Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм:
Хемијско инжењерство
Врста и ниво студија:
Основне академске студије
Назив предмета:
Алтернативна горива
Наставник:
Златица Ј. Предојевић
Статус предмета:
Обавезан за модул Нафтно-петрохемијско инжењерство
Број ЕСПБ:
5
Услов:
Прерада нафте, Производи нафте
Циљ предмета:
Стицање знања о алтернативним горивима као компонентама или супституентима фосилних горива код
транспортних средстава, у складу са савременим правцима у развоју науке у овој области, с циљем да се да
допринoс у решавању проблема у рационализацији коришћења енергије и заштити човекове средине.
Исход предмета
Оспособљавање студената за самостални и тимски рад, као и за даље научно и стручно усавршавање у
решавању проблема у току технолошких процеса добијања алтернативних горива, њиховој карактеризацији,
примени и праћењу животног циклуса појединачног горива.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са сировинском основом за добијање алтернативних горива на бази обновљивих извора енергије,
природног гаса, рафинеријског гаса. Карактеристике метанола и етанола као горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем (МУС), услови сагоревања и емисија издувних гасова. Природни гас (компримовани и течни) као
гориво за бензинске и дизел моторе. Биодизел –трансетерификациони процеси добијања, услови коришћења
код МУС, емисија издувних гасова, животни циклус. Течни водоник као гориво за путничка возила.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Претраживање, анализа и дискусија најновијих сазнања у научној литератури из области, алтернативних горива
како по задатим темама, тако и по темама проистеклим на основу интересовања студената.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно у виду предавања и лабораторијских вежби. Део градива се савлађује кроз
израду семинарских радова, док се део градива, који чини логичку целину, може се полагати путем
колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Похађање и ангажовање на предавањима и
5
Усмени испит
30
консултацијама
Одбрањене и урађене лабораторијске вежбе
25
Колоквијум
20
Семинарски рад
20

