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5.  Научна област из које је стечено научно звање магистра наука 

Магистар машинских наука, област Машинске конструкције и механизација 

6.   Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија  

2013., машинство 

 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

1.  Наслов докторске дисертације 

      Истраживање термичке стабилности и хабања пужних преносника 

2. Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације 
 
 Докторска дисертација је 19.09.2013. прихваћена од стране Наставно-научног већа Машинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци 
 
Сенат Универзитета у Бањој Луци на седници одржаној 24.10.2013. донио је одлуку о давању 
сагласности за израду докторске дисертације. 
 
3.  Садржај докторске дисертације са страничењем 
 

Докторска дисертација припада научној области Техничке науке - машинство, ужа научна 

област Машински елементи, односно Машинске конструкције.  Написана је на српском језику 

(латиницом), а извод тезе је написан на српском и енглеском језику.   

Испред основног текста дати су наслов, кључна документацијска информација на српском и 

енглеском језику и садржај тезе на укупно седам ненумерисаних страна. 

Истраживања која су вршена у оквиру докторске дисертације и добијени резултати изложени 

су у девет поглавља са следећим основним садржајем: 

Поглавље 1: Увод (5 страна) 

У уводном поглављу указано је на значај механичких преносника и њихову примену у свим 

областима индустрије, са посебним освртом на значај и примену пужних преносника. 

Приказане су предности и недостаци пужних преносника, као и најчешће конструкционе 

варијанте које су у примени. 

Поглавље 2: Стање истраживања и технике (4 стране) 

У другом поглављу дат је приказ стања истраживања у области прорачуна носивости пужних 

преносника са посебним освртом на хабање и термичку стабилност. 

Поглавље 3: Циљ рада (4 стране) 

У трећем поглављу дат је приказ значаја истраживања, дате су радне хипотезе и дефинсан циљ 

истраживања. 

Поглавље 4: Геометриске мере и типови цилиндричних пужних преносника (28 страна) 

У овом поглављу детаљно су обрађене геометријске мере пужа и пужног зупчаника и 

приказани облици бокова зубаца пужа и стандардни типови цилиндричних пужних парова. 
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Поглавље 5: Носивост пужних преносника (42 страна) 

У овом поглављу  приказани су типови оштећења и критеријуми прорачуна носивости пужних 

преносника. Дата су меродавне физичке величине за прорачун носивости и губици енергије 

односно степен искоришћења пужних преносника. Затим су детаљно приказани поступци 

прорачуна носивости сагласно стандарду  DIN 3996 у односу на хабање, питинг, лом зупца у 

подножју, савијање вратила пужа и у односу на загревање пужног пара. Приказани су и 

поступци израде пужних зупчаника. На крају је описан и програмски пакет за прорачун 

геометрије и носивости пужних преносника, који је развијен у оквиру дисертације а на основу 

теоријских основа датим у поглављима 4 и 5. 

Поглавље 6: Теоријска истраживања хабања и термичке стабилности пужних преносника   
(39 страна) 

Узимајући у обзир хабање као триболошки процес у овом поглављу најпре је дата зависнот 

хабања и питинга, као и хабања и слике ношења пужних парова. Затим су изложена теоријска 

разматрања термичке стабилности пужних преносниока са аспекта подмазивања, радне 

температуре уља и степена искоришћења. У трећем делу овог поглавља дата је анализа 

носивости релевантих пужних преносника са аспекта инжењерске праксе. Резултати дибијени 

овом анализом графички су приказани уз одговарајуће закључке. 

Поглавље 7: Експериментална истраживања хабања и радне температуре пужних парова  

(28 страна) 

У овом поглављу најпре је детаљно приказан испитни сто и испитни зупчаници који су 

коришћени код експерименталних истраживања. Затим су детаљно приказани резултати 

експерименталних истраживања везани за степен искоришћења, коефицијент трења и 

термичку стабилност пужних преносника. Добијени резултати приказани су на дијаграмима са 

одговарајућом анализом и теоријским образложењем. 

