Студијски програм : Основнe академскe студијe хемије - контрола квалитета и управљање
животном средином (ОКК)
Шифра предмета:
КК-305
Назив предмета: ЗАШТИТА ВАЗДУХА
Наставник: др Јасмина Р. Агбаба, редовни професор; др Маријана Крагуљ Исаковски , доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Циљ предмета Упознавање студената са основим карактеристикама атмосфере и загађујућим
материјама. Упознавање са контролом квалитета ваздуха и вођењем процеса пречишћавања
отпадних гасова.
Исход предмета Савладана неопходна знања о саставу и карактеристикама атмосфере, као и о
најважнијим загађујућим материјама и изворима загађења ваздуха, методама одређивања и контроле
емисије. Оспособљавање за организовање контроле емисије загађујућих материја у пракси и заштиту
ваздуха.
Садржај предмета
Теоријска настава Изучавање састава и особина атмосфере, као и најзначајнијих загађујућих
материја ваздуха. Дефинисање природних и антропогених (стационарних и мобилних) извора
загађења ваздуха, основних хемијских процеса у атмосфери, извора и последица присуства озона у
тропосфери, извора и карактеристика аеросола. Анализа макро-ефеката загађења ваздуха.
Управљање емисијом честичних материја и гасовитих загађујућих материја. Изучавање управљања
емисијом и контроле загађујућих материја. Законска регулатива заштите ваздуха.
Практична настава Квалитативна и квантитативна карактеризација најважнијих загађујућих
материја емитованих у атмосферу применом конвенционалних (волуметрија и гравиметрија) и
савремених аналитичких инструменталних метода (UV-спектрофотометрија, гасна хроматографија и
атомска апсорпциона спектрофотометрија). Тумачење резултата. Анализа квалитета ваздуха радне
средине. Рачунске вежбе везане за одговарајућу област.
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Број часова активне наставе
6 (90)

Теоријска настава:
3 (45)

Практична настава:
Вежбе (АВ): 1 (15), ДОН: 2 (30)

Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе, аудиторне вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
колоквијум-и (1 колоквијум)
20
усмени испит

поена
30
20

