Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми :

Хемијско инжењерство

Врста и ниво студија:

Основне академске студије

Назив предмета:
Алтернативна горива
Наставник:
Златица Ј. Предојевић
Статус предмета:
Обавезан предмет
Број ЕСПБ:
5
Услов: Прерада нафте, Производи нафте
Циљ предмета
Стицање знања о алтернативним изворима енергије и њиховим предностима у односу на
фосилне енергенте (угаљ, нафту, природни гас) и нуклеарно гориво и тохнолошким
поступцима за производњу енергије (електричне, топлотне и горива) из обновљивих извора. У
складу са савременим правцима у развоју науке у овој области, са стеченим знањем студенти
треба да дају свој допринос у решавању проблема у рационализацији коришћења
необновљибих извора енергије и њеној супституцији обновљивим изворима енергије у циљу
очувања и заштити човекове средине.
Исход предмета
Оспособљавање студената за стамостални и тимски рад као и за даље научно и стручно
усавршавање у решавању проблема у току технолошких процеса добијања алтернативних
горива, њиховој карактеризацији, примени, праћење животног циклуса појединачног горива.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са облицима енергије необновљивих и обновљивих њиховим предностима и
недостацима. Сировинска база за добијање горива на бази алтернативних извора енергије,
прородног 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 безинске 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:
Претраживање, анализа и дискусија најновијих сазнања у научној литератури из области,
алтернативних облика енергије и горива како по задатим темама, тако и по темама
проистеклим на основу интересовања студената.
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Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: 2
Други облици наставе:

Остали часови
Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, експеримантлне вежбе, израда и презентација семинарског рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум
семинарски

поена
5
20
20
25

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

