
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: БИОПРОЦЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Наставник/наставници: Миодраг Л. Лазић 

Статус предмета: обавезни модулa Прехрамбена технологија и безбедност хране, изборни модула 

Информациони системи у технолошким процесима 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студентима пружи адекватна знања о вођењу биолошких процеса у 

лабораторијским и индустријским условима у различитим типовима биореактора и режима рада 

биореактора. 

Исход предмета  

Студенти који положе испит из Биопроцесног инжењерства оспособљени су за рад у погонима у којима се 

изводе биотехнолошки процеси. Оспособљени су да воде, контролишу, оптимизују и унапређују 

биотехнолошке процесе у свим топовима биоерактора и режимима рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција биохемијског инжењерства. Биокатализатори. Стехиометрија и термодинамика биопроцеса. 

Кинетика микробиолошких процеса. Фактори околне средине. Индустријске хранљиве подлоге. 

Стерилизација. Шаржна и комтинуална стерилизација хранљиве подлоге. Стерилизација филтрацијом. 

Реологија. Праћење тока биопроцеса. Контрола биопроцеса. Развој биопроцеса. Изоловање производа. 

Економика биопроцеса. Екологија биопроцеса. Микробиолошки процеси у идеалним биореакторима. 

Идеалан шаржни и полупроточан биореактор с мешањем. Идеалан проточан биореактор с мешањем, 

поређење производности биореактора. Идеалан цевни биореактор. Биореактори за ензимске процесе, биљне 

и анималне ћелије. Хидродинамика и пренос масе у биореакторима. Пренос топлоте у биореакторима. 

Механичке силе у биореакторима. Пројектовање и повећање размере биореактора. 

Практична настава 

Лабораторијске вежбе: Изолација, селекција и идентификација индустријски значајних микроорганизама. 

Формулисање и оптимизација састава хранљиве подлоге. Реологија ферментационе течности. Извођење 

процеса у шаржном биореактору. Одређивање брзине преноса масе кисеоника у биореактору. Одређивање 

брзине и специфичне брзине потрошње кисеоника. 

Рачунске вежбе: Стехиометрија биолошких процеса.  Кинетика микробиолошких процеса. Стерилизација 

подлоге и ваздуха. Реологија. Изоловање производа. Идеалан шаржни, полупроточан и проточан 

биореактор.  Идеалан цевни биореактор. Низ идеалних проточних биореактора. Одређивање карактеристика 

кисеоничне електроде. Израчунавање апреминског коефицијента и брзине преноса масе кисеоника у 

биореактору.  Израчунавање брзине потрошње кисеоника.  Пренос топлоте у биореакторима. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања уз коришћење видео презентације. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 40 

практична настава 5   

семинарски рад 10   

испитни колоквијуми (два) 40   

 


