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Наставник (Име, средње слово, презиме): Драган А. Златановић
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Циљ предмета
Упознавање студената са општим особинама воде, хемијским, физичким и микробиолошким
карактеристикама природних и отпадних вода, класификацијом вода и изворима загађења.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену знања из области хемијских, физичких и микробиолошких
карактеристика природних и отпадних вода.
Садржај предмета
Теоријска настава
Састав, грађа и особине воде; Вода као растварач: растворљивост супстанци, раствори и врсте раствора;
Кружни ток воде у природи; Подела вода; Природне воде: физичке карактеристике природних вода,
хемијски састав природних вода, микробиолошки састав природних вода; Услови и процеси образовања
хемијског састава природних вода; Класификација природних вода; Загађивање природних вода; Контрола
загађености природних вода; Оцена квалитета природних вода; Заштита природних вода од загађивања;
Отпадне воде: физичке карактеристике отпадних вода, хемијски састав отпадних вода, микробиолошки
састав отпадних вода; Порекло отпадних вода: природни извори загађивача, антропогени извори загађивача;
Градске отпадне воде; Индустријске отпадне воде: пољопривредна и прехрамбена индустрија, индустрија
целулозе, текстила и хартије, хемијска индустрија, петрохемијска индустрија, металуршка индустрија;
Критеријуми загађености отпадних вода; Класификација отпадних вода.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Испитивање утицаја различитих фактора на растворљивост неких неорганских и органских супстанци у
води, опште физичке и физичко-хемијске анализе воде, специјалне хемијске и физичко-хемијске анализе
воде, микробиолошке анализе воде, класификовање природних и отпадних вода према саставу; Теренска
настава Узорковање природних и отпадних вода за анализу.
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