Назив предмета: Хемијски процеси у животној средини
Наставник или наставници: Смиљана М. Марковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 18
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета:
Стицање научних знања и академских вештина ради идентификације и контроле хемијских процеса који се
одигравају у животној средини, као и процена њиховог утицаја на квалитет животне средине.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за истраживање и решавање задатака везаних за порекло, генерисање хемијских
штетности у животној средини, познавање и разумевање карактеристика сложених извора штетности и
њиховог комбинованог штетног деловања у еколошким медијумима, познавање, разумевање и примена
метода за анализу антропогених утицаја на природне процесе.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Опште карактеристике загађујућих супстанци из животне средине. Физичке и хемијске особине гасова, пара и
аеросола. Методе анализе хемијских штетности животне средине.Хемијски процеси у простору радне
средине. Биљке и микроорганизми као хемијски фактори животне средине. Размена материја између
атмосфере и биосфере. Детекција конституената у атмосфери. Хемијски процеси у хидросфери; хомогени и
хетерогени хемијски процеси у природним водама. Промет материја у води. Ефекти сунчевог зрачења.
Детекција конституената у води. Хидролошки циклуси. Размена материја између атмосфере и литосфере;
размена материја између хидросфере и литосфере. Хемијске реакције загађујућих супстанци земљишта.
Хемијски процеси између сфера животне средине.
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