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ВЕЋУ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ
На седници Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу одржаној

23 .05.2019.

године (број одлуке:

науке одржаној

Ј 2.06.20 19.

техничко-технолошке

01 -1 / 1783-9),

године

н ауке

(број

одржаној

на седници Већа за техничко-технолошке

одлуке :

и

IV-04-485/l 2)
године

11.09.20 19.

(број

на седници Већа за

одлуке:

IV-04-71 5/l 3)

именовани смо за чланове Комисије за п одно шење изве штаја за оцену научне заснованости
теме и испуње ности услова кандидата за израду докторске дисертациј е:

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОЗИТА СА ОСНОВОМ ОД

Al18Si

ЛЕГУРЕ И ЊИХОВА

ПРИМЕНА КОД ТРИБОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА СА ПРАВОЛИНИЈСКИМ
НАИЗМЕНИЧНИМ КРЕТАЊЕМ

у научној области Машинско инжењерство и ужој научној области Машинске конструкције
и механизација, кандидата Славице Миладиновић мастер инжењера машинства. На основу
података којима располажемо и ком петенција чланова Комисије у области предложене теме
докторске дисертације достављамо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.

Нау чни приступ проблему предл оженог нацрта докторске дисертације и процена

научног до приноса 1~рајњег исхода рада

У предложеном нацрту докторске дисертације кандидат је дао образложен предмет
истраживања наводећи актуелност и значај истраживања у области машинских конструкција
и механизације и трибологиј е машинских система.

Композитни материјали н астају сједињавањем два или више различита материјала.
Обично је садржај једног материј ала знатно већи у односу на остале и тај материјал се назива
основа. Основа може да буде: керамичка, метална или полимерна. Остали материјали или
фазе у композиту се називају ој ачавачи, а њихов задатак ј е да побољшај у механичке,
триболошке, хемијске, топлотне и електричне карактеристике материјала. Варирањем врсте,
величине и процентуалног садржај а ојачавача у композиту знатно се утиче на њихове

триболошке, а такође и на механичке карактеристи ке. Значајна побољшања карактеристика
композита довела су до све веће замене традиционалних материјала композитним
материјалима. Највише примењивани материјали као основа композита су алумин ијум и
његове

легуре.

Према

заступљености

материјала

за

израду

машинских

елемената

и

машинских конструкција алуминијум је други по реду конструкциони материјал, одмах
после челика, а његова релативно широка примена је пре свега због његових добрих
карактеристика, као што су: мала густи н а, добра електрична и топлотна проводљивост,
висока специфична чврстоћа и отпорност на корозију, релативно ниска цена производње и

добра могућност рециклирања. Све ово алуминиј ум и његове легуре чини потенциј алним
материјалима за разноврсне намен е као што су:
ваздухопловству,

електроници

и

у

другим

примена у аутомобилској

инжењерским

секторима.

индустриј и,

Међутим,

поред

позитивних страна алуминиј ум и његове легуре имају и недостатке. Ти недостаци су, пре

свих,

неодговарај уће

термичког

ширења.

триболошке
Због

тога

се

карактеристике
у

случајевима

и

релативно

где ј е

то

велики

неопходно

коефициј ент
за

исправно

функционисање, као што су елементи са праволинијским наизменичним кретањем (клипно
цилиндарска група, клизне вођице и клизне стазе) поставља захтев за побољшање њихове
отпорности на хабање. Наведени недостаци могу да се превазиђу додавањем различитих

врста, величина и процентуалних садржаја ојачавача у алуминијумску основу. Приликом
добијања композита

силицијум-карбид

са

(SiC),

алуминијумском

основом

као

ојачавачи

алуминиј ум-оксид (Аl2Оз) и графит

најчешће

се

користе :

(Gr).

Кандидат је изложио актуелна истраживања у области машинских конструкција и

механизације и трибологије машинских система и дао предлог плана истраживања применом
статистичких (факторијални дизајн , Тагучи метода, Тагучи-Греј метода, вештачке неуронске

мреже

и

др),

експерименталних

и

нумеричких

испитивања је планирана на трибометру

метода.

