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1. Научни 11ристу11 проблему предложеног 11ацрта докторс1се дисертације и 

процена научног доприноса ~срајљег исхода рада 

У предложе11ој пријави докторске дисертације, кандидат Је образложио 11редмет 

истраживања, наводећи актуелност и з начај истраживања у области примене 

неконвенционалног ювора енергије - експлозије, за развој нов их ыатеријала и 

технолошких процеса. 

Све веl1а примена вишеслојних (бимсталн их и плакираних) металних материјала 

добиј<.lни х 1юступком експл о·зинног заваривања 1юстајс важан тренд научног и 

технолошког прогреса. !!астали су 'Због 1 ю гребе ис11уњења специфичних захтева 'За 

r106о;ьша11им карактеристикама материјала, )'3 1ы1хо ву ниску цену. !Зишес;юјни алатни 

чели ци све више на..1а1с п риме ну као 611 мс·1 ал11и чсmщи ·ш изратtу различитих сечи ва , 

посебно у 1'рафич кој и1щустрији, индустрији 1 1рсраде дувана и r1рсради немета 1а. 1 l орсд 
. . 

израде вишеслојних матери.Јала, екс11ло·з ив1 1О 1авари вањс ес користи 'За юраду 

плакираних материјала, првенстве но опюрних ни коро1ију и/или хабање. l lлакира1ье 

основног материјала се најчешће врши слојем дебљине око 10% уку1 1 не дебљине 

новонасталог м атеријала (плоч е, лимови, цеви ). Плакирани материјали све више налюе 

примену у хем иј ској индустрији 'За израду делова постројења , у прехрамбеној 

индустрији за израду мешача, ди1'естора и др" а такође и у војној индустрији 1а 

бал истичку заштиту и сл. О примени експлозивног заваривања за изра;:~у вишеслојних 

металних материјала има релати вно мало 1 юдатака и они се углавном односе 11а 

плакирањс нисколегираног LЈсл ика а:1 уми11ијумом за примену у бродоградњи и 

плак1 1рањс нисколегираних чели ка нер!Јајуl111м чсл иuима 'За 11римсн у у хемијској 

и ндустриј и . У новије време . све више ес примена ове технологије користи и у 



аутомобилској и1 щуетриЈ11 за добијање ма1ер 11Јала и делова каросер11Је ауrоl\юбила 

с11 еuифичних карактеристика које ес другим посту11ш1ма не мо1·у и1 1 и веоf\1а 1 еш ко мо1 ·у 

оствари~ н. О скс11лозив11ом ·за uар111зању чел11ка в11еоке чврстоhс, као uпо су ала·111и 

чсл11ш1 са 11и сколсгира11им че11ин11.\tn . у ;:юступ ној Лll 1ератури llCJ\ta 11~ачајн е ко1111 чи1 1с 

пuда·1 ака. 

Ис граж11вшы1 у овој об.1аст 1 1 су всоt1н1 огра111 1 ч1.:н сt щ1 спеuија1 111 юва111.: инст11туције, јер 

захтевају с11 с1 tн сјтч11у опрему, 1 юссб1ю обучен кадар 11 о, 1говарајуl1е мере п 1 1ротех 11ич кс 

бе·3бед11 ос1 11. Резултати 11страж н вања углавно 1 11и су :tос1у 1 11н1, ,\ШЩ1 ова обрада 110<.:н1јс 

вео 1а 11ерс11ек1ивна а доб 11јен11 магер11јал~1 све више заступљени . О11равл1но ес може 

·зак.ъуч 1п11 да јс мала количина доступ них л~псра 1·урн11х података гюсле.Ј1ща 11,иховс 

·заштите као технолошке таЈ НС. 

Развој и примена нових материјала КОЈИ ес с ве више користе у многиf\1 областима 

1111дустр11Је су довели до прилагоl)авања н 11римен е експлозиј е као 11звора енер 1· и,1 с у 

проювод11нм пронесиыа . Данас су већ за<.:тунљен1 1 екс11лозив110 ·3аварннање и 

нлакирање 11 дсфорf\111сање помоl1у експоз 11је . 

У окв 11ру с 1юје дисертације , КШ l..'1 1 1..1НТ ес 011рс,1е;н10 да ак1tсш11 теор11Јск 11 х 11 

скспер11мс1пал ш1х и<.:тражива11,а бу,1е на 1 1 рuнссу експло·з 11 в 1 ю 1 завар 11 ва1 ы1 и 

карактерюациј11 добијен11х матср 11ја.1а, на 6n·н 1 КОЈ\ 1 6 1111 ацијс н11соко11еп1ра~юг ала 11ю 1 

челика и 11искоугљсничног челика. У .::t11L·cp·1<щ11j1 1 ће се ра ·н,1 а 1 ра п1 11 'югу\111 0<.:т 

11р111\1енс ово 1 611:-. 1 ста_11юг f\H\lcp11ja:ia за 1пр<џу ра3Јlltч1п11л ножева (<.:счи1ш) за гrаф1 1 чку 

шцустр11ју , н 1щус 1 рију прераде Јtувана и сл . 

