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ABSTRACT: 
Societatea umană se confruntă cu o seamă de probleme majore, dintre care se evidenţiază din ce în ce 

mai mult, consecinţele nefaste ale poluării mediului. Ritmul intens de utilizare a resurselor naturale şi cantitatea 
mare de deşeuri generate tind să transforme cadrul natural din mediu care înconjoară, in mediu înconjurat, 
reacţiile sale de autoreglare devenind nefaste atât vieţii cât şi ambientului constructiv creat. 

Deşeurile reprezintă unul din cei mai buni indicatori care măsoară vitalitatea economică şi modul de 
viaţă a unei societăţi. Creşterea şi dezvoltarea economică generează, de cele mai multe ori, o creştere cantitativă 
şi o diversificare a naturii deşeurilor, care se obţin în urma proceselor de realizare a utilităţilor comunitare.   

La ora actuală, gestiunea şi tratamentul deşeurilor au devenit probleme cruciale şi complexe pentru asigurarea 
unei dezvoltări durabile. 

Datorită faptului că majoritatea depozitelor de deşeuri municipale nu au un fundament perfect 
impermeabilizat, pot avea loc infiltraţii de levigat în sol, subsol şi ape subterane producând poluarea acestor 
factori de mediu. 

În acest scop lucrarea îşi propune să etaleze problema colectării şi tratării levigatului din depozitele 
necontrolate de deşeuri municipale prin prezentarea unei tehnologii moderne de colectare şi tratare a levigatului 
provenit de la depozite necontrolate de deşeuri municipale. 
 
 
 ABSTRACT: 
 Human society has several major problems and the most acute is the unwanted consequences of 
environment pollution. The intense use of natural resources and the great amount of the generated waste  tend to 
change the natural environment and its self adjusting reactions tend to affect life and the healthy ambient. 

The house wastes represent one of the best indicators who measures the economical vitality and the 
way of life of the society. The economical growth and development encompass a quantitative growth and a 
diversification of natures of house wastes, obtained for the community facilities . 

At now-a-days in our country the management and the treatment of house wastes is a real issue for the 
insurance of sustenable development. 

A non-ecological landfill if it doesn’t have water-proof base and side walls, draining system and 
levigate collector, basins or special places to deposit and store toxic waste, can be set right by a good exploitation 
of the landfill thus influencing positively the environment. 

As most city landfill have not water-proof base, levigate may drain in the soil, under soil and in  
underground waters causing pollution of environmental factors. 
 This paper deals with the problems of drain and processing the levigate from the non-ecological 
landfills. 
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1. INTRODUCERE 
Luând in calcul gradul limitat de suportabilitate al mediului înconjurător precum şi efectele 

majore ale poluării acestuia, cu siguranţă trebuie acţionat cu toată responsabilitatea pentru promovarea 
protecţiei mediului ca o componentă a dezvoltării societăţii umane. 

În deceniile trecute rezolvarea cea mai ieftină a problemei deşeurilor a fost cea a depozitării. 
La ora actuală nu mai este admisă abordarea singulară în gospodărirea deşeurilor. 

În condiţiile unui depozit de deşeuri neecologic, unde nu există, impermeabilizarea bazei şi a 
pereţilor laterali, sistem de drenare şi colectare a levigatului, bazine sau locuri special amenajate 
pentru depozitarea şi stocarea deşeurilor lichide toxice sau mai puţin toxice şi/sau periculoase, o 
exploatare corespunzătoare a activităţilor ce se desfăşoară într-un depozit, impactul asupra factorilor 
de mediu este semnificativ. 

Datorită faptului că majoritatea depozitelor de deşeuri municipale nu au un fundament perfect 
impermeabilizat, pot avea loc infiltraţii de levigat în sol, subsol şi ape subterane producând poluarea 
acestor factori de mediu. 

În acest scop lucrarea îşi propune să prezinte problema colectării  şi tratării levigatului din 
depozitele necontrolate de deşeuri municipale în vederea reducerii nivelului de poluare prin elaborarea 
unei tehnologii moderne şi a unui model experimental de colectare şi tratare a levigatului provenit de 
la depozite necontrolate de deşeuri municipale. 

