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Предмет: Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

Душана Арсића, мастер инжењера машинства 

Одлуком Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број 
IV-04-472/20 од 15.07.2020. године, на предлог Наставно-научног већа Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (одлука бр. 01 -1/1913-12 од 02.07.2020. 
године), именовани смо за чланове Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 
кандидата Душана Арсића, мастер инжењера машинства, под насловом: 

"ОТПОРНОСТ НА ПОЈАВУ И ШИРЕЊЕ ПРСЛИНА У НАВАРЕНИМ 
СЛОЈЕВИМА ТЕРМОПОСТОЈАНИХ ЧЕЛИКА" 

На основу увида у приложену до~-.-торску дисертацију и Извештаја комисије за 
оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације, која је одобрена за израду 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу број 01-1/1 16-13 од 24.01.2017. године и Одлуком Већа за техничко
технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV-04-63/17 од 18.01.2017. године, а 
на основу Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу, Комисија подноси Наставно-научном већу Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу следећи: 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 
одређеној области 

Докторска дисертација кандидата Душана Арсића, мастер инжењера машинства, 

под називом "Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима 

термо постојаних челика", представља резултат науч:ноистраживачког рада у 

актуелној научној области која се односи на одређивање својстава материјала и 

експлоатационих карактеристика наварених делова израђених од термопостојаних 

челика, као и анализу могућности за успешну примену наваривања за репаратуру 

оштећених делова и процену радног века регенерисаних делова из аспекта замора 

материјала. Својства основних материјала и наварених узорака су одређивана 
експериментално, применом различитих метода испитивања, а затим и нумеричком 

симулацијом методом коначних елемената. Из аспекта предмета истраживања и 

добијених резултата, ова дисертација представља оригиналан научни рад. 
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Кандидат је извршио критичку анализу и систематизацију постојећих знања, 

искустава и научних резултата компетентних истраживача из области истраживања ове 

докторске дисертације. На основу спроведене анализе до сада коришћених приступа у 

овој области, метода и модела, кандидат је дефинисао предмет и циљ сопствених 

истраживања. 

Термопостојани челици или челици за рад на топло спадају у групу широко 

коришћених материјала, пре свега у области пластичног обликовања где се 

употребљавају за израду ковачких алата калупа за ливење под притиском, ваљака за 

топло ваљање и др., али и у осталим гранама индустрије где се од материјала захтева да 

задрже добре механичке особине и на повишеним температурама. При процесу ковања 

на ковачке алате делују вишеструко понављана ударна оптерећења која доводе до 

термичког замора материјала и појаве прслина, чије ширење може довести до оштећења 

па чак и лома алата. Оштећени алати се могу заменити новим или репарирати 

наваривањем , што је економски оправданије и што у последње време постаје 
индустријска пракса. Између осталог, циљ овог рада је био да се одреди физички модел 

репаратурног наваривања ковачких алата, да се процене последице наваривања на 

структурне и механичке карактеристике основног материјала и зоне утицаја топлоте 

(ЗУТ) и да се испита отпорност наварених слојева на настанак и ширење заморних 
прслина, поготово у самом навару и слојевима испод навара. На тај начин се могу 

остварити бројне уштеде (у економским бенефитима, времену набавке и др.) и 

продужити радни век алата. 

Светска индустрија алата (ковачких и лива чких) на тржишту вреди више од 1 ОО 
милијарди америчких долара и према свим проценама продаја нових алата и обим 
њихове трговине опада са годинама управо из разлога развоја нових технологија 

репаратуре које омогућавају обнављање (регенерацију) и поновно коришћење 

похабаних и оштећених алата. Управо је то разлог што се све већи број истраживача и 
инжењера из различитих грана индустрије интересује за споменуту проблематику. Тако 

су поједина актуелна научна истраживања обухватила не само експерименталне, него и 
нумеричке процедуре за процену фактора који утичу на отказ ковачких алата израђених 

од термопостоЈаних челика. 

Методологија испитивања приказана у овој дисертацији се заснива на опсежној 

експериментално-нумеричкој анализи основних материјала и наварених спојева. Као 

основни материјали изабрани су два најчешће коришћена терм:опостојана алатна челика, 
док су за наваривање изабране две обложене електроде за ручно-електролучно 

заваривање. Циљ истраживања је био да се утврде механичка својства основних 

материјала и наварених слојева, како би се могло претпоставити њихово понашање и у 

реалним условима рада. Пре почетка испитивања најпре је прописана технологија 

наваривања одабраних моделских плоча из којих су припремљени одговарајући узорци 

на којима су касније вршена испитивања која приближно одговарају условима рада 

ковачких алата. Технологијом наваривања је прописана и сложена процедура 

претходне, текуће и накнадне термичке обрада која мора бити прецизно спроведена, 

како би се избегао евентуални настанак прслина. Експериментални део је обухватио 

испитивање затезних својстава основних материјала на собним и повишеним 
температурама, заморних карактеристика основних материјала и конструисање 

Велерове криве, мерење тврдоће и одређивање микроструктуре на навареним узорцима, 

испитивање ударне жилавости на узорцима из основног материјала, зоне утицаја 

топлоте и метала шава (навара) и одређивање отпорности на појаву и ширење заморних 

прслина у појединим зонама навара, уз фрактографску анализу преломљених површина. 

Нумерички део истраживања је посвећен изради одговарајућих модела за симулирање 

процеса затезања на собној и повишеним температурама, као и модела за праћење 
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појаве и ширења заморних прслина у различитим зонама навара. Нумеричка анализа 

имала је за циљ дефинисање модела тако да се добију резултати што реалнији у односу 

на експерименталне. Суштински значај и допринос ове дисертације јесте одређивање 

заморних својстава основних материјала и наварених узорака при појави/иницирању 

прслине и процена броја остварених циклуса до лома у одређеном динамичном режиму 

рада по коме раде ковачки алати и слични машински делови израђени од наведених 

челика. 

Због свега наведеног, Комисија сматра да резултати и закључци ове дисертације 

отварају простор за даља истраживања која могу допринети већој и значајнијој 

практичној примени технологија репаратуре за регенерацију оштећених делова 

различитих техничких система. Резултати нарочито могу бити корисни фирмама из 

области ковачке индустрије које у својим погонима користе алате израђене од 

анализираних челика. 

