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Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета. Упознавање студената са изворима полутаната у животној средини, њиховим
распростирањем, транспортом и трансформацијама којима подлежу након доспевања/ослобађања у
животну средину.
Исход предмета. Студент након завшеног курса разуме основне физичке, хемијске и биолошке
процесе који одређују дистрибуцију загађујућих материја (полутаната) у животну средину; разуме
основне процесе укључене у трансформацију или деградацију полутаната у животној средини. Уме да
објасни факторе који утичу на транспорт и расподелу полутаната и продуката њихове трансформације у
различитим сегментима животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава.
Извори главних класа загађујућих материја (полутаната) у животној средини (води, ваздуху,
земљишту). Увод у основне процесе транспорта и трансформација којима полутанти подлежу у
животној средини. Основе адвекције, дисперзије, дифузије. Агрегација и дефинисање параметара
различитих процеса мешања, који доводе до дисперзије на већој просторној и временској скали.
Сорпција. Ретардација. Имобилизација. Значај хетерогености и стратификације у медијима животне
средине. Најзаступљеније хемијске и фотохемијске реакције и продукти трансформације полутаната.
Биотрансформације и биодеградације. Илустрација основних принципа транспорта и трансформација
полутаната на примерима загађења ваздуха, воде (површинске и подземне) и земљишта.
Практична настава.
Одређивање одабраних органских и неорганских полутаната у води, ваздуху, земљишту.
Растворљивост. Коефицијенти расподеле (Kow, Kd и др.). Утицај физичко-хемијских карактеристика
полутаната и медијума животне средине на расподелу. Адсорпционе изотерме. Идентификација
трансформационих продуката одабраних органских компоненти у узорцима из животне средине након
одређених абиотичких и биотичких процеса.
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Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Практична настава:
5 (75)
3 (45)
ДОН: 2 (30)
Методе извођења наставе. Предавања, лабораторијске вежбе, колоквијум, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5

практична настава

25

колоквијум

10

Завршни испит

поена

писмени испит

30

усмени испт

30

