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1. Нау чни пр11сту п проблему предложе н ог нацрта докторске д исертациЏ IИдlp,llQ!tl} АЦ
научног допр1шоса крајњег исхода рада

У

п редложеном

нацрту

докторске

дисерта циј е

кандидат

је

образл ожио

предмет

истраживања наводећи актуелности и зн ачај предложене теме у области оптимизације
процеса и параметара производње порозн их структура адитивним технологијама.

Генерални циљ истраживања је у напређење производње п ороз них структура применом
адитивних технологија и метода оптимизације утицајних параметара за добијање жељене

структуре материјала с аспекта њ ихових механичких карактеристика. Оптимизациј ом
п роцеса и параметара м оже се постићи боља димензиона тачност материјал не структуре
израђене адитивним технологијама, чиме се могу унапредити и физичке, структурн е и
механичке карактеристике које су блиско повезане са дизајном порозности. Истраживање
је усмерено на практи ч ну примену адитивн о произведених порозних структура код две
врсте реалних елемената система:

елементи вагона и

1.

2.

биомедицински скафолди у

инжењерсТВ) ткива.

Производња порозних структура материјала применом адитивних техноло гија је веома
а ктуел на област и страживања, посебно с аспекта практичне примене таквих структура.

Контролисана

порозност

материјала

омогућава

зна чајне

предности

у

практичним

применама, али је производња таквих структура ј ош увек суочена са више изазова у
односу

на

постизање

дефиниса не

порозности

и

структуре

пора,

као

и

жељених

механичких карактер истика. Адитивне технологије су добиле на важности уп раво због
чињенице

да

могу

да

произведу

сложене

и

комплексне

геометрије

материјалних

структура. Међутим, постизање димензионе тачности финално израђене структуре према

дефинисаним захтев има представља ком плексан задатак, посебно с аспекта микро и нан о

год.

тачности димензија. Такође, физичке, стру ктурне и механич ке особине ЗД штампаних

објеката још увек нису довољно проучене, као и с веобухватни утицај улаз ни х параметара
процеса штампе. Оптими зација процеса и параметара адитивне технологије, с аспекта
постизања захтева них особина израђеног елемента м оже да унапреди процес производње
пороз них структура материј ала.

Кандидат је предложио програм истраживања у н аведеним областима који су у складу са
са времени м

н аучним

методама

и страживања.

И страживачки

метод је

зас нован

на

прикупљању квантитативних и квалитативних података, кроз теоријске, екс перим ентал не
и

н умеричке

методе,

кр оз

с и стематска

п осматрања,

ме рењ а

и

експе римен те,

као

и

формулације, тестирања и поста вљања хип отеза које се проверавају кроз све при купље не
податке . Имајућ и у виду при каз проблема истраживања, полазне хип отезе и предложене
научне м етоде истраживања , приказани нацрт докторске дисертациј е садржи све елементе

који су п отреб ни, да би се у изради докторске дисертације дао научни допринос, з начајан
за

даљи

развој

научн и х

истраживања

у

области

производње

пороз них

структура

пр и меном адитивн их технологија .

Веза са досадаш њи м истраж и вањима
Увидом у обја вљене радове у научним и стручним часописима, као и радове објављен е на

међународни м конференцијама м оже се за кључити да је кандидат Ни кола Палић радио
истражива ња везана за развој и примену адитивних технологија као и испитивање
карактеристика порозних структура. Рад у оквиру ове дисертације омогућава кандидату
да оствари

к о нти н у итет у сво м

истраживачком

раду, што поред ст руч н ог усавршавања

кандидата има за циљ и унапређење процеса и параметара при изради п орозни х структура
адитивни м тех н ологиј ама, са циљем прим ене у реалној производњи.
Предстојећа
у ч ествова о

истраживања
до

сада,

према

кандидата
л исти

н астављај у истраживања у

н аведених

радова,

као

и

којима ј е кандидат

радове

друг и х

аутора,

а

ослањала би се на п убл иковане радове следећих аутора:

(F. Zivic, N. Grujovic, S. Mitrovic, О. Adamovic, У. Petrovic, А. Radovanovic, S. f)uric, N.
Palic, 20 16) 1 су се у свом раду бавил и прегледом различитих аспеката увођења
п ороз н ости у ос н ов ни б и ом атеријал и утицајем п ороз ности на различите карактери стике
материј ала, посебно трење и адхез иј у. Дате су тех ни ке за производњу контролисаних и
н асум ични х п орозни х п овр шинских слојева. Утицај порозности на адхезију и трење

представљен је кроз неколико постојећих е ксперименталних резултата .