Поглавље 8: Термичка анализа преносника применом MKE и идентификација промене 
утицајних параметара (13 страна) 

У овом поглављу приказана је нумеричка симулација термичке стабилности пужног 

преносника. На основу експериментално одређених вредности коефицијента трења и губитака 

снаге у преноснику одређена је расподела температуре у комплетном преноснику уз 

одговарајућу верификацију добијених резултата. 

Поглавље 9: Закључна разматрања (6 страна) 

У последњем поглављу дат је кратак преглед извршених истраживања уз приказ кључних 

резултата везаних за научни допринос дисертације. На крају су дати правци даљих 

истраживања у овој области. На крају је дат табеларни приказ свих ознака које су коришћене 

у дисертацији, списак коришћене литературе и прилози са подацима за прорачун геометрије и 

носивости  пужних преносника. 

4. Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, 

број цитиране литературе и навести поглавља 

Рад садржи 189 страна А4 формата, са 63 наслова цитиране литературе, 66 слика, 70 

графикона, 24 табеле и два прилога. Поглавља: 1. Увод; 2. Стање истраживања и технике; 3. 

Циљ рада; 4. Геометриске мере и типови цилиндричних пужних преносника; 5. Носивост 

пужних преносника; 6. Теоријска истраживања хабања и термичке стабилности пужних 

преносника; 7. Експериментална истраживања хабања и радне температуре пужних парова; 8. 

Термичка анализа преносника применом МКЕ и идентификација промене утицајних 

параметара; 9. Закључна разматрања.  
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IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, 
циљеве и хипотезе 

 

С обзиром на велику примену пужних преносника, а узимајући у обзир и сложене процесе који се 

одвијају у зони спрезања пужних парова, истраживања носивости су веома актуелна. Основни 

недостатак пужних преносника је велико клизање између спрегнутих бокова пужног пара, што има 

за последицу значајне губитке снаге односно хабање пужног пара и загревање комплетног 

преносника, па су и истраживања у раду усмерена у том правцу. Дакле предмет истраживања у раду 

су процеси који могу допринети повећању носивости и расположивог ресурса пужних преносника у 

експлоатационим условима. 

Циљеви истраживања: 

 Анализа стања истраживања пужних преносника у односу хабање спрегнутих бокова и у 

односу на термичку стабилност преносника. 

 Прорачун носивости за репрезентативне фамилије пужних преносника према најновијем 

важећем стандарду и идентификација граничних стања и расположивог ресурса. 

 Експериментална истраживања радне температуре и степена искоришћења пужних 

преносника. 

 Израда модела пужног преносника и развој поступка за термичку симулацију применом 

МКЕ у циљу добијања расподеле температуре у преноснику и његовим елементима уз 

експерименталну верификацију добијених резултата. 

Радне хипотезе: 

1. На обим и ток процеса хабања пужних преносника поред геометрије и примењеног 
материјала, доминантни утицај имају локални Херцови површински притисци, средство за 
подмазивање и термичка стабилност преносника. 

2. Израда 3D модела пужног преносника и његових елемената за термичку симулацију 
применом МКЕ.   

3. Експерименталним истраживањима верификовати развијени модел пужног преносника за 
термичку симулацију применом МКЕ, за адекватну примену у инжењерској пракси. 

4. Добијање расподеле температуре у комплетном преноснику са циљем сагледавања 
термичког стања комплетног преносника и идентификације критичних места са аспекта 
загревања и хабања.  

 
2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 

проблема који је истраживан 

Прорачун носивости пужних парова базира се данас на основама DIN 3996 [D4], где су уведени 

бездимензиони физички параметри: -параметар притиска pm*, -параметар дебљине уљног филма h* и 

-параметар средњег пута клизања s*. Параметре pm* и h* дефинисао је Предки [P1], а параметер s* 

Неуперт [N1]. Садашња актуелна сазнања везана за носивост пужних парова користе средњи 

површински притисак бокова σHlim од излазног обртног момента T2 као меродавни критеријум за 

прорачун носивости бокова.   

