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На основу података КОЈ има располажемо достављамо следећи
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ИЗВЕШТАЈ

-

1.

G О L 2ohroд.

КРА ГУЈЕВАЦ
Научни приступ проблему предложеног нацрта докторске дисертације и проl(ена

нау чног доприноса крајњег исхода рада

У

предложеном

истраживања

нацрту

докторске

наводећи актуелности

дисертације
и

значај

кандидат

Је

образложио

предложене теме у

области

предмет
развоја и

карактеризациј е порозних структура од алуминиј ума.
Истраживање

посебно

с

на

пољу

аспекта

порозни х

практичне

структура ј е

примене

таквих

веома актуелна област истраживања,

структура.

Контролисана

порозност

материјала омогућава значајне предности у практичним применама, али је производња
таквих структура још увек суо чена са више изазова у односу на постизање дефинисане
порозности и структуре пора , као и жељених механичких карактеристика. Алуминијске

пене су постале предмет истраживања током последњих година због својих јединствених
физичких и механичких својстава у поређ ењу са пуним металним материјалима. Међутим,
постизање оптималног дизајна структуре према дефинисаним

захтевима представља

комплексан задатак.

Кандидат је предложио програм и страживања у наведеним областима који су у складу са
савремен им

н аучним

методама

истраживања.

Истраживачки

метод је

заснован

на

прикупљању квантитативних и квалитативних података, кроз теоријске, експерименталне
и

нумеричке

методе ,

кроз

си стематска

посматрања,

мерења

и

експерименте,

као

и

формулације, тестирања и постављања х ипотеза кој е се проверавају кроз све прикупљене
податке. Имајући у виду приказ проблема истраживања полаз не х ипотезе и предложене
научне методе истраживања, приказани нацрт докторске дисертациј е садржи све елементе

који су п отребни, да би се у изради докторске д исертациј е дао научни допринос, значајан

за даљи развој

научних истраживања у области развоја и карактеризације порозних

структура од алуминијума.

Веза са досадашњим истраживањима

Увидом у објављене радове у научним и струч ним часописима, као и радове објављене на
међ ународним

конференцијама

може

се

закључ ити

да је

кандидат В арун

Шарма

реализовао з начајна истраживања везана за развој и карактеризацију порозних структура
од

алуми нијума.

Рад

у

оквиру

ове

дисертације

омогућава

кандидату

да

оствари

континуитет у свом истраживачком рад у, ш то поред стручног ус авршавања кандидата има

за циљ и унапређење развоја и карактеризаuије порозних стуктура од алуминијума.

Предстојећа

истраживања кандидата настављају истраживања у

којима је кандидат

у чествовао до сада, према листи наведених радова, као и радове други х аутора, а ослањала

би се н а публиковане радове следећих

(Sharma, У.; Zivic, F .; Grujovic,

ayropa:
.; Babcsan, N.; Babcsan, Ј. 2019) 1 су се бавили

експерименталним и нумеричким истраживањем алуминијумских пена са затвореним

порама .

Анализирано

је

притисно

оптерећење

и

понашање

пене .

Ком пјутерска

томографија (ЦТ сни мци) тродимензионалне унутрашње структуре експерименталних
узорака примењена је за анал изу елемената за симулацију и креирање запреминског
модела.

(Sharma, У.; Grujovic, N.; Zivic, F.; Slavkovic , У . 20 19) 2 су проучавали примену Yoronoi
tessellation (УТ) методе у моделирању алуминијумске пене са отвореним порама. Коначни
елементи засн овани на УТ методи омогућавају креирање неправилних порозних структура
са отвореним порама, чиме је омогућено реалистично моделирање и симулација понашања
пороз не структуре с аспекта примењеног оптерећења. Анализирано ј е оптерећење на
при тисак.

(Shunmugasamy, У.С. ; Mansoor, В " 2018) су се у свом раду бавили утицајем порозности
на механичко понашање при прити ску код пене од алуминијума класе 6101. Анализирано
3

је

механичко

понашање

материјала

у

квазистатичким

условима

и

при

високим

деформацијам а, код ши роког распон а деформација. Резултати указују да се класичним
ваљањем може на једноставан начин утицати на структуру ливене порозне алуминијумске
пене, а тиме и на њено механичко понашање.
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(Sun, У.; Zhang, Х.; Shao, Z.; Li, Q.M., 20 17)4 су у овом раду представили корелацију
измеђ у стр уктуре на мезо нивоу и деформација, код порозних материјала са затвореним

порама. Тродимензи оналн а структура је креирана применом компјутерске томографије
код

алуминијумске

пене,

а

моделирање

вршено

методом

коначних

елемената.