И поред тога што ес ПО.Ј Сд1 1 н11 ис1 ражи начи у свету баве теоријским и 

сксперимснтатrим истраживањима у области 11ри мен е ексшю·зи,1 е 'За 'За варивање, не 

могу се срести рс3ултап1 истраж11вања КОЈИ ес односе на скс1111о·з 11 вно заваривање 

високоле1 ·11раних алатних челика н нискоугље111 1чн1 1х челика 11 карактеризац~1Ја овако 

добијених матер 1 1јала ради уrврђ11 вање квал~11 ета до6 11јеног споја. 

Поступак примене енергиј е с ксrIЈюзије 1а 1лраду вншеслојн 11 х М(;'ТUЈ1них матсриЈ а11а. 

представља изузетно велику опасност 1 ю р<щ11нкс и рално окружење. 1tивил 1ю 

становниuп 1.ю и животну срсд1111 у у с:1учаЈу 11ещџ:ква гног руковања. 3бог навсдс 1 ю1 

кан:1идат нлан 11ра да у д 1 1 се1пац11Ј11 1юсс611t> 1101 :~ав.ье нос ве 1 и m1ротех11ичкоЈ 

бс·збелносп 1 и дсф 111111саљу про11е:t1ра . 

Ос1варнвnњс 1 ншьсва :.~. 1 1<.:ср 1 анијс 11 раню.1сч :-.r ero;.ia ·ш одрсђ~1 вање својсrави 

~кспло11 1 в110 ·за варен их r-.1атеријала кан,1ил.а r· l1c ОЈ\t0Гућ11п 1 друп 1м 11стражива ч има 

наредна гсоријска и експер 11мс11та;111а истраживаrьа у области примене експло1 11је као 

и1вора енергије како за заваривнње r ако 11 за .друге 1rостуnке обра;tс. 

Дефинисањем утиuаја коли чи11е експлозива н а карактер11с·1 икс ·заварено 1 с 11 0Ја 

<.:твор11hе ес услови за формирање н у:-.1еричко1 · Ј\IОдела за примен у f\ t стоде кош1ч н11х 

е1 1емената 'За симулацију екс11ло-н1 в н о г 'За варивања чиме би се ·значајно сма 1 ьнла 



по 1 р~ба 1а високорю 11 ч11н111 скс11ср111111.~1 1111 11ш 11 омогуh110 даљ 11 р1в1ЮЈ 1 схнолоrиј е 

екс 1 шо3ив1юr ·н1вар1шања и плакираних f\1aтcp 11Ja.r1 a. 

П ре1 ледом и сн с Ј ·еf\lатюацијом литсра 1 урс актуеЈ IШЈ Х нстраж1шаља у све 1 у у област11 

пр~1 111с11с неко 11 вt:11uионал 11 оr извора е11срп1је - скс11лоз1tје . 1а раз вој 11ових ма rсриј ал а 11 
техно:юшк11х проu~са 1110же ес 1акључ 11ти да су истраживања ка11дидата уо1ерс11а ка : 

1. приме11и а 11 алитичких метода 3а прорачуне експлозивног ·завари вања. 

2. експеримс11талн11м и страживањ11111а примс11ом савремене мерне 0 11реме ·3а 
. . 

карактсрюащ1Ју матсриЈа.r~а и 

3. 11рикупља1ьу и систсмаппа101ји л 11 Ј сратур11нх података о проценащ1 ри ·шка и 

011 ас 1 юсп1 11р11 лелаборацији убој 1111 х срсдс·1шза 11 креирању 11ов11 х докуме11а1а 

неопхол1111х 1а процен у рю11 ка 11 опасност1 1 11ри експлозивном ·завар 1шању. 

За 1cx1ro:10r11jy екс1 1 , 10'311в 1 ю 1 1авар11вшьа носгоји опре:-.1а којом расr10.1аже Техн ичк11 

ремонтни 3авод Крагујева1t, 1 Jte су вршена 1 1 реЈ111 1\111ш1р11а ис гражива 1 ьа, ал 11 ·3а примс:ну 

ове технологиј е нс 1 юстоји дефинисане 1 Ј роuедурс, а такође 1111 тсхЈt0лошю1 параметр11 . 

Ис 1·раж11вања ес морају насла1ьат11 на досадашња искуства ;нща 111 Техн 11чк11 ре:-.101пн и 

.~авод Крагујевац уз коришћење доступних литера·1 ур11и х података. Због 101 а, ре·зултап1 

~ еор 11јс1<их и скс11ериментал них истраживан>а 1<ојс 1<а ндида1 планира да реализуј е и мају 

вел 1 1ки практични зн ачај. Успостављање корелатив11их завнсности улазних параметара 

процеса и мерсн11х (111лаз н 11х) пара~н.::rара l1c 1 11 ачај но доЈ 1 ринеп1 проширењу 

теоријских Ј1 пракп1 ч1-1и х знања о пос гуп ку 11рш.1ен е нсконвенuионалног ювора 

снсрп1је - скс11лозиј е, за раз вој н ових ма 1 ср1 1јала 11 Ј сх 1юлошких н роцсса. 

