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Условљеност другим предметима: Облик условљености 

----------------------  

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање са поријеклом, врстама и физичко-хемијским карактеристикама отпадних вода .Савладавње основних 

знања из одређивања квалитета отпадних вода и технологија обраде отпaдних вода.  

Исходи учења (стечена зања): 

Стечено знање омогућава студенту да самостално обавља аналитичка испитивања узорака  отпадне воде и на 

основу  показатеља квалитета воде,  даје приједлоге поступака обраде, односно предлаже шему пречишћавања 
отпадних вода. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Дефиниција отпадне воде, поријекло, подјела и карактеристике отпадних вода. Емисија штетних  супстанци у 

површинске воде путем отпадних вода (нутријенти, тешки метали, нафта и њени деривати, ПЦБ, ПАС, ПАУ, 

пестициди...). Показатељи квалитета отпадних вода и критерији загађености. Циљеви и аспекти пречишћавања 

отпадних вода (правни оквир, еколошки и техно-економски аспект). Критерији загађености и приједлог шеме 

пречишћавања. Параметри контроле процеса обраде отпадних вода. Процеси обраде отпадних вода: механички, 

хемијски и биолошки поступци обраде. Обрада и одлагање муљева из процеса пречишћавања отпадних вода. 

Завршна обрада отпадних вода: уклањање азота и фосфора. 

Практична настава:                                                                                                                                               

Узорковање и врсте узорака воде. Конзервисање узорака. Одређивање физичко- хемијских показатеља квалитета 

воде (растворени гасови, алкалитет, тврдоћа, електропроводљивост, pH,  БПК, ХПК, укупна сува материја са 

фракцијама, турбидитет...). Симулација процеса обраде отпадних вода ( Јар тестови,  јонска измјена, адсорпција..) 

Посјета фабрикама  које имају уређаје за пречишћаванје отпадних вода. 

Методе наставе и савадавање градива: 

предавања, лабораторијске вјежбе, теренске вјежбе, колоквији 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 

Колоквији, семинарски рад,  завршни усмени испит 

Похађање наставе - Тестови 30 Завршни испит 

Активност на настави - Семинарски рад 10 60  

Посебна назнака за предмет: 

--------------------- 

Име и презиме наставника који је припремио податке:    Др Љиљана Вукић, редовни професор 

 


