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Укупно оптерећење предмета 60+60=120 сати семестрално
1. Стиче знања о полимерима (производња, карактеристике, примјена), изворима и врстама
полимерног отпада, утицају на здравље човјека и животне средине.
2. Стиче знање о могућностима организованог управљања полимерним отпадом (сакупљање,
идентификација и карактеризација, безбједно рјешавање), као и о законодавној регулативи о
Исходи учења
истим,те о могућим економским и еколошким ефектима истих.
3.Стиче знање о технологијама рециклаже полимерног отпада насталог у производњи и примјени
неких полимерних материјала (PE, PP, PS, PET, PVC, РЕТ), као и примјени термичког третмана за
рјешавање полимерног отпада.
4. Стиче могућност самосталног и тимског рада у процесима рециклаже полимерног отпада.
Условљеност
Наставне методе Предавања, лабораторијске вјежбе, посјете индустријским постројењима, семинарски рад
1.Врсте и карактеристике полимера и полимерних материјала. Примјена полимерних материјала.
2. Полимерни отпад настао у производњи (примарни) и примјени (секундарни). Принципи
управљања истим.
3. Принципи деградације полимерних материјала. Карактеризација полимерног отпада и утицај на
здравље човјека и животну средину.
4. Законска регулатива у области управљања полимерним отпадним материјала. Еколошки и
економски аспекти.
5. Сакупљање, транспорт и складиштење полимерних отпадних материјала
6. Основни поступци рециклаже полимерних отпадних материјала (механички, хемијски, те
Садржај
спаљивање у енергетске сврхе).
предмета по
7. Коришћење полимерног отпада у енергетске сврхе.
седмицама
8. Технолошки поступци рециклаже отпадних полимерних материјала процесом пиролизе.
9.Технологија рециклаже полиолефинских отпадних материјала (РЕ, РР).
10. Технологија рециклаже полистирена и поливинилхлорида (PS, PVC).
11. Технологија рециклаже полиетилентерефталата (РЕТ) (хидролиза, метанолиза, аминолиза,
гликолизна деполимеризација).
12. Технологија рециклаже целулозе, папира и текстила.
13. Технолошки поступци рециклаже гуме и производа од гуме.
14. Технологија гликолизе полиуретанских материјала.
15. Композити на бази отпадних полимерних материјала.
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