2. Оцена да ј е докторска дисертација резултат оригиналног научног рада 

кандидата у одговарајућој научној области 

На основу детаљног прегледа и анализе научних радова из области докторске 

дисертације Комисија сматра да докторска дисертација кандидата Душана Арсића, 
мастер инжењера машинства, под насловом "Отпорност на појаву и ширење прслина 

у навареним слојевима термопостојаних челика" представља резултат оригиналног 

научног рада. Обрађена тема је веома актуелна, садржајно квалитетна и даје конкретне 

научне резултате, посебно ако се има у виду да је извршен велики број 

експерименталних испитивања уз наведена пратећа тумачења добијених резултата. 

Кандидат је тему обрадио темељно и детаљно, користећи при томе теоријске основе и 
литературне изворе научних дисциплина релевантних за ову проблематику. Критички 

је анализирао бројне научне радове који се односе на проблематику разматрану у 
оквиру ове дисертације. 

Оригиналност научног рада и истраживања остварених у оквиру докторске 
дисертације огледају се у следећем: 

• Прописана је технологија наваривања за наваривање делова израђених од 

термопостојаних челика најчешће коришћених за израду ковачки и ливачких 
алата за рад на топло која се уз мање модификације може применити и за 

наваривање делова од других, сличних класа челика. Такође, предложени су и 

додатни материјали као и режим термичке обраде. 

• Изабран је метод утврђивања отказа ковачких алата и анализирани су сви 
утицајни параметри који до отказа доводе. 

• Предложена је процедура за сложена експериментална испитивања основних 
материјала и наварених узорака, тако да се њима добијају сви релевантни 
резултати потребни за процену квалитета навара и предвиђање понашања у 

експлоатацији. Закључци донети на основу спроведених истраживања треба да 

омогуће процену утицаја наваривања на структурне и механичке карактеристике 

основног материјала, зоне утицаја топлоте (ЗУТ) и наварених слојева, при чему се 

као најважнији параметар издвај а отпорност на настанак и ширење заморних 

прслина у свим зонама навара. Испитивање раста заморне прслине изведено је на 

специјалном уређају и уз примену специјалне мерне опреме, а добијени резултати 

за ове класе челика, а нарочито наварених слојева, нису доступни ни у домаћој а 

ни у страној литератури, што указује на оригиналност рада и добијених резултата. 
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• Замисао кандидата у овој докторској дисертацији је била и да покуша да направи 

нумерички модел за симулацију отпорности на настанак и ширење заморних 

прслина различитих зона навара симулирањем испитивања раста заморне прслине 

у функцији од броја циклуса методом савијања у три тачке. За те потребе је 

коришћен софтверски пакет ANSYS и према свему датом у дисертацији 

нумерички модел је успешно дефинисан, а тако добијени резултати се могу 

уnорећивати са експерименталним. 

3. Преглед остварених резултата кандидата у одређеној научној области 

3.1 Биографија кандидата 

Душан Арсић је рођен 06.03.1990. године у Крагујевцу. Основну и средњу школу 
завршио је у Крагујевцу где 2008. године уписује основне академске студије на 

Машинском факултету у Крагујевцу. Израдом и одбраном завршног рада под називом: 

"Оцена заварљивости челика повишене јачине класе S690QL", 2011 . године на модулу 
за Производно машинство дипломира са оценом 10 (десет) чиме је завршио основне 
академске студије са укупном просечном оценом 9.13 и стекао академски назив 
инжењер машинства. 

Студије наставља на истом Факултету (сада Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу) уписом двогодишњих мастер академских студија, такође 

на модулу Производно машинство. Као најбољи студент на модулу, и као један од 

најбољих у генерацији, дипломирао је 24. јуна 2013. године, одбраном мастер рада под 
називом: "Оцена заварљивости и избор најповољније технологије заваривања челика 

повишене јачине класе S690QL", са оценом мастер рада 10 (десет) и укупном просечном 
оценом 9.8 1. Завршетком овог нивоа студија стекао је академско звање мастер инжењер 
машинства. 

Школске 2013/2014 године кандидат уписује докторске академске студије, 

студијски програм Машинско инжењерство, такође на Факултету инжењерских наука. 

На докторским студијама је све програмом предвиђене испите положио са оценом 10 
(десет) и одобрена му је израда наведене докторске дисертације под менторством др 

Вукића Лазића, ред. проф. 

У педагошком раду је у свим анкетама студената добио позитивну оцену. 

Активно користи енглески језик (писање, читање и говор) за који поседује 

Сертификат Б2 (средње висок ниво - upper intermediate level) издат од стране 

Универзитета у Крагујевцу за одслушан курс у трајању од 8 месеци у зимском и 
летњем семестру школске 2014/2015 и успешно положен завршни тест дана 15.06.2015. 
године. Поред тога, служи се и немачким језиком (Al Сертификат Немачке службе за 
академску размену DAAD од 06.09.2013. године) и италијанским језиком. 

Био је учесник једног националног пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије број ТР 35024 у периоду од 2014-2020 године и 
једног међународног пројекта земаља Дунавског региона у периоду 2017-2018. 

После завршеног курса у трајању од 6 месеци 2018. године на Машинском 

факултету у Београду стекао је титулу Међународног инжењера заваривања (IWE). 

Поседује активно информатичко знање из софтвера: СА TIA, MS Office, 
STATISТICA, CorelDraw, CorelPhotoPaint и др. 

У првој години мастер академских студија изабран је да похађа стручну праксу у 
фирми ТРУ d.d у Новом Месту у Словенији у трајању од месец дана (11.08.2012.-
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10.09.2012. године) у оквиру мобилности Темпус пројекта WВС Virtual Manufacturing 
Network чији је руководилац била проф. др Весна Мандић. 

У току школовања на основним и мастер академским студијама више пута је 
награђиван за остварене резултате. Пет година је био стипендиста Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја (школске 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2013/2014 и 2014/2015). Такође, већ као студент мастер академских студија учествовао 
је на домаћим конференцијама на којима је излагао радове. 

После уписивања докторских академских студија и ангажовања на пројекту 
ресорног Министарства ТР 35024, активно се укључио у научноистраживачки рад под 
руководством ментора проф. др Вукића Лазића. До сада је као аутор или коаутор 

објавио више од 120 радова, један основни универзитетски уџбеник и једно техничко 
решење примењено на националном нивоу. 

На Међународној конференцији студената докторских студија SEМDOK 2014 
одржаној од 29-3 1 јануара 2014. године у Жилини, Словачка, у организацији 

Машинског факултета Универзитета у Жилини, награђен је првом наградом за најбоље 
презентован рад на енглеском језику у конкуренцији 40 излагача. На Европској 

конференцији 22'1d European Conference оп Fracture - ECF22 у организацији Европског 
друштва за интегритет конструкција одржаној од 26-31. августа 2018. године у 

Београду, награђен другом наградом за најбољи рад и излагање у категорији Механика 

лома заварених спојева. 