(N. Grujovic, F. Zivic, М. Schnabelrauch, Т. Walter, R. Wyrwa, N. Palic, L. Ocokoljic, 2018)

2

су се у свом раду бав или двема технологиј ама електрос п инин га: растапањем материјала у
прил а гођен ој млаз н ој глави

- прилагођеном FDM

технологиј ом

30

штампе и стандардним

електрос пинингом раствора, који има за циљ израду б иоскафолда за инжењеринг ткива.

F. Zivic, . Grujovic, S. Mitrovic, D. Adaпюvic, V. Petrovic, А. Radovaпovic, S. Duric апd '. PaliC: Frictio11 апd Adhesion in
PorOLJS Biomateria\ Stгucture, Тribol ogy in lndustry, Уо\. 38, No. 3, 20 16, рр . 361-370, ISSN 0354-8996
2
N. Grujovic, F. Zivic. М. Schпabe\ rauch, Т. Wa\ter, R. Wyr'va, . Palic and L. Ocokoljic: Customization of Electгospinning
for Tissue Engineering, Facta Universitatis, Series: M ec\i aпi cal E11gineeri11g, Уо\ 16, No. 3, 20 18, рр. 321-335, DOI
10.22 190/FUM Е l 80823032G, ISSN: 0354-2025
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Упоређени

су

узор ци

доб ијени

прим еном

две

разл ичите

адитивн е

технологије.

Анализиран је ути цај улазних параметара процеса на дебљину влакана код добијених
узорака. Анали зиран је и утицај врсте колектора н а својства израђен их узора ка .

(N. Volpato, Т. Т. Zaпono, 20 18) су се у свом раду бавили утицајем промена у редоследу
3

н а н ошења материјала, варијације дим ен зиј а и вре мена израде узорака произведених З D
штамп ом, на механ ичке карактеристике узорака. Ради п ровере утицаја ових параметара,
вршен је експеримент нано шења слој ева штампе, уз имајући у обзир различите параметре
н а н ошења,

са

и

без

оптимизације.

Тестов и ма

затезања

и

савиј ања

у

три

тачке

експерименталн о су а н ализирана својства материјала.

(А . Е. Jakus,

. R. Gei seпdorfer, Р. L . Lewis апd R. N. Shah, 20 18)4 су у о вом раду

представил и могућ н ост комбинациј е ЗД штампе са процесом површинске модификације
та нком превлаком са циљем доб ијања деф иниса не пороз н ости у распо ну,

66.6-94.4%,

са

одговарајућ им меха нич ким карактер и стика ма код п ол имерн ог материјала. Резултати су

п оказали да

високо

пороз не структуре пром ов иш у адхезију ћел ија,

њихов

раст и

одрживост, па су такве структуре п огодне за израду б и оскафолда у инжењерингу ткива.
П оказали су и да се такав процес производње контролиса них порозних структура може
еф и касн о применити и за металне и керамичке материјале.

(F. Garcia-Moreпo, 2016) 5 се у свом раду бави прегледом технологија производње,
својстава и индустријске примене металн их пена. Класифи коване су најрелевантније
прои звод не тех н оло гиј е и методе. Дат је преглед најзначајнијих својстава, са посебним
фокусом на механ ич ке и функционалне карактеристике, ал и такође узимај ући у обзир и

трошкове производње. Н а крају је представљен приказ могући х прим ена који указује на
значај и страж и вања с асп екта реалне прим ен е.

2.

Образложење

предмета ,

метода

циља

11

који

у верљиво

у пућују

да

је

предложена тема од з начаја за раз вој науке
Предмет, циљеви и хип отезе ове дисертациј е обухвата ј у следеће

Предмет

ове

технологија

на

докторске
ф иналн е

дисертациј е

је

карактеристике

утицај
п ороз них

про цесних

параметара

структура ,

односн о

адитивних
с и стематско

истраживање могућности оптимизациј е процеса адитивних технологија код производње

пороз ни х структура са деф инисаном
примен у

код

две

врсте

реалних

п орозношћу и структуром
елемената

с истема:

l.