 
2. ASPECTE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ A DEPOZITELOR DE 

DEŞEURI 
Datorită armonizării legislaţiei naţionale cu ce din Uniunea Europeană, o parte din legislaţie a 

fost preluată. 
         Astfel, metodele de colectare a levigatului prezentate în legislaţia naţională actuală se referă 
numai la depozitele de deşeuri controlate. 
         Momentan nu există o metodă standard pentru colectarea lexiviatului în vederea reducerii 
poluării solului, subsolului şi a apelor subterane. 
          Conform legislaţiei în vigoare, tratarea levigatului se poate realiza în două tipuri de instalaţii şi 
anume: 
          - instalaţie de tratare proprie depozitului care să permită evacuarea levigatului direct în 
receptorul natural cu respectarea legislaţiei în domeniu; 
          - instalaţie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat într-o staţie de epurare a apelor uzate 
orăşeneşti, cu respectarea valorilor indicatorilor de calitate a efluentului. 
          În cazul depozitelor necontrolate (majoritatea din România) nu există instalaţii de colectare şi 
tratare a levigatului. 
          În acest sens la depozitele municipale necontrolate unde nu există instalaţii de colectare nici 
staţii de tratare a levigatului se poate aplica o tehnologie de colectare şi pretratare în vederea scăderii 
concentraţiilor de săruri, metale grele şi substanţe organice. 
 
            

3. CONSIDERENTE TEHNICE ASUPRA LEVIGATULUI 
Fără a utiliza apă în procesul tehnologic, de la depozitele de deşeuri menajere, rezultă ape 

reziduale, aşa numitul lixiviat sau levigat. 
Aceasta rezultă în proporţie de 20-30% din umiditatea deşeurilor depozitate în rampă (în 

speţă a deşeurilor menajere şi cele de natură vegetală), restul de 70-80% provenind din: 
• apele meteorice care cad şi percolează suprafaţa rampei, în drumul lor solubilizând şi 

antrenând o multitudine de compuşi organici şi anorganici, funcţie de natura deşeurilor; 
• apele pluviale care se scurg de pe versanţi. 
În concluzie levigatul este produs ca urmare a percolării deşeurilor menajere de către apele 

meteorice şi rezultat din umiditatea deşeurilor – prin scurgere liberă spre aval – produce prin infiltrare, 
poluarea apei subterane, în speţă a freaticului superficial şi a apelor de suprafaţă în care deversează. 



Prin metode fizico-chimice, spectrofotometrice şi gazcromatografie, s-au stabilit caracteristicile 
principale fizico-chimice ale unui lixiviat mediu ce vor fi prezentate mai jos:  

 

Tabel nr. 1 Caracteristicile fizico-chimice principale ale unui lixiviat mediu  

INDICATORI VALORI NATURA POLUĂRII 
PH 6,1 Acidă 
Carbonic organic total 1700 mg/l
CBO5 2500 mg/l
Substanţe organice 5000 mg/l

Poluare organică 

Na;K; 3000 mg/l
Ca;Mg; 2000 mg/l
Cl;SO4; 5000 mg/l
NH4 700 mg/l
Fosfor total 6 mg/l

Poluare minerală 

Fe 900 mg/l
Mn 25 mg/l
Zn 10 mg/l
Alte metale ca: Co, Ni, Cu, Cr, Pb, Mo, 
As, Hg 

10 mg/l 

Poluare   cu   metale   şi 
neferoase 

 
Două caracteristici foarte importante sunt de notat: 
 -Raportul CBO5/CCO, care caracterizează aspectul organic al unui depozit,  trebuie să fie de 

ordinul  0,5  pentru  depozitele tinere,   raportul descrescând până la zero pentru cele vechi; 
 - Dacă în timp îndelungat CBO5 poate atinge valori aproape nule, el nu va ţine pasul cu CCO 
care poate rămâne notabil, de ordinul g/l. 
 

 

4. PREZENTAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC PENTRU DRENAREA 

ŞI TRATAREA LEVIGATULUI 

  
Sistemul de colectare / drenare a levigatului din depozitele necontrolate de deşeuri municipale 

se va realiza prin scăderea nivelului hidrostatic al pânzei freatice în cazul în care lexiviatul a 
contaminat pânza freatică prin efectuarea unor foraje astfel obţinându-se aşa numitele conuri de 
depresiune. 

Apa din pânza freatică contaminată cu lexiviat se extrage din foraje cu ajutorul unei pompe 
submersibile. Forajele (din care se va extrage apa poluată) vor fi efectuate în caroiaj în vederea 
determinării gradientului de curgere al pânzei freatice. De asemenea se va stabili o barieră de conuri 
de depresiune cu rol de drenare a apelor uzate. 

