitate
~i
conectate cu pamantul ?i ca panoulTntreruptorului
de circuit ~i cel al comutatorului de
tensiune joasa sunt marcate Tn mod clar cu semnul «nu conectati, au loc lucrari».
Zona de lucru trebuie sa fie Tmprejmuita cu benzi de plastic (ro~u ?i alb), pentru a
preTntampina accesul neautorizat. Un stingator de incendiu trebuie sa fie pus la
Tndemana, pentru cazurile de pericol de foc. Tn primul rand, controlati atent
transformatorul pe exterior pentru identificarea locurilor avariate ?i a scurg~rilor. Tn
cazul depistarii unor scurgeri este important sa se stopeze Tmpra?tierea contaminarii
prin astuparea locurilor respective cu pasta izolatoare. Mai departe, se vor elimina
toate semnele vizibile de poluare de pe partile metalice (cu acetona), pentru a
asigura manevrarea sigura a transformatorul~i
Tn cele ce urmeaza. Tn randul al
doilea, pentru a evita orice risc de pierdere a lichidului dielectric cu PCB Tn timpul
lucrarilor de demontare
~i transportare,
se recomanda
golirea prealabila
a
transformatorului,
conform unui plan exact ?i avand Tntregul set de echipament
pregatit (pompe pentru PCB, butoaie, echipamentul
personal de protectie ?i
instrumentele necesare). Descarcarea transformatorului
de ulei mai are avantajul
reducerii substantiale a masei totale a instalatiei, lucru important la transportare.
Inainte de pomparea uleiului, trebuie luate masuri de precautie pentru cazurile de
deversare accidentala, prin acoperirea solului cu unul-doua straturi de prelata de
plastic ~i plasarea unor vase de colectare a uleiului Tn locurile critice (pompa,
jonctiunile furtunului, etc). Trebuie tinut la Tndemana un stoc de materiale absorbante
(nisip, ciment sau rumegu~). Din cauza vascozitatii Tnalte a uleiului PCB, s-ar putea
dovedi dificila deschiderea
robinetului de scurgere. Modalitatea de operare Tn
asemenea situatii trebuie gandita dinainte. Daca robinetul nu poate fi deschis
transformatorul poate fi drenat prin deschizatura prin care se toarna uleiul sau prin
Tnlaturarea unui izolator. Pentru a pompa din transformator Tntreaga cantitate de ulei
el trebuie pozitionat sub un unghi faia de pia nul suprafetei solului. Totu?i, trebuie
avut Tn vedere ca, chiar 9i dupa golirea completa, Tn transformator va ramane 0
anumita cantitate de ulei (cateva kilograme), care se scurge treptat din bobine. Dupa
golire, robinetul de scurgere trebuie Tnchis, iar transformatorul trebuie umplut cu
material absorbant sau rumegu?, pentru a imobiliza cantitatea ramasa de ulei PCB.
Dupa Tnlaturarea transformatorului din locul Tn care s-a aflat zona trebuie controlata
vizual iar podeaua, peretii ?i cablurile ramase vor fi decontaminate,
Tn caz de
necesitate, Tnainte de instalarea unui nou transformator.
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Daca transformatorul
nu manifesta semne de deteriorare sau scurgeri ~i are
suprafata eurata, iar golirea sa de ulei nu este realizata pe amp!asament, atunei
luerarile de demontare pot fi realizate Tn haine de lucru normale.
Umplerea aceluia~i butoi cu ulei eontaminat provenind din diferite transformatoare
este permisa, daca continutul lor Tn PCB este eunoscut iar concentratiile
sunt
apropiate. Daca informatia privind continutui PCB lipse~te, uleiul trebuie sa fie
considerat contaminat iar butoaiele cu ulei neidentificat trebuie sa fie marcate
corespunzator.

8.2 Scoaterea din uz a condensatoarelor
8.2.1 Pregatirea
Scoaterea din exploatare a condensatoarelor Tncepe eu procedura de deconectare
care trebuie sa urmeze instructiunile de securitate pentru luerul eu eehipamentul
electric ~i indicatiile producator~lui. Tnainte de a incepe lucrul la un eondensator
(instalatie de eondensatoare), trebuie Intreprinse urmatoarele masuri:
• intreruptorul eondensatorului In eauza este mareat In mod c1ar eu semnul «nu
coneetati, au loc lucrari»;
e bornele condensatorului
se vor scurt-cireuita !a eel putin 10 minute dupa
deconectare;
• conectarea firului de punere la pamant la conturul de pamEmt In cazul bateriilor
de condensatoare de tensiune Inalta;
•

scurt-eircuitarea bornelelor instalatiei Inainte de lucrari, Intrucat circuitele de
descarcare ar putea fi deteriorate, de~i majoritatea condensatoarelor
sunt
echipate cu rezistente de descarcare electrica.
Zona de lucru trebuie sa fie Imprejmuita cu benzi de plastic (ro~u ~i alb), pentru a
prelntampina accesul neautorizat. Un stingator de incendiu trebuie sa fie pus la
Indemana, pentru cazurile de pericol de foe.
Daca exista scurgeri, locurile respective vor fi astupate cu pasta izolatoare.
Suprafatele contaminate ale condensatoarelor vor fi curatate cu acetona. Baltile de
ulei dielectric vor fi liehidate folosind 0 pompa sau absorbanti. Toate de:;;eurile
provenite din aceste activitati trebuie sa fie colectate :;;i eliminate ca de~euri
perieuloase.
Daea deversarea a avut loc In zona de interventie a lucratorilor care demonteaza
condensatoarele,
locul va trebui acoperit cu 0 prelata absorbanta de ulei, pentru a
preveni dispersarea poluarii pe Tncaltaminte.

8.2.2 Demontarea
Tn timpul demontarii trebuie sa avem In vedere ea izolatoarele sunt partea cea mai
«slaba» a condensatorului. In cazul condensatoarelor grele, In special, se interzice
transportul lor tinandu-Ie de izolatoare, Intrucat acestea se pot rupe ~i provoca
scurgerea uleiului care contine PCB. Condensatoarele
trebuie sa fie stocate Tn
butoaie
de metal
conforme
normelor
de securitate
internationale.
Daca
condensatoarele
urmeaza sa fie stocate temporar, ele vor fi a~ezate In pozitie
verticala (cu izolatoarele in sus). Se recomanda piasa rea lor Tn vase colectoare din
metal sau, cel putin, pe prelate absorbante, pentru a preveni scurgerea PCB.