"TPD 95"

Реализација

експерименталних

типа блок на диску у условима са и без

подмазивања и на трибометру са линеарно наизменичним кретањем. За испитивање
карактеристика композитних материј ала користиће се серво-хидраулични

механичких

пулзатор/кидалица

"SHIМADZU' и наноутискивач. Поменута о према, чија је примена

планирана у изради дисертације, и план истраживања су у складу са савременим научним
метода~ш.

Обрада

триболошке и

експериментал ни х

механичке

резултата,

одређивање

карактеристике композита , као и

утицајних

фактора

на

оптимизација триболошких

карактеристика и спитиваних композита биће спроведени у циљу проналажења комбинације

утицајних фактора, која ће дати ком п озитни материјал са најбољим карактеристикама.
Сви елементи потребни да би се израдом докторске дисертације дао научни допринос
који ће бити од значаја за даље изучавање могућности примене нових материјала за израду
елемената клипно-цилиндарске групе, садржани су у предлогу докторске дисертације .

Веза са досадаш њим истраживањима
Увидом

у

објављене радове у

научним

и

стручним

часописима,

као и радове

презентоване на међународним конференциј ама може се закључити да ј е кандидат Славица

Миладиновић радила истраживања везана за триболошко понашање композита и примену
оптимизационих

метода.

Научно-истраживачка

активност

кандидата

припада

области

машинских конструкција и механизације, а уско је везана за трибологију машинских
система.

Кандидат се бавио детаљном анализом утицајних фактора на триболошке и

механичке карактеристике

композ и та, као и

приме н ом оптимизационих метода, као шт о су

фактор иј ални дизај н , Тагучи и Тагучи-Греј метода и вештачке неуронске мреже, у циљу
проналажења композ ита са најбољим триболошким карактеристикама. Рад у оквиру ове

дисертације омогућава кандидату да реализује започета истраживања и оствари континуитет
у

свом

истраживачком

раду.

Остваривање

постављених

циљева,

поред

стручног

усавршавања кандидата, даће одговоре на многа питања која су већ дуго актуелна у области
триболошког понашања композита од којих је једно питање како и у којој мери ојачавачи

утичу на карактеристике композита. Поред тога, даће се одговор и на питање како и у којој
мери

врста

материјала

утиче

на

напо нско-деформационо

стање

елемената

клипно

цилин дарске групе

2.

Образложење предмета , метода и циља који уверљиво упућују да је предложена тема

од з начаја за развој науке

Предмет. циљеви и хипотезе ове ди сертације обухвата ј у следеће:
Предмет до кторске дисертације је испитивање утицаја одговарајућих побољшања

AI J 8Si

легуре на њене механичке и триболошке карактеристике. Испитивање се односи на

алуминијумску надеутектичку легуру А! 18SiCuMgNi

намењен у за производњу клипно

цилиндарске групе, чија је примена све већа.

Све бржи

развој

индустрије повећава захтеве данашњих конструкција у смеру

смањења њихове масе и цене, а и стовремено повећања поузданости конструкције.

Развој

нових материјала који су добијени комбиновањем два или више материјала је резултат
на стојања за испуњење ових захте ва.

Циљ истраживања у овој докторској дисертацији је да се изврши карактеризација
композита са основом од Al 18Si легуре и примена новонасталог композита најбољих
карактеристика

за

израду

елемената

клипно-цилиндарске

групе.

Након

механичке

и

триболошке

карактери зац иј е, биће извршена опти ми зација триболошких карактеристика

композита,

при

композита.