Канд11, tа1 јс 1 Јре.1лож1ю програl\1 ис1 раж11вшьа у навс,tен11м об. Ј ас rtt l\ Ja кој11 су у скла:t)' 

са савремени м научн ш.1 1\1стода~~а 11с гrаж1шшьа. Ис1 раж11вања ес ·засни вnју пре свега 11 а 

екс 1 1ер11 1с11талш1м 1етодама унотпу1 ы.~ 1111 м са тсориЈСКн:-.1 рюм<нра~ ь и ма. 

Са1 . Ј СЈ.авајућ11 нр11каз проб. 1с;-.,н1 и1:·Ј раж1шања, 11онюнс хн1101е·1с н прс.l:ЈОжсне научне 

fl 1стоде и стражи вања 1\IОЖС ес 1акљ уч и 111 ,щ док 1 о рска ..:~нсернщиЈа ка 1 щ11да га садрж11 

све елементе који су r10 rребни 3а 1 ы.~н у ~-праду ~Ј н nучнн допринос у обласп1 примене 

НСКОНВСЈЩИОЈЈаЛНОГ извора енергије - С~Сll .'ЈОЗИјс 'Н\ ра·звој нових ма1 ерија.1а и llOBllX 

технолошк11 х процеса . 

Веза са досадашњим истраживањима 

Увидом у до сада објављене радове у научни l\ 1 и стручним часо11исима 11 ~1с l) у11арод 1 1 и f\ Ј 

и :~101\ Ј аhим конференцијама може се 1акључ11ти да канд11.1ат М11лош Лазарев11!1 всh и Ј а 

11счЈаживачко искуство 111 области Ј1рс.;:, tложсне Јt11ссрпщ11јом . Нстраж 11 вачка обЈЈас r 
кан.1 11даrа 11р111н1щ1 .чаши 11 с1<ом инжсљср1:·1 ву а уско ЈС везана ·н1 11е1.;0 1 1ВсЈщио11нл11 у 

обра;~) експлотјо~t . 6е·3бсд11 ос 1 1с аспск1 с 11риме11с ово1 пос~ уп ка обраде IJ 1юзнавањс и 

карактср1паш1ју .чатср11јала. 

Ра; 111 опс1.::ж 1111 х 1 еоријск 11 х 11 скl:1 1 сримен 1 ал11и х 1 1 с граж11вања 11 а KOJИflJU l1c ба1ирuл1 

рад, ка11дидат ЈС 11р11ку11Ј 10 и а 11 а.rшз 11рао велики број публ~1кова~1их ра, tовш1а мноп1х 

ayropa: 
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Прегледом радова које Је кандидат објавио може се закључити да Је ис граживаљс 

усмерио на неколико посеб1111х област11: 

• поз навање с 1-:сплозива, 1111ротех11ичке бс·збед1 10сп1 11 управља1 ьа рюици ма: 

радови 1 (MS I ), 1 (М52), 

• 11рим1::11у нсконвенцио11алног пос1 у11ка завари ваља експло'31 1ј ом: радов11 1, 2 и 3 
(МЗЗ), 

• сложс11е нумеричке 11рорачунс : pa,t 2 (М52). 

1 l авс, 1ен 11 радовн које је ка11д~щат пр11ку11ио 11 а11а:1 1пирао 11 објављс1111 рндови на 

ква.1 1нсrа11 11ачи11 осликавају области истраживања 11 добра су основа ·ш ~tаљи 11ауч11и и 

истраживачки рад кандидата. Остваривање постављених щ1љсuа , допрннсhе даљем 

усавршавању кандидата у области приыене нско 11 ве11ционал но г извора енергије -

експло'Зије, за развој 11ових матер11ја,1а 11 тех 11 олошких процеса обра:1е. Такође, 

оствари вање 1юставље1111х циљева hc омогућити конт1111 уитет теориј 1.:ких 11 

екшери мснтал1111 х истраживања и њ11хову конкретну приме11 у. Поред 11аведеног, 

реал 1лација постављен 11х циљева дисертациј е !1е О:"\югућит11 стварање базе знања и 

полазне основе за даља истраживања ово 1 неконвеш111011алног поступка на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Kpar ујсвцу. 

