Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програми:
Инжењерство материјала
Врста и ниво студија:
Мастер академске студије
Назив предмета:
Технологија премазних средстава
Наставник:
Радмила Ж. Радичевић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање компетентног академског знања из области технологије премазних средстава,
развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући
развој каријере.
Исход предмета
Савладавањем предмета студент стиче знања, вештине, способности и компетенцију да у области
технологије премазних средстава: самостално решава практичне проблеме; унапређује постојеће
технологије; користи савремена научна достигнућа и информационе технологије; критички мисли,
делује креативно и независно; одговорно се односи према заштити животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне дефиниције. Подела и примена премазних средстава. Стање и савремени трендови. Састав
премазних средстава. Врсте и улога везива. Пигменти. Пуниоци. Растварачи. Омекшивачи. Остали
додаци. Реологија премаза. Стварање филма премаза. Пројектовање сировинског састава премазних
средстава. Производња пигментисаних и непигментисаних премазних средстава. Својства премаза.
Карактеристике филма премаза. Заштита животне средине: производња еколошки прихватљивих
премазних средстава.
Практична настава
Лабораторијске вежбе: Пројектовање сировинског састава премазних средстава. Стварање филма
премаза. Алкидни премази који умрежавају на собној температури. Добијање лакова који умрежавају на
повишеним температурама. Одређивање степена умрежености филма премаза. Утицај степена
умрежености на својства филма премаза.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
3
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Похађање и ангажовање на предавањима, вежбама и
5
Усмени испит
30
консултацијама
Практична настава
20
Колоквијум
25
Семинарски рад
20