8.2.3 Scoaterea din exploatare a altar echipamente
In afara transformatoarelor
~i condensatoarelor,
~i alte dispozitive electrice (de ex.,
Tntreruptoarele) pot contine cantitati mici de ulei. Dupa seoaterea sa din UZ, acest
echipament trebuie sa fie controlat cu 0 trusa de testare, In sensul contaminarii sale
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cu PCB. Daca testul arata un con\inut de peste 50 mg/kg echipamentul
eliminat ca de~eu periculos.

CAPITOLUL

va trebui

IX

9. Ambalajul
Transportarea ~i ambalarea bunurilor periculoase sunt un subiect reglementat de
legis!atia internationa!a. Exista reglementari pentru tiecare mij!oc de transport - rutier,
feroviar ~i marin Instructiile de ambalare sunt foarte asemanatoare Tntre ele. Mai jos
sunt specificate diferite tipuri de ambalaj pentru materialele care contin PCB, conform
cerintelor ADR (Acordul european privind traficul rutier international de marturi
periculoase)

9.1 Ambalarea conform ADR
De obicei, pentru de~euri solide sunt folosite butoaie cu capac, iar pentru Iichide,
butoaie ermetice.
Tabelul5:

Tipurile de ambalaj
..

Tipul de ambalaj

--

-~

1A1*
1A2* ambalajului
Obiectul
Solide
Lichide
Codul

* Explicarea codurilor ambalajului:
- Codurile 1A1 ~i 1A2 descriu tipul ambalajului:
- Prima citra specifiea tipul ambalajului (1 = butoi)
- Litera descrie materialul (A= otel)
- A doua citra caraeterizeaza deschizatura (1=butoi ermetic, 2=butoi eu capac)
Volumul maxim autorizat de ADR este de 450 litri. Din motive practice, Tnsa, eel mai
des sunt folosite butoaiele de 220 litri. Tn atara de aceasta, un asemenea volum (220
litri) este permis ~i pentru transporturile maritime (limita IMDG pentru PCB lichid este
250 litri). Ambalajul trebuie sa corespunda cerintelor constructive ~i de testare
stipulate Tn ADR. Rezistenta ~i etan~eitatea sunt controlate. Butoaiele de otel
aprobate de GNU au un imprint care probeaza testarea lor eu succes.
Pentru transportarea eondensatoarelor care contin PCB, ambalajul trebuie sa indice
urmatoarele: UN 1A2 Y 400 S 03 CH2025, ceea ce Tnseamna:
Tabelul 6: Codul butoaielor aprobate ONU

UN
CH2025
~
____

Simbolul
Natiunilor
Unite (United Nations)
Litera grupului
de ambalaj
Codul
pentru
tipul
ambalajului
Codul producatorului (exemplu)
..
-L..0i! ..ul produceri~j exemR.l~)..__________________
I

.____

16:~~~~~~~~a~J~~s~~il~es;IT~~~a~_rrlaJ(ima
totala~.k~ ......

_______ ..
.._.._ .._.....

ida
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In cazul PCB In stare lichida, butoaiele nu trebuie niciodata umplute complet. Trebuie
lasat un spatiu minim de 50 mm, pentru a asigura 0 posibila dilatare a PCB In caz de
temperaturi inalte.
Butoaie!e vor fi umpilite prim pompare. Turnarea !ichiduilli dintr-un butoi In altul
trebuie evitata Intrucat metodele (~i costurile) eiiminarii de~eurilor depind de tipul lor,
de;;;eurile lichide trebuie Intotdeauna separate de cele solide
9.2 Containere utilizate pentru transportarea
PCB
Tn afara butoaielor de otel, utilizate cel mai frecvent, pot fi folosite ~i alte tipuri de
ambalaj, cu conditia ca ele sa fie aprobate de ONU ~i sa corespunda prevederilor
ADR pentru transportarea bunurilor.
Tabelul 7: Tipuri de ambalaj
I

____
._________
.___......
___
..._._._.
______ ._______

Vase colectoare
otel substante
cu de
1A2
De
obicei
220
500
Diferite
60
- lector
220
1250
marimi
!itri
litri
de otel
solide
Tnaltimea
de otel
otelcu
pentru
substante
solide
IIpentru
Containere
Butoaie
de
20'
pentru
ca~~
lichide
co
1A
1 litri
- Butoaie
800
mm
peste
Tipul
de de?euri
otel,
I)
~
PCB 220
In stare
solida, I Containere

--.-

.___ ._____
._
. _______

Diferite
307
litri marimi
~i 427 Iitri
Dimensiunile

Condensatoarele
trebuie sa fie ambalate In butoaie aprobate de ONU (1A2). Tn
butoaie, ele trebuie Intotdeauna stocate In pozitie verticala. Trebuie evitata orice
mi~care a de~eurilor Inauntrul butoiului, prin utilizarea absorbantilor, unor bucati de
lemn, carpeta, etc.
atentie
deosebita
0 cere operatiunea
de demontare
~i ambalare
a
condensatoarelor cu continut de PCB, care curg. Sarcina principala este de a evita
extinderea contaminarii. De aceea, imediat dupa demontare condensatoarele trebuie
plasate Intr-un vas colector. Suprafata lor trebuie curatata iar scurgerea, oprita.
Tn timpul ambalarii condensatoarelor
locul trebuie acoperit cu material absorbant,
pentru a preveni extinderea poluarii ~i incidentele pe parcursul activitatii de ambalare.
Capacul butoiului gol trebuie scos ~i etan~eitatea lui controlata atent; trebuie avut In
vedere ca uneori chiar ~i butoaiele noi pot fi deteriorate In urma manipularii incorecte.
La fundul butoiului trebuie presarat un strat subtire de absorbant (de exemplu,
rumegu~). Dupa aceasta, condensatoarele pot fi puse atent In butoi.
Cel mai bine este sa se separe cutiile condensatoarelor prin piasa rea unui material
potrivit (polistiren, penoplast) Intre ele, astfellncat sa previna mi~carea lor In timpul
transportarii. Desigur, acest lucru depinde de dimensiunea dispozitivelor ~i poate fi
realizat In cazul cu condensatoarele de tensiune Joasa ~i medie.