2. Образлоil\еље прсдмс·1 а, мето:1а 11 ци i~a ''ојн уверљиво ~ 11~ hyjy да јс 

предложена тема од значаја за ра Н3Ој н ауке 

l lpcj!MC1, циљсв11 11 х 11110·1 е'3с ове ;.1.исер 1 аци је обухщнај у <.: .1сдсl1с 

Прсдr.1 е 1 ове докторске дисертаци.1с 11рсдставља 11стражнвањс у 06:1ас111 примс11с 

11еко 11 ве1щионал 1 ю1 11звора енергије - експлоз11је , за рювој 11овнх .\lатсри.1аш1 11 

технолошких процеса . nосту1 1ак 11 риме11 е екс111юзивног заваривања за добија1ье 

вишеслој них (бимегалш1х и плакиран их) металних \tатеријала, постаје важан трен:1 

науч1ю1 и технолошког 11рогреса . Основн11 разлог кандидата да се определи за ову 

облас1 11страживаља је што ес ова обрада све ви 1 uе корист11 а добијени щ1·1 ср 11јали све 

в11шс налазе п римену у различитим индустријским областима. Це11 а прои1вuд11с опреме 

у односу на друге поступке је неупорс:111во н11жа . \ l осебан з нач ај ова обра,щ ш1а при 

развоју npo11"3BOlta 11 пр11 11 зрад11 r. 1 ал 11х 11 срсд1ы 1 х серија. Исграж11вања ; овuј облас r11 

су 1111 геюивна, а рсзултат11 све више ~Luc 1 у1111и . l l upeд пр11мс11с неко11вс11ц1юш1Ј 11101 

1пвора е11ерп1јс - е~.-с г1лозијс , за ра·нюј 11ових r.нпср11ја.г1а, енергија експ .1u311.1а налю11 

тачај11у приме11 ) 11 при обр:и11 пласr 11ч1111r.1 :tеформ11 саrье:"\1. 

1 lиљ докторске дисер1ац11ј с јс 11 с·1ражнвања процеса неко11вс11ш 101~а11110г 110сту11ка 

екс 11лозивноr ·3авари вања внсоколеп1рш 1 0 1 · ал а п 101· челика и 11 нскоуr љен ич 1 ю1 

конструктивног чел ика и карактер111аш 1ја 1атеријала .106ијс1-ю 1· овю1 1 юсrу11ком ради 

дефи 1111сање метода за утврђ1шаље кваю1тета оствареног споја. Методе 11с1111п1вања које 

l1e би ги дефинисане у раду, треба да обезбеде диља истражи вања и ра·звој у области 

.овладавања технологијом за 11 ро 1 11водњу нових експлозив110 заварених метал 11их 

\tатср ~1јала. r l pи~re1юr.1 технологије заваривања екс1~ло1ијоы знатно се прош 11 рује број 11 



врс 1 а 1 ех1-10.'101·ија и 1'1атср11јала које све в11шс налазе прнf\1е1-1у. Р~пвој 110в11х f\tатеријала. 

11tю.:6110 у обнас1 11 а. ~ап-111х f\ 1а 1 ер11ј а.ш греба да омогуh11 доб11јање в11сококва:н1тетн 11х 

t--1a п:р11јала са нижом ценом. 1 ~иљ 11с 1 раж11вања јс 11 с1 варање услова ·3а ,юбијањс 11 

дру1'н х вишt:сЛО.Ј llИХ 1атерија.на тсх110ло 1Ђјом ексшюзивног ·ншарившьа: 11ерђај у l11 1 

челик - конструкт11вн11 нискоугљенични челик, алуf\lи 1-111ј ум - чел11к, спец11ја:111и сендви ч 

1\tатеријали за бал11стичку заштиту и др. 

У оквиру докторске дисертаLtИЈС кандидат ће реализовати екс11срнмс11тал н а 

истраживања 11рименом савремене f\tepнc опреме : 

• оптички микроскоп . скенирајуh11 елек грански f\1и кроскоп и уређај -за ен ергетско 

днс1 1 срзион у анализу за одређивање f\1еталур 111 к и х и хе7'111јских својс1ава. 

• ЛЉ.то Scгats/1 7е.\tег & Nunu Нст/111!\.~ Te!slf:!J' '3а f\ 1ерење микро·~ врдоh..-:, одређивање 
. . 

юдула еласп1чностн 11 адхе·3ио1-111 х сво.1ства ·3аварс110r споја. 

• одређиваље f\ 1еханичких сnојстава обух ва 1-а 11 сr 1 1пивање на Cl\111Ltaњc. Јаrезање и 

о;tрсђива~ье 1\10!tула елас·1 ичност11. 

• одређивање 1 рнболошких своје 1 ава Иl\ta '3а ц11.ь истраж1шаље карuк 1 ер11ст11ка 

1\tатериј ала у 1аваре 1 юм споју са ас 1 1ск га гре 1ьа н хабања у условима ко111 акта блок н 

д11ск. Ова истражи вања кандидат l1e 110себно усмерити на триболошка испити ваља 
уске зоне с 1 10ја у различитиl\1 условима ко 1па1оа (матер11јали диска. оптерећење, 

брзине кл111аља, подмазиваље и др. ). 