Истраживања Vебер/Маусхаке [W4] показују да пужни парови код недовољног хидродинамичког 

подмазивања односно малог уљног филма раде у условима мешовитог трења. Због тога се напрезање 

бокова не одређује према хидродинамичкој теорији подмазивања, већ према Херцовој теорији 

површинских притисака.   

Истраживања  [W4],   [H2], [H4] показала су да: 

 код погона пужним преносницима нису познати случајеви да нема хабања бокова зубаца; 
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 бокови зубаца пужних парова не могу се кроз клизно хабање толико изменити да не буде 
испуњен основни закон спрезања, као што је случај код спороходих цилиндричних 
еволвентних зупчаника. 

Истраживања Стеингрeвер-а [S1] показала су да постоји међусобна зависност између појединих 
оштећења пужног пара. Тако на пример развој питинга може бити заустављен кроз увећано хабање 
бокова зубаца. Ако је код пужног пара критично хабање, онда питинг игра секундарни значај. 
Уколико је пак критично оштећење услед питинга, онда хабање није меродавни критеријум 
прорачуна. Постоји и међусобна зависност између хабања и лома зупца у подножју. Кроз хабање 
смањује се дебљина зупца пужног зупчаника, што повећава опасност лома зупца у подножју. 

Хермес [H1] је извршио истраживање термичке стабилности пужних преносника код 
нестационарних услова експлоатације са кратковременим преоптерећењем. Истраживања Монз-а 
[S4] показала су да хабање повољно утиче на слику ношења и у експлоатационим условима спречава 
појаву питинга. 

У раду [М1] истраживане су вредности коефицијента трења у зони спрезања бокова пужног пара.  
Показано је да се у принципу ради о мешовитом трењу, где значајан утицај има притисак и ток 
промене температуре у зони контакта. Резултати су верификовани експерименталним 
истраживањима. 

У раду [B2] истраживане су могућности предвиђања стања радних површина бокова зубаца пужних 
зупчаника, са аспекта хабања и термичке стабилности за стационарне радне услове. Аутори 
закључују да је на овај начин могуће повећати носивост преносника. 

На основу опсежних експерименталних истраживања у раду [S5]  приказан је метод симулације 
процеса у зони спрезања и идентификације радних параметара код локалног контакта спрегнутих 
бокова пужног пара. 

Литература цитирана у  IV/2.  

 [B2]  Berger,M., Sievers,B., Hermes, J.: Standardized Wear and Temperature Prediction for Worm 

Gears under Non-Steady Operating Conditions, International Conference Gears. VDI-Society 

for Product and Process Design. October 5th to 7th, 2015, Munich, Germany, VDI Berichte 2255.1 

- pp.483-492.  

 [D4] DIN 3996: Tragfähigkeitsberechnung von Zylinder-Schneckengetrieben mit sich 

rechtwinklig kreuzenden Achsen, September/2012. 

 [H1] Hermes, J.: Tragfähigkeit von Schneckengetrieben bei Anfahrvorgängen sowie Last- und 

Drehzahlkollektiven. Dissertation Ruhr-Universität Bochum 2006. 

[H2] Höhn, B-R., Michaelis, K., Weisel, Ch.: Load capacity and efficiency of crossed helical worm 

gears, International Conference on Gears - Gears 2010. VDI Berichte 2108.2   Munich.  s.1221-

1232,  2010. 

 [H4]  Heilemann, J.: Tragfähigkeit und Wirkungsgrad bei unterschiedlichen Schnecken-

Zahnflankenformen unter Berücksichtigung der Oberflächenhärte und Härtetiefe, 

Dissertation, Technische Universität München, 2005. 

 [M1] Magyar, B., Sauer, B., Horák, P.: Tribological Investigation of K Type Worm Gear Drives.  

Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, No. 6. s. 233-252,  2012. 

[M2] Miltenović V., Banić M., Miltenović A.: Modern Approach for Load Capacity Calculation of 

Worm Gears; 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM CONSTUCTION, SHAPING, DESIGN - 

KOD 2012, Proceedings, Balatonfüred, Hungary, 24-26.05.2012, pp. 55 - 64. 

 [N1] Neupert, K.: Verschleißtragfähigkeit und Wirkungsgrad von Zylinder-Schneckengetrieben. 

Dissertation TU München, 1990. 

 [P1] Predki, W.: Hertzsche Drücke, Schmierspalthöhen und Wirkungsgrade von 

Schneckengetrieben. Dissertation Ruhr-Universität Bochum 1982. 
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 [S1]  Steingröver, K.: Untersuchungen zu Verschleiß, Verlustgrad und Fressen bei 

ZylinderSchnecken-getrieben. Dissertation TU München, 1993. 

 [S4] Stahl, K.,  Höhn, B.-R. Hermes, J.,  Monz, A.:  Pitting Resistance of Worm Gears: Advanced 

Model for Contact Pattern of Any Size, Position, Flank Type. Journal of GEAR 

TECHNOLOGY. s.44-49, 2012. 

 [S5]   Sigmund,W.,  Stemplinger, J.P.,  Otto, M.,  Stahl, K.: Simulating the wear behaviour of worm 

gears with local contact patterns. International Conference Gears. VDI-Society for Product and 

Process Design. Munich, Germany, VDI Berichte 2255.2 - pp.799-810. October 5th to 7th, 2015. 

 [W4] Weber, C.; Maushake, W.: Untersuchung von Zylinderschneckengetrieben mit rechtwinklig 

sich kreuzenden Achsen. Verlag Vieweg, Braunschweig, 1956. 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања 

Допринос решавању изучаваног предмета истраживања огледа се у следећем. 

 Развијен је програмски пакет за прорачун геометрије и носивости пужних парова. 

 Урађена су теоријска истраживања хабања и термичке стабилности пужних преносника.  

 Разрађен је и примењен поступак експерименталних истраживања радне температуре, 

губитака снаге, степена искоришћења и коефицијента трења пужног пара.   

 Разрађен је поступак нумеричке симулације генерисања топлоте код пужног преносника. 

 
 4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 

Очекивани научни и прагматични допринос дисертације огледа се у теоријском разматрању хабања 

и термичке стабилности, разрађеном поступку аналитичко-експерименталног и нумеричког  

истраживања релевантних параметара и брзом избору конструкционих параметара за оптимално 

искоришћење расположивог ресурса пужних преносника. 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

1) Објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала 
 

Детаљна анализа како на основу литературних извора тако и на основу сопствених истраживања 

кандидата показује да су истраживања везана за хабање, односно губитке енергије и степен 

искоришћења као и за термичку стабилност најважнији утицајни параметри са аспекта носивости и 

испуњења радне функције. Са друге стране процеси који се одвијају у пужном пару најбоље се могу 

сагледати у екстремним условима експлоатације, што је условило избор преносника са високом 

учестаношћу обртања са више нивоа оптерећења. Према томе избор подручја истраживања у 

дисертацији релевантан је како са аспекта значаја резултата истраживања, тако и са аспекта 

инжењерске праксе. 

 2) Дати кратак увид у примијењени метод истраживања при чему је важно оцијенити сљедеће: 

1) Да ли су примијењене методе истраживања адекватне, довољно тачне и савремене, имајући 
у виду достигнућа на том пољу у свјетским нивоима; 

 

У дисертацији су примењена теоријска истраживања, извршена анализа према најновијим 

светским подлогама, урађена експериментална истраживања, урађена нумеричка истраживања и 

између добијених истраживања успостављена одговарајућа корелација. Према томе примењене 

методе истраживања испуњавају напред наведене критеријуме. 

