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1.00
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 0*15 + 2*15 = 60 h
2*15*1.00 + 0*15*1.00 + 2*15*1.00 = 60 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 60 + 60 = 120 сати семестрално
1. Стиче основна знања о опасностима и неопходним мјерама заштите у хемијској индустрији
2. Овладава симулацијом процеса, опасности и мјерама заштите у лабораторијским условима.
Исходи учења
3. Стиче сазнања о појединим мјерама заштите на раду у појединим хемијским индустријама
(привредним друштвима).
Условљеност
Предавања, посјете привредним друштвима, семинарски рад, симулације мјера заштите у
Наставне методе
лабораторијским и индустријским условима
1. Опасности на раду у хемијској индустрији 8класификација, статистика узрока и фактори
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

утицаја на појеидне врсте опасности).

2. Радна средина (појам радне средине, (појам радне средине, физичкиих, хемијских и других
фактора разних опасностиу хемијској индустрији). Фактори повреда на раду у хемијскојиндустрији.
3. Радна способност (појам радне способности, обучавање и мотивација за рад у хемијској
индустрији).
4. Средства личне и колективне заштите у хемијској индустрији (средства личне заштите и њихова
употреба, средства колективне заштите и њихова примјена).
5. Опасности и мјере заштите на раду на опреми за рад у хемијској индустрији (врсте опасности,
мјере заштите на опреми за рад).
6. Организација мјера заштите на раду у хемијској индустрији (превентивне мјере, орагнозованост у
коришћењу сваке врсте мјера, врсте мјера).
Садржај
7. Физичко-хемијска својства материја и њихова важност у планирању заштите на раду у хемијској
предмета по
индустрији.
седмицама
8. Техничке мјере заштите у хемијској индустрији (техничке мјере заштите на раду у хемијскотехнолошким процесима и унутрашњем транспорту).
9. Заштита од опасности дјеловања електричне струје у хемијској индустрији.
11. Грађевинско-технички услови грађевинских објеката и радних просторија у хемијској индустрији.
12. Прва помоћ у случају повреда на раду у хемијској индустрији (најчешћи фактори повреда,
указивање прве помоћи).
13. Узроци пожара у хемијској индустрији (појам пожара и експлозије, услови за настајање пожара,
границе и подручје експлозивности, експлозивне гасне смјеше, прашине и експлозивни гасови).
14. Превентивне мјере заштите од пожара у хемијској индустрији (опште превентивне мјере,
техничке мјере идентификације и упозорења).
15. Сигурни поступци са токсичним запалјивим материјама у хемијској индустрији.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
1

Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење
П+В у семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај
обрасца и објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.
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