Члан је Друштва за унапређивање заваривања у Србији (ДУЗС), Друштва за 

интегритет и век конструкција "Проф. др Стојан Седмак" (ДИВК), Савеза инжењера и 

техничара Србије и Европског друштва за интегритет конструкција (ESIS). 

Стручни је консултант за материјале и заваривање у више привредних субјеката у 

Крагујевцу и региону. 

Ожењен је и има двоје деце. 

У свом раду и опхођењу према студентима и колегама са Факултета строго 

поштује етички кодекс понашања и остале универзитетске прописе и труди се да посао 

обавља савесно и одговорно . Има велику жељу да своја досадашња и будућа стечена 

знања и искуства пренесе студентима као асистент и касније као наставник, и тиме 

допринесе унапређењу рада Факултета. 

Радно искуство на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу: 

1. Истраживач-сарадник: 2014 - 2020. 

2. Асистент: 2020 - . 

Педагошки рад 

На Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, од фебруара 2014. 
године изводи наставу (аудиторне и лабораторијске вежбе) на шест предмета: 

1. Машински материјали - МИ, ВИИ, АИ (I год. ОАС), 

2. Производне технологије - МИ, ВИИ, АИ (П год. ОАС), 

3. Производне технологије П - МИ, (III год. ОАС) - модул Производно машинство, 

4. Технологије спајања и монтаже - АИ (III год. ОАС), 

5. Наука о заваривању - МИ (I год. МАС) - модул Производно машинство, 

6. Технологија модификације и регенерације површина - МИ (П год. МАС) - модул 
Производно машинство. 
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3.2 Референце кандидата 

Као аугор или коаугор, кандидат Душан Арсић, мастер инжењер машинства, до 

сада је објавио укупно 122 научна рада и то: 2 рада категорије М21, 5 радова категорије 
М22, 9 радова категорије М23 , 8 радова категорије М24, 1 рад категорије МЗ 1, 
43 рада категорије МЗЗ , 8 радова категорије М34, 3 рада категорије М51 , 1 рад 
категорије М52, 34 рада категорије М53, 5 радова категорије М63 , 3 рада категорије 
М64, као и једно ново техничко решење категорије М82. Списак публикованих 

резултата усклађен ј е са Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноuстра:живачкuх резултата истраживача, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја . 

Рад у врхунском међународном часопису [М21] 

1. S. Bosnjak, М. Arsi6, N. Gnjatovic, 1. Milenovi6, D. Arsic, Failиre of the bиcket wheel 
excavator buckets, Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307, Vol. 84, No. 2 
(2018), рр. 247-261 , doi .org/ 10.1 О16/ј .engfailanal.2017.11 .017. 

2. D. Arsic, N. Gnjatovic, S. Sedmak, А. Arsi6, М. Uhricik, lпtegrity assessтeпt апd 

deterтiпatioп of residual fatigue life of vital parts of bucket-wheel excavator operatiпg 
иnder dупатiс loads, Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307, Vol. 105 (2019), 
рр. 182-195, doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.06.072. 

Рад у истакнутом међународном часопису [М22] 

1. У. Lazic, А. Sedmak, 1. Samardzi6, S. Aleksandrovi6, D. Milosavljevic, D. Arsic, 
М. Dordevi6, Deterтinatioп of bond streпgth betweeп the hard-faced (HF) layer and 
the base тate1·ial (ВМ) of forging dies, Metalurgija - Metallurgy, ISSN 0543-5846, 
Vol. 55, No. 1 (20 16), рр . 91-94. 

2. D. Arsic, V. Lazi6, А. Sedmak, R. N ikoli6, S. Aleksandrovi6, М. Dordevi6, R. Bakic, 
I. Samardzic, Selection of the optiтal hard faciпg (HF) techпology of daтaged forgiпg 
dies based оп cooling tiтe t815, Metalurgija - Metallurgy, ISSN 0543-5846, Vol. 55, 
No. 1 (2016), рр. 103-106. 

3. У . Lazi6, S. Aleksandrovic, D. Arsic, А. Sedmak, А. Ilic, М. Dordevic, L. lvanovic, 
The iпјlиепсе of teтperature оп тechanical properties of the base тaterial апd welded 
joint таdе of steel S690QL, Metalurgija - Metallurgy, ISSN 0543-5846, Уо!. 55, No. 2 
(2016), рр. 2 13-216. 

4. S. Bosnjak, М. Arsi6, S. Savi6evi6, G. Milojevic, D. Arsic, Fracture analysis of the 
pulley of а bucket wheel Ьоот hoist systeт, Eksploatacja i Niezawodnosc -
Maintenance and ReliaЬility, ISSN 1507-2711 , Vol. 18, No. 2 (2016), рр. 155-163, 
001: dx.doi.org/10.17531/ein.20 16.2. 1. 

5. D. Arsic, I. Ivanovi6, А. Sedmak, М. Lazi6, О. Kalaba, I. Cekovic, N. Ratkovi6, 
Experiтeпtal and nиmerical study of teтperature fleld dиf"iпg hard facing of differeпt 
саrЬоп steels, Thermal Science, ISSN 0354-9836, Vol. 24, No. ЗВ (2020), рр. 2233-
2241 , https://doi .org/ l 0.2298/ТSCI 1907 1 7338А. 

Рад у међународном часопису [М23) 

1. D. Arsic, У. Lazi6, 1. Samardzic, R. Nikolic, S. Aleksandrovi6, М. Dordevic, 
В. Hadzima, Impact of the hard facing techпology апd the flller тetal оп triЬological 
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characteristics ој the hard jaced jorging dies, Tehnicki Yjesnik - Technical Gazette, 
ISSN 1330-365 1, Yol. 22, No. 5 (20 15), рр. 1353-1 358, DOI: 10.17559/TV-
20150408 152638 

2. D. Arsic, У. Lazic, S. Aleksandrovic, М. Babic, D. Milosavljevic, М. Dordevic, 
N. Ratkovic, Repш·atory hard-jacing ој workiпg parts made ој marteпsitic staiпless 
steel iп coпjectioпary iпdustry, Joumal of the Balkan TriЬologicaI Association, 
ISSN 1310-4772, Уо!. 22, No 1A-I (20 16), рр. 605-618. 