o
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Daca Tnaltimea condensatoarelor
depa~e$te Tnaltimea butoiului, s-ar putea sa fie
necesara Tnlaturarea izolatoarelor. Acest lucru poate fi admis doar dupa plasarea
condensatoarelor Tn butoi. Condensatoarele a~ezate Tn butoi (Tn pozitie verticala) nu
mai prezinta pericol, chiar daca au izoiatoare care curg. Ca 0 masura de siguranta
suplimentara, Tn butoaie 5e poate adauga rumegus, pentru a absorbi orice lichid, Tn
caz de neeesitate.
In eonformitate
eu reglementarile
aetuale, este admisa
transportarea transformatoarelor
~i eondensatoarelor
neambalate, In cazul cand
unitatile de transport sunt dotate eu un vas colector etan~ din metal, cu Tnaltimea de
eel putin 800 mm, care contine 0 cantitate de material absorbant inert suficienta
pentru a retine un volum de cel putin 1.1 ori cat volumul lichidului Tn instalatiile
~j
transportate.
Trebuie
luate masuri pentru a etan~eiza transformatoarele
eondensatoarele, Tn scopul prevenirii scurgerilor Tn timpul transportarii. Din ratiuni de
securitate, Tnsa, un asemenea mod de transportare nu este recomandabil ~i, atunci
cand este posibil, trebuie utilizate butoaie sau lazi de metal aprobate ONU.
Butoaiele
deteriorate
sau care curg, precum
~i cele care nu corespund
reglementarilor Tn vigoare, urmeaza sa fie pastrate ~i transportate In butoaie de
recuperare. Se vor lua masuri pentru imobilizarea butoaielor plasate Tnauntru.
In cazul scurgerii de PCB lichid din butoaiele din interior se va adauga imediat 0
cantitate de material absorbant suficienta pentru a-I retine.
9.3 Marcarea ambalajului
Marcarea de pe ambalaj indica pericolul pe care TIreprezinta bunurile ~i are rolul de a
atrage atentia persoanei care Ie manevreaza, pentru a lua masurile de precautie
necesare In timpul pastrarii sau transportarii. Materialele ~i articolele periculoase au
primit numere de identificare speciale ("numere ONU").
Tabe/u/
UN
UN
UN
UN

8: Numerele ONU pentru PCB

2315
3151
3152
3432

9.3.1 Marcarea pentru stocare si transportare
Daca de~eurile sunt transportate pe cale rutiera (ADR), fiecare ambalaj va fi marcat
cu numarul ONU pentru bunurile respective, cu literele «UN» In fata. Pe fiecare
ambalaj va fi aplicata 0 eticheta. Tn cazul butoaielor de recuperare, ~e va adauga
mentiunea "OVERPACK" ("supraambalaj"). Numarul ONU pentru condensatoarele cu
PCB este UN 2315.
Identificarea containerelor pentru transportul maritim este diferita. Pentru asemenea
transporturi se aplica Codul IMDG (transportul maritim international de marfuri
periculoase). In aceste cazuri, In afara de numarul ONU, se men\ioneaza denumirea
marfii transportate (PCB) ~i forma Tn care se prezinta aceasta (L1CHID sau SOLID).
Pe eontainere se fixeaza 0 eticheta, precum ~i 0 eticheta pentru poluantii marini
Incepand eu anul 2009, noua eticheta pentru poluantii marini reprezinta un arbore
mort ~i un pe~te mort.
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9.4 Manevrarea de!?euriior ambalate
Este important ca butoaiele Tncarcate sa fie cantarite chiar pe amplasament, daca
este posib!!. Aceasta va permite planificarea corecta a necesarului Tn transport Pe
capacul butoaielor se va
specifica urmatoarea informa\ie adaugatoare:
• con\inutul;
•• denumirea localit<3tii de unde provine bunul ambalat;
• data;
•• greutatea;;i semnatura.
Butoaiele cu capac trebuie seeurizate eu fixatoare Butoaiele pline trebuie manevrate
cu ajutorul unui elevator, carucior sau al unei macarale. La folosirea macaralei,
trebuie folosite fixatoare speciale pentru butoaie. Doar butoaiele controlate 9i curate
pot fi mutate Tnzona de stocare temporara.

CAPITOlUL X
10. Stocarea temporara
10.1 Stocarea temporara pe amplasament
In general, de;;eurile care sunt contaminate sau contin PCB nu ar trebui sa fie
stocate Tn locuri care nu sunt special destinate pastrarii temporare a de;;eurilor
periculoase, Tntrucat aceste locuri nu au infrastructura necesara care ar garanta
stocarea sigura. Pastrarea temporara necontrolata 9i neprofesionista pune Tn pericol
viata 9i sanatatea oamenilor 9i mediului, 9i poate aduce costuri aditionale.
Din moment ce au fost scoase din uz, echipamentele care contin PCB trebuie sa fie
ambalate Tn siguranta 9i Tn concordanta cu reglementarile aplicabile (vezi capitolul
9.1), chiar daca eliminarea lor este programata mai tarziu. Indiferent de conditiile
stocarii temporare, pastrarea echipamentului planificat pentru eliminare nu trebuie sa
dureze mai mult de 12 luni. In general, echipamentul de putere se scoate din
exploatare 9i se pune la pastrare doar dupa ce
s-a decis cum va fi el eliminat Cel
mai important lucru pentru alegerea unui loc de stocare temporara a degeurilor PCB
este plasarea sa corecta. Zonele apropiate de rauri, surse de apa subterane, spatii
rezidentiale sau agricole, rezervatii naturale, activitati industriale alimentare nu pot fi
alese Tn acest scop. Daca este posibil, locurile de stocare temporara trebuie sa fie
exclusiv destinate pentru echipamentul 9i de;;eurile care contin PCB.

