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Циљ предмета
Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са принципима и ограничењима при рециклажи
материјала, добијање регранулата из секундарних сировина пластичних маса и добијање метала из металних
секундарних сировина. Стицање инжењерског знања потребног за даље усавршавање из области рециклаже
пластичних маса и метала, пројектовање технологија и заштита околине.
Исход предмета
Студенти стичу знања на основу којих могу самостално да изводе инжењерске пропрачуне, коришчење
софтверских пакета за прорачуне. Инжењеско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности
из машинскох система и рециклаже пластичних маса и метала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови и дефиниције рециклаже 2. Циљ и значај рециклаже пластичних маса и метала. Рециклажа у
развијеном свету 3. Одреживање ресурса, организација сакупљања и припреме пластичног и металног отпада.
Шредеровање. Металуршка прерада железног отпада. 4. Сакупљање, сортирање и припрема пластичног отпада.
Прерада отпада у регранулат. 5. Сакупљање, сортирање и припрема алуминијумског отпада за прераду.
Прерада алуминијумског отпада. 6. Бакарни отпад, стари бакар, струготина, шлјака, хладњаци, сортирање и
припрема. Прерада топљењем. 7. Сакупљање, сортирање и припрема акумулаторског отпада за прераду.
Прерада оловног отпада. 7. Сакупљање и прерада батеријског отпада 8. Нормативи, законски оквир, европске
декларације, економски и еколошки аспект рециклаже 9. Обилазак погона за рециклажу.
Практична настава
Посета одговарајућим фирмама које се баве рециклажном технмологијом. Упознавање студената са
практичном експлоатацијом рециклажног процеса.
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Број часова активне наставе
Вежбе
Други облици активне наставе
2
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Остали часови

Предавања
2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, домаћи задаци, колоквијуми
Оцена знања (максимални број поена 100)
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Обавезе студената:
Обавезно присуствo свим предавањима и вежбама, излазак на колоквијуме и израда пројектних задатака.
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