PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATI DE DESEURI GENERATE DE ACTIVITATEA DE ZINCARE TERMICA 2018
Nr.
Crt.

1.

2.

3

ŢINTE

OBIECTIVE

Managemen
tul
materiilor
prime

Reducerea
consumului de materii
prime
imbunatatirea
continua a
performantelor de
mediu

Managemen
tul
deşeurilor

Studierea şi
testarea de
noi produse
care se pot
utiliza în
procesele de
pregătire
chimică,
zincare şi
analize de
laborator

prevenirea poluarii
mediului din
activitatile curente

-

Reducerea
poluării
Reducerea
consumului de
reactivi chimici
Îmbunătăţir
ea calităţii
proceselor şi a
produsului final

Întocmit
Responsabil de mediu
Florut Violeta

Actiuni

masuri

-prevenirea
- eficientizarea proceselor prin utilizarea unei
tehnologii care produce mai putine deseuri, prin
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile
- consumul de materie prima utilizata in
procesul tehnologic
- utilizarea substantelor mai putin periculoase
- optimizarea procesului tehnologic
- prevenirea cantitativa prin optimizarea
ambalajelor
-achizitionarea substantelor chimice utilizate in
Plan de
proces in ambalaje reutilizabile
gestiune
1. clorura de zinc solutie min.48% se va
deseuri
achizitiona in container HDPE de 1000 l = 1500
kg
Program de
2. solutie de degresare acida Ridoline HDG 21
management
container HDPE de 1000 l
de mediu
3. Din anul 2017, deseul periculos: acizi de
decapare (in cantitati relevante de 100 tone/an)
Masuri
se valorifica nu se mai elimina.
-pregatirea ambalajelor pentru reutilizare
-valorificarea deseurilor - in vederea
reciclarii
-eliminarea deseurilor
-mentinerea parametrilor bailor de pregatire si
imbunatatirea acestor parametrii in vederea
reducerii consumurilor de substante chimice
periculoase si generarea de deseuri periculoase
conform planului de management al bailor de
decapare.
-menţinerea relaţiilor cu furnizorii
-stabilirea de noi contacte
- utilizarea testerelor

MIJLOACE

monitorizarea şi
gestionarea
materiilor
prime
Fise tehnice de
securitate

RESURSE

TERMEN

Umane
Conf.
Plan de
gestiune
deseu 2018

Colectare,
prelucrare,
analiză date
- lunar

RESPON
SABIL

Florut
Violeta

monitorizarea şi
gestionarea
deşeurilor

Financiare,
conf.contracte
Aparatura de
laborator

Conform
Registrului
de control a
proceselor
-lunar

Floruţ
Violeta

Aprobat
Manager SC Avaco- Ecokapa Group SRL
Deac Sorin