Cerin\ele minime pentru stocarea temporara pe amplasament
Ambalarea
•• Condensatoarele
vor fi Tntotdeauna pozitionate vertical. Izolatoarele sunt
partea lor cea mai slaba. Niciodata sa nu se ridice un condensator tinandu-l de
izolatoare, ele se pot rupe u90r .
•• Condensatoarele
vor fi stocate Tn vase colectoare de metal, iar dispozitivele
care curg vor fi etangeizate. Se recomanda adaugarea absorbantilor Tn vasele
colectoare .
•• Se admite stocarea condensatoarelor
9i degeurilor contaminate soli de Tn
containere care nu sunt aprobate GNU. Asemenea containere trebuie sa fie
bine controlate Tnainte de utilizare 9i nu pot fi utilizate pentru transportare.
Dupa utilizare, containerele vor fi considerate ca fiind contaminate 91vor trebui
eliminate ca degeu periculos.
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Cladirea
••

•.•
••
o

••
••

o

Podeaua depozitului temporar trebuie sa fie solida :;;ietan:;;a Depozitul trebuie
sa dispuna de pere1i :;;i sa fie protejat contra factorilor atmosferici din toate
paqile
Toate intrarile In depozit trebuie sa fie marcate cu mesaje de avertizare, lar
accesul persoanelor neautorizate va fi interzis .
Zona trebuie sa fie Tngradita ~i sa fie sub control
Actiunile pentru situatii excep\ionale ~i bunele practici de lucru trebuie afi~ate
Cladirea trebuie sa aiba ventila\ie permanenta (sistem de ventilare cu filtre)
Trebuie limitate riscurile de incendiu (construqia nu trebuie sa alba parii din
lemn, nu se vor pastra bunuri inflamabile Tn aceea~i c1adire sau In vecinatate).
Trebuie instalat un sistem de alarma de fum ~i de foc.
Stingatoarele de incendiu (cu pulbere) ~i materialele absorbante (rumegu~)
trebuie sa se afle la Indemana.

Cladirea va trebui separata In diferite compartimente (receptia, manipularea,
stocarea separata a diferitor categorii de de~euri, echipamentul, etc.) .
•• In preajma nu trebuie sa se afle companii din domeniul alimentar sau depozite
de prod use alimentare.

o

Controlul
•
•

Locul de stocare temporara trebuie sa fie autorizat de autoritatile competente .
Serviciul de pompieri local trebuie sa fie informat despre locul de stocare
temporar ~i despre tipul ~i cantitatea bunurilor/de~eurilor
stocate (copii ale
inventarului substantelor pastrate).
In func1ie de marimea depozitului, tipul bunurilor/de~eurilor
stocate ~i condi\iile de
pastrare, locul va fi inspectat zilnic, saptamanal sau lunar. Toate bunurile/de~eurile
trebuie sa fie marcate clar, oferind informatii privind tipul de!?eurilor, data ambalarii,
greutatea, provenien\a ~i alte date importante. Inventarul la zi al bunurilor trebuie sa
fie oricand accesibil. Stocarea temporara NU POATE fi acceptata ca solutie pe
termen lung
10.2 Platforma centrala de stocare
Platforma centrala de stocare trebuie sa prevada spatiul de stocare necesar, unde
echipamentul cu PCB !?i de:;;eurile asociate vor putea fi colectate ~i stocate pana la
eliminarea lor definitiva. 0 asemenea platforma ar putea fi folosita Tn viitor de catre
autorita\ile competente sau de catre companiile de decontaminare/eliminare
a
de~eurilor, pentru a garanta 0 functionare continua.
Locul prevazut pentru a servi drept platforma centrala de stocare trebuie sa fie
investigat atent, In raport cu factori ca nivelul apelor subterane, poluarea existenta a
solului, permeabilitatea solului, etc Criteriile genera Ie de selectare a locului potrivit
sunt urmatoarele:
•

Cladirea depozitului trebuie sa fie localizata :;;i men\inuta Tn condi1ii care vor
minimiza volatilizarea,
inclusiv la temperaturi scazute: acoperi:;; ~i pere\i
reflectorizan\i, loc umbrit, etc.
• Terenu! din jur trebuie sa fie Tn panta, pentru 0 drenare buna a locu!ui.
• Zona trebuie sa fie Tngradita !?i\inuta sub control.
•• Toate intrarile pe platforma trebuie sa fie marcate cu semne de avertizare.
• Trebuie instalat un sistem de control, pentru a evita accesul persoanelor
neautorizate.
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PCB apartin grupului de substan~e interzise de catre Conven~ia de la Stockholm. De
aceea, vor trebui luate toate masurile de precau~ie pentru a evita pericolul pentru
oameni ~i mediu. Platforma de stocare temporara a de~eurilor trebuie sa raspunda
tuturor cerin~elor tehnologice
~i de proteqie
a mediului. Se va tine cont de
urmatoarele:
Platforma centrala de stocare
Ambalarea
• De~eurile cu PCB vor fj ambalate conform cerin~elor ADR (vezi capitolul 9).
Cladirea
•
•
•
•

Podeaua depozitului temporar trebuie sa fie solida ~i etan~a
Depozitul trebuie sa dispuna de pereti ~i sa fie protejat contra factorilor
atmosferici din toate partile
Toate intrarile Tn depozit trebuie sa fie marcate cu mesaje de avertizare, jar
accesul persoanelor neautorizate va fi interzis.
Din motive de securitate, accesul necontrolat Tn zona unde se afla platforma
central a de stocare va fi exclus

•
•

Se vor afi~a ac~iunile pentru situa~ii excep~ionale ~i bunele practici de lucru.
Cladirea trebuie sa aiba ventilatie permanenta (sistem de ventilare cu filtre de
carbune activat).
• Platforma trebuie sa aiba 0 zona de lucru suficient de mare care sa permita,
de exemplu, lucrari de golire a transformatoarelor
sau manevrare ~i ambalare
a de~eurilor. Este preferabil ca podeaua zonei de lucru sa fie acoperita cu
metal (ca un vas colector) ~i sa fie absolut etan~a; alternativ, podeaua poate fi
prelucrata cu un strat epoxidic, rezistent la PCB.
• Pentru stocarea temporara a de~eurilor va fi prevazut un vas colector mare
sau cateva vase colectoare mai mici (unul pentru echipament ~i altele pentru
butoaie, containere etc.).
• Trebuie limitate riscurile de incendiu (constructia nu trebuie sa aiba parti din
lemn, nu se vor pastra bunuri inflamabile Tn aceea9i cladire sau Tn vecinatate).
• In preajma nu trebuie sa se afle companii alimentare sau depozite de produse
alimentare
Infrastructura
•

