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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 0*15 + 2*15 = 60
2*15*1 + 0*15*1 + 2*15*1 = 60
Укупно оптерећење предмета 60+60=120 сати семестрално
1. Стицање основних знања о главним петрохемијским сировинама и процесима њихове прераде у
мономере.
2. Стицање основних сазнања о поступцима полимеризације, кополимеризације и
Исходи учења
поликондензације.
3. Стицање основних знања о поступцима добијања и прераде често коришћених полимера (РЕ,
РР, РS, PA и сл.
4.Овладава поступцима карактеризације и идентификације синтетских полимера.
Условљеност
Наставне методе Предавања, лабораторијске вјежбе, посјете привредним друштвима
1.. Појам полимера. Разлике између макромолекулских и нискомолекулских једињења, основне
петрохемијске сировине и њихово добијање.
2. Хемизам настајања полимера. Функционалност. Насзајање незасићених мономера,
функционалност, услови за настанак полимера, хемизам настанка.
3. Поступак производње синтетских полимера (полимеризација, методе полимеризације,
кополимеризација, оликондензација, кинетика образовања синтетских полимера).
4. Карактеризација синтетских полимера (средња молекулска маса, криве расподјеле, структура
полимерног ланца, техничко испитивање, термичко и хемијско испитивање, испитивање понашања
при примјени, механичко испитивање, оптичко испитивање, електрична испитивања).
5. Технологија полиетилена. Опис технолошког процеса и услови полимеризације. Врсте
полиетилена и њихове специфичности у поступцима добијања, карактеристикама и примјени.
Структура и карактеристике. Поступци прераде.
6. Технологија полипропилена. Опис технолошког процеса и услови полимеризације.. Структура и
Садржај
карактеристике. Поступци прераде.Произвводња моноорјентисаног полипропиленског филма,
предмета по
производња биаксијалног орјентисано филма. Примјена производа.
седмицама
7. Технологија поливинилхлорида. Опис технолошког процеса и услови полимеризације. Структура
и својства. Прерада и примјена.
8. Технологија полистирена. Опис технолошког процеса и услови полимеризације. Структура и
својства. Производња експандираног полистирен. Поступци прераде и примјена.
9. Технологија полиетилентерефталата (опис технолошког процеса и услови полимеризације).
Поступци прераде и примјена.
10. Технологија полиестера (опис технолошког процеса и хемизам). Незасићене полиестерске
смоле, синтезе смола у индустријским размјерама, врсте смола, механизам учвршћавања. Прерада
и примјена алкидних полимера
11.. Технологија синтетичког каучука. Хемизам настанка, врсте синтетичког каучука, структура,
примјена и прерада.
12. Технологија полиуретана (структура, основне сировине, врсте, поступци добијања, добијање из
природних ссировина, примјена и прерада).
13. Технологија полиамидних полимера. Основне сировине, хемизам добијања, опис теехнолошког
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

процеса, прерада и примјена.
13. Технологија акрилних полимера. Опис технолошког процеса и услови полимеризације.
Структура и
својства. Прерада и примјена.
14. Технологија акрилних полимера. Опис технолошког процеса и услови полимеризације.
Структура и својства. Прерада и примјена.
15. Основи рециклаже полимерних материјала (поређење природних и синтетских полимера у
погледу сировина, процеса добијања и биоразградивости, потребе за рециклажом и поступци
рециклаже синтетских полимера).
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