Истраживање указује да је од суштинске важности одређивање локалних структурних

особина у појединим зонама пороз ног материјала , с аспекта стабил ности алуминијумске
пене при напрезању, јер одређуј у места иницијације пукотина .

(Zhang, Н.; Peng, У. ; Tian, G.; Wang, О.; Xie, Р . 20 17)5 се у свом раду бави методама
избора материјала уз поштовање аспекта одрживости, јер је такав приступ суштински
важан

за

саврем ену

одлучивању

индустрију.
који

(MCDM),

је

Примењен је вишекриткеријумски
примењен

као

одлучивања и процене. Комби н ацијом модела

осн ова

за

развој

модел

избора у

хибридног

модела

и

TOPSIS

MCDM, DEMATEL, ANP, GRA

вршен ј е избор оптималног одрживог материјала, с асп екта захтева производа.

2.

О бразложење

пр едмета,

метода

и

циља

који

у верљиво

упућуј у

да

је

пр едложен а тема од з н а ч аја за р азвој науке

Предмет. циљеви и хипотезе ове дисертаци ј е обухватају следеће
Предмет ове докторске ди сертациј е је истраживање могућности производње порозних
структура према претходно дефини саној пороз н ости , уз примену нумеричког моделирања
за дизајн геометрије, и одређи вање утицаја нивоа и облика порозности на механичке

карактери сти ке
алуминијума,

елемента,
односно

са

фокусом

систематско

на

металну

истраживање

пену

од

могућности

алуминијума

и

дефинисаног

легура
дизајна

алумин иј умске пене за структур н е примене, за практичну примену код елемената вагона.
Истраживачки рад има за циљ да се дефинише производна тех нологија алуминијумске
пене за структурне примен е, разв иј е нумерички модел за симулацију отворене и затворене
целуларне структуре од алуми ниј ума, да се експериментално проуче произведени узорци

за валидацију нумеричког модела и одабере најбољи материјал за специфичну реалну
примену код лаких вагона. Најважније предности примене алуминиј ума су његова мала

тежина и расп оложивост материј ала, као и цена и могућности рециклаже. Алуминијум се
не налази на листи дефицитарн и х материј ала коју је дефинисала Е вропска Комисија.
Докторски рад је део пројекта
Trainiпg

Network, EU

Horizoп

"SELECTА" у оквиру Marie Sklodowska-Curie Innovative
2020, и сходно фокусу пројекта базира се на одрживом и

еколошком приступу. Током из во ђења истраживачког рада узимај у се у обзир различити
економски, социјални и еколошк и аспекти.
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foam. Materials Science and Engineering 20 17, 688, 27-39.
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Генерални циљ истраживања ј е унапређење метода развој а и карактеризације порозних
структура од алуминијума, прим еном нумеричких модела који треба да подрже и скрате

време дизајнирања

дефинисаних

материјалних

структура

са

жељеним

карактеристикама, с аспекта финалне практичне примене (замена

механичким

пуних материјала

порозним структурама са фокусом на добијање елемената вагона са мањом тежином).
Истраживачки рад и ма за циљ да си мултаним експерим ентал ним и нумеричким методама

унапреди постојеће методе ди зајна порозних материјала, као и да анализира методе
структурн е карактеризације пороз них структура код кој их још увек нису дефи н исане
стандардне

методе

експерименталне

карактеризације

материј алне

структуре.

Циљ

истраживања је и да применом постојећих метода за избор материјала скрати време
експерим енталних истраживања за усвајање оптим алних материјала у практичној примени
код лаких вагона.

Основне хипотезе до кторске ди сертације које су постављене:

•

Различите производне технологије могу да се примене за производњу пена на бази

алуминијума
порозности

и
и

омогуће
жељене

варијације

геометрије

процесних
распореда

параметара

пора.

за

доб ијање

оптималне

Различити

процесни

параметри

омогућавају производњу затворене или отворене п орозности са разл ичитим обликом
геометриј е пора и варијацијом процесних параметара биће омогућено добијање оптималне

пороз ности и жељене геометриј е расп ореда п ора.

•

Разл ичите геометрије елемената у оквиру нумеричког моделирања порозних структура

дај у

одређене

сагласности

појединих

метода

ефикасно

дизај нирање

производњи.

са

структурног

Метода

реалним

геометриј ама

моделирања

материјалне

пороз н е

структуре,

Yoronoi Tessellation

структуре,

структуре

као

може

у

примене

и тиме омогућавају

иницијалне

омогућити

оквиру

фазе

ефикасно

у

њиховој

моделирање

неправилних пороз них структура на бази алуминиј ума са отвореним порама, приближно

.

.

геометр иј и реалних матер иј ала.

