
 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – Општи смјер 
 

Назив предмета Хемија чврстог стања 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОСХЧС обавезни VIII 3+2 6 

Наставник проф. др Саша Зељковић 

 

Условљеност другим предметима  Облик условљености 

/ / 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ је да студенти упознају грађу, појавне облике и особине неорганских кристалних и аморфних структура. 
Додатно, студенти ће упознати начине структурне анализе и интерпретације прије свега путем дифракције X - 
зрака те термалних анализа, микроскопија и спектроскопија. 

Исходи учења (стечена знања) 

Студент зна дефинисати специфичности чврстог агрегатног стања зависно од унутрашње структуре. Разумије 
промјене у физичким и хемијским особинама које се јављају код једињења нестехиометријског састава. За 
дате материјале зна научити  анализирати SEM, UV-VIS, TG, DTA, DSC и  XRD. 

Садржај предмета 

Увод (историјска перпектива, класификација материјала). Хемијска веза код чврстог агрегатног стања (јонска, 
ковалентна и метална веза те међумолекулске интеракције). Кристални системи и хемија кристала. 
Кристалографија и методе дифракције. Фазни дијаграми и фазне трансформације. Микроскопије и 
спектроскопије (оптичка микроскопија, SEM, TEM, UV-VIS, IR, Раман). Термалне особине и анализе (топлота и 
температуре, Топлотни капацитет, термална експанзија, топлотна проводљивост, термогравиметријска 
анализа - TG, диференцијална термална анализа - DTA), диференцијална скенирајућа калориметрија - DSC) 
Експерименталне вјежбе и рачунске вјежбе: 
Основи кристалографије. Стереографске пројекције кристала. Методе синтезе наночестица. Задаци - термичке 
методе анализе. Задаци - анализа фазних дијаграма. Употреба UV-Vis спектрофотометрије као једне од 
метода карактеризације синтетисаних наночестица.   

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања и лабораторијске вјежбе. 

Књиге и други наставни материјал 
R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 2014.  W. D. Callister Jr., D. G. Rethwisch: Materials 
Science and Engineering: An Introduction, John Wiley & Sons, 2018.  Д. Грденић: Молекуле и кристали, Школска књига, 
Загреб, 2005.  Интерни практикум за лабораторијске и рачунске вјежбе. 

Облици провјере знања и оцјењивања 

Колоквијум вјежбе и активност се односе на вјежбе и услов су за приступање полагању завршног испита.  
Тестови, два теста у семестру. Први из градива до фазних дијаграма (укључујући фазне дијаграме). Други из 
градива од микроскопија до термалних анализа. Резултати наведених провјера знања улазе у коначну оцјену 
само ако прелазе 50% предвиђених бодова за дати облик провјере у току семестра. 

Колоквијум вјежбе и активност 10 бодова Тест 2 15 бодова 

Тест 1  15 бодова Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  

/ 

Име и презиме наставника који је припремио податке Саша Зељковић 

` 