п ора, за практи чну

елементи

вагона

и

2.

биомедицински скафолди у инжењерству ткива.
И страживачки рад им а за циљ да утврди

корелације између процесних парам етара

адити вне технологије (улаз них мерних величина) и финалних карактеристика штампаног

материј ала и структу ре ( излаз не мерн е вел ичине), као и најутицај ниј е п араметре про цеса
за добијање жељен е структуре матер ијала, посеб н о с аспекта нано и микро геометријски х
3
• Volpaю and Т. Т. Zanotto: Analysis of depositio11 scqucncc in tool-patl1 optimization fог lo\v-cost material extrusion
additi\ с manufacturi11g. Тhс lnten1ational Joumal of Advanced Manufacl\lri11g Tech11ology, 20 18.
" А. Е. Jakus, . R. Geisendorfer, Р. L. Le\vis and R. N. Shah: ЗD-printing porosity: А ПС\У арргоасh to creating elevated
poгosity materials and structures, Acta Biomaterialia vol. 72, 94-109, 20 18.
5
F. Garcia-Moreno: Commercial Applications of Metal Foams: Their Propenies and Production. Materials, 9, 85, 2016.

карактеристика финалне структуре. С и стематска идентификација процесних параметара и
њиховог

утицаја

на

финал не

карактеристике

м атеријала

омогућиће

истраживање

о птимизације процеса и релевантни х пара метара с асп екта ресурса и финалног квалитета
прои зведе ног

елемента,

применом

н умеричких

метода

о птимизациј е .

Оптимизација

про цеса и п а рамета ра ћ е б ити усмерена на две области практичне приме не адитивних

тех н ологиј а : елеме нти вагона и биоскафолди, са деф ини саном п ороз н ошћ у и структуром
п ора. И стражи ва чки рад има за циљ да проучи две врсте адитивни х технологија: ЗД

ш тампу и електрос пинин г за пол и мерне материјале,

као и њихову комбинацију са

ласе рском

нано

модификациј ом

п овршине

за

доб ијање

и

микро-структурирани х

контактних површ ин а.

У циљу раз воја нуме ри чког модела за оптим изациј у процеса адитивне производње с
аспекта

улазн их

параметара, одн осн о оптимизова но г дизај на

порозне

структуре са

жељеним механи чким особи нама и унапређеном димензио н ом тачности ЗД штампе,
уведен е су следеће претп оставке :
Разл ичите методе о птимизације м огу да обезбеде модел ирање процеса адитивне
тех нологије и ти ме омогуће у напређену контролу процеса штампе за п ости зање

дефинисане

структуре

материјала.

Постој и

велики

број

могућих

варијација

улазн их вел ичин а у процес ЗД штампе елемента и нум ер ичке методе оптимизације
могу

еф икас но

да

укажу

на

оптималан

сет

п араметара

с

аспекта жељен их

карактеристика и крајње апликације материјала и тиме значајно скрате време и
ангажовање ресурса (материјала, енергије и рада уређаја) у односу на класичне
методе екс периментал ни х проба .

Улазни параметри адитивне техн ологије суштински одређују димензиону тачност,
структурне и механичке особине и зрађеног објекта, односно обл ик и величин у
резултуј ући х

макро,

Успостављањем

микро

и

н ан о

порозности

корелациј е измеђ у улазни х

код

креираног

елемента.

п араметара процеса и

финалних

карактеристика елемента могу се деф инисати методе за про цену механичких
особина финал них структура у зависности од утицајних улазних параметара

адитив н е техн олог иј е .
П обољшање дим ензионе тачн ости и мањи ниво грешака израђених елемената,
може се

постићи

израђен и х

о птимизациј ом

елем ен ата

у

односу

на

п араметара

адитивне

пројектова ни

дизајн

технологије.

Тачност

ди ректно зависи

од

геом етријског модела елемената и усвојених режима адитивне технологије, па се
претп оставља да ћ е оптимизација процеса омогућити нај боља решења.
Н ано и микро структуре матер ијала могу се креирати адитивни м технологијама, а
претпоставка ј е да се оптимизациј ом

про цеса и комб инацијом са ласерским

модификацијама материјала м огу постићи тачно дефинисане димензионе тачности
на нан о и микро нивоу .