3. М. Dordevic, D. Arsic, S. Aleksandrovic, У . Lazic, D. Milosavljevic, R. Nikolic, 
У. Mladenovic, Comparative study ој ап eпviroпmeпtally jrieпdly siпgle-bath lubricaпt 
and coпveпtional lubricaпts iп а strip iroпiпg test, Joumal of the Balkan TriЬological 

Association, ISSN 1310-4772, Уо!. 22, No. IA-11 (2016), рр. 947-958. 

4. D. Arsic, М. Djordjevic, Ј . Zivkovic, А. Sedmak, S. Aleksandrovic, V. Lazic, D. Rakic, 
Experimeпtal-пumerical study ој tensile streпgth ој the high-streпgth steel S690QL at 
elevated temperatures, Strength of Mateгial s, ISSN 0039-23 16, Vol. 48, No. 5 (2016), 
рр. 687-695, DOI: 10. 1007/s l 1223-01 6-9812-x. 

5. D. Arsic, V. Lazic, S. Mitrovic, D. Dzunic, S. Aleksandrovic, М. Dordevic, 
В. Nedeljkovic, Tribological behavio1· ој jour types ој filler metals jor hard jaciпg 
under dry conditions, Industrial Lubrication and TriЬology, ISSN 0036-8792, Vol. 68, 
No. 6 (2016), рр. 729-736. DOI: 10.1 108/ILT-10-2015-0156. 

6. М. Dordevic, У. Mandic, S. Aleksandгovic, У. Lazic, D. Arsic, R. R. Nikolic, 
Z. Gulisija, Expeгimeпtal-пumer·ical analysis ој contact coпditions influeпce оп the 
iгопiпg st"fp df'awing pl"ocess, Industrial Lubrication and TriЬology, ISSN 0036-8792, 
Уо!. 69, No. 4 (20 17), рр. 464-470, DOI: 10. l 108/ILT-05-20 16-01 13. 

7. N. Ratkovic, V. Lazic, D. Arsic, R. Nikolic, R. Prokic Cvetkovic, О. Popovic, 
Microstf'uctu"e in the joiпiпg zone du"iпg the frictioп weldiпg ој the two dissimilar 
steels, Industrial Lubrication and Tгibology, ISSN 0036-8792, Yol . 70, No. 2 (2018), 
рр. 401-407, DOI: 10.l 108/ILT-08-2017-0234. 

8. М. Djordjevic, S. Aleksandгovic, S. Djacic, А. Sedmak, У. Lazic, D. Arsic, 
М. Mutavdzic, Flat die slidiпg model wiLh va"iaЬle coпtact pl"essure iп deep df'awiпg 
pl"ocess, Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette, ISSN 1330-3651 , Vol. 26, No. 5 (2019), 
рр. 11 99-1 204, https://doi.org/l О.17559/ТУ-20161215205553. 

9. D. Arsic, У. Lazic, А. Sedmak, S. Aleksandrovic, Ј . Zivkovic, М. Djordjevic, 
G. Mladenovic, Ejfect ој elevated tempe"aLures оп mechaпical properties ој u/t"a high 
streпgth hot-wof"k tool steel НЈ 1, Transactions of FAМENA, ISSN 1333-1124, Vol. 44, 
No. 2 (2020), рр. 71-82. https : //doi. org/ 1 0.2 1 278/ТОF.44207. 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком [М24] 

1. D. Arsic, V. Lazic, S. Aleksandrovic, R. Nikolic, Р. Marinkovic, М. Dordevic, 
. Ratkovic, Theo"etical-expe1·irnental fractuгe analysis ој а respoпsiЬ!e machiпe part, 

Stгuctural Integrity and Life, ISSN 1451-3749, Уо! . 14, No 2 (2014), рр. 141 -146. 

2. V. Lazic, R. Cukic, S. Aleksandrovic, D. Mi losavljevic, D. Arsic, В . Nedeljkovic, 
М. Dordevic, Тесhпо-есопотiс justificatioп ој reparatory hard jaciпg ој various 
workiпg parts ој mechaпical .systems, TriЬology in Industry, ISSN 0354-8996, Уо!. 36, 
No. 3 (2014), рр. 287-292. 

3. S. Aleksandrovic, М. D01·devic, М. Stefanovic, V. Lazic, D. Adamovic, D. Arsic, 
Differeпt ways ој jrictioп coefficient determinatioп in st"ipe iroпiпg test, TriЬology in 
lndustry, ISSN 0354-8996, Yol. 36, No. 3 (2014), рр. 293-299. 
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4. V. Lazic, А. Sedmak, 1. Samardzic, S. Aleksandrovic, D. Arsic, D. Мilosavljevic, 
М. Dordevic, Shear streпgth testiпg of hard-faced samples usiпg special tool оп ап 
uпiversal testiпg machiпe, Structural Integrity and Life, ISSN 1451-3749, Vol. 15, 
No. 1 (2015), рр. 15-18. 

5. N. Ratkovic, D. Arsic, V. Lazic, R. Nikolic, В . Hadzima, Р. Palcek, А. Sedmak, 
Injl.ueпce ој friction weldiпg parameters оп properties ој the Al-Cu joiпt, FME 
Transactions, ISSN 1451-2092, Vol. 45, No. 1 (2017), рр. 165-171. 

6. R. Nigrovic, Ј. Mesko, R. Nikolic, V. Lazic, D. Arsic, В . Hadzima, Comparisoп of the 
РММА mechaпical properties after cuttiпg Ьу the laser Ьеат апd milliпg, FМЕ 
Transactions, ISSN 1451-2092, Vol. 46, No. 1 (2018), рр. 57-61. 

7. S. Aleksandrovic, S. Dacic, М. Dordevic, N. Ratkovic, D. Arsic, V. Lazic, New method 
of defining ој process parameters in douЫe side thinning strip ironing test, Tribology in 
lndustry, ISSN 0354-8996, Vol. 42, No. 1 (2020), рр. 59-69. 

