
Табела 5.2.  Спецификација предмета 

 
Студијски програм:  Технолошко инжењерство 

Назив предмета: СИРОВИНЕ У ИНДУСТРИЈИ НЕМЕТАЛА 

Наставник: Братислав Тодоровић 

Статус предмета: Обавезни предмет за модул Материјали и хемијске технологије 

Тип предмета: стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Стицање основних сазнања о особинама, структури и техничким карактеристикама материјала. Такође, циљ је и 

упознавање са основним компонентама сировина које се користе у индустрији неметала. Овим се омогућује 

боље познавање квалитета сировина, што треба да доведе до побиљшавања постојећих индустријских процеса 

као и увоћења нових за добијање производа од неметала у керамичкој индустрији, грађевинској индустрији, 

индустрији стакла и делу фармацеутско-козметичке индустрије. Осим тога, циљ предмета је да се студенти 

оспособе за карактеризацију тј. за препознавање квалитета сировина, које ће користити у Технологији неметала. 

Исход предмета  

Студент је обучен да препозна значај и потребу за појединим материјалом у одређеној индустрији. Такође, 

оспособљен је да изабере начин карактеризације појединих неметала и дефинише сатав сложених материјала. 

Исход је и упознавање са особинама и техничким карактеристикама материјала, садржајно неопходних у 

технологију неметала.  

Садржај предмета  

Теоријска настава   

Наука, инжењерство материјала, примена и могућа примена сировина на бази неметала, могућност 

индустријског развоја на основу њих, стање миинералних сировина у Србији и свету. Неметали. Сировине на 

бази карбонатних и сулфатних материјала. Сировине на бази алумо-силикатних материјала: Структура и 

особине двослојних и трослојних глинених минерала и структура и особине осталих силикатних минерала 

(кварц, зеолити, лискуни и фелдспати). Остале неметаличне сировине. Сложени материјали настали 

комбинацијом више различитих минерала. Неметаличне сировине у керамичкој, грађевинској, фармацеутској и 

индустрији стакла. Традиционални материјали на бази неметала. Техничке карактеристике неметала. Модерни 

материјали на бази неметала (наноматеријали, паметни материјали и биоразградиви материјали). 

 

Практична настава: лабораторијске вежбе 

Селективно растварање неметала: растварање карбоната, растварање оксида и сулфата, растварање глина, 

растварање кварца и других силиката. Одређивање и карактеризација органске материје у неметалима. 

Одређивање садржаја тешких метала у растворним фракцијама. Карактеризација неметала техником 

Дифракције X-зрака. Карактеризација неметала Fourier-овом инфрацрвеном спектроскопијом. Микроскопска 

карактеризација неметала. Представљање резултата са претходно урађених вежби.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Предавања, лабораторијске вежбе. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

практична настава 20   

Семинарски рад 10   

 