Предвиђено је

чему

ће

бити

узете

у

испитивање

обзи р
већег

механичке и
броја

структурне

композита

карактеристике

са различитим

врстама,

величинама и процентуалним садржајима ојачавача и основом од А! l 8Si легуре. Ком п озити
који су предвиђени да буду испитивани су:

AISi 18CuMgNi, тиксо обрађена, AISi l 8CuMgNi +
% Аl2Оз (20 - ЗО nm) + 1О мас. % SiC (ЗО µm) , AISi l 8CuMgNi + 0,5 мас. % А l2Оз (20 ЗО nm) + 10 мас.% SiC (ЗО µm) + 1 мас.% Gr (17 µm) , AISi18CuMgNi + 0,5 мас.% Аl2Оз (20 ЗО 11111)+ 1О мас. % SiC (ЗО µm) + З мас. % Gr ( 17 µm) , AISi 18CuMgNi + 0,5 мас. % Аl2Оз (20 ЗО пm)+ 1О мас. % SiC (ЗО µm) + 1 мас. % Gr (200 - 800 µm), AISi 18CuMgNi + 0,5 мас. %
Аl2Оз (20 - ЗО nm) + 1О мас. % SiC (ЗО µm) + З мас. % Gr (200 - 800 µm). Током израде

0,5

мас.

дисертације и након извршене анализе структурних и механичких карактеристика, ј е могуће
да поједини композити буду одбачени за триболошка испитивања, а да неки слични буду

увршћени. Да би се пронашла оптимална комбинација параметара за добијање што бољих
триболошких и механичких карактеристика композита, биће примењена једна или више

оптимизационих метода. Добијањем
основу

његових

механи чки х

елемента у неком од
извршена

и

CAD

нумеричка

ком позита са оптималним

карактеристика

биће

извршено

програма (САТ!Л , AшoDesk ln ventoг,

а нали за

елемената

карактеристикама, а на

моделирање датог трибо

Такође ће бити

Solidworks).

клипно-цилиндарске

групе

применом

методе

коначних елемената за основни материјал и композитне материј але. Применом нумеричких

метода биће извршена анализа утицаја механичких карактеристика материјала на напонско
деформационо стање елемената клипно- цилиндарске групе.
Основни циљеви предложене дисертације су:

одређивање

•

триболошких

карактеристика,

тачније

коефицијента

интензитета хабања предложених материјала на трибометру

"TPD 95"

трења

и

типа блок

на диску и на трибометру са линеарно наизменичним кретањем,

одређивање механичких карактеристика тј. тврдоће и модула еластичности,

•

наноутискивачу и серво-хидрауличном пулзатору/кидалици
испитивање

•

утицаја

карактеристике

одговарајућих

композита

ојачавача

применом

метода

на

на

"SHIMADZU",

механичке

оптимизације

и

триболошке

(Тагучи

метода,

Тагучи-Греј метода и вештачке неуронске мреже),
анализа

•

и

поређ ење

добијених

резултата

са

карактеристикама

основног

материјала ,

анализа похабаних површина посматраних материјала помоћу оптичког или

•

скенирајућег електронског микроскопа,
оптимизација карактеристика материјала у циљу добијања композита најбољих

•

карактеристика ,

примена ново н асталог материјала најбољих карактеристика за израду елемената

•

клипно-цилиндарскегруп~

израда ЗД модела елемената клипно-цилиндарске групе од основног материјала и

•

композита са најбољим триболошким карактеристикама,
нумеричка

•

анализа утицаја материјала

на

напонско-деформационо стање ЗД

модела клипно-цилиндарске групе.

Н а основу п оставље н ог циља истраживања и резултата других аутора у подручЈУ
истраживања, предложене су основне х ип отезе које се састој е од следећих претпоставки:

•
•

примењена оптимизациона метода за планирање експеримента је адекватна ,

процентуални садржај ојачавача има велики утицај на триболошке и механичке
карактеристике композита ,

•

успостављена
карактеристика

зави сност
композ ита

изм еђу
може

утицајних
се

успешно

параметара
користити

за

и

триболошких

оптимизацију

и

предвиђање понашања карактери стика композита у циљу добијања ком поз ита са
најбољим карактеристикама,
ново настал и

•

композит

са

А! l 8Si

основом

поседује

боље

и

механичке

и

триболошке карактеристи ке од основног материјала ,
примен ом

•

нумеричке

анализе

методом

коначних

елемената

зависност између карактеристика материјала и напонска

-

успоставиће

се

деформационог стања

елемената клипно-цилиндарске групе.

