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PREDGOVOR 

 

Globalni razvoj povečuje pritiske na okolje in kljub vedno večjemu zavedanju družbe o 
njegovih trajnih negativnih posledicah je celovit pristop k varovanju okolja še vedno 
prevečkrat prepuščen le posameznim strokam in premalokrat obravnavan celovito ter 
interdisciplinarno. Okoljski problemi se tako kljub intenzivnemu uveljavljanu koncepta 
preprečevanja onesnaženja kot najpomembnejšega in najučinkovitejšega orodja za zaščito 
okolja rešujejo potem, ko so že nastali, namesto da bi jih preprečili. Zato je poleg iskanja 
preventivnih rešitev za zmanjšanje in preprečevenje onesnaženja okolja še vedno v ospredju 
tudi iskanje rešitev zmanjševanja onesnaženja, odpravljanje posledic in saniranje okolja.     
  
Priročnik Procesi v tehnologijah varstva okolja – Praktikum je namenjen študentom Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, na smeri Kemijsko inženirstvo za 
utrjevanje teoretičnega znanja, pridobljenega v okviru predmeta Procesi v tehnologijah 
varstva okolja. Priročnik ne vsebuje poglobljene teoretične razlage posameznih 
eksperimentov in metod, ki jo morajo študentje poiskati v dodatni literaturi. Zajema področje 
karakterizacije odpadnih vod in predstavlja načine ter postopke, ki se jih običajno uporablja 
za izbiro učinkovitega načina čiščenja z inženirskega vidika. Tako so v priročniku 
predstavljeni različni načini čiščenja odpadnih vod s poudarkom na sodobnih tehnologijah, 
predvsem tistih, ki so namenjene odstranjevanju stabilnih organskih onesnaževal, tudi 
mikroonesnaževal. V prvem delu se tako študentje seznanijo z lastnostmi izbrane odpadne 
vode in določijo nekaj njenih tipičnih karakeristik, nato pa predlagajo učinkovit postopek 
čiščenja, ki ga tudi računsko ovrednotijo. Drugi in tretji del zajemata čiščenje močno 
onesnaženih odpadnih vod s fizikalno-kemijskimi postopki, ki so  nepogrešljivi pri obdelavi 
industrijskih odpadnih vod in preprečevanju onesnaženja okolja s stabilnimi, strupenimi in 
(bio)akumulirajočimi snovmi.  
 
Avtorice priročnika se zahvaljujemo vsem sodelavcem in tudi recenzentom, ki so s svojim 
znanjem, pripombami in izkušnjami prispevali k nastanku tega priročnika. Zahvaljujemo pa se 
tudi študentom, ki so v preteklih letih s svojimi idejami, mnenji ter komentarji omogočili 
pregledno, jasno in razumljivo oblikovanje ter predstavitev eksperimentov.      
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Gabriela Kalčíková 

Jana Zagorc-Končan 

  

3.2.3.2.Učinek čiščenja 50
3.2.3.3. Hitost sedimentacije kosmov 50
3.3. 3. VAJA: Oksidativno čiščenje odpadnih vod – Fentonova oksidacija 51
3.3.1. Teoretične osnove vaje 51
3.3.2. Izvedba Fentonove oksidacije 51
3.3.3 Izračun konstant hitrosti oksidacije 52
4. Literatura 55


