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НАСТАВНОЈ КОМИСИЈИ ФИН-а 

Предмет: Предлог тема за завршне и мастер радове 

Веће Катедре за производно машинство је на састанцима одржаним 11.02.2019. и 

18.02.20 19. године, разматрало дописе и предлоге у вези тема за завршне и мастер радове 

за 2018/20 19 школску годину и усвојене исте, КО Је се налазе у прилогу, доставља 

Наставној комисији на разматрање. 

У Крагујевцу, 

18.02.20 19. Шеф Катедре 

ПрофД/{;;/ё~ 



Универзитет у Крагујевцу 

Факултет инжењерских наука 

Теме за завршне и мастер радове - школска 2018/19 година 

А) Предлог тема за завршне радове - основне академске студије (МИ + АИ) 

1. Гориви и заштитни гасови за заваривање, резање, лемљење и сродне поступке. 

2. Ливење графитних ливених гвожђа, челичних ливова, обојених метала и њихових 

легура. 

3. Методе заштите металних делова и конструкција од корозије. 

4. Титан и његове легуре. 

5. Термичка обрада неких легура алуминијума. 

6. Примена најважнијих метода испитивања без разарања при контроли различитих 

металних делова и заварених конструкција. 

Б) Предлог тема за мастер радове - мастер академске студије (МИ) 

1. Теоријско-експериментална процена заварљивости неких угљеничних и легираних 

челика. 

2. Репаратурно заваривање и наваривање графитних ливених гвожђа и челичног лива. 

3. Утицај угљеника и легирајућих елемената на прокаљивост и заварљивост угљеничних 

и легираних челика . 

4. Испитивање најважнијих својстава одливака од легираног челичног лива после ливења 

и изведене термичке обраде - нормализације и побољшања. 

5. Избор нај повољније технологије заваривања различитих врста челика повишене 

јачине. 

Напомена: При припреми наведених тема строго сам се придржавао својих научно

стручних компетенција и наставних дисциплина које држим на Факултету. Број тема 
произлази из одговарајућих правилника о режиму студија. 

Теме припремио: 

У Крагујевцу , 07. 02. 2018. године Др Вукић Лазић, ред. проф. 
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ТЕМЕ ZAVRSNIH RADOVA u 2019. godini - Prof. dr Vesna Mandic 

Predmet: Masine i alati u obradi deformisanjem 

1. Tehnologija obrade lima u koracnim alatima 

2. Projektovanje alata za obradu istiskivanjem sa ojacanjem matrica 

Predmet: CAD/CAM/CAE 1 

1. САЕ analiza ргосеsа toplog kovanja primenom metode konacnih 
zapremina 

2. САЕ analiza procesa savijanja lima u koracnim alatima 

3. САЕ analiza procesa toplog istiskivanja aluminijumskih profila 

ТЕМЕ MASTER RADOVA u 2019. godini - Prof. dr Vesna Mandic 

Predmet: CAD/CAM/CAE 2 

1. Analiza procesa obrade deformisanjem па valjcima primenom metode 
konacnih elemenata 

2. FE analiza napona u alatu pri hladnoj zapreminskoj obradi deformisanjem 

3. Numericko modeliranje i analiza procesa rotacionog oЫikovanja limova 

Predmet: Virtuelni inzenjering 

1. Primena tehnika i uredaja za virtuelnu stvarnost za naprednu prezentaciju 
inzenjerskih projekata 

2. Primena tehnika i sistema za aditivnu proizvodnju u brzoj izradi 
prototipova sa studijama slucaja 

Predmetni nastavnik 
Prof. Ог Vesna Mandic 



СПИСАК ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ 

ЗАВРШНИ РАДОВИ: 

1. Физичке основе процеса заваривања трењем, 

2. Корозија метала и методе заштите, 

3. Испитивање метала без разарања, 

4. Алуминијум и његове легуре, 

5. Одређивање и анализа механичких карактеристика челика. 

МАСТЕР РАДОВИ: 

1. Анализа и примена фрикционог заваривања мешањем (FSW), 

2. Савремени материјали у машинству, 

3. Титан и његове легуре, 

4. Композитни материјали, 

5. Основне карактеристике и примена обојених метала. 

7.02.2019. др Нада Ратковић 



Катедра за Производно машинство 

ПРЕДЛОЗИ ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ 

Наставник: Србислав Александровић , ред. проф. 

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ 

Предмет Наслов теме Кратко објашњење 

Зазор и толеранције радних Технологија раздвајања лимова . 

Производне технологије , 
елемената алата при просецању 

Алати . Израда и толеранције 
Производне технологије 2 просекача и матрице. Избор и 

и пробијању значај зазора . 

Технологија угаоног савијања . 

Производне технологије, Технолошке потешкоће при Неутрална оса . Деформациона 

Производне технологије 2 угаоном савијању лимова 
сила . Еластична повратност и 

мере за њено компензовање . 

Мањи експеримент. 

Параметри процеса чистог Технологија дубоког извлачења 
Производне технологије, 

дубоког извлачења савремених 
осносиметричнихкомада . 

Производне технологије 2 Дефинисање напонска-
танких лимова деформационих параметара . 

Производне технологије, Топло ковање челика -
Ковање у топлом стању на 
различитим ковачким машинама . 