  
2) Да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве 
докторске тезе, ако јесте зашто; 
 

У односу на план истраживања није дошло до промена. 
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3) Да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, 
за поуздано истраживање; 
 

За спроведена истраживања добијени параметри су довољни, али за наведене правце даљих 
истраживања неопходно је добијање додатних параметара везаних за друге материјале пужног 
пара. 

 

4) Да ли је статистичка обрада података адекватна. 

 

Статистичка обрада података је адекватна. 

 

 

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 

 
Спроведена теоријска истраживања показују следеће: 

 Контакт подмазаних бокова зубаца пужа и пужног зупчаника треба разматрати као 
триболошки систем где делују већи број утицајних величина (оптерећење, клизање, ток 
кретања, брзина, температура, напрезање). 

 Процеси који се одвијају у овом трибосистему доводе до промене структуре система. 

 Код спрегнутих бокова пужног пара махом доминира абразивно хабање. 

 Између граничних стања пужног пара постоји међусобна зависност, што је нарочито 
изражено код хабања, питинга и радне температуре. 

 Утицај радне температуре на процесе који се одвијају током рада преносника је комплексан и 
веома значајан. 

 Анализа носивости 81 преносника показује највећа ограничења носивости везана за хабање 
бокова пужног пара, питинг и за термичку стабилност преносника. 

 
Спроведена експериментална истраживања показују следеће: 

 Са повећањем оптерећења расте укупни степен искоришћења преносника (  = 0,52 – 0,71) и 

степен искоришћења пужног пара ( z = 0,56 – 0,77). 

 Расподела укупне снаге која се од електромотора доводи у преносник: корисна снага на 
излазном вратилу 64%,  губици снаге у озубљењу 27% , губици снаге у лежајевима и 
заптивачима 9%. 

 Са порастом оптерећења опадају вредности коефицијента трења, тако да максимална 

вредност коефицијента трења износи  zm = 0,1  за  T2 = 10 Nm а минимална zm = 0,04 за 
T2 = 22 Nm. 

 Са порастом оптерећења, расту губици енергије а самим тим расте и радна температуре уља 
(код промене излазног обртног момента у границама T2 = 10 Nm до T2 = 22 Nm радна 
темпаратура уља мења у границама  ϑS = 71°C  до  ϑS = 85°C). 

 Постоји линеарна зависност између увећања температуре уља ϑS  и излазног обртног 
момента T2 . 

 Између измерених вредности пораста температуре уља ϑS  и укупних губитака снаге 
преносника PG  постоји линеарна зависност. 
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Спроведена нумеричка истраживања показују следеће: 

 Одвођење генерисане топлоте преносника у околну средину врши се преко релативно велике 
површине кућишта, а део и преко темеља. 

 Вредности симулиране температуре крећу се у дијапазону од 125,2°C до 59,93°C. 
Максимална температура у зони спрезања износи 125,2°C и представља тренутну 
температуру у тачки додира спрегнутих бокова, док је минимална температуре 59,93°C 
добијена је на кућишту преносника. 

 Температура масе зупца добијена термичком симулацијом износи ϑM = 92,31°C, а 
експериментално одређена температура масе зупца износи  ϑM = 89,45°C. Дакле постоји 
добра сагласност између експериментално и нумерички добијених вредности. 

Кандидат је објавио или су прихваћени за објављивање 7 радова који су директно везани са 

дисертацијом. Један рад објављен је у часопису са SCI листе.   Један рад је прихваћен за објављивање  

у часопису категорије М24. Пет радова објављено је у рецензираним зборницима радова и 

презентирано  на међународним конференцијама. Радови су у потпуности и делимично презентирани 

у дисертацији. 