8. О . Popovic, R. Prokic-Cvetkovic, Lj . Radovic, Z. Burzic, D. Arsic, The effect ој heat 
input оп the fracture behaviour ој surface weld metal of rail steel, Structural lntegrity 
and Life, ISSN 1451-3749, Vol. 20, No. 1 (2020), рр. 77-81. 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини [МЗl] 

1. D. Arsic, R. Nikolic, А. Arsic, Z. Sarkocevic, D. Cvetkovic, Failure prevention and 
service life extensioп ој welded pipes iп oil iпdustry, Proceedings of 24th International 
Seminar "SEMDOK 2019", Zuberec, Westem Tatras, Slovakia, 30. January - 01. 
February, 2019, ISBN 978-80-554-1214-6, рр. 7-12 (lnvited paper). 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини [МЗЗ] 

1. D. Arsic, V. Lazic, R. R. Nikolic, S. Aleksandrovic, Р. Marinkovic, М. Dordevic, 
Applicatioп ој high streпgth steel of the S690QL class for applicatioп to welded 
st1·uctures, l 8th lntemational Plill. students' seminar SEМDOK 2013, Zilina-Terchova, 
30 January-1 February 2013, ISBN 978-80-554-0629-9, рр. 5-9. 

2. М. Dordevic, S. Aleksandrovic, V. Lazic, М. Stefanovic, R. R. Nikolic, D. Arsic, 
Injl.ueпce ој lubricants оп the multiphase iroпing process, 18th lntemational PhD 
students seminar SEMDOK 2013, Zilina-Terchova, ЗО January - 1 February 2013, 
ISBN 978-80-554-0629-9, рр. 22-26. 

3. S. Aleksandrovic, М. Stefanovic, V. Lazic, D. Adamovic, М. Dordevic, D. Arsic, 
Different ways ој friction coefficient determinatioп in stripe ironing test, 13th 
International conference on tribology, SERВIATRIB '2013, Кragujevac, Serbia, 15-17 
Мау 2013, ISBN 978-86-86663-98-6, рр. 359-363. 

4. V. Lazic, R. R. Nikolic, S. Aleksandrovic, D. Arsic, М. Dordevic, М. Mutavdzic, 
Selectioп ој the optimal reparation technology for workiпg parts subjected to abrasive 
wear, l Oth European Conference TRANSCOM 20 13, 24-26 June 2013, Zilina, Slovak 
RepuЫic, ISBN 978-80-554-0694-7, рр. 93-96. 

5. V. Lazic, S. Aleksandrovic, R. Nikolic, Р. Marinkovic, D. Arsic, М. Dordevic, 
В. Krstic, Determinatioп апd analysis of causes jor а catastrophic jailure of а 
responsiЬle machine part, DEGRADACIA KONSТRUKCNYCH МATERIALOV, 
Zilina, Slovak RepuЫic, 4-6 September 2013, ISBN 978-80-554-0741 -8, рр. 70-76. 

6. D. Arsic, М. Dordevic, V. Lazic, S. Aleksandrovic, R. Nikolic, Selecting the optimal 
welding technology ој high strength steel of the S690QL class, 19th lntemational PhD 
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., 

students' seminar SEMDOK 2014, Zilina-Terchova, 29-31 January 2014, ISBN 978-80-
554-0832-3, рр. 5-9. 

7. V. Lazic, R. R. Nikolic, S. Aleksandrovic, D. Milosavljevic, R. Cukic, D. Arsic, 
М. Dordevic: Application of hard-facing in reparation of damaged forging dies, 
Analysis of Technology in Various Industries, Eds. S. Borkowski, R. Ulewicz, 
puЫisher: Printing house - Association of Managers of Quality and Production (SMJiP), 
/17 pages/, Czystochowa, Poland, 2014, ISBN 978-83-63978-11-2, рр. 127-143. 

8. D. Arsic, V. Lazic, А. Ilic, L. lvanovic, S. Aleksandrovic, М. Dordevic, Dерепdепсе ој 
mechaпical properties ој the base metal апd welded joiпt ој the high streпgth steel 
S690QL оп elevated temperatures, 8th International Conference "Heavy Machinery-НМ 
2014", ZlatiЬor, 25-28 June 2014, ISBN 978-86-82631-74-3, рр . С.55-59. 

9. S. Aleksandrovic, Т. Vujinovic, М. Stefanovic, V. Lazic, М. Dordevic, D. Arsic, 
Jпflueпce ој variaЫe drawbead height апd variaЫe coпtact pressure iп Al alloy sheet 
strip drawiпg process, 51

h International Confereпce on Manufacturing Eпgiпeering 
ICMEN 2014, 1-3 October 20 14, Thessaloniki, Greece, ISBN 978-960-98780-9-8, 
рр. 71-78. 

10. D. Arsic, V. Lazic, S. Aleksandrovic, D. Milosavljevic, В . Кrstic, Р. Marinkovic, 
М. Dordevic, Applicatioп ој high streпgth steels to respoпsiЫe welded structures оп 
motor vehicles, Interпatioпal Coпgress Motor Vehicles & Motors 2014, 9-10 October, 
20 14, Faculty of Engineeriпg, Кragujevac, SerЬia, ISBN 978-86-6335-010-6, рр. 453-
458. 

11 . D. Arsic, R. Nikolic, V. Lazic, В. Hadzima, S. Aleksandrovic, М. Dordevic, 
Weldability estimates ој some high streпgth steels, 42. Iпternatioпal Conference 
Zvaranie 20 14, Tatranska Lornnica, 12-14 November 2014, Slovakia, 
ISBN 978-80-89296-17-0, рр. 11-21. 

12. V. Lazic, R. Nikolic, В. Hadzima, S. Aleksandrovic, D. Arsic, М. Dordevic, 
Experimeпtal measuremeпts ој r·esidual stresses iп weldiпg ој steels operatiпg at high 
temperatures, 42. Iпternatioпal Confereпce Zvaranie 2014, Tatranska Lomnica, 12-14 
November 2014, Slovakia, ISBN 978-80-89296-17-0, рр. 57-67. 

13. D. Arsic, М. Dordevic, S. Aleksandrovic, V. Lazic, R. Nikolic, В. Hadzima, Variatioп 
ој the пormal aпisotropy coefficient ој austenitic staiпless steels at elevated 
temperatures, 201

h Iпternatioпal PhD. students' seminar SEМDOK 2015, Ziliпa
Terchova, 28-30 January, 2015, ISBN 978-80-554-0832-3, рр. 5-8. 

14. D. Arsic, V. Lazic, М. Mutavdzic, R. Nikolic, S. Aleksandrovic, S. Mitrovic, 
М. Dordevic, Experimeпtal investigatioп ој wear resistaпce ој models hard jaced with 
various filler metals, l 41

h Internatioпal coпference оп triЬology SERВIA TRIB '15, 
Belgrade, SerЬia, 13-15 Мау 2015, ISBN 978-86-7083-857-4, рр. 170-175. 