За 11 аведена испитиваља l1e се из ·заварених плоча извршити ссчељс абрази вни м 

воденим млазом узорака, према одrовнрајуhеl\1 11ла11у. ·1 ер:-.1нчком обра":щ7'1 експло111в11О 

заварен 11х узорака и даљим 11сп 11111вшы1 .\ш утвр..111 l1е се уп 11tај 1 ерш1чке обраде на 
про1'11сн у металуршких СВОЈСП!Ва. 

Ос1варивањс 1t11.ъа дисертанијс и рашоја l\1e·1o;ta ·m олређ11ваље својстава с:кс11ло1н в110 

'3Шзарс1111х матер11ј<L1а омогућ11 !1с да.ьа 1 сор11јска 11страживања. Лсф111111саће се yi 111щј 

кою1ч~1нс сксплu·з 11ва 11а карактср111:·111к~ ншареног споја. 1 Ia 1 ај нач11н створиће се 

услови за фор 1нрање нумери чког l\t0;J.eз 1a ·щ 11р11 мс11 у методе кu11ач11их елемената '3а 

с 111\1улшtију експлоз11вно 1 '3авар 1шаља чиr-1е 611 ес 1 11ачај110 с 1ai1>11"1a 1шгрсба зн 

високор~1зич 1 111 ~1 експериментиf\1а и 0~ 1 огуhио даЈьи развој технологије ~ксплозиnног 

'3авар11вања и нлакираних материјала. 

Методе истраживања 

У својим истражи вањима ка~щидат l1c користити експер 11мен гал н е 7'1ето, tс у рсалн11м 

усло вн ма, а 11 аз 1 и г 11 чке методе анализе рс1ул1 а га мереља 

Е:кс11ериментаЈ1на истраж11вања ка11д1ща 1 ће юво.Ј.11п1 у рсаЈ111им ус.юв11ма. За 

карак 1 ерюанију щ11 ер11ја.ш канди,1а1 l1e користи 1 и савремену щ:рну о прече за ~ 1 ерсље 

1\111кротврдоl1е, ударне жилавос ги, см1щај11е чврс·1о l1с, 1р 11болошю1л карак1ср11стика као 

и r-1c 1 ш1уршка 11сп1п11вања. И ·1мсрс11с врсщ1ост1 1 ·1 реба да послуже ш оне ну ква1 1итс 1 а 



добијених двослојних материј ала. За потребе одређених мерења юврши/1е се 

пројек·1 овање и израда потребних пр11бора . 

1 l ри;-.1е1юм анат1111чю1х ме1ола вршиће се потребни прорачуни скс1шо'3и в ног 

·3uвар11 вања. Добијене вред11ос ги l1e се корис 1 и111 при извоlЈењу експер111\1е 11а·1 а 

експ:юз11ш-ЈО 1 ·3аварнвања. 

Ок1тр1111 са;шжај док1орске д11сср 1 а 1щјс 

Кшщ1 1, tа1 јс 11m.111ирао да докторска :1 1 кср 1 a1t11ja бу; tс рсалюована крtн 7 1юr ланља: 

1 . У водна разматрања; 

2. 11 регл ед 11 анализа досадашњ11х ис1 ражи ва 1 ьа 11еконве11ц1юна. 1 ног 1 юс гуп ка 
експЛО'ЗИВНОГ заваривања: 

3. ~Георијска ана;111за неко1-1ве111tиu11ал1 1 0 1 1 1ос1·уnка експлозивног "Заварнва1ьа; 

4. Бе·~бсд1 юс11и аспекти извођења 11роцеса ексшюз1шног завари вања; 

5. Екс11ери ме11тал11а истраживања: 

б. Л11алюа ре'Зултата истраживања; 

7. Закључак . 

3. ОбразЈ1ожење теме за юраду Јоh.·торс1'е дисср 1 а ције "оје омо~ уhава Јаt~.ьуча" 
,ta је у шпаљу орипшалш1 1щсја и. 111 оrнн ишt:нш начин аюtлишраља 11роб ~ема 

На основу пријаве геме докторске , tисер1ације Ко 1 исија 'Закључује .ta је ~ ема 

111 11срсса11т11 а како са теоријског ас11ск·1а ра;щ бољег разумевања прош~са који се 

одвијај у 11р11 1 1 р~1меш1 неко1шс1шио1 1 атю1 ювора енерr ије - експло·шј е. за развој нов11 х 

материјала и технолошких процеса. 1 ! орел теоријског з начаја , тема је и1пересш 11 на и са 

струч ног аспекта јер отвара могуh11ос 1 · и при мене експлозивног заваривања у 

и11дустр 11ји и примену вишеслојних ма 1 еријала 'За различите намене. 