Platforma trebuie sa fie conectata la reteaua electrica ~i la reteaua de
alimentare cu apa.
• Trebuie sa existe 0 macara ~i un Tncarcator cu furca, pentru a manevra
transformatoarele, condensatoarele de tensiune Tnalta 9i ambalajul.
• Cladirea trebuie sa fie accesibila pentru unitatile de tansport (activitati de
Tncarcare/descarcare) .
• Trebuie sa existe spatiu suficient Tn afara cladirii, pentru manevrarea
transportului ~i macaralei.
• Stingatoarele de incendiu (cu pulbere) 9i materialele absorbante (rumegu~)
trebuie sa se afle la Tndemana.
Controlul
•
•

Platforma centrala de stocare trebuie sa fie autorizata de autoritatile
competente.
Serviciul de pompieri local trebuie sa fie informat despre platforma, despre
~I
cantitatea
activitatile
desfa9urate
9i
periodic,
despre
tipul
bunurilor/de~eurilor stocate (copii ale inventarului substantelor pastrate)
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•

Trebuie sa fie informate autoritatile locale ::;i, In caz de necesitate, populatia, In
scopul obtinerii acordului general In privinta activitatii platformei de stocare .
•• Piatforma trebuie sa fie inspectata zilnic.

CAPITOLUL XI
11. Transportarea
11.1 Reglementarile privind transportarea

bunurilor periculoase

Tn functie de mijloacele de transport a bunurilor periculoase, se aplica urmatoarele
reglementari:
•• ADR (Acordul european
privind traficui rutier international
de marfuri
periculoase);
• IMDG (Codul privind transportul maritim international de marfuri periculoase);
• RID (Regulamentul
privind transportul
feroviar international
de marfuri
pericuioase);
• lATA DGR (reglementarile lATA privind transportul marfurilor periculoase pe
calea aerului);
• Regulamentul CE nr. 1013/2006 privind transferurile de de~euri;
• Hotararea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul de~eurilor periculoase
~i nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
Unica diferenta notabila este ca, pentru mijloace de transport diferite sunt stipulate
diferite tipuri de ambalaj, etichete si cantitati limita ale de~eurilor periculoase de
transportat.
11.2 ADR
Regulile de ambalare a echipamentului care contine PCB, In conformitate cu ADR,
sunt descrise In capitolul 9. In continuare sunt· mentionale aile cateva prevederi
aplicabile
11.2.1 Obligatiile partilor
ADR distinge ~i reglementeaza obligatiile a trei parii principale:
Exportatorul trebuie sa:
• controleze
daca bunurile/de~eurile
sunt clasificate
~i aprobate
pentru
transportare;
• furnizeze toate documentele de transport necesare;
• asigure folosirea doar a ambalajului aprobat ONU, corect marcat ~i etichetat.
Transportatorul trebuie sa asigure:
• prezenta tuturor documentelor necesare In vehicul;
• ca Incarcatura este In stare buna, fara semne vizibile de deteriorare (scurgeri,
crapaturi);
• se asigure ca unitatea de transport nu este supralncarcata;
• se asigure ca etichetele sunt fixate la locullor;
• se asigure ca instructiunile scrise pentru conducatorul auto sunt In unitatea de
transport.
Nu trebuie sa se transporte Incarcatura daca aceasta nu corespunde reglementariior.
Importatorul trebuie sa:
• nu fntarzie primirea bunurilor, fara motive convingatoare, ~i sa controleze,
dupa descarcare, daca prevederile ADR privind importul au fost respectate;
• curete ~i sa decontamineze unih3tile de transport ~i containerele;
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•• se aSlgure ca, containerele
care au fost descarcate,
decontaminate, nu mai contin etichete sau semne vizibile.

curatate

Sl

11.2.2 Documentatia
Orice transport efectuat In acord cu ADR trebuie sa fie acompaniat de documentele
de transport, care trebuie sa mentioneze urmatoarele, pentru fiecare cantitate de
bunuri/de~euri:
•• numarul ONU, cu literele «UN» In fata; daca Incarcatura transportata
reprezinta de~euri, Inaintea numarului ONU se va scrie cuvantul «WASTE»
(<< de~euri »);
•• denumirea oficiala (Polychlorinated
Biphenyls - bifeni!i policlorurati) plus
termenul tehnic (PCB);
Ii clasa ONU (9);
•• grupul de ambalaj; tipul de ambalaj ~i numarul ambalajului;
•• cantitatea totala a fiecarui bun periculos, cu numar ONU diferit;
•• denumirea ~i adresa exportatorului;
•• denumirea ~i adresa importatoruiui
precum si de certificatul de ambalare in container.
In cazul cand bunurile periculoase sunt transportate
pe mare in contalnere,
documentele de transport trebuie sa includa un certificat de ambalare in container.
Un asemenea certificat confirma ca bunurile au fost ambulate ~i incarcate in
conformitate
cu paragraful 5.4.2 al Codului IMDG. Certificatul de ambalare in
container poate sa fie integrat In documentele de transport.

Instructii scrise
Pentru
trebuie
bunuri
••
••
••
••

a putea actiona imediat in cazul unui accident sau incident, conducatorul auto
sa aiba instruqii scrise pentru situatii de urgenta, pentru fiecare categorie de
periculoase transportate, care sa contina urmatoarele:
denumirea, clasa ~i numarul ONU;
pericolele posibile;
echipamentul necesar;
masurile care trebuie luate.

In timpul transporturilor
internationale
de de~euri periculoase trebuie luate In
considerare nu doar reglementarile ADR, ci ~i procedurile ~i documentele Conventiei
de la Basel. Cele doua reglementari deseori se dubleaza, de aceea este suficient sa
se foloseasca formele de transport cerute de Conventia de la Basel.

