Студијски програм : Мастер академске студије хемије (МХ), Мастер академске студије заштите животне
средине - аналитичар заштите животне средине (МЗЖС)
Врста и ниво студија: академске, II ниво МЗЖС и МХ
Назив предмета: ЗЕЛЕНА

РЕМЕДИЈАЦИЈА
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Услов: Циљ предмета.
Критична примена знања из ремедеционих технологија у развоју „зеленог“ концепта у стратегији ремедијације,
која подразумева процесе, производе и активности који имају мали или незнатане утицаје на животну средину.
Исход предмета.
Након успешно савладаног курса студент објашњава детаљно технике „зелене ремедијације“ - ремедијације са
минималним негативним ефектима по околину и израчунава материјални и енергетски биланс основних процеса
зелене ремедијације.
Садржај предмета
Теоријска настава. Значај зелене ремедијације у заштити животне средине. Одрживост животне средине
приликом ремедијације контаминираних локалитета (животни циклус утицаја на животну средину при
ремедијације, усавршавање постојећих методама ремедијације у циљу постизања метода који се могу назвати
или припадају методама зелене ремедијације). Развој модтода анализе ефикасности зелене ремедијације
Економски аспекти зелене ремедијације. Обновљива енергија (интегрисање и оптимизација извора обновљиве
енергије, енергија ниског интензитета). Одабир и дизајн процеса зелене ремедијације. Иновативне постојећих
технологије у цињу постизанја зелене ремедијације (реактивне баријере, фиторемедијација, нано-технологије).
Методологија развоја нових технологија у циљу постизанја ефиканости зелене ремедијације.
Практична настава Прорачун материјалног и енергетског биланса основних процеса зелене ремедијације.
Дизајн процеса зелене ремедијације. Студије изводљивости зелене ремедијације угрожених локалитета
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Други облици
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