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1. Стиче теоријска знања из технологије прераде синтетских полимерних материјала (пластичних
маса).
Исходи учења
2. Оспособљен је за идентификацију синетских полимера.
3. Оспособљен је да рјешава технолошке проблеме настале при преради полимерних материјала.
Условљеност
Наставне методе Предавања, лабораторијске вјежбе, колоквијуми, семинарски рад, посјете привредним друштвима
1. Технолошке карактеристике синтетских пластичних материјала (структура полимера, хемијска,
молекулска и фазна стања и прелази), надмолекулска структура.
2. Додаци полимерима (за олакшавање прераде, за побољшање карактеристика производа,
прераде против старења, измјени својстава, измјена боје, стабилизацију и сл.).
3. Помоћне операције при преради(гранулирање и компаундирање)..
4. Прерада поступком каландрирања (принцип рада, склоп каландрера, хлађење ваљака, кретање
масе између ваљака, подешавање дебљине производа, физичке промјене материјала, главни
материјали).
5. Прерада поступком пресовања (принцип рада, склоп пресе, физичке промјене материјала,
грешке на отпресцима, главни производи)..
6. Прерада поступком екструзије. Принцип рада, основни дијелови опреме и њихова улога,
техничке карактеристике опреме, технолошки параметри, главни производи: филмови (дувани,
равни, коекструдирани, каширани, орхентисани, биаксијаално орјентисани, каширани), плоче,
профили, цијеви, цријева, електрични каблови, влакна и филаменти, технолошки параметри
екструдирања, физичке промјене материјалатоком екструдирања, утицај услова екструзије на
Садржај
квалитет производа, грешке на производу.
предмета по
7. Прерада поступком бризгања. Принцип рада, основни дијелови опреме и њихова улога, техничке
седмицама
карактеристике опреме, технолошки параметри бризгања, циклус бризгања, физичке промјене
материјала током бризгања, избор материјала, грешке на производу, главни производи.
8. Производња дуваних шупљих тијела екструдирањем. Принцип рада, основни дијелови опреме и
њихова улога, техничке карактеристике опреме, технолошки параметри опреме, технолошки
процес, физичке промјене материјала, утицај услова рада на квалитет производа, главни
производи, грешке на производу.
9. Израда композитних материјала (појам, фазе израде, врсте других компоненти, практични
финални производи).
10. Прерада полупроизвода од пластичних материјала. Термоформирање, ламинирање, спајање
лијепљењем, заваривање (термовар), обрада помоћу алатних машина.
11. Декоративна обрада пластичних производа (штампање на пластичним производима,
метализација, утискивање, флоровање).
12. Највише коришћене пластичне масе (технолошка и употребна својства полиетилена високе и
мале густине, полипропилена, полистирена, полиетилентерефталата).
13. Основни принципи рециклаже отпада насталог у преради пластичних маса (поновна употреба,
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

рециклажа, регранулација).
14. Поступцци идентификације пластичних маса (врсте поступака, начини извођења и сл.).
15. Здравствени и еколошки аспекти везани за прераду и употребу пластичних маса.
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