11.4 Transportul transfrontalier

al de!?eurilor periculoase

In cazul exportului de~eurilor PCB, trebuie urmate prevederile Conventiei de la Basel.
conditie importanta a Conventiei de la Basel este, ca transportul transfrontalier al
de~eurilor (periculoase sau altele) poate avea loc doar dupa notificarea In scris a
autoritatilor competente ale tarilor exportatoare, importatoare ~i de tranzit ~i dupa
primirea permisiunii din partea lor, In acest sens. Orice transport de de~euri
(periculoase sau altele) trebuie sa se realizeze In baza unui document de transport.

o

11.5 Incarcarea !?i controlul de securitate inainte de transportare
Tipul de ambalaj ~j modul de transportare pot varia in functie de metoda de eliminare
selectata. Trebuie sa se tina cont de faptul ca In afara de prevederile nationale ~i
internationale privind ambalajul, companiile care efectueaza eliminarea pot avea
cerinte speciale.
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pentru transporturile
trebuie sa fie ambalate

In interiorul tarii
:;;i marcate conform

cerintelor

11.5.2 Incarcarea containere!or pentru transport international
Exista diferite tipuri de containere care pot fi utilizate pentru transportul de~eurilor
periculoase. Din considerente de securitate, de:;;eurile care contin PCB trebuie
incarcate in cadrul unei singure operaiiuni. De aceea, incarcarea containerelor se
face imediat Tnainte de transportare. Containerele vor trebui examinate de autoritatile
vamale Inainte de Tncarcare, starea containerelor va fi controlata 0 data In plus
Praful ~j murdaria de pe suprafaia de Tncarcare vor trebui eliminate. Fiecare butoi
Tncarcat va trebui control at. Butoaiele vor fi manevrate cu mare grija. Codul,
conilnutul, numarul ?i greutatea fiecarui butoi vor trebui trecute Tn lista de Tncarcare Tn
container. Pentru cantarire se va folosi un cantar mobil calibrat. Doar butoaiele
controlate :;;i cantarite vor putea fi Tncarcate. Atunci cand de:;;eurile sunt transportate
la mare distania, este deosebit de important ca Tncarcatura sa nu se deplaseze.
Acest lucru poate fi asigurat prin utilizarea optima a spatiului :;;i prin masuri de
securitate, cum sunt franghiile de legatura, bordurile din lemn :;;ipernele cu aer. Este,
de asemenea, important ca greutatea Tncarcaturii sa fie distribuita uniform Tn unitatea
de transport. Trebuie luata Tn seama :;;i greutatea totala maxima admisa a
Tncarcaturii, care variaza Tn diferite tari.
Intr-un container standard de 20' T'ncap 36 de butoaie aprobate ONU, puse Tntr-un
strat Containerele se incarca Tn doua straturi, de aceea Tntreaga lor capacitate este
de 72 de butoaie.
Transformatoarele
(golite) transportate trebuie bine fixate cu franghii puternice.
Incarcarea lor este mai u~oara daca se folosesc containere deschise In partea
superioara. Asemenea containere trebuie sa fie acoperite cu 0 prelata impermeabila,
pentru a proteja incarcatura
ds ploaie. Exista :;;i containere speciale pentru
transportarea sigura a transformatoarelor
PCB care nu au fost golite In prealabil.
Asemenea containere sunt, Insa, foarte scumpe.

CAPITOLUL

XII

12. Eliminarea
12.1 Generalitati
Pentru a selecta tehnologia potrivita trebuie luate Tn considerare un ~ir de criterii
generale ~i specifice. Criteriile generale includ acceptarea publica, pericolele :;;i
impactul asupra mediului, care depind de localizarea Intreprinderii. Criteriile specifice
cuprind aplicabilitatea metodei, costul total, concentraiia minima realizabila, timpul de
decontaminare necesar, fiabilitatea, costurile de post-tratare, posibilitatea de a utiliza
solul dupa decontaminare.
Trebuie luata Tn considerare diferenia Tntre tehnologiile care doar separa :;;ilsau
concentreaza
poluantul (extragerea cu solvenii, desorbiia termica) :;;i cele care
distrug substanta In cauza (incinerarea, declorurarea sau biodegradarea). Exista :;;i
tehnologii care doar imobilizeaza poluaniii (stabilizarea 9i vitrificarea).
Tehnologiile prezentate acopera un spectru larg de grade de tratare :;;i recuperare a
componentelor transformatoarelor, un lucru care :;;iel trebuie luat In seama la
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compararea tehnoiogiilor. Decontaminarea nici odata nu este completa pentru toate
componentele,
prin urmare, va ramane un reziduu care va trebui incinerat. De
exemplu, partile poroase (lemnul ~i hartia) VOl' ramane ~i vor trebui trimise spre
Inhumare, daca nivelul rezidual de PCB din eie va fi sub nivelul admis, Cu alte
cuvinte, trebuie luate In considerare costuriie totale ale depoluarii, inclusiv costul
eliminarii reziduurilor.
In sfEm;;it, oricare ar fi tehnologia aleasa, ea trebuie implementata de 0 companie
autorizata
pentru asemenea activitatl de catre organele competente
ale tarii
respective,
Metoda de distrugere a PCB cea mai des folosita este incinerarea Din cauza costului
destul de Inalt ~i nedisponibilitatii sale In multe tari, 0 raspandire destul de !arga au
capatat ~i tehnologiile alternative. Unele din aceste tehnologii au nu doar avantaJul
unui cost mai mic, dar ~i permit tratarea unor cantitati mult mai mici de de~euri, In
conditii economic profitabile.
Pentru uleiul dielectric exista tehnologii care permit distrugerea completa a PCB, Insa
corpurile transformatoarelor
~i condensatoarelor
se supun mai greu decontaminarii,
din cauza prezentei unoI' cantitati mici de materiale organ ice poroase tratarea carora
este foarte dificila, astfe! Incat costul decontaminarii complete poate fi foarte mare,
Tn decembrie 2004, Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a publicat un
inventar al capacitatilor de distrugere a PCB, existente In lume. EI poate fi descarcat
din
Internet
de
la
urmatorul
link:
http-j!V<Jww.che m. u!l~J2S,b!J20ps/pcb a,g.tl\~itle:?LQcQ
de st/PC B Des t C,£3P_SHQJiIJ2..Qf
Alte documente relevante ale UNEP ~i manuale de instruire pot fi gasite la:
htta:! /www.chemunep.ch/Pops/ncbactivities/default.htm
;
http://www. basel. int/meet! nq s/sbc/workdoc/techdocs. htrnl.
Descrierea tehnologiilor ~i metodelor de decontaminare, care urmeaza, nu contine
date asupra costurilor lor, Piata de eliminare a de~eurilor periculoase este foarte
dinamica iar preturile depind de un ~ir de factori (de ex., nivelul de contaminare,
starea echipamentului
electric, etc.) Pentru informatii asupra costurilor, se vor
contacta direct companiile respective.
12.2 Metodele de decontaminare
12.2.1 Declorurarea
Declorurarea chimica se bazeaza pe reactiile cu compu~i organometalici ai metalelor
alcaline sau cu oxizi sau hidroxizi ai metalelor alcaline. Metodele de declorurare a
PCB In stare lichida sau a uleiului contaminat cu PCB sunt bine puse la punct. Atomii
de c10r sunt transformati In saruri inorganice care pot fi separate de fractia organica
prin filtrare. Reactiile au loc In atmosfera inerta. Unele companii furnizeaza instalatii
de tratare mobile care pot fi utilizate pe transformatoarele
In stare de functionare.
Exista cateva tipuri ale acestei tehnologii.
• Declorurarea catalitica alcalina (BCD)
BCD poate trata de~euri cu concentratii de PCB pana la 100 000 mg/kg. Pentru a
aplica aceasta metoda, componentele
transformatoarelor
necesita curatarea cu
solventi iar condensatoarele trebuie sa fie mai intai dezmembrate. Metoda permite
reducerea concentratiei compu~ilor organoclorurati pana la 2 mg/kg .
• Procesul Eco Logic
Tehnologia de decontaminare Eco Logic aplica temperaturi Inalte, dar este un proces
nonincinerativ care implica reducerea chimica In faza gazoasa a compu~ilor organici
cu hidrogen, la temperaturi de 850 DC sau mai mari.
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Procesul se realizeaza in mai multe etape. In primul reactor produsele tratate sunt
aduse la forma necesara pentru procesare. Reactia In faza gazoasa are loc In
reactorul principal Etapa a treia prevede purificarea gazu!ui iar In etapa a patra are
loc compresarea gazelor rezultate. Tn cazul echipamentului
electric contaminat,
acesta trebuie mai intai deschis sau perforat, pentru a asigura accesu!. Dupa aceasta
echipamentul este tratat in primul reactor pentru a desorbi substantele poluante.
Acestea din urma trec ulterior In reactorul principal Lichidele contaminate pot fi
inJectate direct in reactorul principal pentru conversie.
i\
PCB Gone
Acest proces, elaborat de S D. Myers, este unul foarte specific: el poate trata
uleiurile contaminate de transformator, la concentratii de pana la 10 000 mg/kg, fara
a scoate instalatia din exp!oatare. Uleiul poate fi curatat pana la concentratii de 2
mg/kg. Metoda prevede trecerea uleiului din transformator printr-un sistem de fiitre,
pana cand concentratiile reziduale de PCB scad sub nivelul cerut. Circulatia lichidului
dielectric prin transformator spala PCB din bobine ~i alte componente. U!eiul tratat
poate fi folosit in continuare dupa destinatie. Ulterior, difuzia PCB din partile poroase
ale transformatorului
(Iemn, hartia izolatoare) poate duce la cresterea concentratiei
lor ~i, dupa un timp, transformatorul poate necesita 0 noua tratare
"