15. М. Dordevic, S. Aleksaпdrovic, V. Lazic, D. Arsic, М. Stefanovic, D. Мilosavljevic, 

Two-phase iroпiпg process iп coпditioпs ој ecologic апd classic lubricaпts applicatioп, 
14111 Internatioпal сопfеrепсе оп triЬology - SERВIATRIB '15, Belgrade, SerЬia, 13-15 
Мау 2015, ISBN 978-86-7083-857-4, рр. 407-413 . 

16. D. Arsic, V. Lazic, S. Aleksandrovic, R. Nikolic, В. Hadzima, Optimizatioп ој the 
fractured mandrel axle-shaft repш·atioп, lпternational Confereпce оп Eпgiпeeriпg 
Scieпces and Technologies ESaT, 27-29 Мау 2015, High Tatras Mountains-Tatranska 
Strba, Slovak RepuЫic, ISBN 978-80-553-2042-7, рр. 9-12. CD-paper 03 

17. V. Lazic, D. Arsic, М. Dordevic, R. Nikolic, В . Hadzima, Joiпiпg ој copper alloys апd 
low-carboп steels Ьу electrical r·esistaпce spot braziпg, International Confereпce оп 
Eпgineeriпg Sciences and Teclmologies ESaT, 27-29 Мау 2015, High Tatras Mountains 
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- Tatranska Strba, Slovak RepuЫic, ISBN 978-80-553-2042-7, рр. 137-140. CD-paper 
35. 

18. V. Lazic, D. Arsic, R. Nikolic, S. Aleksandrovic, М. Dordevic, В. Hadzima, 
Optimizatioп ој weldiпg ој the truck's rear axle semi-housiпg, 11 th European 
Conference TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Zilina, Slovak RepuЬlic, 
ISBN 978-80-554-1047-0, рр. 172-177. 

19. N. Ratkovic, D. Arsic, V. Lazic, R. Nikolic, А. Sedmak, Injl.ueпce ој frictioп weldiпg 
parameters оп mechaпical properLies апd miaostructure ој the Al-Cu joiпt, 

ih International Scientific and Expert Conference of the Intemational ТЕАМ Society -
ТЕАМ 2015, Belgrade, 15-16 October 2015, ISBN 978-86-7083-877-2, рр. 359-363. 

20. V. Lazic, D. Arsic, М. Mutavdzic, R. Nikolic, S. Aleksandrovic, М. Dordevic, 
I. Samardzic, В. Hadzima, Technology jor reparatory hard jaciпg ој sпow plough 
Ыades, 8. Intemational Scientific-Professional Conference "DESIGN, PRODUCТION 
AND SERVICE OF WELDED CONSTRUCТIONS AND PRODUCTS, SBZ 2015", 
Slavonski Brod, Croatia, 21-23 October 2015, ISBN 978-953-6048-80-9, рр. 135-142. 
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4. Оцена испуњености обима и квалитета у односу на пријављену тему 

Докторска дисертација кандидата Душана Арсића, мастер инжењера машинства 
под насловом "Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима 
термопостојаних челика", по обиму и садржају одговара прихваћеној теми од стране 

Наставно-научног Већа Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и 
Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу. По квалитету, обиму и 
резултатима истраживања у потпуности задовољава све научне, стручне и законске 

услове за израду докторских дисертација. Наслов докторске дисертације, урађена 

истраживања, као и циљеви проучавања су у складу са онима који су наведени у 

пријави теме . 

Дисертација је написана на 238 страница, садржи 226 графичких приказа, 33 
табеле и 174 библиографске јединице. Дисертација ј е изложена у 1 О поглавља, којима 
претходе предговор, резиме рада на српском и енглеском језику, списак слика и табела, 

преглед значајнијих ознака и скраћеница и садржај рада. Наслови поглавља су: 

1. Увод 

2. Термопостојани челици, добијање, подела, примена, термичка обрада и 
заварљивост 

3. Основни узроци оштећења ковачких алата и основни принципи репаратурног 
наваривања 
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4. Топлотни биланс и фазне промене у чврстом стању при наваривању 

термопостојаних челика 

5. Отпуштање термпостојаних челика и отпусна кртост 

6. Примена механике лома за процену отпорности материјала на појаву прслина 

7. Експериментална истраживања 

8. Нумеричка анализа раста заморне прслине 

9. Закључак 

1 О. Литература 

У првом поглављу дисертације дата су уводна разматрања и циљеви дисертације, 
основне претпоставке од којих се пошло, као и преглед литературних извора који су се 
бавили сличним проблемима. У водна разматрања су обухватила анализу примене 

челика у индустрији и конкретно примену термопостојаних челика, затим могућности 

за њихову репаратуру после појаве оштећења и на крају анализу радова појединих 

аутора који су се бавили тим проблемима. 

У другом поглављу је нешто детаљније указано на предности примене челика у 

машинству, а затим је дат осврт на производњу термопостојаних челика у једној 

савременој железари. Указано је и на поље примене ових челика и дата је њихова 

подела на одређене групе и подгрупе у зависности од хемијског састава, тврдоће, 

механичких особина, намене итд. На крају поглавља је темељно указано на 

заварљивост термопостојаних челика и начине процењивања заварљивости , као и на 

термичку обраду, будући да се то директно тиче каснијег истраживања. 

У трећем поглављу објашњени су и илустровани основни узроци оштећења 

ковачких алата и преглед најважнијих метода наваривања. Оштећења су дефинисана 

као триболошка, корозивна и механичка, с посебним освртом на механичка оштећења, 

јер лом услед појаве прслине спада у ту категорију оштећења. Дат је и схематски и 

фотографски приказ гравуре ковачких алата са карактеристичним местима настанка 

оштећења, пре свих термичког и термомеханичког замора. Остале две групе оштећења 

су споменуте као незаобилазне, али будући да нису предмет истраживања у 

дисертацији нису детаљније разматране, већ је дато усмерење на одговарајућу 

литературу. У другом делу поглавља су дати основни принципи репаратурног 

наваривања уз детаљан опис ручног-електролучног метода наваривања који је 

коришћен у експерименталном делу рада за припрему/наваривање плоча и анализирани 

су додатни материјали за наваривање. На крају су споменуте и остале методе 

наваривања које је могуће користити при репаратури машинских делова. 

