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Услов: Циљ предмета- Упознавање студента са могућношћу појава, врстама индустријских акцидената и
природних катастрофа и праћењу стања животне средине накох акцидента.
Исход предмета- Препознавање потенцијалних места настанка хаварија у индустријским
инсталацијама, врстама и узроцима настанка индустријских акцидената. Стицање знања о последицама
акцидента на основу особина супстанци, једињења која се неконтролисано испуштају у воду, ваздух и
на земљу. Разумевање разлике између последица технолошких и природно-технолошких акцидената.
Садржај предмета
Теоријска настава- Индустријски акциденти и природне катастрофе. Управљање ризиком од појаве
великих индустријских акцидената, превенција појаве акцидента, процена ризика по животну средину и
здравље људи, контрола ризика и активности, план хитних мера. Поједине методе идентификације
хазарда. Ефекти експлозије и пожара. Ефекти изливања на земљиште и у воду. Регулативе у нашој
земљи и интернационалне регулативе. Домино ефекат. Понашање полутаната ослобођених акцидентом
при доспевању у животну средину. Прикупљање информација о акциденту. Врсте и места узорковања
медијума животне средине након акцидента. Екосистеми потенцијално угрожени акцидентом.
Практична настава- Анализа узрока и последица великих индустријских акцидената у свету.
Токсичност супстанци које се ослобађају акцидентом - регистар испуштених и ослобођених хемикалија
у животну средину, база података (EPER) са особинама и месту настанка хемикалија. Примери из
праксе: класификација супстанци и једињења према фразама ризика (Р,С); изглед плана превенције
настанка акцидента у индустријским инсталацијама.
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