•

Постоји

директан

утицај

облика,

величине

и

дистрибуције

пора

на

механичке

карактеристике материјала, односно контролом по розности може се директно управљати

механичк им

особинама

финалн ог

елемента,

чиме

се

омогућава

ефикасни

дизајн

материјала при меном метода н умеричког модел ирања геометрије структуре и њеног
механичког пон ашања.

• Постојеће
њиховој

методе и збора материј ала омогућавај у поређење различитих материјала према

финалној

примени

у

реалној

пракси ,

као

и

према

жељеним

својствима,

омогућавајући тако одређивање оптималног материј ала за специфичне примене.

•

Постојеће

експерименталне

методе

омогућавају

прецизно

одређивање

структуре

материјала по запремини , као и механичких особина материјала, чиме је омогућена
валидација

развијеног

нумеричког

модела.

Развој

коr.шјутерске

томографије

(ЦТ

скенирање) омогућио је прецизну структурну карактер и зацију материјала по запремини,
без разарања узорака.

Методе истраживања

Истраживања

планирана

у

оквиру

докторске

дисертације

биће

теоријског,

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

• Експ ерименталне
• Нумеричко

методе

моделирање

• Статистичке

корелације

Ниво порозности , облик, велич ина и дистрибу ција празнина (пора, ћелија) унутар порозне
структуре имај у најз начајнији утицај на механичко понашање добијеног материјала.
Експериментална студија произ водног процеса за отворене и затворене порозне структуре
на

бази

алуминијума

ће

се

користити

за

производњу

различитих

узорака.

Експериментални узорци ће бити додатно подвргнути различитим анализама које се
односе на структурна, физичка и механичка свој ства, као и за поређење са нумеричким

моделима за

њихову

ALUINVENT у

валидациј у.

Из рада

узорака

већ је реализована

у

компанији

Мађарској.

Нумеричке методе и анализа су веома ефикасн и алати у дизајнирању материјала, његове
карактеризације

и

предвиђању

особина

при

функци онисању у планираном систему.

Њи хова прим е н а за п орозне структуре започела је у последњој деценији, али се још увек

развијају нумерички модели. Експерименталне технике ће се користити за одређивање
структурних својстава материјала, као што ј е компјутерска томо графија (ЦТ). ЦТ слике
добијене скен ирањем реалног експерименталног узорка користиће се за моделирање
коначним елеменатима (ФЕМ) пороз не структуре на бази алум инијума, са затвореним
порама. Нумеричко моделирање користиће се и за моделирање неправилних порозних
структура са отвореним

порама, слиqно као права геометрија структуре материјала

направљеног од легура на бази алуминијума. Метода

Voronoi Tessellation

(УТ) омогућава

различите вариЈаUИЈе распореда ш у пљ ина , дебљине ћелијског зида, нивоа порозности и
густине.

Експериментално

испитивање

механичких

својстава

материјала

ће

пружити

експерименталне податке. Нумерички резултати ће се упоредити са експериментално
добијеним резултатима за напоне и деформа ције и анализирати. Триболошко понашање
развијених материјала пружиће у вид у механизме хабања и утицаје хабања који ће
одредити

његово

Експериментал на

понашање

студија

у

симулираним

ће

такође

условима

сличним

омогућити

стварним

дефинисање

прим енама.

оптималних

експерименталних метода за карактеризацију пороз не структуре алуминијумске пене.
Методе карактеризације макро и микро п орозних структура су још увек у фази развоја, а
п осеб но на нано и микро нивоима , услед утицаја порозности на локалне пој аве у
ограниченим запреминским зонама који значајно утичу на резултате мерења и њихову
поузданост и поновљ ивост.

-

----- - - - - - ---- -

На основу нумеричких и експерименталних резултата примениће се методе избора
материјала за специфичне примене, за различите материјале базиране на алуминијуму.
Користиће

се

вишекритеријумски

алати

за доношење

одлука

(MCDM)

како

би

се

омогућио избор оптималног материјала и његове структуре за специфичну примену.

Користиће

се

статистичке

корелације

применом

VIKOR, PROMETHEE, TOPSIS

и

пондерских метода процене производа како би се указало на могућност примене порозних

материјала на бази алумин ијума као материјала за смањење тежине вагона, односно
израде појединих елемената вагона од лакших материјала.

Оквирни садржај докторске дисертаци ј е

3.
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Увод

2.
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3.

Експериментално испитивање

4.

Избор материјала за лаке вагоне

5.

Анализа резултата

6.

Закључна разматрања

7.

Литература

Об разложење теме за израду докторске д исертације које омогућава закључак да
ј е у питању оригинална идеја или ори гиналан начин анализирања проблема

На основу пријаве теме докторске дисертације Комисија закључуј е да постоји потреба за
развојем и карактеризацијом порозних структура од алуминијума, чиме ће се унапредити
могућности дефинисаног дизај на алуминијумске пене за структурне примене. Значајан

научни допринос се огледа у практичној

примени истраживачких резултата, ј ер ј е

докторска дисертација усмерена на реалну примену развијених материјала код елемената
вагона.