•

новонастали компо з ит се може успешно кори сти т и за и з раду елемената клипно
ци л индарске груп е .

Правац истражи вања докторске дисертације је дефинисан постављеним х ипотезама.
Научни циљев и на основу који х је кандидат форм улисао хипотезе и предложио научне
методе рада на дисертацији у складу су са тренутним стањем у науци .
Методе и страживања
За

реали зова ље

ди сертациј е

б иће

при ме њене

експерименталне,

статистичке

и

н умер ичке методе.

Помо ћ у

њихових

статистичких

нивоа,

карактеристика

као

и

метода

избор

композита,

б иће

изврш е но :

статистичке

процена

дефинисање

методе

утицаја

за

сваког

параметара,

оптимизацију
параметра

односно

триболошких

на

триболошке

карактеристике, добиј ање регресионе ј едначине, односно успостављање везе између улазних
параметара и триболошких карактеристика и избор композита са оптималним триболошким
карактеристикама.

На осн ову деф ини саног п лана експеримента приступиће се триболошком испитивању

композ ита са алуминиј умском осн овом н а савременој

опреми . У склопу триболошких

испитивања биће и звршено ис питивање на трибометру варирањем ути цај них параметара,
који су одређ е ни планом експеримента. Да би се у потпуности показао утицај различитих
врста и удела ој ачавача на карактеристике композита, п оред триболошких, биће извршена и
испитивања механичких карактеристика композита са алуминиј умском осно вом. Механичка

испитивања обухватају испитивање тврдоће и модула еластичн ости композита. Као полазне
карактеристи ке су поред механичких предв иђене и структурне карактеристике материјала.
Добијањем н овог КОl\1ПОз ита са о птималним три болош к им карактеристикама и на

основу

његових

меха н ички х

карактеристика

п раволин иј ски м н аизменичним кретањем у

могуће је

CA D програму.

израдити

модел

елемената

са

Нако н израде модела приступиће

се нумеричкој анализи ути цаја материјала на напон ско -деф ормационо стање ЗД модела

елемената са праволинијским наизменичним кретањем.
Оквирни садржа ј докторске дисе ртац и ј е

1.
2.

Увод

Алуминијумске

легуре

и

ком п озити

са

алуминијумском

основом,

њихове

карактеристике, начини доб иј ања и примена

3.
4.

Поступак добијања и анализа структуре испитиваних композита
Експериментална

испитивања

триболошких

и

механичких

карактеристика

ком п озита

5.
6.
7.
8.
9.

Резултати триболошки х и r-1 ехан ичких и спитивања

А н ализа доб ијених резултата

Моделирање и симулација елемената са п раволинијским наизменич ним кретањем
Анализа н а по нско-деформационог стања елемен ата клипно - цили ндарске групе
Предлог даљег истраживања и закључак

1О. Литература
11 . Прилози

3.

Образл ожење теме з а израду докторске д исертације које омогућава закључак да је у

питању оригинална идеја или оригинала н нач11н анал11зирања проблема

Комисија закључује да је предложена тема докторске дисертације Карактеризација
композита са основом од
са

правол инијским

Al18Si

легу ре и њихова примена код триболошких елемената

наиз меничним

крета њем

кандидата

Славице

Миладиновић

оригинална идеЈа.

4.

Усклађеност дефиниције предмета

истраживања, основних појмова , предложене

хипотезе, извора података, метода анал изе са критеријумима науке уз поштовање
научних принципа у из ради коначне верз иј е докторске д исертације

Кандидат Славица Миладиновић ће у свој ој дисертациј и обухватити све елементе
савременог научно-истраживачког начина рада поштујући основне критеријуме науке и

научних циљева и методе анализе, имп лементацијом постојећих и развијањем оригиналних
идеја научног истраживања. Кандидат има за циљ да детаљно провери полазне хипотезе,

како теоријски тако и експериментално. С обзиром на то да су циљеви истраживања
проистекли из потребе да се из врши оптимизациј а триболошких карактеристика композита
са основом од

AI l 8Si

легуре, ради добијања композ ита са најбољим карактеристикама који

ће бити примењен код триболо шки х елемената са праволинијским наизменичним кретањем,

добијени резултати би представљали оригинални допринос кандидата у истраживачкој
области. На основу предложене теме, може се закључити да б и ова дисертација имала
значајан теоријски и практичан допринос у примени нових материјала за израду
триболошких елемената са праволинијским наизменичним кретањем.