Комисија закључује ;ха ј е прещюже11 а тема докторске дисертациј е Истраживање 

r1роцсс::1 11 карактеризација екс11 10-зив110 ·3::1в::1реннх материја.~а ш1 бази 

в11со"о 1егира11ог а.1 атног и 11ис"оу1. ьс111-1•11~о1 ~~с.шка са образложсн 11 :-. 1 предметом 11 
ни.ъевима рана. н аучним ло1 1р11ноt:111\1<1 и очск1шаним рс·зулта111r-1а. ш1с 1 а;1и r- 1 

.:~осадашњ11 м са:-.юста:1ниl\1 истражива11.11:-.1а 11 а 11ал1ло:-. 1 доступних радова у науч 11 ом и 

с 1 руч1ЈОl\1 с1\111слу ор11п111а.111а 11леја. 

4. Усклађеност дефюнщијс предмета истраживања , основних појмова, 

предложене хипотезе, извора пощп аю1, мето1щ ана ~изе са критериј у Ш!\Ш ш1укс 

)''3 1~оштов:-~њс 11ауч11их 11рющш1а у и-зради коначне верзије до"торске 

1111 се рта ције 

Канд11;tат Милош Лазареви ћ у nрсщюгу своје докторске дисертације је обухватио све 

елементе савременог 11 ауч110-11 страж11 ва чког ра.аа, nоштујуl111 ос 11 ов11с кр11 гсриј уме 



11ауке. 11 аучннх 1щЈ ьсва 11 ~1ето;щ а11алюс, 11мnлеl\1 с1ггациЈОЫ nостојсl1их и рювиЈањеl\1 

ори гиналних идеја науч1101 истрюкивања. 

У свој ој 11ријави дисертације, кандидат се с1 1ужио од1 оварајућом терминологијом ш 

области. која је предмет рада. Дефиниц11ја прст,1ета истражинања јс усклаlЈе11а са 

ос11овним 1 юјмовима, предложен11 r- 1 х11n отезама 11 метода 1а истраж1.1 ва~ьа . Кандидат је 

1 юказао изра·з и 1·у способност да пла нира ексnсриме1пе уз коришћење савремене мср11е 

0 11реме и селекцију и анализу литературних ювора. 

Циљеви истраживања су проистекли ю исюнане потребе од стране предузс l1а за 

проширење како научних гако 11 струч11их '3 нања и1 области пр11ме11 е 

неконвенц1ю1~ал ног извора е11 срп1је - еt-:с11лол1јс , 1а ра1 вој 11 ових \ЈаТер~1јала 11 
гехнолошких процеса. С об·3иром да he кан"щдат кор11ст1п11 савреме 11 у 1\ 1ер 11у опрему за 

експеримс11 таЈ11 1 а истраживања и кре1 1 рат11 1ю11е а11ал ит11чке и ексн ери l\ 1 е нпtЈ111с ме 1 одс, 

добијени ре·зу1 1та 1 и 11е 11рсдставља1 и ориг11нш1ан ;ю11рн11ос 11ауч 11ој 11 с гручној об11<1 с·111 . 

5. Преглед 11 ау•шо-истражива•1t-:оr раз.а ка1111.идап1 

Кратка био 1·рафија кандидата 

а . Лични понаци 

Милош Лазаревић Је роlЈен у Крагујевцу, Рс1 1ублика Србија, 26.01.1993. годн 11 е. 

Основно образовање је стекао у основној шкш1и "2 1. октобар" у Крагујевцу . Након 

завршетка основне. уписао је Пол и 1ехн11чку школу у Крагујевцу, н а с~ 1еру Ма~ш111 ск 11 

техничар за КОl\111ју1 ерско ко11стру 1 н.:ање. коју .1е ·3шзр 1 11ио 2012. rод 1111 с. 

Након завршетка средње школе, уш1сао је Факут с 1 11нжењерск11х н н ука У1111верзитс1 а 

у Крагујсв1 tу , с 1 у.:н1јски про1 ·рам Вој но1111. tус 1 рије ко и11жељсрс r во на којс1'1 је 

.::н111.10:-.111рао 20 16. 1 О.1111 1 с . 1 ·око!\1 сту.:шрањu, 1 1tжа>ао је 110ссб110 11 нтсресовшьс Ја 

изучавање тех нологија 11 ·з обласп1 убој1111х сренс 1 ава. а юборо:v1 1\ЈО.Ј.ула 1 !ројекти1111 11 

у11 аљачи, стечена су знања из ов11х области . 

