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Циљ предмета Упознавање студената са најзначајним индустријским провцесима који су одговорни за
загађивање животне средине.
Исход предмета Савладана неопходна знања о индустријским процесима како би свеобухватније
организовали контролу загађивања животне средине и квалитетно урадили анализу утицаја
одговарајућег погона/постријења на животну средину.
Садржај предмета
Теоријска настава Дефинисање термина „најбоље доступне технике“. Изучавање приступа селекцији
техника који се разматрају у одређиванју најбољих доступних техника у циљу минимизације утицаја
индустријских процеса у оквиру погона/предузећа на животну средину. Изучавање сепарационих
(таложење, филтрација, флотација и мембрански процеси), хемијских (неутрализација, хемијско
таложење, оксидација, коагулација и флокулација) и биолошких (аеробни и анеробни) процеса.
Хемијски и биолошки реактори. Изучавање различитих технолошких процеса: неорганских
(производња основних алкалија, киселина, соли и минерална ђубрива), процеси вађења и обраде
минералних сировина и металургија, основи нафтне и петрохемијске производње,производња
пластичних маса и хемијских влакана, производња коже, производња прехрамбених производа,
производња целулозе и хартије.
Практична настава. Рачунске вежбе из области хидромеханичких, топлотних и дифузионих операција,
енергиjе, енергетског биланса и кинетике хемијских и биолошких реакција. Експериментално
одређивање технолошких параметара реактора. Одабир најбоље доступних техника производње
алкалија, неорганских киселина, минералних ђубрива, соли, добијања метала. Tеренске вежбе у
одговарајућим погонима/предузећима.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
7 (105)
4 (60)
3 (45)
Методе извођења наставе. Предавања, лабораторијске и рачунске вежбе, пракса и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5

практична настава

25

колоквијум-и

20

Завршни испит

поена

писмени испит

25

усмени испит

25