5.

Преглед научно-истраживачког рада кандидата
а) Кратка биографија кандидата

Славица Миладиновић је рођена

1О.

јануара

1991 .

године у Јагодини, општина

Јагодина. Основну школу "Свети Сава" завршила је у Баточини. У Крагујевцу ј е завршила
средњу

школу

"Политехничка

школа",

смер

Машински

техничар

за

компјутерско

конструисање. На Машински факултет Универзитета у Крагујевцу уписала се школске

200911 О

годи не . Основне академске студије је завр ши ла

06.07.20 12.

године са просечном

оценом 9,47 (девет 47/ 100) на смеру за Машинске конструкције и механизацију. Завршни рад
под насловом "Примена интерактивне рачунарске графике" одбранила је са оценом 1О
(десет).

Мастер

академске

студије

Крагујевцу уписала је школске

на

20 12/13

Факултету

инжењерски х

наука

Универзитета

у

године, такође на смеру за Машинске конструкције и

механизацију. Мастер рад под насловом "Избор оптималних параметара зупчастих парова

планетарних преносника" одбранила ј е

01.09.2014.

године, са оценом

10

(десет) . Мастер

академске студије је завршила са просечном оценом 9,50 (девет 50/100). За време студирања
била ј е н аграђивани студент за прву годин у на основним и за другу годину на мастер
академским студијама, од стране Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, као студент са
високом просечном оценом. Докторске академске студије на Факултету инжењерских наука
Универзитета у Крагуј ев цу уп исала ј е школске

20 15/16

године. Прву годину докторских

академски х студиј а је завршила са свим положеним и спитима и просечном о ценом
(девет

50/1 ОО) .

9,50

Другу годину докторских академских студија је завршила са свим положеним

испитима и просечном оценом 9,67 (девет 67/100) и уписала је трећу годину докторских
студија школске 2017118 године. Била је стипендиста Министарства просвете, науке и
технолошког развоја од

20 16.

године као студент докторских студиј а. У складу са уговором ,

ангажована ј е на п ројекту Т Р 3502 1 " Р аз вој триболо ш к и х микро/н ано двокомпонентних и
хибридних сам оподмазују ћих композ ита·· н а Факултету инжењерских наука Универзитета у
Крагујев цу. Од

20 18. године запослена ј е

на поменутом пројекту.

У истраживачко з вање истраживач-приправник изабрана је

19.05.20 16.

године на

Фак ултету инжењерски х нау ка Универзитета у Крагујевцу.
Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовала
ј е едукативном семинару о коришћењу КоБСОН сервиса, који је организовала Народна

библиотека Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Семинар ј е
одржан у Народној библиотеци Србије у Београду

25.10.2016.

године .

Резултати педагошког рада:

1.

Машински елементи , Сарадник у н астав и , на Факултету инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу,

2.

2016 -

Трибологиј а машинских система, Сарадник у настави, на Факултету инжењерских

наука Универз итета у Крагујевцу,

3.

Механички преносници

2015 -

2, Сарадник
2016 -

у настави, на Факултету инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу,

4. Техничко

цртање са компјутерском графиком, Сарадник у настави, на Факултету

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,

2015 -

Кандидат Славица Миладиновић ј е у протеклом периоду

извођењу вежби

из

н аставних предмета:

система, М еханички преносници

б) Научно

-

2

била ангажована у

планирању и

Маши нски елементи, Трибологија машинских

и Техничко цртање са компјутерском графиком.

истраживачки рад

Кандидат ј е претходних година, као аутор или коаутор, објавила укупно
научно-стручним

часописима,

као

и

на

међун ародним

и

домаћим

21

рад у

научно-стручним

скуповима.

