
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Технолошко инжењерство 

Назив предмета: ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА 

Наставник/наставници: Иван М. Савић 

Статус предмета: обавезан за модул Материјали и хемијске технологије 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања најважнијих индустријских поступака синтезе основних органских једињења, који поред 

употребне вредности представљају и полазне интермедијере за производњу хемијских производа. 

Овладавање масеним и енергетским билансима у органској хемијској индустрији. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за избор оптималног процеса производње, као и за практично извођење и 

праћење поступака синтезе појединих сировина. Обучавање студената да препознаје основне параметре 

реакционог система и начина њихове контроле. Контрола сировина и производа у пракси.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Поступци базирани на реакцијама нитровања. Кинетика ароматичног нитровања и термодинамика 

нитровања. Индустријски поступци нитровања. Редукциони поступци добијања амина. Поступци добијања 

амина базирани на амонолизи. Кинетика и термодинамика амонолизе. Најважнији индустријски поступци 

амонолизе. Поступци базирани на реакцијама халогеновања. Термодинамика и кинетика халогеновања. 

Индустријски процеси халогеновања. Поступци базирани на реакцијама сулфоновања и сулфатовања. 

Сулфоновање ароматичних једињења. Сулфоновање и сулфатовање алифатичних једињења. 

Термодинамика, механизам и кинетика реакција сулфатовања и сулфоновања. Индустријски поступци 

добијања сулфонованог бензена и поступак добијања етанола из етилена. Увод у процес прераде нафте. 

Физички, термички и каталитички процеси прераде нафте. Производња синтетичког гаса из природног гаса 

и гасификацијом угља. Производња и пречишћавање мономера етена. Полимеризација мономера етена - 

егзотермичност. Индустријска производња полиетена. Технологија производње детерџената. 

 

Практична настава  

Материјални биланс са и без хемијских реакција у различитим процесима и операцијама органске хемијске 

индустрије. Енергетски биланс повезан са различитим процесним уређајима. Прорачун стандардне топлотне 

реакције из топлоте формирања и топлоте сагоревања, термохемија, енергетски биланс у различитим 

операцијама, итд. Прорачуни горива и сагоревања, однос ваздуха и горива, прорачун сложених процеса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Рачунске вежбе. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

практична настава 5   

Колоквијум-и 40   

 