Хронолошки списак радова из области дисертације: 

[1]. Miltenović,Đ., Banić, M. Miltenović, A.: Effect of Lubricants at Efficiency Coefficient of Worm 

Gear Transmitters. 6th International Sym. about Forming and Design in mechanical Engineering – 

KOD 2010. (ISBN 978-86-7892-278-7) Novi Sad, pp. 163-166. 29-30 September 2010.  

[2]. Miltenović A., Banić M., Mijajlović M., Miltenović Đ.: Tribological Aspects of Sintered Steel 

Gear in Application Worm - and - Gear Set; 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

TRIBOLOGY – SERBIATRIB 2013, Proceedings (ISBN 978-86-86663-98-6), Kragujevac, Serbia, 

15-17.05.2013, pp. 320 - 327. 

[3]. Miltenović Đ., Tica M., Miltenović A., Banić M., Živković S., Mišković Ž.: Pitting of Teeth Flanks 

of Crossed Helical Gears Made from Sintered Steel, Transactions of FAMENA XXXVIII-4. 

Faculty of mechanical engineering and naval architecture. Zagreb 2014, pp 77-88. UDC: 62- 

58:536.421.5:620.178. (часопис са SCI листе) 

[4]. Miltenović Đ., Tica M., Miltenović A., Banić M.: Load Capacity оf Worm Gears with Compact 
Design; 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN 

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY – 

DEMI 2015, Proceedings (ISBN 978-99938-39-53-8), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. 29-

30.05.2015, pp. 469 – 474. 

[5]. Miltenović A., Banić M., Miltenović Đ.:  Load capacity of cylindrical worm gears according to 

DIN 3996-2012. 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM CONSTUCTION MACHINE AND 

INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2016, Proceedings, 

Balatonfüred, Hungary, 9-12.06.2016, pp. 67 - 72. 

[6]. Miltenović Đ., Banić M., Miltenović A., Tica M.: Power Losses and Efficiency of Worm Gears in 

Extreme Operating Conditions. 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  

COMETa-2016 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“ 

Proceedings (ISBN 978-99976-623-7-8), East Sarajevo-Jahorina, RS, Bosnia and Herzegovina. 7-

9.12.2016, pp. 169 – 176. 

[7]. Miltenović A., Tica M., Banić M., Miltenović Đ.: Prediction of Temperature Distribution in 

Worm Gear Meshing; FACTA UNIVERSITATIS SERIES: MECHANICAL ENGINEERING 

(UDC 621.833.38:621.892), 2017, (рад прихваћен). 
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2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, 
упоређујући са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно 
критичности; 

 

Добијени резултати су прегледно и јасно приказани, са већим бројем графикона уз одговарајућа 

теоријска објашњења. Дати су и летаратурни извори других аутора, који потврђују ваљаност 

добијених резултата. 

 

 3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов 
теоријски и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу 
утврдити или назирати. 

Нова сазнања у истраживању везана су за: 

 Поступак избора конструкционих параметара преносника са најбољим искоришћењем 

њиховог расположивог ресурса. 

 Поступак аналитичко-експерименталног истраживања релевантних конструкционих 

параметара пужних преносника. 

 Поступак нумеричке симулације генерисања топлоте пужног преносника. 

Теоријски и практични допринос дисертације: 
 

 Извршена је детаљна анализа носивости репрезентативне фамилије пужних преносника за 

релевантна гранична стања. Приказана графичка интерпетација спроведене анализе и дате 

смернице за практичну примену пружа могућност избора конструкционих параметара 

преносника са најбољим искоришћењем њиховог расположивог ресурса.  

 На основу експерименталних истраживања степена искоришћења и термичке стабилности  

дат је поступак аналитичког одређивања корелационих зависности између конструкционих 

параметара пужних преносника и оптерећења (губици снаге релевантних елемената 

преносника, ток промене коефицијента трења пужног пара и ток промене пораста радне 

температуре уља). 

 Применом методе коначних елемената извршена је термичка симулација и добијена 

расподела температуре у преноснику и његовим елементима уз експерименталну 

верификацију добијених резултата.  

