
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму Oсновних академских студија 
Студијски програм: Технологије дрвета 
Назив предмета: Термопластични композити од дрвета 
Наставник и сарадници: Миланка Р. Ђипоровић-Момчиловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Стицање знања о технолошким поступцима производње, прераде и 
карактеристикама дрвно-пластичних композита заснованим на термопластичној матрици и дрвним 
честицама. 
Исход предмета: Студент познаје састав и начине добијања термопластичних композита на бази 
дрвета. Студент разуме основне технолошке поступке, процесе и опрему који се користе за 
добијање ових материјала. Студент познаје својства и методе испитивања ових материјала. 
Студент је у стању за рад у реалним условима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Историјат и развитак термопластичних композита, значај, дефиниција и 
класификација; Предности и мане лигноцелулозних пунилаца; Теоријска основа везивања 
термопластичне матрице и пуниоца; Проблем комбиновања лигноцелулозног пуниоца са 
термопластичном матрицом; Методе побољшања компатибилности лигноцелулозног пуниоца и 
термопластичне матрице; Основни фактори који утичу на својства композита; Поступци израде 
термоплатичног материјала на бази дрвног пуниоца (шеме технолошких линија); Својства 
лигноцелулозних термопластичних материјала и стандарди; Поступци прераде и примена 
лигноцелулозних термоплатичних композита.  
Практична настава – лабораторијске вежбе: Лабораторијске вежбе из препознавања узорака 
различитих пластичних маса, минералних и целулозних пунилаца као и узорака термопластичних 
композита са лигноцелулозним честицама различитог порекла; Прорачун појединих компоненти 
према рецептури израде термопластичних композита; Упознавање са стандардним методама 
испитивања својстава, ливење и испитвање појединих епрувета (густине, чврстоће при затезању, 
елонгације при затезању, димензионалне стабилности, отпорности на хабање, старење, дејство 
гљива и сл.). 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
 Предавања: 

2 
Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Предавања, лабораторијске вежбе и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 2 писмени испит  
практична настава 2 усмени испт 30 
колоквијум-и (1+2+3) 54 ..........  
семинар-и 12   
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