Комисија закључује да Је предложена тема докторске дисертациј е, са образложеним
предметом и циљевима рада, научним допринос и ма и очекиваним резултатима, насталим
досада шњим

самосталним

истраживањима

и

детаљном

радова у научном и стручном см и слу , оригинална и деЈа.

анализом

доступни х

научних

4.

Ускл ађ еност дефинициј е предм ета

и страживања,

основних

појмова ,

предложене

хипотезе, изво ра података, метода анализ е са критеријумима науке уз поштовање

нау чних принципа у изради коначн е в ерзиј е докторске дисертације

Кандидат Варун Шарма ће у СВОЈОЈ дисертацији обухватити све елементе савременог
научно-истраживачког начина рада поштујући основне критеријуме науке и научних
циљева и метода анализе, имплементацијом постојећих и развијањем оригиналних идеј а
научног истраживањ а.

У достављеној
области,

пријави теме,

која је

кандидат се служи о одговарајућом терминологијом из

предмет рада.

Дефиниција

п редмета

истраживања је

усклађена са

основним појмовима, предложеним хипотезама и методама истраживања. Кандидат је
показао способност да реализује производњу узорака алуминијумских пена, као и да може
да планира и реализује нумеричке симулације и експерименте уз коришћење савремене

мерне опреме и селекцију и анализу литературних извора.
Циљеви истраживања су проистекли из уочене неистражености тачне корелације између
структурних и физичких карактеристика пороз них структура алуминијума и финалних
механичких

карактеристика,

као

и

недо вољне

истражености

утицаја

процесних

параметара у производњи порозних струкутра на финалне функционалне карактеристике

елемента. Циљеви су дефинисани

и према реалној индустријској

потреби за лаким

структурним материјалима.

С обзиром да ће кандидат користити савремену опрему за експериментална истраживања
и креирати нове нумеричке моделе симулације порозних структура, добијени резултати ће

представљати оригиналан допринос истраживачкој области.

5.

Пр егл ед нау чно-истраживачког рада кандидата

Кратка б иографија кандидата

Варун Шарма је средњошколско образовање стекао у Индији
основне студије на Машинском факултету

2006. године. Завршио је
Punjab Techn ical University, Jalandhar (Индија)

од

2006-20 1О. Током основних студија , 6 месеци био је на обавезној пракси у индустриј и у
компанији ТА ТА Steel (бивши Bhushan Power and Steel Limited, Индија), у оквиру

одељења за топло и хладно ваљање. Након завр шених основних студија, радио је као
инжењер машинства у Индијској служби војне технике у оквиру

Nitasha Constructions

у

постројењу за пречишћавање воде.

2011. године уписао је Мастер студије на Ернст Абе Универзитету примењених наука
(Ernst АЬЬе University of applied science, Scientific Instrumentation), Јена, Немачка. Током
мастер студија провео је шестомесечно истраживачко стажирање у ТАТА Steel

(Холандија) од јула

2013.

до децембра

20 13.

Тема практичног мастер рада била је

"Распрострањеност величине поре и ефекта инфилтрације врућег метала на ватросталну
циглу у високој пећи" и реализована је у окв иру заједни чког пројекта између RНI АО и
Универзитета Леобен

Аустрија, од јануара

године. Примао је

израде мастер рада. Задатак рада је био

(University of Leoben),
OEAD сти п ендију током

2014.

до јуна

2014.

експериментално тестирање и FEМ/FEA анализа како би се утврдио утицај облика узорка
на понашање узорка под притиском приликом испитивања на хладно. Мастер студије
завршио је у јулу
Од октоб ра

2014.

2015.

године, са просечном оценом

до октобра

2018.

2.2.

године, радио ј е на Факултету инжењерских наука

Ун и верз итета у Крагујевцу, као истраживач у оквиру

SELECTA

пројекта, грант бр.

642642

- SELECTA - H2020-MS CA-IТN-2014 , који ј е финансиран од стране Европске комисије из
програма Horizon 2020, фондације Marie Sklodowska-Curie. Докторске академске студије
(ДАС) је уписао школске 20 15116. године на Факултету инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу. Успешно је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом.
Део експериментални х испитивања и прои з водње узорака, реализована су код партнера из

индустрије

-

компан ија

ALUINVENT,

Мађарска. У склопу реализованих активности

прикупљена је литература и реализован је део истражи вања из области теме докторске
дисертације, на основу којих су п убликовани радов и .
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