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Након одслушаног курса студент је у стању да:
1. демонстрира знање и разумјевање основних појмова и принципа токсичних материја,
2. препознаје и рјешава проблеме који настају усљед присуства токсичних хемијск материја,
3. логички повезује теоријска, експериментална и рачунска знања, ефикасно учење, тимски рад,
коришћење литературе,
4. безбедно рукује токсичним хемикалијама и основним лабораторијским прибором.
нема
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе, семинарски рад
1. Основне компоненте животне средине. Биосфера. Антропосфера. Хидросфера.
2. Појам, извори и подјела загађујућих материја и опасних материја.
3. Опасне и безопасне материје. Својства опасних супстанци (токсичност, корозивност,
самозапаљивост, хемијска реактивност, експлозивност, радиоактивност). Биолошки опасне
супстанце.
4. Класификација загађујућих супстанци према хемијском саставу и за потребе транспорта.
Класификација отпадних материја.
5. Основни параметри токсичних материја (хемијски параметри, волатилизациони параметри,
коефицијенти расподеле, биолошки параметри, процесни параметри, параметри загађења).
6. Токсичне неорганске супстанце: тешки метали и металоиди. Дефиниција, извори, својства.
7. Токсичне неорганске супстанце: остале неорганске супстанце (флуориди, цијаниди, сулфиди,
сулфити, сулфати, хлориди). Дефиниција, извори, својства,
8. Високо ризичне токсичне органске супстанце (полициклични ароматски угљоводоници (ПАХ),
органо-халогена једињења: полициклични хлоровани угљоводоници (ПЦХ), полихлоровани
бифехили (ПЦБс), полибромовани бифенили (ПББс)). Дефиниција, извори, својства.
9. Остале токсичне органске супстанце (феноли, бензен, толуен, ксилен, минерална уља,
формалдехид, детерџенти). Дефиниција, извори, својства.
10. Радионуклиди.
11. Пестициди.
12. Гасовите токсичне материје (оксиди сумпора, оксиди азота, угљен-моноксид, волатилна
органска једињења, фотохемијски оксиданти, хлоро-флуоро угљоводоница (CFC)).
Дефиниција, извори, својства.
13. Утицај токсичних материја на здравље људи и животну средину.
14. Извори загађења хране и максимално дозвољене концентрације (MDK)
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