Стручни на3ив ли11Лом 11ра1ю 1· и11дустријског инжс1 ьера стекао ј е одбраном дипломског 

рада на студијском програму Вој 1 юин.:~.устријско 1111 жсњерство 11 а гему Технологија 

11роизводљс арти ьсријсt-:с 1ушщије са t-:уму ~апшним ефеt-:том. 1 l акон завр111стка 

ди11Ло~1ских студиј а, уписао Ј е 1астер акадсl\1ске сту;н1Је Војно11ндустријско 

инжењерство, у школској 20 16/20 17. годи11и . Стручни н;вив 1\~астср 1111жс 1ьсра 

индустријског и 11жсњсрства вој 11 0 1111 :tустр11јско 1111жсњерство с·1 екао је оrtбра 11 ом 

:щ1стер рада 1 ю; t на1ивоl\1 Борбена ;ю1.1авост ш111с11р11 оr система . Основне академске 

с rу.Јијс завршио је са просеч1 юl\1 оцс1юl\ 1 7 ,70 .tок је проссч11а 01tc11a на мастер 

ака.Ј.е:-.1сю1м студнјал1а била 9,00. 1 око:.1 с1 у;1 11ја 6110 јс ангажован као 11 uси.1ац r1 ројскга 

реализациј е ~11 ю1:н~rив1 1и х решеља у ф11рl\111 "C'гo\vn Тгн t & l ' гack" са сед111 1нсм у 

Београду . Резултате добијен е у мас1 ер раду ка1 1н11љ11 јс публ11ковао у ра.1у катс1 ·ориј е 

М52: Milos Lazarevic. BORIЗ t:NA ZILA VOST L.A SIRNOG SISTEMA (СОМ ВАТ 

SТIFF ESS ОЈ·' ТНЕ LAUNCl I Г:R PCATFORM), Vujnotehnicki glasnik Militaгy 



• 

Teclшicнl Courier, 2017, Vol. 65, fs t1e 4, рр . 904-923, ISS 

https://doi.oгg/l 0.5937 /vojtel1g65- l 4 716~ 

0042-8469, 001: 

Докторске акаДt:мске студије (ДЛС) у1111снu јс 20 17. 1 u,:111не 11а сту.1ијско~1 програму 

Машинско инжс11,срство, н а кате1tри н1 Про1пвuл11 0 1\ННL1инст1.ю . Гоко111 11р ве две године 

докторских с1удијн успешно је 1101юж1ю све 11с11игс 11редв11ђсне 11асrав11 111\1 11лаrю111 и 

11рогрн11юм. У склону рсалюован11х ак п1в1юс·1 11 11рику11ио јс 061111111) .1 1псра 1 уру 11 
рt:ализовао веhи број експериме11ап1 н з обтн.: 1и теме ~tокторске лисср1аrt 1 1је , 11а ос нову 

којих су публи кова11и радови. 

Досадашњи науч 110- истраживачки рад и и11тсресовања Милоша Лазаревиhа је тежиш но 

усмерио 11а области војног и проюводног маши нства, са посебним акцентом на 

овладавање знањима из области експлоз 1ш11их ыатерија, 11 римене експлозивног 

заваривања за добијање 11ови х материјала и област пиротехничке безбед1юсп1 

У свом раду користи велики број софтвера за рад на рачунару, пре свега за 

1·со11 1етријско моделирање делова 11 склопова, ки11ематску 11 с1 рук~ урну аналюу. Од 

програма које корис·~ и за11ажено је љегово rю·шавањс програма СЛТIЛ , а гоком студија 

овладао је 11отреб11н111 знањима и корис·~ и 11porpal\1e 1 Е ТОЈ~, S !MU I ~ ЛСТ. l:EMAP, 
FORTRЛ и М ' OГfice . 

б. Н ауч110-истражшнtчк11 рад 

Као аугор или коаутор објавио јс 6 радова у 11 ауч110-струч11им часоn11с11ма као и на 

међународним науч 110-струч11им скупови111 а: 

МЗЗ Саопштења са међу11ародн11х скупова штампа11а у цел 1111и 

1. Milos Lazaгevic , Bogdan cdic. S tcГan Duric, PROPERТIES 0 17 EXP l~OS IO 

WELDED JOINTS OF TOOL TF.EI_ А IJ LOW C'A RBO STEEL, 91
h 

In teгna ti onal Scientific СоnГсп.:nсс On DeГeпsi,·e Technologies - OTEI 1 2020, 
l-3elgr-ade, Ser·bia. 2020, ОсtоЬсг 15-16., рр. 52 1-527, ISB 978-86- ~ 11 23-83-6 

2. Milos 1-а1аге' ic, Bogdaп \:dic. 1 17LUF: С.Т 0 1: Т1 IE QLJ i ТIТУ OF 
EXPLOS IVES 1 ТЈ IE PROCJ::SS 017 l ~X PLOS I VE WEl.DING OF S ГEF:I_ 5UC RV4 
(С'4 830) ЛND S355J2G3 (C'U563). <i 11 l ntcп1a1ional 'cicntiГi c СоnГсге 11 сс Оп 
DeГeпsive Tccl111ologics - OTI.] 1 2020. Bel gгade , erbia, 2020, ОсюЬег 15-1 6" рр. 

