
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Хемија дрвета са карактеризацијом хемијских компоненти микроскопских и 
субмикроскопских елемената дрвног ткива 
Наставник или наставници: Др Јасмина Поповић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 14 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ курса је да студенти продубе знање из области познавања хемијских једињења која чине дрвну супстанцу 
коришћењем спектроскопских, термичких и осталих савремених метода карактеризације. 
Исход предмета  
Свеобухватно овладавње материјом предмета омогућава кандидату да се научно оспособи за креативни ниво 
размишњања у области карактеризације, могућностима искоришћења хемијских једињења која чине материју дрвета 
као и њихове улоге у дрвету.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Ултраструктура и хемијски састав зидова ћелија дрвета. Молекулска и надмолекулска структура целулозе; фибриларна 
грађа - унутрашња структура фибрила.  Агенси бубрења и растварања, реактивност и хемијска модификација целулозе. 
Утицај структурних и неструктурних компонената на својства дрвета и процесе прераде. Улога  хемицелулоза у 
ћелијском зиду. Могућности издвајања и потенцијал коришћења лигнина. Међусобне интеракције структурних 
једињења; веза лигнина и угљенохидратне компоненте у дрвету и утицај на својства и процесе прераде. 
Основне методе анализа  хемијског састава дрвета. Савремене методе у анализи  хемијског састава дрвета. Упозвавање 
са савременим научним  методама карактеризације дрвних влакана: скенирајуће електронске микроскопије (SЕМ) и 
енергетске дисперзионе спектроскопије (EDS); ултраљубичаста видљива спектроскопија (UV/VIS), инфрацрвена 
спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом (FTIR), гасна хроматографија (GC), и гасна хроматографија-масена 
спектрометрија (GC-MS), течна хроматографија високих перформанси (HPLC); диференцијална термичка анализа 
(DTA), диференцијална скенирајућа калориметрија (DSC), термогравиметријска анализа (TGA), елементарна анализа; 
рендгенск дифракцион анализе (XRD) за одређивање степена кристалне и аморфне структуре. 
Практична настава  
Предавања, консултације, демонстрација експерименталних метода потребних за изаду експеримента будуће тезе,  
припрема и израде и одбране семинарског рада. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 90 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, примена експерименталних метода потребних за изаду експеримента будуће тезе,  припрема и израде и 
одбране семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Активност   -  10 
Израда и одбрана семинарског рада по задатој теми - 40 
Усмени испит       -  50     
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 

 

http://www.sfb.bg.ac.rs/jasmina-popovic/

