Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм : Хемијско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета:
Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустрији
Наставници:
Биљана Д. Шкрбић, Cнежана В. Синадиновић-Фишер
Статус предмета:
Изборни предмет за модул Нафтно-петрохемијско инжењерство
Број ЕСПБ:
6
Услов:
нема
Циљ предмета
Стицање знања о теоријским основама инструменталних метода и принципима рада на савременим
инструментима који се примењују у области испитивања сировинске основе, међупроизвода и финалних
производа нафтно-петрохемијске индустрије.
Исход предмета
Овладавање знањем које омогућава савладавање рада на савременим инструментима који се примењују
у области испитивања садржаја метала и органских једињења у сировинској основи, међупроизводима и
финалним производима нафтно-петрохемијске индустрије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Узимање гасовитих, течних и чврстих узорака и методе припреме узорака за анализу. Квалитативна и
квантитативна анализа производа нафтно-петрохемијске индустрије следећим техникама:
Ултраљубичаста спектроскопија. Инфрацрвена спектроскопија. Пламена фотометрија. Атомска
апсорпциона спектроскопија. Атомска флуоросцентна спектроскопија. Гасна хроматографија. Течна
хроматографија. Примена масене спектрометрије у тандем системима..
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Припрема узорака (гасовитих, течних и чврстих) за анализу наведеним техникама. Квалитативна и
квантитативна анализа производа нафтно-петрохемијске индустрије савременим инструменталним
техникама.
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Остали часови:
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи коришћењем савремених метода презентације уз активно учешће студената.
Лабораторијске вежбе (самосталне или у групи). Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
одбрањене и урађене
25
лабораторијске вежбе
колоквијум- I
20
колоквијум- II
20

