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Циљ предмета.  Овладавање основним знањима о методама које се користе у технологији заштите 

животне средине  

Исход предмета. Разумевање технолошких операција који се користе у технологијама заштите животне 

средине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Основни принципи технологија за заштиту животне средине и процесног инжењерства. 

Основи хидромеханичких, дифузионих и топлотних операција. Кинетика хемијских и биолошких  реакција. 

Основни принципи рада хемијски и биолошки рекатори. Сепарациони процеси (таложење, филтрација, 

флотација и мембрански процеси). Хемијски процеси (неутрализација, хемијско таложење, оксидација, 

коагулација и флокулација). Биолошки процеси (аеробни и анеробни). Дифузиони и термички процеси.  

Практична настава. Рачунске вежбе из области хидромеханичких, топлотних и дифузионих операција. 

Израчунаванје енергетског и материјалног биланса за опдабране технолошке опреације које се користе у 

технологији зашите животне средине. Израчунаванје кинетике хемијских и биолошких реакција које се 

дешавају у поступцима пречишћавања отпадних вода, ваздуха и заштите земљишта. Експериментално 

одређивање технолошких параметара хемијских и биолошких реактора. Одређивање хидродинамичке 

структуре протока у хемијском и биолошком реактору. Одређивање брзине таложења. Одређивање 

ефикасности флотације са раствореним ваздухом. Јар тест. Течно-течна екстракција метала. Одређивање 

основних перформанси мембранске сепарације. Одређивање кинетичких параметара оксидације загађења 

одабраним оксидационим  срдством (озон, хлор итд.). 
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Број часова  активне наставе 

Предавања: 

3 (45) 

Аудиторне 

вежбе:  1 (15) 

Лабораторијске 

вежбе: 3 (45) 

Други облици 

наставе: 1 (15) 

Студијски 

истраживачки 

Остали 

часови 

Методе извођења наставе:  

Предавања, лабораторијске  и аудиторне вежбе, семинарски рад и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 
писмени испит 20 

практична настава 20 

колоквијум-и (3 колоквијума) 30 усмени испит 10 

урађен и одбрaњен семинарски рад 10   

 