Радови објављени у истакнутим међународним часо писи ма
Категорија М22

Vencl Aleksandar, ВоЬiс Ilija, Miladinovic Slavica, Skerlic Jasmina,
Expeгimental optimisation of the tгibological belшviouг of Al/SiC/Gг hybrid composites based
on Taguchi 's method and artificial neural network, Journa\ of the Bгazilian Society of
Mechanical Sciences and Engineering, IS SN 1678-5878, vol. 40, no. 3 11 , рр . 1-14, 2018.

1. Stojanovic

Вlaza,

Радови објављени у међународним часописима
Категорија М23

1. Stojanovic Blaza, Blagoj ev ic Jasmina, ВаЬiс Miros lav, Velickov ic Sandra, Miladinovic Slavica,
Optimization of hybrid alшninum composites wear using Taguchi method and Artificial Neural
Network, lndustrial Lubrication and Tribology, ISSN 0036-8792, vol. 69, no. 6, рр. 1005-1015,
20 17.
Саопштења са међународних скупова штампана у целини
Категорија М33

1. Miladinovic Slavica, Velickovic Sandгa, Optimization and prediction of safety coefficient for
suтface duтaЬility of planetary gearbox using Taguchi design and Artificial Neural Network, 3rd
inteшational scientific conference СОМЕТа 2016, East Sarajevo - Jahorina, В&Н, RS , 7th - 9th
December 2016, рр. 139-146, ISBN 978-99976-623-7-8.
2. Ivanovic Lozica, Miladinovic Slavica, Stojanovic Вlaza , Matejic Milos, Application of
magnetic tгansmission in automotive indu stгy, International Congress Motor Vehicles & Motors
20 16, Кi-agujevac , 6th - 8th ОсtоЬег 2016, рр. 289-2 97, ISBN 978-86-63 35-037-3.

3. Garic Slobodan, lvanovic Lozica, Stojanovic Blaza, M iladinovic Slav ica, Milovanovic
V ladiшir, Nuшeri cal analysis of aluminiUПl coшposite cylindrical gears, 3rd international
scientific confeгence СОМЕТа 2016, East Sarajevo - Jahorina, В&Н, RS, 7tl1 - 9th December
20 16. рр. 147- 154, ISB 978-99976-623 -7-8.
4. M iladinovic S lav ica, Rankovic Vesna, ВаЬi с Mi гoslav, Stojanovic Blaza, Velickovic Sandra,
Prediction of tribological behaviour of aluminium matrix hybrid coшposites using Artificial
eural Networks, l 5th International Conference on Tгibology SERВ I A TRIB ' 17, Faculty of
Engineering U niveгs ity of Кragujevac, Кragujevac, SerЬia, 17th - 19th Мау 2017, рр.142-149,
ISBN 978 0 86' 0 6335 0 04 1 О О.
5. Stojanovic Blaza, Radosavljevic Sasa, Velickovic Saлdra, M iladinovic Slavica, Bukvic Milan,
The influence of lubricant viscosity on the efficiency of worm gear гeducer, 8th Interпatioпal
sc ieпtific сопfе гепсе "Research and deve lopшeпt of mechanical eleшents and systeшs" IRМES
2017, ТrеЬiпје, 7th - 9th SeptembeI" 20 17, рр. 219-224, ISBN 978-9940-527-53-2.
6. M ila dinovic Slavica, Velickovic Saпdra, Stojanovic BlaZa, N ikolic Ruzica, ТНhе Taguchi-Grey
rel atioпal analysis fог optiшi zation of the safety coefficient for surface duraЬility of а p lanetary
gearbox, Pгoceed ings of The 23rd International Sem inш· of Ph.D. Students "SEMDOK 20 18'',
Zuberec, S lovakia. 24th - 26th JanL1ary 20 18. рр. 118- 123, IS BN 978-80-554-1 411 -9.
andra, Stojanovic Blaza, l vaлovic Lozica, M iladinovic S lavica, Milojevic Sasa,
of пaпoco mpos i tes iп tl1e automotive iпdu stry, International Coпgress Motor
Vehicles & Motoгs 2018, Kтaguj evac, SerЬia, 4th - 5th October 2018, рр. 323-3 32,
IS BN 978-86-6335-055-7.

