
Назив предмета: Термичке и механичке методе испитивања материјала 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Лукић- Петровић Р. Светлана, Скубан Федор  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: 
Циљ предмета 
Увођење студената у област испитивања термичких, термомеханичких и механичких својстава 
материјала. 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 
- Познавање специфичности појединих врста материјала у кондензованом стању 
- Оспособљеност за праћење стручне литературе и припреме научних саопштења 
- Оспособљеност за извођење самосталних мерења и експеримената у циљу карактеризације 

материјала 
Способност реализације појединих техничких решења 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Специфична топлота и утицај структуре. Термичка дилатација. Топлотна проводљивост. Тачкасти 
дефекти као несавршености. Дислокације. Двојници и дефекти паковања. Легуре. Дијаграми стања 
метала и легура. Понашање материјала под утицајем напрезања. Диференцијално – термичка анализа. 
Диференцијално скенирајућа калориметрија. Термогравиметрија и деривациона термогравиметрија. 
Дилатометријска анализа. Термомеханичка анализа. Одређивање коефицијента топлотне 
проводљивости.  
Простирање механичких таласа у чврстим телима. Акустичке методе испитивања материјала. 
Испитивање чврстоће притиском. Испитивање материјала савијањем. Испитивање жилавости. 
Статичке и динамичке методе испитивања тврдоће. Методе испитивања механичких особина танких 
филмова. Микро- и нано-индентација. Tест гребања. Динамичка механичка анализа. 
Практична настава  
Студијски истраживачки рад и израда и презентација семинарског рада. 
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Број часова  активне наставе предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 6 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи коришћењем савремених метода презентације, уз активно учешће студената. 
Практична настава обухвата студијски истраживачки рад и израду и презентацију семинарског рада. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Усмени испит – 40 поена, истраживачки рад и семинар – 60 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 