Четврто поглавље је посвећено топлотном билансу при наваривању. Приказани су 

основни начини провођења топлоте и математичке једначине провођења топлоте за 

различите случајеве наваривања, при чему је посебно размотрен општи случај почетних 

и граничних услова температурског поља. Такође, обрађене су и различите методе за 

решавање диференцијалне једначине провођења топлоте при чему је за различите 
случајеве детаљније обрађена аналитичка метода. У оквиру овог поглавља дате су и 
емпиријске формуле за прорачун карактеристичних величина температурског циклуса 
при наваривању, као што су максимална температура и максимално време загревања, 

време задржавања на критичној температури, време хлађења ts1s и др. У другом делу 
четвртог поглавља дате су опште напомене о трансформационим дијаграмима, 

приказани су неки експериментано снимљени температурски циклуси и објашњена је 

практична примена трансформационих на примеру алатног термпопостојаног челика 

55NiCrMo V7 уношењем времена ts1s и очитавањем очекиване структуре и тврдоће. 
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У петом поглављу описани су начини отпуштања термпостојаних челика и 

појам/феномен отпусне кртости челика. Будући да су термпостојани челици склони ка 
настанку тврдих и кртих фаза, они се обавезно подвргавају отпуштању. Циљ овог 

поглавља је био да се укаже на видове отпуштања који се могу применити и на промене 

које настају у структури челика. Такође, истакнута је и за ову групу челика честа али и 

незаобилазна појава отпусне кртости која може довести до драстичног повећања 

тврдоће и кртости челика и тако поништити све ефекте термичке обраде. 

У шестом поглављу је теоријски указано на значај и примену области механике 

лома за процену отпорности материјала на појаву и ширење прслина. Поглавље је 
обухватило преглед метода које се користе у оквиру механике лома за процену 

интегритета конструкције и квалитета материјала и заварених спојева, као и анализу 

могућности примене механике лома за остваривање постављених циљева дисертације. 
Детаљно су описани најзначајнији параметри механике лома и истакнута је њихова 

област примене. Посебан осврт је направљен на раст заморне прслине са бројем 

циклуса (da/dN) и Парисов закон у оквиру кога је касније изведено експериментално 
истраживање. 

У седмом поглављу, које представља најобимнији део дисертације, приказана су 

обимна експериментална испитивања изведена на узорцима из основних материјала и 

наварених плоча. На почетку поглавља је приказан план експеримента и подаци о 

челицима, а затим су у наставку дати детаљи о методама испитивања и добијеним 

резултатима. Изведена су испитивања затезањем основног материјала на собним и 
повишеним температурама, испитивања ударне жилавости основног материјала и 

наварених узорака, мерење тврдоће и анализа микростурктуре, испитивања на замор 

цилиндричних узорака и одређивање трајне динамичке издржљивости и испитивања 

појаве и ширења заморне прслине код основног материјала, зоне утицаја топлоте и 

метала навара, тако што су одређени Парисови коефицијени и максимални број циклуса 

до лома. Испитивања су изведена на собној и повишеним температурама (тамо где је то 

било потребно) у акредитованим лабораторијама и према одговарајућим међународним 

стандардима. Сви резултати су подробно анализирани уз коришћење стручних израза 

који на прави начин описују уочене појаве. Резултати су на прави начин приказани, уз 

велики број илустрација и табела, уз пратећа објашњења и тумачења. Такође, резултати 

су на појединим местима упоређени са резултатима добијеним од стране других аутора 

и дат је критички осврт. Добијени резултати омогућавају да се њиховом анализом 

стекне слика о проблему дефинисаном циљевима дисертације. 

У осмом поглављу је приказана нумеричка анализа/симулација раста заморне 

прслине у неким зонама навара. Симулација је спроведена с циљем компарације 

добијених нумеричних резултата са експерименталним. Модели су формирани на 

основу добијених експерименталних резултата (коефицијената С и m) и механичких 
карактеристика материјала. Добијени резултати су показали добру сагласност са 

експерименталним нарочито у погледу броја остварених циклуса оптерећења. С 

обзиром на то, нумерички модели се могу користити у даљим истраживањима ове 

комплексне области. 

У деветом поглављу дата су закључна разматрања, укратко су анализирани 

добијени резултати и појашњени поједини ставови и дате су препоруке за даља 

истраживања наведене проблематике. 

У десетом, последњем, поглављу дат је преглед коришћене литературе. 

На основу свега наведеног, Комисија сматра да докторска дисертација по обиму 

истраживања и квалитету добијених резултата у потпуности испуњава постављене . . . 
циљеве и одговара приЈављеноЈ теми дисертације . 
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5. Научни резултати докторске дисертациј е 

Кандидат Душан Арсић, мастер инжењер машинства, је у оквиру дисертације 
извршио систематизацију постојећих знања и искустава из области наваривања, 

испитивања материјала и механике лома. У оквиру рада на дисертацији кандидат је 

извео низ испитивања и дошао до резултата и закључака који заузимају значајно место, 

како у научно-теоријском, тако и у практичном смислу. 

Најважнији научни резултати ове дисертације су: 

1. Дат је предлог оптималне технологије наваривања термопостојаних челика, 

избора додатног материјала, температуре предгревања, параметара заваривања 

као и термичке обраде. 

2. Испитивањем затезањем основних материјала на собној и повишеним 
температурама (20 до 700°С) утврђена су механичка својства два најчешће 

коришћена термпостојана челика за ковачке алате, утврђен је утицај повишене 

температуре на механичке особине челика и дефинисане су температуре на којима 

долази до пада тих особина. 

3. Испитивањем енергије лома/удара утврђена је ударна жилавост различитих зона 
навара и понашање зона навара према кртом лому у условима ударних 

оптерећења. Испитивање је изведено по стандардној методи по Шарпију. Будући 

да ковачки алати раде у тешким условима рада ови подаци су веома значајни . 

4. Извршена је фрактографска анализа преломљених узорака и утврђен је тип лома. 

Фрактографска анализа је изведена тако да се узму у обзир вредности енергије 

лома добијене ударним испитивањем за одређене узорке на основу чега су дата и 

одговарајућа тумачења изгледа преломљених површина. 

5. Изведена су металографска испитивања и мерење тврдоће у циљу утврђивања 

расподеле тврдоће у карактеристичним зонама навара и процене њихове 

микроструктуре. Добијени резултати се могу упоређивати са резултатима 

добијеним механичким испитивањима и могу се донети одређени закључци. 

Иначе, микроструктура је оцењена као отпуштени мартензит са уједначено фино 

диспергованим карбидима у случају ОМ, док је структура метала навара оцењена 

као нехомогена, дендритна структура са издуженим и местимично грубим зрнима. 