7. Velickovic

Applicatioп

8. Vel ickovic Saпdra, Dj o гdj ev i c Zoгi ca, Stojanovic Blaza, Blagojevic Jasmina, Mila din ovic
S lavica. lпfluence of angles of fibe г orieпtatioп оп improving the characteгi st ics of composite
cardan shaft using factoria l expeгimeпt, The 1Oth lпternational S ymposiUПl Machiпe and
Iпdustгial Design in Mechanical Eпg iпeering (KOD 2018), IOP Сопf. Series: Materials Science
and
Engineeгin g,
Novi
Sad,
6th-8th
Јuпе
20 18,
рр.
393
(0 12086),
ISBN https ://doi . oгg/ 10.1088/1 757-899Х/393/1/0 1 2086.
9. M ilad inovic Slavica, Velickovic Sandra, Stojanovic BlaZa, Miloj evic Stefan, Optimiyati oп of
Ravigпeaux p l aпetary gear set, 4th Iпternatioпal Scieпtific Сопfеrепсе "Confereпce оп
Mechaпica l Епgi пеегiпg. Techпologies апd Applications" - СОМЕТа 20 18, East Sarajevo Jahoriпa, В&Н, RS, 27th - 30th November 20 18, рр. 366-373, ISBN 978-99976-719-4-3.
1О. Velickovic Sапdга, M ilad iпovi c Slavica, Stojaпov i c Blaza, Nikolic Ruzica, Hadzima Branislav,
Aгsic Dusan, Mesko Jozef, Tгibologi cal chaгacteri stics of Al/SiC/ Gr hybrid composites,
МАТЕС Web Conf. , 12th Inte rnatioпal Confeгence Quality Productioп Improvemeпt - QPI
20 18, Mateгia l Eпgineeгin g, 3 1st JL1ly 20 18, vol. 183, no. of article 02001,
ISB https: //doi.oгg/ 1 0. 1 05 1 /mateccoпf/2018 1 830200 1 .

Саопштење са међународ ног скупа штам па но у изводу

Категорија М34

1. Velickovic Sandra, Djordj evic Zorica, Stojanovic BlaZa, Blagoj evic Jasmiпa, M iladinovic
Slavica , Iпflu ence of angles of fibeг oгieпtatioп оп impгoving the characteristics of composite
cardan shaft L1s ing factorial expeгiment , The 1Oth Interпatio пal Coпference оп Machine and
Industгial design iп Mechanical Engineeriпg KOD 20 18, Novi Sad, 6th - 8th June 20 18,
рр. 224-225, ISBN 978-86-6022-059-4.

2. Velickovic Sandra, Miladinovic S lavica, Stojanovi6 Blaza, Nikolic Ruzica, Hadzima Branislav,
Arsic Dusan, Mesko Jozef, Tribological characteгi sti cs of Al/SiC/Gr hybrid composites,
Proceedings of abstracts of Inte гnatio nal conference QPI 20 18, ZаЬопе, Poland, l 8th - 20th
June 2018, рр. 8, ISBN 978-83-63978-78-5.
Радови у врхунским часописима национал но г з на ч аја

Категорија

MS l

1. Stojanovic Blaza, Yelickovic Sandгa, Yencl Aleksandaг, Babic Miгos l av, Petrovi6 Nenad,
Miladinovic S lavica, CHerkezova-Zheleva Zara: Optimization and prediction of aluminium
composite wear using Taguchi design and artificial neural network, Tribological journal
BULTRIB, ISSN 1313-9878, vol. 6, no. 6, рр. 38-45, 2016.
2. Miladin ovic Slavica, Velickovic Sandra, Stojanovic Blata, N ikolic Ruzica, Optimization of
parameteгs of а plaлetary gearbox using ti1e Tagucru-Grey relational analysis, Communications,
ISSN 1335-4205 , vol. 20, по. 3, рр . 30-35 , 20 18.
3. Velickovic Sandгa, Miladinovic Slavica, Stojanovic Blaza, Nikoli6 Ruzica, Hadzima Branislav,
Arsic Dusaп: Influence of load and гeinforcement content on selected tribological properties of
Al/SiC/Gr Ьybrid composites, Production Engineering Archives, ISSN 2353-5156, vo l. 18, no. 1,
рр. 18-23, 20 18.
4. Miladinovic Slavica, Yelickov ic Sапdга, Stojaпovi 6 Blaza, Milojevic Stefan, Optimization of
Ravigneaux р l апе tагу gеаг set, f EТI Tгansac t i o п s on Engineering Researcl1 and Pгactice,
ISSN 26 16-1699, vol. 2, по . 2, рр. 34-4 1, 20 18.

