
 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – Општи смјер/Наставни смјер 
 

Назив предмета Примјењена органска хемија  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОС1106 изборни VI 2+2 4 

Наставник проф. др Весна Антић 

 

Условљеност другим предметима  Облик условљености 

Органска хемија 1 и Органска хемија 2 Одслушани предмети 

Циљеви изучавања предмета 

Упознавање са производњом органских једињења у индустрији. Стицање неопходних знања о структури, 
примjени, синтези и изоловању различитих класа органских једињења која имају практичну примјену и 
производе се индустријски. 

Исходи учења (стечена знања) 

Након положеног испита Примјењена органска хемија студент може да изолује, синтетиише и примjењује 
различита органска једињења у хемијској, петрохемијској, козметичкој, прехрамбеној и фармацеутској 
индустрији. 

Садржај предмета 

Поступци производње шећера из шећерне репе и шећерне трске. Производња шећера из кукуруза. Квасци за 
производњу етанола. Производња етанола процесом ферментације. Хемизам ферментације. Поступак 
производње шећера и етанола из лигноцелулозног материјала. Бач и континуални поступак за ферментацију. 
Дестилација и производња анхидрованог етанола. Премази - боје и лакови. Основне компоненте и механизми 
формирања филма. Пигменти – боја, способност бојења. Неоргански и органски пигменти. Флуоресцентни 
пигменти. Пигменти са посебним ефектима – метализа и пеарлесцентни пигменти. Везива (смоле) у 
индустрији боја и лакова. Алкидне, акрилне, епоксидне и полиестарске смоле – синтеза, структура, својства и 
примена. Полиуретани у индустрији боја и лакова. Механизам грађења филма. Водорастворни системи и 
премази у праху. Структура и својства површински активних материја – сурфактаната. Процес прања и 
компоненте детергената. Анјонски, катјонски, нејонски и амфотерни сурфактанти. Поступак производње 
детергената. 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања, семинарски рад,  теренске (упознавање са индустријским постројењима) и лабораторијске 
вjежбе. 

Књиге и други наставни материјал 

1. E. Smulders: Laundry detergents, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2002. 
2. Paint and Surface Coatings, Woodhead Publishing Ltd, 1999. 
3. Материјали са предавања 

Облици провјере знања и оцјењивања 

Семинарски рад и усмени испит. 

Активност 10 бодова Семинарски рад 30 бодова 

  Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  

/ 

Име и презиме наставника који је припремио податке Весна Антић 

` 


