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Циљеви предмета 

Да  студенте у току предавања и вежби  упозна, поред конвенционалних материјала и технологија 
и са новим  материјалима и технологијама који имају значајне предности у одређеним подручјима 
применеи да  код студената развије  иновативни приступ у осмишљавању ради освајања нових 
производа и  технологија у циљу формирања сопственог бизниса. 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава 
Предавања: Наука о материјалима, технологија материјала и њихова међусобна повезаност, 
Полимерни материјали - развој, својства, структура, врсте (термопластични, термореактивни 
, еластомерни материјали), Керамички материујали- развој, својства, структура, врсте 
(традиционални и савремени), карактеристике технологије керамике, Композитни 
материјали - развој, својства, структура, врсте (честицама ојачани, влакнасти и ламинатни 
материјали), Биоматеријали, Електронски материјали.
 Значење и циљеви нових технологија, Компоненте технологије, Пројектовање новог 



производа, Подела и структура технолошких процеса, Животни циклус технологије, 
Технолошки системи -за производњу метала и легура, за производњу гуме, за производњу 
целулозе, за производњу керамике и стакла, за производњу тканина, Непроизводни технолошки 
системи. Нанотехнологије. 
Вежбе: Аудиторне вежбе (Нови материјали -састав, структура, својства, Подела и примена 
нових материјала, Предности нових технологија у односу на традиционалне, Информационе и 
хибридне технологије, Нанотехнологије, Неконвенционални процеси обраде, Савремене 
технологије ливења и Технологија металургије праха). 
Израда два семинарска рада - метод рада на тексту,проучавање литературе-интернет, библиотека.
Практична настава обухвата демонстрацију практичног рада - вежбе показног типа у предузећу. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1
Материјали 
Увод, Наука о материјалима, Технологија материјала, Својства и врсте 
материјала 

2
Полимерни материјали
Врсте и својства полимерних материјала, Грађа полимерних материјала, 
Структура пластичних маса 

3
Полимерни материјали
Термопластични полимери 
Термореактивни полимери 

4
Полимерни  материјали 
Технологије обраде  пластичних маса, обрада пресовањем, обрада бризгањем, 
обрада истискивањем под притиском, синтеровање 

5
Еластомерни материјали 
Врсте и својства еластомерних материјала,  Врсте и својства каучука 
Својства и врсте гуме 

6
Керамички материјали 
Врсте керамичких материјала, Традиционални и савремени керамички 
материјали,  Својства керамичких материјала

7
Технологија производње керамике 
Припрема керамичке масе, обликовање, сушење и печење керамичких 
производа, Додатне операције и процеси у производњи керамике 

8
Стакло 
Својства стакла,  Припрема сировина за производњу стакла, Топљење и 
обликовање стакла, Прерада стакла 

9
Композитни материјали 
Врсте композитних материјала, Честицама ојачани материјали, Влакнасто 
ојачани материјали, Ламинатни материјали 

10
Технологија производње композитних материјала 
Синтеровање, Пресовање, Ињекционо ливење 

11
Биоматеријали 
Појам и врсте биоматеријала, Материјали за имплатанте и инжењеринг ткива 

12 Значење технологије, врсте и критеријуми за поделу технологија 
13 Компоненте технологије (материјали, опрема, технолошка документација…) 
14 Технолошки процеси
15 Наноматеријали и нанотехнологије

Вежбе 
1 Врсте и својства материјала



2 Предности нових технологија у односу на традиционалне 
3 Методологија израде семинарског рада и расподела задатака
4 Врсте, својства и примена полимерних материјала 
5 Примена еластомерних материјала
6 Врсте керамичких материјала
7 Керамички производи
8 Врсте стакла
9 Примена  композитних  материјала
10 Методологија израде семинарског рада и расподела задатака
11 Прегледање и одбрана семинарских радова
12 Прегледање и одбрана семинарских радова
13 Прегледање и одбрана семинарских радова
14 Прегледање и одбрана семинарских радова
15 Прегледање и одбрана семинарских радова

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Предиспитне обавезе: 
активност у току предавањаи практичне наставе5 
колоквијум 30 
семинарски рад 10 
Завршни испит 55 
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