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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 60 60 0 1.33 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
3*15 + 3*15 + 0*15  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) 
3*15*1.33 + 3*15*1.33 + 0*15*1.33 = 120 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 90 + 120 = 210 сати семестрално 

Исходи учења 

1. знања о основним неорганских хемијским технологијама 
2. овладава технолошким системима, мјестима загађења и потенцијалних опасности по 

бјезбедност здравља човјека и околине 
3. спознајом технолошких система стиче способност превентивног дјеловања у циљу 

безбједности човјека и околине 
4. стиче способност пројектовања интегрисаног система заштите у хемијској индустрији 

 

Условљеност  

Наставне методе Предавања, лабораторијске вјежбе, учење, тестови и консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам технологије и технолошких система. Подела и структуирање технолошких система 
(технолошки процеси, средства за рад, предмети рада, енергија, информације и људски 
рад као улазни елемент технолошких система).  

2. Материјални биланс технолошких система. Енергетски биланс технолошких система. 
Ексергетски биланс технолошких система. Примери материјално енергетских биланса 

3. Избор шеме технолошког процеса.  
4. Избор технолошке опреме. Избор сировина и помоћних материјала. Избор енергије. 

Избор локације на којој се одвија технолошки процес. Избор хемијских реакција у 
производним технолошким системима - оксидација и редукција, горење, неутрализација, 
хидролиза, електролиза, естерификација, нитровање, халогеновање, сулфоновање, 
хидрогенизација, алкиловање, полимеризација, ферментација и др.  

5. Технологија неорганских база. -Амонијак  
6. Технологија неорганских база. - натријум-карбонат 
7. Технологија неорганских база. натријум-хидроксид 
8. Технологија неорганских киселина- сумпорна киселина 
9. Технологија неорганских киселина- азотна и хлороводонична киселина 
10. Технологија неорганских киселина- фосфорна киселина 
11. Технологија вјештачких ђубрива- проста ђубрива 
12. Технологија вјештачких ђубрива- сложена ђубрива 
13. Технолошки системи као извори загађења животне средине. Безбедност и здравље на 

раду у технолошким системима.  
14. Заштита од пожара у технолошким системима.  
15. Интегрисани систем заштите у технолошким системима. 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Анђелковић, Б., Крстић, И.  
Технолошки процеси и животна средина, 
Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, 

2002. 1-239. 
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Допунска литература 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 6 6% 

колоквијум 1 27 27% 

колоквијум 2 27 27% 

лаб. вјежбе  10 10% 

завршни испит  30 30% 

УКУПНО 100 100 % 
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