J

;

12.2.2 Tehnologia LTR2
Tehnologia LTR2 (Low-Temperature
Rinsing - "spalarea la temperatura scazuta") a
fost elaborata In anul 2004, de compania ABB. Tehnologia se aplica pentru
decontaminarea echipamentului electric ~i a altor materiale care contin PCB.
Dupa golirea transformatorului, reziduurile PCB ramase Inauntru, In special In miez ~i
bobine, sunt scoase cu ajutorul unui lichid special Acest lichid contine sodiu metalic
care, actionand asupra legaturii C-CI a moleculei de PCB, produce NaCI ~i 0
molecula organica, fara cloL Eficienta metodei depinde de capacitatea
de a
transforma sodiul Intr-o forma cu 0 suprafata mare de reactie. Acest lucru poate fi
obtinut prin dizolvarea sodiului lichefiat Intr-un solvent organic inert, producand
particule fine de circa 5-10 !-1m. S-a constatat ca chimia particulelor extra-fine de
sodiu este foarte diferita de cea a sodiului topit. Tn cazul cand sodiul are 0 suprafata
mare, multe reac~ii au loc Tn condi~ii apropiate de cele normale (fara temperaturi sau
presiuni foarte Inalte).
Tn general, procesul se desfa~oara la temperaturi Intre 1OO°C ~i 160°C, In functie de
compu~ii care sunt distru~i (de obicei, la 120-140°C). Temperaturile de operare
relativ mici sunt un factor important de securitate a acestei tehnologii, Intrucat viteza
reactiei poate fi redusa rapid Tn caz de urgenta, prin Inlaturarea sursei de caldura ~i
racirea reactorului. Acest proces este recunoscut ca cea mai raspandita tehnologie
de declorurare a PCB care produce ulei ce poate fj refolosit. Dupa terminarea
procesului, materialele secundare reutilizabile (cupru, oiel, ulei, etc.) au un nivel de
contaminare reziduala cu PCB sub 5 mg/kg. Reziduurile procesului de tratare includ
saruri de sodiu ~i diferite hidrocarburi aromatice nehalogenate. Cantitatea reziduurilor
generate prin metoda de deciorurare este propoqionaia cu continutul de PCB In
lichidul dielectric tratat Pentru uleiul care contine, de exemplu, 1000 mg/kg PCB
reziduurile reprezinta mai putin de 1% din masa lui. Produsele derivate organice
sunt, fie Inhumate, fie recuperate pentru alte folosinte (de ex., valorificarea energiei).
Produsele anorganice, Impreuna cu excesul de sodiu adaugat iniiial In sistem, sunt,
de obicei, recuperate ~i eliminate.
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Tehnologia LTR2 permite regenerarea multor transformatoare contaminate cu PCB ~i
reintoarcerea lor in exploatare. Mai multe detalii privind aceasta tehnologie pot fi
gasite la adresa htto:l!www.envio-qroup_~Q...Il.