Производне технологије 2 параметри процеса обликовања Критичка анализа дефинисања 

параметара обликовања . 

Хладно истискивање челика и 
Технологија истискивања у 

Производне технологије , хладном стању. Поређење 
Производне технологије 2 обојених метала истискивања челика и обојених 

метала. 

ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАДОВЕ 

Обрадивост у процесима 
Објашњење ојачавања у физици 

пластичног обликовања , Феномен деформационог метала . Макро ефекат, 

Савремени поступци ојачавања метала - криве течења 
параметри и криве течења . 

пластичног обликовања 
Методе и експериментално 

одређивање кривих течења. 

Обрадивост у процесима n - фактор као параметар 
Деформационо ојачавање. 

пластичног обликовања, Критичка анализа метода 

Савремени поступци деформабилностисавремених одређивања n фактора . 
пластичног обликовања лимова Експеримент. 

Обрадивост у процесима г - фактор као параметар Нормална анизотропија . 

пластичног обликовања, Критичка анализа метода 
Савремени поступци деформабилности савремених одређивања г фактора. 

пластичног обликовања лимова Експеримент . 

Обгадивост у пгоцесима Раванска и нормална 
пластичног обликовања , Анизотропија код савремених анизотропија . Утицај на 
Савгемени поступци лимова пластичност материјала . 

пластичног обликовања Експеримент . 

Обrадивост у пгоцесима Технологија истискивања 

пластичног обликовања , Хидростатичко истискивање применом флуида под 

Савгемени поступци челичних делова притиском . Преглед и критичка 

пластичног обликовања анализа . 



prof. dr Dragan Adamovic 

Predmeti : 

А. Masinski materijali - OAS Masinsko inzenjerstvo, 
В . Materijali (u urbanom inzenjerstvu) - OAS Urbano inzenjerstvo, 
С. Termicka obrada metala - MAS Masinsko inzenjerstvo, modul Proizvodno masinstvo. 

А. ZAVRSNI RADOVI - Masinski materijali - OAS Masinsko inzenjerstvo, 

1. Polimerni materijali u automobllskoj industriji 
2. Lepkovi 
3. lstorij ski razvoj materijala 
4. NerdajuCi i hemijski postojani celici 
5. Materijali za sportske rekvizite 
6. Magnezijum i njegove legure 

В. ZAVRSNI RADOVI - Materijali (u urbanom inzenjerstvu) - OAS Urbano inzenjerstvo, 

1. lzolacioni materijali 
2. Primena polimernih materijala u gradevinarstvu 
3. Prirodni materijali i njihova primena 
4. Uticaj temperature na mehanicke osoblne metala 
5. Prerada i primena tehnickog drveta 
6. Fizicke karakteristike inzenjerskih materijala 

с. MASТER RADOVI - Termicka obrada metala - MAS Masinsko inzenjerstvo, modul Proizvodno 

masinstvo. 

1. Primena nitriranja za ojacanje povrsinskih slojeva 
2. Predlog laboratorije za termicku obradu i metalografiju 
3. Termicka obrada alatnih celika 
4. Greske pri termickoj obradi 
5. Termicka obrada obojenih metala 
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Teme zavrsnih i master radova, Dr Snezana Nestic 

lnzenjerska ekonomija 

1. Koncept i upravljanje troskovima kroz lanac vrednosti - Va lue Chain Analisys - VCA 

2. Primena koncepta Time-Driven obracuna troskova zasnovanog na aktivnostima (Time-Driven 

Activity-Based Costing -TDABC 

3. Komparativna analiza tradicionalnih i savremenih koncepata obracuna troskova 

4. Kontroling troskova na primeru preduzeca koje posluje u SrЬiji 

5. Primena Lean racunovodstva u obracunu troskova 

Upravljanje razvojem 

1. Znacaj organizacione ku ltu re u upravljanju znanjem i inovacijama u savremenim preduzeCima 

2. Uticaj tehnoloskih promena na razvoj preduzeca u SrЬiji 

3. Reinzenjering poslovnog procesa - strategija organizacionog razvoja na nivou cele organizacije 

4. Poslovanje preduzeca u savremenim uslovima - organizaciona adaptacija 

5. Menadzment i liderstvo - analiza razlicitih sti lova 

Osnove preduzetnickog menadimenta i ekonomije 

1. Znacaj inovacija za unapredenje konkurentnosti 

2. Analiza razvoja studentskog preduzetnistva u SrЬiji 

3. Koncept Lean startup-a i njegova primena u preduzecima koja posluju u SrЬiji 

4. Koncept tehnoloskog preduzetnistva - primer preduzeca koje posluje u SrЬij i 

5. Slobodna tema 
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Предло 1- тема за завршне и мастер радове, Др Милан Д. Ерић 

Техн 11ч ко нртање са T I. Прорачун дужине контуре (путање алата) дела за 
KOl\tпjyтcpcкol\t графикоl\1 сечење по контури 

Бюс 110.Ја 1-ака Т2. М играција и с 1~1 ур11ос 11 0 копирање 110датака 

Пројектовање тех нолошких ТЗ. Планирање производног процеса применоl\t 
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Т8. Развој ai1;111кatt11jc за праћење продуктивности 
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