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Циљ предмета
Да студент стекне слику о једном великом и комплексном проблему савременог друштва. Да му се
пружи неопходна теоријска основа о корозији метала и могућности заштите од ње. Развијање
способности прилагођавања и примењивања већ познате методологије у решавању проблема корозије
метала.
Исход предмета
Да након завршетка овог курса студент буде у стању да:
Разуме и прати фундаменталне физичко-хемијске законитости корозионих процеса метала.
Демонстрира стечено знање и разумевање основних чињеница, појмова, принципа и теорије из области
корозије метала. Претражује и прати актуелну литературу. Примени своје знање и разумевање
корозионих појава и концепата у решавању непознатих проблема. Наводи процедуре и примену
могућности заштите метала од корозије у савременом окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и типови корозије. Штете и загађења које корозиони процеси изазивају у савременом друштву.
Основни принципи корозионе термодинамике и кинетике, унутрашњи и спољашњи фактори који делују
на њих. Механизми једноставнијих корозионих процеса. Савремене методе и експерименталне технике
у испитивању корозионих процеса. Заштита метала од корозије, кључни фактори при корозији и
заштити материјала.
Практична настава
Испитивање утицаја особина материјалa и средине на корозионe процесe. Гравиметријско одређивање
степена корозије. Примена електрохемијких метода за мерење степена корозије и инхибиције
(одређивање корозионог потенцијала, потенциостатска поларизациона мерења, мерења електрохемијске
импедансе). Демонстарција различитих облика заштите материјала од корозије.
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Број часова активне наставе
5 (75)

Теоријска настава:
3 (45)

Практична настава:
2 (30)

Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
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