П остој и директан утицај обл ика, вел ичине и дистри буције пора на механичке
карактеристике

мате риј ала,

односн о контролом

пороз н ости

може се директно

управљати механичким особ инама финалног елемента, чиме се омогућава да једна
иста

врста

материјала

има

примену

у

различ итим

областима.

Биоскафолди

захтевају нано и микро пороз ност већег за преминског удела, док је за одређене
елементе вагона довољна макро п орозност с ред њег до нижег за преминског удела.

На такав начин, контролисаном структуром материјала, једна иста врста полимера
може бити примењена у две потпуно различите области, само са изме нама у
производном пр о цесу .

Методе истраживања

Истраживања

планирана

у

окви ру

докторске

дисертације

биће

теоријског,

експерименталног и нумеричког карактера. Методе које ће се у раду користити су:

-

Експер им е нтал не методе
Нумеричко моделирање
Статистичке корелације

Процесни параметри адитивне технологије имају пресудни утицај на димензиону тачност
планираних материјал ни х структура. Поред тога, материјалне карактеристике суштински
одређују термо-меха ничка напрезања у материјалу током штам пе и тиме додатно ути чу
на димензион у тачност, као и механичке особине финалног објекта. Корелација улазних
параметара са финалн им карактеристикама штампаног објекта је потврђена и теоријски и
у

пракси,

али

математички

није детерминистички

алгоритми

који

постоје

одређена.

Нумеричке

представљају

методе

ефикасан

алат

оптимизације
којим

се

и

могу

симулирати различите комбинације и варијације параметара и одређивати корелација
измеђ у улазних поставки и финалног резултата. Тиме ће се добити одређе ни мањи број
препоручених

комбинација с аспекта добијања жељених структурних и механичких

особина узорака.

Користиће се вишекритеријумски алати

и

стати стичке

корелације

различитим

адитивним

примен ом различитих метода процене.

Екс п ериментал н е

методе

ће

укључивати

и зраду

узорака

технологијама (ФДМ, СЛА, електроспининг) . Експериментално испитивање механичких

својстава материјала реализоваће се на савременим уређајима за механичка и спитивања
(п ри нормалним и п ов иш еним температурама) . Нумерички резултати ће се упоредити са
екс п ериментално доб ијеним резултатима за напоне и деформације и анализирати. За
структурну карактеризацију и анализу димензионе тачности експерименталних узорака,
примениће се савремене методе и уређаји као што су ЦТ скенирање, СЕМ и АФМ

микроскопија. Димензион а анализа узорака ће омогућити дефи нисање препорука за
улазне и процесне параметре адитивне технологије.
Материјали и структуре који се истражују биће триболошки тестирани на микро и нано
нивоу, чиме ће се доб ити увид у механизме хабања у симулираним условима сличним
реално функционал ном окружењу. Површинске карактеристике узорака су веома значајне
јер суштински одређују механи чко понашање материјала у условима контакта, што код
порозних

структура

дефини сане

нано

и

предста вља
микро

сложен

структури ране

задатак.

Посебно

површине,

је

што такође

з начајно

добијање

представља

веома

комплексан задатак. Експ ериментал н о ће се применити ласерска модификација површине

код штампаних елеме ната и анализирати могућности доб ијања предефин исаних нано и
микро површинских облика и какав утицај на финални резултат имају улазни параметри
адитивне технологиј е.

Сви експериментални узорци биће међусобно упоређивани са циљем добијања најбољих
структура с аспекта области практичне примене . Експериментална студија ће омогућити

валидацију и уна пређење о птими за ционог модела тестирањем структура произведених
према п араметрима процеса доб ијеним оптимизационим моделом. На основу нумеричких
и

експериментал ни х

резултата

проучаваће

се

методе

оптимизације

за

специфичне

примен е.

Оквирни садржај до кторске дисертације
Кандидат је планирао да докторска дисертација буде реализована кроз седам поглавља:

1.

Увод

2.

Теоријска разматрања

2.1.
2.2.
2.3.

3.

Материјали
Адитивне техн оло гије
Методе оптимизације

3.

Оптимизација процеса адитивних технологија

4.

Експериментална валидација

5.

Анализа резултата

6.

Закључна разматрања

7.

