Студијски програм/студијски програми : Хемија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, II семестар
Назив предмета: Хемија слободних радикала
Наставник (Име, средње слово, презиме): Биљана Р. Декић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање са настајањем, стабилношћу, структурним и хемијским крактеристикама радикала, са
слободним радикалима у биолошким системима и антиоксидансима.
Исход предмета
Стечена знања и области слободних радикала и њихова примена на синтезу органских једињења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Слободни радикали. Настајање и стереохемија слободних радикала. Стабилност слободних радикала и
реактивност релативно непостојаних радикала. Стабилност и реактивност релативно постојаних
радикала. Релативно постојани: угљеникови радикали, фенокси, нитрокси и диариламино радикали.
Хидразил и јон радикали. Детекција слободних радикала. Радикал радикалске реакције. Рекомбинација и
диспропоција С- радикала. Рекомбинација и диспропоција хетеро-радикала. Реакције са преносом
особина слободних радикала. Слободно радикалске реакције оксидације и редукције. Механизам
оксидације органских једињења до слободних радикала, механизам оксидације слободних радикала,
механизам редукције слободних радикала. Слободни радикали као оксидациони и редукциони агенси и
аутооксидација. Премештања и фрагментација слободних радикала. Слободни радикали у биолошким
системима. Слободни радикали у липидима, флавинови радикали и катјон радикали хлороформа,
бактериохлорофила
и
сличних
једињења.
Пиридинил
радикали
и
супероксидни
радикали.Антиоксиданси.
Практична настава:
Решавање проблема из наведених области теоријске наставе и експериментално извођење
једнофазних лабораторијских синеза које теку по слободно-радикалском механизму.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања, теоријске и експерименталне вежбе, домаћи задаци, семинарски рад,
панел дискусије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испит
20
50
колоквијум-и
..........
20
семинар-и