Радови у истакнутим национ ал ним ч асо писима

Категорија М52

1. Novakovic Milan, Stojanovic Blaza, Milosavljevi6 Milos, Miladioovic Slavica, The kinematic
analysis of Ravigneaux planetary gear set, Technical Diagnostic, ISSN 1451- 1975, vol . 15, no. 1,
рр. 7-12, 2016.
2. Miladinovic Slavica, Ivanovic Lozica, Blagojevic M i гko, Stojanovic Blaza, The development of
magпetic geaгs for tгaпsportat i o п app licati oпs, MoЬi l ity & Vehicle Mechanics, ISSN 1450-5304,
vo l. 43 , no. 1, рр . 4 1-55, 20 17.

Радови у домаћем научном часо пису

Категориј а М54

1. Miladinov ic S lavica, Velickov ic Sand гa, ovakovi6 Milan, Appl ication of taguchi method for
the selection of optimal parameteгs of planetary dгi ving gear, Applied Engineering Letters, The
Association of Intellectuals for the Development of Science in Serbia - "The Serbian Academic
Center", ISSN 2466-4677, vol. 1, no. 4, рр. 98-104, 20 16.
2. Miladinovic S lavica , Radosavlj evi6 Sasa, Velickovi6 Sandra, Atyat Raed, Skulic Aleksandar,
Slj ivi6 Veljko, Optimization of efficiency of woгm gеаг гeducer Ьу using Tagucru-Grey method,
Applied Engineering Letters, Tl1e Association of lntellectuals for the Deve lopment of Science in
SerЬia - '·Т11е SeгЬi an Academic Center'·. ISS 2466-4677, vol. 2, no. 2, рр . 69 - 75, 20 17.

Н а основу свега наведеног у претходним тачкама овог извештаја Комисија доноси следећи

ЗАКЉУЧА К И ПР ЕДЛ ОГ КОМИСИЈЕ
Слав иц а Миладиновић , мастер инжењер машинства, испунила је све предвиђене услове за
одобрење израде докторске дисертације.
Предложена

тема

докторске

дисертације

је

ори гинална

и

има

научну

заснованост.

Предложе н а методологија израде до кторске дисертације је у складу са научним принципима.

Очекивани резултати докторске дисертације би требало да представљају оригинални научни
допринос

у

развоју

композита

са

алум иниј умском

основом

и

њиховој

примени

код

триболошких елемената са праволинијским наизменичним кретањем.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Ун иверзитета у

Крагујевцу и Већу за техничко-техноло шке науке Универзитета у Крагујевцу да наведен у
предложе н у тему за до кторску дисертациј у:

КА Р АКТЕ РИЗА ЦИЈА КОМ ПО З ИТА СА О СНОВОМ ОД
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ЛЕГУ Р Е И ЊИХ ОВ А ПРИ МЕ НА КОД ТРИБОЛ ОШКИХ ЕЛЕМЕ НАТА СА

ПРАВОЛИНИЈСКИМ НАИ З МЕНИЧНИМ КРЕТАЊ ЕМ
прих вати и одобри њену израду кандидату Славици Мил адиновић , маст.инж.маш.

Комисиј а предлаже да ментор ове докторске дисертациј е буде др Блажа Стојановић ,
ванредни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
У Крагујевцу и Бео граду, октобра

20 19.

год.