 Разрађен је комплетан поступак експериментално теоријског приступа, где су теоријска 

разматрања и експериментални резултати повезани са FEM термичком симулацијом. Овај 

поступак омогућује да се на основу експерименталним путем одређених губитака снаге и 

коефицијента трења одреди расподела температуре комплетног преносника.  

 Примена оваквог начина прорачуна је од значаја за инжењерску праксу јер пружа могућност 

добијања релевантних података о преноснику у фази конструисања за оптимално 

искоришћење њиховог расположивог ресурса. 

 
На основу спроведених истраживања кандидат је предложио следеће истраживачке задатке: 

 Спровођење дефинисаног поступка експериментално теоријских истраживања за ниже 

бројеве обртаја и мање преносне односе. 
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 Проширење (примена) поступка термичке симулације ради одређивања степена 

искоришћења и губитака снаге на основу термовизијских снимака. 

 Примена поступка термичке симулације ради добијања конструкције преносника са 

оптималним искоришћењем расположивог ресурса са аспекта носивости и радног века. 

 Одређивање удела генерисане топлоте у пужу и пужном зупчанику применом FEM термичке 

симулације (партиционисање топлоте пуж/пужни зупчаник). 

 

 
 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 
 

1) Навести најзначајније чињенице што тези даје научну вриједност, ако исте постоје дати 
позитивну вриједност самој тези; 

Аутор је најпре приказао значај истраживања у овој области, дао преглед досадашњих 

истраживања и идентификовао циљ истраживања. Затим је дао савремени приступ прорачуна 

геометрије и носивости пужних преносника и направио програм за прорачун геометрије и 

носивости преносника. Извршена је анализа носивости релевантних пужних преносника са 

аспекта инжењерске праксе, а резултати анализе приказани су на систематичан и јасан начин, 

коришћењем табела и дијаграма. Тумачење резултата је јасно и адекватно, с нагласком на делове 

који су од посебне важности. Приказана теоријска разматрања процеса у пужном пару су 

адекватна са јасним и недвосмисленим закључцима. Извршена су експериментална истраживања 

и одређен ток промене битних параметара са аспекта подручја истраживања. Спроведена 

нумеричка истраживања компатибилна су са експерименталним истраживањима.  

Резултати истраживања представљају теоријски и практични допринос идентификацији појаве 

граничних стања, најбољем искоришћењу расположивог ресурса, експерименталном одређивању 

релевантних конструкционих параметара и нумеричкој симулацији генерисања топлоте пужних 

преносника. Доминантну улогу за испуњење радне функције има термичка стабилност пужних 

преносника. Вискозност уља има велики утицај на процесе који се догађају у зони спрезања 

укључујући и губитке енергије. Губици енергије пак утичу на радну температуру уља, а од радне 

температуре опет зависи вискозност уља. Оптимално подмазивање може се обезбедити само у 

одговарајућем подручју радне температуре, док изван тог подручја може доћи до појаве 

нежељених процеса. Дакле оригиналан допринос дисертације састоји се у дефинисању поступка 

где је могуће у фази конструисања одредити расподелу температуре у преноснику и 

конструкционим мерама обезбедити његову термичку стабилност у експлаотационим условима. 

Дисертација садржи све битне елементе које захтевају савремена истраживања а то су теоријска 

истраживања, експериментална истраживања и нумеричка истраживања. Између ових 

истраживања уочава се јасна корелација како у погледу сагласности добијених резултата тако и у 

погледу изведених закључака. Наведена литература је коректно одабрана, што показује да аутор 

добро влада проблематиком истраживања.  

Кандидат је објавио или су прихваћени за објављивање укупно 7 радова који су директно везани 

са дисертацијом. Један од радова објављен је у међународном часопису са SCI листе,  где је 
кандидат први аутор.  

 

Комисија је мишљења да докторска дисертација представља вредан научни и практични допринос 

у области прорачуна и конструисања пужних преносника. 

 