507-51 2. ISB 978-86-8 11 23-83-6 

3. Mi los Lazarevic, Vladica Zi\'ko,1ic, 
PROCESS I G ВУ EXPr_osю IN 

Bogdan 
ТН[ 

edic. APPLICATION OF 
AUTOMOTIVE 1 DUSTRY, 

lntcгпatioпa l Coпgress Моtог Vehicles & Motoгs 2020, Kr-agLtjcvac, 8-9. ос t оЬег, 

2020. ISSN 978-86-6335-074-8 
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MSI Врхунски •~асопис ющио11алноr ·та•1аја 

1. Milos Lazarevic, Bogdan Nedic, tсЉп Duric, PYl~OTEC I 1 ICЛL ' ЛFl:.TY 1 ТН Е 

PROCES 01; DESTRUCTIO 0 1: MINES А D EX PLOSIVE EQLJIPMCNT 
(MER) AND U EXPLOSED 01~0 А СЕ (UXO), lntemational Ј ошпаl Гог Qнality 

Research, 2020. Vol. 15, ls uc 3, рр. 1-19, 1 SN 1800-6450, 001: 
10.24874/IJQRI 5.03-13 

М52 Рад у нетакнутом 11а11ио11а;шом часонису 

1. Milos l~a1.ai·c\• i c, Bogdaп Nedic. Ј о\ ica Bogdanov,. teГan Dшic , DГ:TERM 1 ATIO 
or: ТЈ IE C l~ IТICЛL DlSTA СЕ 1 Тl l [ PROCEDU l~ C: ог EX PI_OS IVC: 
WELD ING. Vojnotcl1nicki g l asп ik Militaгy Tcchnical Cot1ricг, 2020, \1ol. 68. !ssue 
.+,рр . 823- 44, !SS 0042-8469, DOI: 11ttps ://doi.oгg; I 0.5937/vojtchg68-266Ю 

2. Milos Lazaгev i c, BORB ENA Z\1-A VOST l ~Л SIRNOG SISTEMA (СОМВА Г 
STIH'NCSS OF ТНЕ LAUNCH ER PLATl;ORM), Vojnotcl1пi ck i gla пik / Mi litai·y 
Teclшica l Сош·iег, 2017, Vol. 65, lssue 4, рр . 904-923, lSS 0042-8469, 001 : 
https://doi.org/ I 0.5937/vo jtehg65- l 47 l 6 

1 la основу свега претхоЈ.но 11шзс.'tе1101 у овом 11 1в1: 1111ај у Комисија донос11 c.1e.tel111 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Милош Лазнреnиh , мастер инжељср 1111дустрнјс~-:оr инжењерства , 11 с п ун1ю ЈС све 

потребне услове 1а одобрење израде докторске дисертаuије. 

Прслложена тема докторске дисертан11је је орип111ална и има научну ·зас 1 юванос1 . 

!l редложен а ме·1одологнја юраде док 1 орскс /tи ссртаннје је у складу са нау•111 и м 

nр1111ни1111r.1а . Очекивани ре1у11таги .:~ок1 орске дисер1uције l1e 11мати ор11п11 ш:1н и 11 ау111н1 

~1 струч1111 :ю11р1111 ос у облас 1 н 11p11r-1e11c 11 екu11венционал 1 10 1 111вора енергије -

екс11 .1о:шј е, 1а рtпвој 1 10в 11 х материјала 11 1 сх1юло 111 кн х 11роцеса . 

Kur-111c1 1_ja 1 1рсл.~аже l l астав 1 ю-науч11оi\1 већу Факу.'1Ге 1 а инжењерских наука 

Ун 1шер1 11тета у Крагујевцу и Већ) ·за 1ехн11чко-1сх1ю.1ошке 11 а)ке У1111вср·11пе·1а у 

Крагујсв1tу да пр11хвати 11 01tобри и1раду пре;~ложс11с .1окторске д11 серт:щ11је кшшишп у 

Милошу Лазаревићу, маст. и11 ж. и11дустр. инж. 



Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу и Већу за техничко-технолошке науке Универзитета у 

Крагујевцу да у циљу прецизниј ег објашњења предмета и циља рада наслов рада, 

уместо 

Истраживање процеса и карактеризација експлозивно заварених 

материјала на бази високолегираног алатног и нискоугљеничног 

челика 

буде 

Истраживање процеса експлозивног заваривања и карактеризација 

добијеног споја високолегираног алатног и нискоугљеничног челика 

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Богдан Недиli, 

редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У Крагујевцу и Београду, 

фебруар, 2021. 

КОМИСИЈА: 

Др Слободан Митровић, редови~ професор - председник комисије 
Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Производно машинство 

~ qt>-~ 

р Драган Џунић, доцент 

Факултет инжењерских на ка, Универзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Производно машинство 

Др Јовица Богданов, доцент, потпуковник 

Војна академија, Универзитет одбране у Београду 

Ужа научна област: Материјали и заштита 

ић, редовни професор 
Факултет инжењерских наука, ниверзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Производно машинство 