Литература

Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак да
је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема

На основу пријаве теме докторске дисертације Комисија закључује да постоји потреба за
оптимизацијом

про цеса

адитив них

технол огија,

елемената,

као

и

и

параметара

што

ће

производње

обезбедити

порозних

унапређене

структура

применом

карактеристике

израђених

прилагођава ње порозне структуре с аспекта жељених механи чки х

особина. Докторска дисертација је усмерена на елементе у реалн ој примени у две области

(б и оскафолди и елементи вагона), при чему ће оп тимизацијом процеса и параметара
материјална структура једне исте врсте материјала бити прилагођена за специфичну
примен у, што чини значајан научни доп ринос.
Комисија закључује да је предложен а тема докторске дисертације, са образложеним
предметом и циљевима рада , нау чним доприносима и очекиваним резултатима , насталим
досада шњи м

самосталним

истраж ивањима

и

детаљном

радова у научном и стручном смислу, оригинална идеја.

анализом

доступних

научних

4.

Ускл ађен ост дефинициј е предмета истраживања, основних

појмова, предложене

хипотезе, извора података, м етода анализе са критеријумима науке уз поштовање
нау•1 н•tх принцип а у из ради коначне верзиј е до"'lо рске дисерта циј е

Кандидат Никола Палић ће у својој ди сертацији обухватити све елементе савременог
научно-и страж ива ч ког начин а рада поштуј ући основне критериј уме науке и научних
циљева и метода анализе, имплементациј ом постојећих и развијањем оригиналних идеја
на у чн о г и страж ивања.

У доставље н ој
обл асти.

пријави теме, кандидат се служио одговарајућом терминологијом

која је

предмет рада. Дефиниција предмета

из

истраживања је усклађена са

основним појмовима, предложеним хипотезама и методама истраживања. Кандидат је
показао

израз иту

способн ост да

планира

и

реализује експерименте

уз

коришћење

савремене м е рне опреме и селекциј у и ан ализу л итературни х извора.
Циљеви истраж ивања су про истекл и из за пажени х недостатака код примене адитивних

техн ологиј а код реалних производа (димензиона тачност, облик, ниво и расподела
порозности), однос но п остојања потребе за оптимизованим дизајном пороз не структуре и

релевантне адитивне технологије и површинских модификација применом ласерски х
технологија,

с

аспекта

реал иза ције

дефинисаних

макро,

микро

и

нано

величина

порозн ости и по врши нских обл ика.
С обз и ром да ће кандидат користити савремену о прем у за експер и ментална истраживања
и креирати н ове аналитичке и н умерич ке модел е симулације, добијени резултати ће
предста вљати о ри ги н алан допринос истраживачкој области.

5.

Преглед научн о- истражива чког рада канд идата

Кратка би ографија канд11дата

Завр шио ј е основ н у ш колу "Миодраг Ч ајетинац Чајка" у Трстенику, а након тога
Гимн азиј у " В ук Караџић" у Трстенику, природно-математички смер.
Школске

20 12/20 13.

године уписао је Факултет инже њерски х наука у Крагујевцу, смер

војно индустријско инжењерство. Осн овне и Масте р академске студије завршио је
године на модулу вој н оиндустријско и нжењерство, са просечном оце ном

39/ 1ОО).

8,39

2017.

(осам и

Дипломски рад из предмета Мерење контрола и квалитет "Мерење величине

честица код

прашкастих материјала:

Кон струкционо

решење уређаја за сепарацију

просејавањем '', под менторством проф. др Богдана Васиљевића, одбранио је са оценом
Мастер

рад

из

предмета

На предна

анализа

и

компјутерска

FEM
1О .

"Оптимизацио ни процес у идентификацији параметара
проф. др Мирослава Живко вића, одбрани о је са оценом

До кторске академске студиј е (ДАС) уписао је школске

симулација

1О.

система

модела", под менторством

201 7/ 18.

године на студијском

програму Машинско ин жењерство, на катедри за Про изводно машинство. Током прве две

године ДАС успешно је п оложио све и спите предв иђене наставним планом и програм ом
са просечном

о ценом

9,5.

У склопу реализованих активности

прикупио је обимну

литературу и реализовао већи број екс пер и мената и з н ач ајне истраживачке актив ности из

области теме докторске дисертације, на основу којих су публиковани радови.
Досадаш њи науч н о-истражи вачки рад и интересовања кандидат је усмери о на област
адити вн и х

тех н ологиј а,

односно

адити вне

производње,

техн ологија у експанзи вном развоју. У јануару
звање истраживач -прип равник на период од

20 18.

