
Спецификација  предмета  
 
Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине 
Назив предмета: Екологија у текстилу 
Наставник: др Сузана Ђорђевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Нема 

Циљ предмета: 
Упознавање студената са еколошким оптерећењима и опасностима од онечишћења околине и радне 
средине у процесима производње и оплемењивања текстила. Развијање свести о потреби очувања 
околине и развоја еколошки прихватљивих процеса и технологије као и добијања "здравих" 
текстилних производа. 

 
Исход предмета: 
Оспособљавање студената за самостални избор текстилног материјала и технологије ради добијања 
еколошки безбедних текстилних производа. Способност студената да у тимском раду пројектују и 
организују производњу влакана, текстила и одеће са минималним физичким и хемијским штетностима 
током производње и употребе производа. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
 
1. Екологија у текстилној индустрији: утицај производње текстилних производа на околину, 
изложеност животне средине утицајима текстилне индустрије; 2. Екологија у текстилној индустрији 
са аспекта жеља и стварности; 3. Подела екологије у текстилу; 4-6. Производна екологија: извори 
загађивача у текстилној индустрији; емисије у ваздух радне и животне средине; отпадне воде у 
зависности од врсте влакана, производних процеса и примењених процеса оплемењивања текстила; 
чврсти отпад; 7. Примена стратегије чистијих технологија у текстилној индустрији; 8. Отпадни гасови 
и испарења у текстилној индустрији; 9. Отпадне течности у текстилној индустрији; 10. Бука у 
текстилној индустрији; 11. Еколошко управљање отпадом; 12. Хумана екологија: утицај текстилних 
производа на корисника; смањење ризика по корисника; законска регулатива, стандарди; 13. 
Екологија управљања текстилним отпадом: одлагање; рециклирање; биоразградња текстилног отпада; 
законска регулатива, стандарди; 14. Екологија перформанси: понашање текстилних производа у току 
експлоатације и одржавања; 15. Унапређење процеса производње текстила: селекција сировина и 
поступака – оптимизација процеса; избор најбољих расположивих техника; 
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Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 30 Практична настава: 
Методе извођења наставе: Вербална монолошка, вербална дијалошка, демонстративна, 
истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава  Усмени испит 40 
Колоквијум-и 30 ..........  
Семинар-и 20   
 


