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Циљ предмета 

Стицање знања и вештина у области синтезе различитих врста и форми савремених материјала високих 

апликативних потенцијала. 

Исход предмета 

Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 

- Опште способности: способност праћења стручне литературе и припреме научних саопштења 

-  Предметно-специфичне способности: способност самосталног извођења експеримената у циљу 

добијања материјала, као и способност реализације појединих решења у погледу синтезе нових 

типова материјала, подешавања параметара синтезе ради оптимизације физичких карактеристика 

материјала и познавање најразличитијих процеса и технологија добијања материјала 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Енергија везе и параметри фазних трансформација. Принципи структурног уређивања. Процеси и методе 

кристализације. Системи који одступају од периодичности. Фазни дијаграми и методе добијања аморфних 

материјала. Методе за препарацију танких филмова чврстих материјала: катодно распршење; таложење из 

гасне фазе електричним тињавим пражњењем; хемијско таложење из гасовите фазе; електролитичко 

(галванско) таложење при високим густинама струје; термичко или ласерско испаравање и кондензовање у 

вакууму. Добијање квазикристала. Добијање наноматеријала (наночестица) колоидним техникама, 

хемијским,  и електрохемијским методама; испаравање и кондензација; синтеза у плазми. 

Функционализација наночестица. Механохемијско добијање материјала, механичко млевење и механичко 

легирање. Преглед техника за добијање балк наноструктура и наноструктура редуковане димензионалности. 

Методе добијања поликристалних балк материјала, добијање стакло-керамике, методе извлачења влакана. 

Практична настава  

Вежбе које прате садржаје теоријске наставе и израда и презентација семинарских радова. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања (2 часа у току семестра), вежбе (2 часа у току семестра), други облици наставе (1 час у току 

семестра експерименталних вежби и израде и презентације семинарског рада). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