3 године

као

нових

производни х

године и заб ран ј е у истражи вачко
н а Факултету инжењерских наука у

Крагујевцу . Познаје рад на уређајима за брзе производне технологије као што су ЗД
ш там п ачи, уређаји за електросп и нин г и уређаји за ласерско сечење.
У свом рад} користи већи број софтвера, пре свега за геометријско моделирање делова и

склоп ова, кинематску ан ализу, структур ну анал изу. Од п рограма које користи зап ажено ј е
ње гово поз навање про грама СА ТЈ А и
за коришћење п ро грам а

Као

CREO Parametric, а такође поседује потребна знања
1 VENTOR, FEMAP, CorelDRAW, Photoshop и З DS М ах.

истраживач- п рип рав н ик,

од ј а нуара

20 18.

године

ан гажован

је

на

научно

истраживачком пројекту ресорног м ини старства 111 4 1 О 1 7 , В иртуел ни ко шта но зглобни
с истем човека и њего ва примена у п реткл ин ичкој и кл иничкој пракси .
Учествује у реализацији

наставе (лабораторијске и аудиторне вежбе) на Факултету

и нжењерских наука Ун иверзитета у Кра гујевцу, на п редметима: Мерење и у прављање,
Брза израда прототи пова и Мерење, ко нтрола и квалитет.

Нау•11ю- истражива чки рад
Као аутор или коаутор до сада је објави о

7

н аучн их и струч н их радо ва у домаћим и

међународним часоп исима, као и на међународним скуп ови ма.

Списак објављених радова:
М24 (Рад у националном часопису међународног зна•1аја)

1. F. Zivic, . Grujovic, S. Mitrov ic, О . Adamovic, V. Petrovic, А. Radovanovic, S. Duric and N.
Palic: Friction and Adhesion 1n Porous Biomaterial Structure, Tribology in Industry, Vol. 38,
о. 3, 2016, рр . 361-370, ISSN 0354-8996
2.
. Grujovic, F. Zivic, М. Schnabelrauch, Т. Walter, R. Wyrwa, N. Palic and L. Ocokolj ic:
Custom ization of Electrospinning for Tissue Engineering, Facta Universitatis, Series:
Mechanical Engineering, Vol 16, No. 3, 20 18, рр. 321 -335, 0 01 1 0.22190/FVМE 180823032G,
1 SN: 0354-2025

МЗЗ (Саопштење са међународ но г скупа штампано у целини)

1. N. Palic, V. Sharma, N. Grujovic, S. Mitrovic and F. Zivic: Friction Factor of the Fluid Flow
Through Porous Medi a, SerЬiatrib ' 17, 15tl1 lnternational Conference of Tribology, Kragujevac,
erЬia, 17 - 19 Мау 20 17" рр. 42-50, ISBN 978-86-6335-041 -0
2. . Pa lic, V. harma, F. Zivic, . Mitrovic and N. Grujovic: TriЬology Study of AluminumBased Foam, ММА 20 18 F l exiЬile Tehnologies, l З th lnternational Scientific Conference, Novi
ad, SerЬia, eptember 28 - 29, 2018" рр. 149- 152, ISB 978-86-6022-094-5

3. V. Sharma. . Palic, F. Zivic and . Grujovic: Production of Metallic Foam and its Mechanical
Properties, ICPE-S 2018, 37th International Conference оп Production Engineering,
Kragujevac, Serbia, 25 - 26. October 20 18., рр . 302-306, ISBN 978-86-6335-057-1
4. V. Slavkovic, N. Palic, У. harma, N. Grujovic and F. Zivic: Mori-Tanaka Method in
Characterisation of Composite Structures, SerЬi atriЬ ' 19, l 6th International Conference of
Tr·ibology, Kragujevac, SerЬia, 15 - 17 Мау 2019., рр . 84-89, ISSN 2620-2832

М34 (Сао пштење са међу народног скупа шта мпано у изводу)

1. N. PaliC, V. Slavkovic, Z. Jovanovic, F. Zivic and . Grujovic: Mechanical Behaviour of Small
Load Bearing Structures Fabricated Ьу ЗО Printing, 9th Intemational Scientific Conference IRMES 2019, Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac,
SerЬia, September 5-7, 20 19, ISBN 978-86-6335-06 1-8
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