Структура ЗУТ-а је била слична структури ОМ, уз појаву бејнита у зонама 

блиским првом навару, насталог услед утицаја унете топлоте за време наваривања. 

6. Изведено је одређивање динамичке издржљивости основних материјала на собној 

температури. Резултати су показали да је динамичка јачина испитиваних челика 

изузетно добра будући да су добијене релативно високе вредности Ro = 500 МРа 
за челик X37CrMoV5-1 и R0 = 400 МРа за челик 55NiCrMoV7. Вредности су 
дефинисане као нивои напона при којима су узорци издржали 2 милиона циклуса 
без појаве оштећења. Овај податак је веома значајан с обзиром на то да ковачки 

алати раде у условима ударних динамичких оптерећења сличним оним по којима 

је испитивање и изведено. 

7. Изведено је испитивање отпорности на појаву и ширење заморних прслина 

одређивањем коефицијената Парисове једначине за све зоне навареног слоја за 
два ОМ и два навара методом савијања. Резултати су приказани у виду дијаграма 
daldN-ЛК и табеларно у виду вредности Парисових коефицијената С и m. 
Добијени су резултати који нису доступни у литератури из ове области, што 

указује на то да је изведено испитивање оригинално . 
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8. Урађена је и нумеричка анализа раста заморне прслине на одговарајућим 

моделима. Резултати су показали добру сагласност добијених резултата са 

експерименталним, нарочито у погледу броја остварених циклуса оптерећења. 

Направљени модели се могу с успехом користити у даљем истраживању ове 

области . 

6. Прнмељивост резултата у теорији и пракси 

Резултати докторске дисертације кандидата Душана Арсића, мастер инжењера 

машинства, под насловом "Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним 

слојевима термопостојаних челика" применљиви су и корисни, како у теоријском, тако 

и у практичном смислу. Предложена методологија наваривања и испитивања даје низ 

значајних резултата који представљају нова сазнања из области заваривања/наваривања 

и замора ковачких алата. 

Приказане процедуре за регенарацију оштећених делова ковачких алата могу 

довести и до остваривања бројних уштеда и бити изузетно корисне фирмама које се 

баве сличном проблематиком. То су пре свега предузећа из области ковачке и ливачке 

индустрије, али и железаре, рударске компаније, фабрике наменске индустрије и др. 

Резултати истраживања и приказане процедуре за репаратуру ковачких алата могу 

се успешно применити и на друге, сличне радне делове у различитим индустријским 

гранама. 

7. Начин презентоваља резултата научној јавности 

Део научних резултата који су проистекли при изради ове докторске дисертације 

презентован је објављивањем већег броја научно-стручних радова у међународним 

научним часописима, као и на међународним и националним научним скуповима. 

Кандидат је као непосредни резултат рада на дисертацији објавио три рада на којима је 

први аутор, а који су готово у целости везани за тему докторске дисертације. То су 

радови: "lmpact of the hard faciпg techпology апd the filler metal оп triЬological 
characle1'istics of lhe hшd faced foгging dies" објављен у међународном часопису 
(категорије М23), "Selectioп of the oplimal hardfaciпg (HF) techпology of damagedforging 
dies based оп cooliпg time Lв15", објављен у истакнутом међународном часопису 

(категорије М22) и "Ejfect of elevated temperatиres оп mechanical properties of иltra high 
strength hot-work tool steel НЈ Ј" објављен у међународном часопису (категорије М23). 
Први рад је прегледни рад и тиче се истраживања спроведеног непосредно пре пријаве 

теме дисертације, други рад ј е приказ технологије наваривања оштећених ковачких 

алата, уједно коришћене за наваривање плоча из којих су израђени узорци за 

испитивање и последњи рад је истраживање утицај а температуре на механичка својства 
. . 

при затезању Једног од два испитана термопостоЈана челика. 

Бројни резултати научноистраживачког рада представљени су домаћој научној и 
стручној јавности једним делом у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије - ТР35024. 

Комисија сматра да истраживања и необјављени резултати ове докторске 

дисертације представљају обиман и користан материјал за даљу публикацију радова у 

међународним и националним часописима и скуповима у области заваривања, 

репаратурног наваривања, испитивања материјала и механике лома и замора. 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Докторска дисертација кандидата Душана Арсића, мастер инжењера машинства, у 

потпуности, како по обиму, тако и по квалитету, одговара одобреној теми дисертације, 

Одлуком бр. 01-1 /116-13 од 24.01.2017. године од стране Наставно-научног већа 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Одлуком Већа за 

техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV-04-63/17 од 18.01.2017. 
године. 

Кандидат је у приказу истраживања користио одговарајућу и стандардизовану 

стручну терминологију, а структура докторске дисертације и методологија излагања су 

у складу са свим универзитетским нормама. Докторска дисертација по садржају, 

квалитету, обиму и приказаним резултатима истраживања у потпуности задовољава 

законске услове и универзитетске норме прописане за израду докторске дисертације. 

Кандидат је показао да влада методологијом научноистраживачког рада и да 

поседује способност систематског приступа и коришћења литературе . При томе ј е, 

користећи своје професионално образовање, показао способност да приступи 

свеобухватно сложеној проблематици, у циљу дефинисања суштинских закључака и 

добијању конкретних и применљивих резултата. 

С обзиром на актуелност проблематике која је обрађена и остварене резултате, 

чланови Комисије сматрају да кандидат Душан Арсић, мастер инжењер машинства, и 

поднета докторска дисертација, испуњавају све услове, који се у поступку оцене 

писменог дела докторске дисертације захтевају Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу . 
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На основу свега наведеног, Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације 

кандидата Душана Арсића, мастер инжењера машинства, предлаже Наставно-научном 

већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Већу за техничко

технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да докторску дисертацију кандидата под 

називом: 

"Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима 

термопостојаних челика" 

прихвате као успешно урађену и да кандидата позову на усмену јавну одбрану 

докторске дисертације. 

У Београду и Крагујевцу, 20. јула 2020. године. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

1. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Др Александар Седмак, редовни професор, Машински факултет 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Технологија материјала и 

машински материјали, председник Комисије 

2.~~<f4() 
дрер~лександровић, редовни професор, Факултет инжењерских 
наука Универзитет у Крагујевцу, уже научне области: Производно 

дус јски инжењеринг, члан Комисије 

5.~~~~~~=--:::::__~~~;).!!::::~~ 
Др Владимир П. Милова~ о ић, до нт, Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Експериментална механика, 
члан Комисије 
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