
 

 

209 

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI 

 

SYLLABUS 
pentru disciplina 

Opţional IV- DEPOZITAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR INDUSTRIALE 

 

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL   

                                                             MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 

Anul de studii: I 

Semestrul:  II 

Titularul cursului Prof. dr.ing. Pode Rodica 

Colaboratori  

Numǎr de ore  pe sǎptǎmânǎ 

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite 

2 - - 1 D 6 

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI 

  Disciplina “Depozitarea ecologică a deşeurilor industriale” are ca obiective studiul unor procedee de 

stabilizare -inertizare deşeurilor industriale, respectiv studiul metodelor de evaluare a stabilităţii în timp a deşeurilor 

inertizate.     Sunt studiate de asemenea variante de depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu a deşeurilor 

industriale. 

  Disciplina  “Depozitarea ecologică a deşeurilor industriale” urmăreşte crearea unor competenţe în 

cunoaşterea şi adoptarea celor mai bune tehnici de minimizare a impactului deşeurilor asupra mediului, prin 

adoptarea celor mai bune soluţii de stabilizare şi depozitare.  

 Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este: 

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%; 

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a 

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%; 

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%; 

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%; 

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.  

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI                     Nr. ore 

Sisteme integrate de valorificare a deşeurilor industriale............................................................................2  

Clasificarea deşeurilor industriale; Potenţial de valorificare; Definirea deşeului „ultim”...........................4 

Stabilizarea deşeurilor biodegradabile.........................................................................................................4                                       

Inertizarea deşeurilor industriale prin solidificare/stabilizare în matrice hidraulică 

               Tipuri de deşeuri industriale care se pretează pentru stabilizare în matrice hidraulică.................2 

    Principii tehnologice de solidificare/stabilizare........................................................................... 4 

     Aspecte privind mecanismul procesului de solidificare/stabilizare  

     a metalelor grele în matrice hidraulică...................................................................................... ...4 

 Evaluarea comportamentului la lixiviere a deşeurilor stabilizate în matrice hidraulică...................2 

 Inertizarea deşeurilor nucleare.............................................................................................. ......................2 

 Depozitarea deşeurilor speciale...................................................................................................................2 

 Depozitarea deşeurilor inerte................................................................................................ .......................2 

          Total                          28 

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR                                                          Nr. ore 

Comportarea la lixiviere a cenuşilor de termocentrală........................................................................ .........6 

Comportarea  la lixiviere a zgurilor provenite de la incinerare.............................................................. ......4 

Stabilizarea nămolurilor de epurare cu cenuşi de termocemntrale............................................................ ...4 
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          Total                           14 
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E. PROCEDURA DE EVALUARE 

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în 

nota finală este  67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de  34%. 

  

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ 

1. Glasgow Caledonian University 

http://hp1.gcal.ac.uk/pls/portal30/my_gcal.Progcat_Pkg.ProgPage?gtype=%20PG&p_Course=MSWM 

2. INSA Lyon 

http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=378&L=1 

3. Universitatea din Edinburgh 

http://www.scieng.ed.ac.uk/Postgraduate/MScEnvironmental.asp#ed 

4. Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier 

http://www-instn.cea.fr/rubrique.php3?id_rubrique=145 
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DIRECTOR DEPARTAMENT      TITULAR DISCIPLINǍ 
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