12.2.3 Retrofilling (lnlocuirea uleiu!ui)
Similar metodei PCB Gone, procesul de retrofilling este menit sa reduca concentratia
PCB pana la un nivel care ar permite repunerea transformatorului
in functiune. Tn
esenta, procedura reprezinta golirea echipamentului de lichidul dielectric ~i inlocuirea
sa cu ulei nou, fara PCB. Structura interna a unui transformator este complexa, de
aceea operatiunea poate dura destul de mult Tn afara de aceasta, un transformator
contine componente
de lemn ~i hartie - materiale poroase care retin uleiul
contaminat Din aceasta cauza, scoaterea intregii cantitati de ulei PCB intr-un timp
relativ scurt, nu este posibila. Rezultatul este ca, dupa ce transformatorul este umplut
cu ulei curat, uleiul PCB rezidual din componentele poroase continua sa patrunda in
interior. Tn cateva luni, nivelul PCB in uleiul proaspat va cre~te din nou. Timpul in
care acest proces de difuzie se va finaliza, oprindu-se astfel recontaminarea
transformatorului
cu PCB, depinde de dimensiunile ~i construqia echipamentului.
Controlul concentratiei PCB in transformator dupa retrofilling se face la circa 9 luni
dupa repunerea echipamentului in functiune. Tn unele cazuri va fi nevoie de cateva
operatiuni de retrofilling succesive, pentru a scadea concentratia PCB sub nivelul
dorit
Decizia privind necesitatea unei operatiuni de retrofilling trebuie sa se bazeze pe
analiza catorva factori: costul operatiunii (pot fi necesare mai multe), inciusiv costul
eliminarii materialelor contaminate care rezulta din retrofilling, precum ~i perioada de
amortizare a transformatorului,
contra costului cumpararii unui nou transformator, Tn
cazul cand se renunta la cel vechi. Trebuie luata in considerare ~i eficienta mai inalta
a noului transformator.

12.3 Metodele de eliminare
12.3.1 Incinerarea la temperatura inalta
Incineratoarele de de~euri periculoase au 0 camera principala (denumita ~i camera
primara), pentru arderea PCB ~i a altor POP, cum sunt pesticidele perimate, ~i 0
camera de post-incinerare
Camera secundara este utilizata pentru prelungirea
timpului de rezidenta ~i distrugerea maxima a materialului prin oxidare termica,
transformandu-I Tn gaze ~i substante solide non-flamabile. Dupa camera secundara
vine etapa de purificare a gazelor. Aceasta cuprinde un sistem de racire rapida a
gazelor pana la temperaturi la care nu are loc forma rea dioxinelor ~i furanilor, urmat
de scrubere umede. Tn afara de aceasta, incineratoarele sunt dotate cu unitati de
captare a dioxinelor, prin reducere catalitica, absorbtie in turn, precipitare ~i alte
metode. Esenta procesului de incinerare 0 reprezinta oxidarea compu~ilor organici
primari pana la dioxid de carbon ~i apa, petrecuta la temperaturi Tnalte. Din
prelucrarea de~eurilor pot rezulta ~i substante anorganice, cum sunt sarurile, acizii ~i
compu~i ai metalelor. Procesele de incinerare a de~eurilor periculoase sunt foarte
complicate ~i necesita controlul strict al cineticii reactiilor chimice, petrecute in conditii
variabile.

12.3.2 Incinerarea in cuptoarele de ciment
Tn principiu, cuptoarele de ciment sunt potrivite pentru distrugerea PCB. Totu~i,
trebuie rezolvata mai intai problema gazelor de evacuare si a impactului lor asupra
mediului. Tn acest caz, trebuie aplicate standarde de 'mediu stricte. Pentru a
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corespunde cerinteior este nevole de operare la standarde tehnice foarte inalte
(cuptor modern, bypass pentru elor, controlul timpului de retentie ~i a temperaturii
gazelor). Aceasta
metoda nu a fost inca aprobata pentru de~eurile
PCB.
Intreprinderile de ciment sunt reticente ia idea de a accepta de~euri Cll PCB pentru
distrugere.

12.3.3 Stoearea in subteran
Abandonarea sau aruncarea la intamplare a de~ellrilor care contin PCB este strict
interzisa. Pentru a putea stoca de~eurile periculoase intr-un depozit subteran, !ocatia
trebllie sa corespunda
unor criterii geologice
stricte. In afara de aceasta,
amp!asamentul trebuie sa fie autorizat pentru pastrarea de~euri!or care contin PCB.
Uleiul dielectric din transformatoare trebuie sa fie seurs Tn prealabil si eliminat printr-o
alta metoda Tn general, datorita stabilitatii inalte a PCB, aceasta m'etoda nu poate fi
considerata drept 0 solutie finala. Pana acum, ea a fost folosita Tn fostele mine de
sare, TnGermania.

12.3.4 Areul eu plasma
Tehnologia cu plasma folose~te un dispozitiv care poate crea temperatllri extreme de
Tnalte (pana la 10'OOO°C), Tn scopul distrugerii de~eurilor foarte toxice cum sunt PCB,
POP ~i altele. Sistemele cu plasma folosesc electricitatea ca sursa de energie ~i sunt
foarte costisitoare.

12.3.5 Vitrificarea in situ
Vitrificarea in situ (ISV) este 0 tehnologie utilizata pentru remedierea zone lor
contaminate ~i tratarea de~eurilor. ISV este un proces mobil de tratare termica care
folose~te energia electrica pentru a incalzi ~i topi solul contaminat, namolurile ~i alte
materiale similare. Tratarea rezulta Tn distrugerea totala a poluantilor de natura
organica ~i imobilizarea permanenta a poluantilor neorganici intr-un produs vitrificat
(de aparenta sticloasa).

12.3.6 Bioremedierea
Bioremedierea
presupune utilizarea unor microorganisme
pentru descompunerea
substantelor chi mice de natura organica care eontamineaza solul. Momentul cel mai
important
este identificarea
microorganismelor
potrivite
pentru proeesul de
bioremediere. Pentru a aplica cu succes aceasta metoda sunt necesare cunostinte
,
,
aprofundate a conditiilor de activitate microbiologica (umiditatea, temperatura, nivelul
de oxigen, sursele de hrana). Prin bioremediere solul poate fi tratat Tn conditii
naturale, fara a fi nevoie de a-I transporta Tn alta parte. Tn general, metoda nu se
folose~te pentru terenurile puternic contaminate (de ex., cu pesticide), dar poate da
rezultate bune la un nivel moderat de poluare cu POP.
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