
 Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ 

Наставник/наставници: Сузана М. Цакић, Сања M. Петровић 

Статус предмета: обавезан за модул Материјали и хемијске технлогије и Прехрамбене технологије и 

безбедност хране, изборни за модул Фармацеутско козметичке технологије. 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о својствима амбалажних материјала за фармацеутске и прехрамбене производе. Праћење 

савремених трендова у развоју и примени амбалажних материјала. Изучавање интеракције амбалажних  

материјала и упакованог производа. 

Исход предмета  

Оспособљавање студента да изабере погодну амбалажу и амбалажни материјал за животне намирнице, 

козметичке и фармацеутске производе. Стицањем знања и увидом у амбалажне материјале, погодна 

амбалажа треба да испуни заштитну функцију, здравствену исправност, економску и еколошку 

прихватљивост. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Функција и значај амбалаже. Предности и недостаци лимене, стаклене и папирне амбалаже. Полимери као 

амбалажни материјали, основна својства полимера. Полимерни материјали на бази фосилних сировина за 

израду амбалаже: полиетени, полистирени, поливинилхлорид, поливинилиденхлорид, полиестри 

(полиетилентерефталати, поликарбонати), полиамиди. Аеросол амбалажа. Јестиви амабалажни материјали. 

Прерада термопластичних полимера у амабалажне материјале и амбалажу: екструзија, бризгање, 

каландирање, термообликовање. Биополимери на бази обновљивих сировина: биоразградиви и 

бионеразградиви. Интереакција пакованог производа са околином: утицај кисеоника, влаге, водене паре и 

угљен-диоксида на паковане производе. Поступци и помоћна средства за оплемењивање површине 

амбалаже од полимерних материјала. Савремене технике паковања прехрамбених, фармацеутских и 

козметичких производа: паковање у модификованој атмосфери, активна и интелигентна амбалажа. Кодови 

за идентификацију амабалажних материјала. 

Практична настава  

Рачунске вежбе: Поступак-прорачун за испитивање века трајности прехрамбених производа у односу на 

баријерна својства амабалажних материјала. Поступци израде биоразградиве амбалаже од отпадних 

сировина. Поступци испитивања пропустљивости полимера за гасове и паре. Поступци испитивања 

баријерних својстава амбалаже од полимерних материјала и миграције хемикалија из амбалаже и обрнуто. 

Поступци испитивања термичких својстава полимерне амбалаже. Поступци испитивања оптичких својстава 

полимерних материјала. Поступци испитивања безбедности амбалаже за децу.  

Лабораторијске вежбе: Методе синтезе полимерних амбалажних материјала. Анализа пластификатора у 

полимерним амблажним материјалима методом: гасна хроматографија-масена спектрометрија. 

Литература  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава. Рачунске вежбе. Лабораторијске вежбе. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 70 

рачунске вежбе 10   

практична настава 10   

 