Apele uzate extrase cu pompa submersibilă se introduc într-un hidroaerator care are rolul de a 
dizolva aer în apa uzată. 



Emulsie
apa-aer

Pompa
submersibila

Efluent

Stratul de baza

Curgere

subterana

zona de sol poluat

Panta 5/1000

Con de
depresiune

Sonda 
de evacuare

Acvifer

Nivel hidrostatic

Bazin de separare

Hidroaerator

Aer
atmosferic

Ape uzate

Pompa
submersibila

Fig. nr. 1 Flux tehnologic de drenare şi epurare ape contaminate dintr-un depozit de deşeuri menajer 

 
   

Prin diluarea lexiviatului în pânza freatică se obţine o apă uzată care printr-o singură treaptă 
de epurare fizico-chimică se poate deversa reţelele de canalizare.  

Hidroaeratorul este un echipament static care funcţionează pe principiul pompelor cu jet, cu 
ajutorul căruia se reduce conţinutul chimic şi biochimic de oxigen al apelor uzate.  
  

 
 5. MĂSURI DE INTEGRARE ÎN ECOSISTEM  A DEPOZITELOR DE 
DEŞEURI MENAJERE 
  
 În urma închiderii depozitelor de deşeuri menajere  se pune problema reamenajării teritoriale 
a spaţiului ocupat de acestea. Astfel sunt necesare anumite măsuri de reecologizare a zonelor afectate. 

Se disting trei tipuri de intervenţii pentru recuperarea ambientală a teritoriului afectat; primul 
tip impune reconstruirea peisajului aşa cum era înainte de degradare; al doilea tip caută o destinaţie de 
reutilizare inventând noi forme de folosire sau încercând satisfacerea cererilor avansate de comunitate; 
ultimul tip se referă la sistematizarea provizorie a suprafeţelor afectate, în aşteptarea deciziilor 
definitive luate de organele în drept. 

Pentru redarea în circuit al suprafeţei de teren după epuizarea capacităţii de depozitare se 
recomandă următoarele măsuri: 

- lucrări de nivelare astfel încât să se creeze condiţiile necesare regenerării fertilităţii solului şi 
a culturii plantelor sau condiţii pentru amenajări constructive. Nivelarea se va realiza cu buldozere şi 
se face atât în plan longitudinal cât şi transversal. 



- lucrări de depunere de sol vegetal în vederea recultivării biologice. Suprafeţele redate 
circuitului agricol, trebuie să aibă pe o adâncime de minim 50 cm, o structură argiloasă sau nisipo-
argiloasă, cu circa 15% argilă, materiale capabile să reţină umiditatea şi să aibă permeabilitatea pentru 
apă şi aer, precum şi o bună capacitate de absorbţie, bogate în P, K, Ca, S, Mg fără să conţină, însă, 
substanţe periculoase. 

- lucrări de drenare a apelor la suprafeţele cu declivitate de 2-3%, după aşezarea solului 
vegetal pe grosimea necesară;  

- lucrări de recultivare biologică, ca cea mai folosită soluţie de redare în circuitul economic al 
suprafeţelor de teren degradate. În primi 4-5 ani după închiderea depozitului este bine ca pe zonele 
redate în circuit să se cultive plante utilizate ca îngrăşământ verde iar după această perioadă se poate 
trece la realizarea unei cultivări normale. 

 
 6. CONCLUZII 

           Societatea umană se confruntă cu o seamă de probleme majore, dintre care se evidenţiază din ce în ce mai 
mult, consecinţele nefaste ale poluării mediului.  

Deşeurile reprezintă unul din cei mai buni indicatori care măsoară vitalitatea economică şi modul de 
viaţă a unei societăţi.  

La ora actuală, gestiunea şi tratamentul deşeurilor au devenit probleme cruciale şi complexe pentru asigurarea 
unei dezvoltări durabile. 

Levigatul este produs ca urmare a percolării deşeurilor menajere de către apele meteorice şi 
rezultat din umiditatea deşeurilor – prin scurgere liberă spre aval – produce prin infiltrare, poluarea 
apei subterane, în speţă a freaticului superficial şi a apelor de suprafaţă în care deversează. 
 În urma închiderii depozitelor de deşeuri menajere  se pune problema reamenajării teritoriale 
a spaţiului ocupat de acestea. 
 Lucrările de recultivare biologică sunt cele mai folosite soluţii de redare în circuitul economic 
al suprafeţelor de teren degradate. 
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