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Одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду бр. 
1830/2 од 29.08.2016. године именован сaм за једног од рецензената техничког 
решења „Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 уз додатак 
наночестица SiC или Al2О3 комбинацијом механичког легирања и компокастинг 
поступка“ аутора: др Биљана Бобић, научни сарадник; др Александар Венцл, ванредни 
професор; др Мирослав Бабић, редовни професор; др Јована Ружић, научни сарадник; 
др Боре Јегдић, виши научни сарадник; и др Илија Бобић, научни саветник. На основу 
предлога овог техничког решења достављам следећу 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј У  
 
 
Техничко решење „Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 уз 
додатак наночестица SiC или Al2О3 комбинацијом механичког легирања и компокастинг 
поступка“, реализовано 2016. године, приказано je на 10 страница формата А4, писаних 
фонтом величине 12 pt, „single“ проредом, садржи 5 слика и нема табела. Техничко 
решење припада областима/научним дисциплинама: Материјали; Машинство; 
Ливарство. 
 
Техничко решење је реализовано у оквиру рада нa пројекту: ТР 35021 „Развој 
триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих 
композита“. Примена предложеног техничког решења очекивана je у предузећу „RAR 
d.o.o.“, Земун (домаћа индустрија). За сада се примењује у Лабораторији за материјале 
Института за нуклеарне науке „Винча“ на лабораторијском нивоу. 
 
Аутори техничког решења „Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 
уз додатак наночестица SiC или Al2О3 комбинацијом механичког легирања и 
компокастинг поступка“ јасно су приказали са теоријске и практичне тачке гледишта 
целокупан садржај овог техничког решења. Циљ техничког решења био је да се, 
унапређењем постојећег, развије нови поступак добијања нанокомпозита са основом 
од легуре цинка ZA-27 уз додатак наночестица SiC / Al2О3. 
 
Постојећа технологија за добијање ових нанокомпозита (тзв. компокастинг поступак), је 
давала нанокомпозите са лошим структурним карактеристикама услед тенденције 
наночестица да образују накупинe и лоше квашљивости наночестица у растопима 
основних легура. Нова технологија добијања нанокомпозита, поред компокастинг 
поступка, садржи и предпоступак којим се умањују ефекти стварања накупина 
наночестица и побољшава њихова квашљивост. Предпоступак се састоји од механичког 
легирања струготине легуре цинка ZА-27 са наночестицама Аl2О3 / SiC. Крајњи циљ 
техничког решења био је да се добију нанокомпозити побољшаних структурних, 
механичких и триболошких карактеристика у односу на основну ZА-27 легуру, са идејом 
да се ови материјали касније и практично примене. 
 
Предложеним техничким решењем дат је подробан опис технологије добијања нових 
материјала – нанокомпозита, са јасно подељеним описом предпоступка и компокастинг 
поступка. Такође је извршена и приказана структурна и механичка  
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Одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду бр. 1830/2 од 
29.08.2016. године именован сaм за једног од рецензената техничког решења „Добијање 
нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 уз додатак наночестица SiC или Al2О3 
комбинацијом механичког легирања и компокастинг поступка“ аутора: др Биљана Бобић, научни 
сарадник; др Александар Венцл, ванредни професор; др Мирослав Бабић, редовни професор; др 
Јована Ружић, научни сарадник; др Боре Јегдић, виши научни сарадник; и др Илија Бобић, 
научни саветник. На основу предлога овог техничког решења достављам следећу 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј У  
 
 
Предложено техничко решење „Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 уз 
додатак наночестица SiC или Al2О3 комбинацијом механичког легирања и компокастинг 
поступка“ је резултат истраживања у оквиру пројекта ТР 35021 „Развој триболошких микро/нано 
двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита“, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Урађено је за потребе Лабораторије за 
материјале Института за нуклеарне науке „Винча“, Београд, односно предузећа „RAR d.o.o.“, 
Београд (Земун). Техничко решење је комплетирано 2016. године, а припада областима/научним 
дисциплинама: материјали; машинство; ливарство. 
 
Проблем који се техничким решењем решава: Композити са керамичким честицама 
микрометарске величине одликују се бољим физичким, механичким и триболошким 
карактеристикама у односу на основне легуре. Међутим, повећање чврстоће композитних 
материјала који су ојачани микрочестицама секундарних фаза праћено је смањењем 
дуктилности. Овај недостатак може да се ублажи додавањем керамичких наночестица, уместо 
керамичких микрочестица, у металну основу. Истраживања везана за синтезу нанокомпозита са 
основом од легура цинка су у почетној фази, а основни проблеми који се јављају (независно од 
примењеног поступка) произилазе из тенденције наночестица да образују накупинe и лоше 
квашљивости наночестца у растопима основних легура. 
 
Стање решености проблема у свету: Значајни резултати у решавању горе наведеног проблема су 
постигнути у области добијања нанокомпозита са основом од легура алуминијума. Показано је 
да се Аl2О3 наночестице могу унети у полуочврсли растоп легуре алуминијума А356 помоћу 
струје аргона, под притиском. У поступку добијање нанокомпозита са основом од легуре 
алуминијума А206 уведен је предпоступак који омогућава ефикасније уношење наночестица 
Аl2О3 у растоп легуре. Овај предпоступак представља механичко легирање праха алуминијума са 
Аl2О3 наночестицама и претходи вортекс поступку или компокастинг поступку. Током извођења 
наведених поступака механички легирана смеша уноси се у растоп основне легуре, уз мешање. 
Радови из области добијања нанокомпозита са основом од легура цинка су веома ретки, a једно 
од решења је уношење наночестица SiC у основну легуру цинка АC43А комплексним поступком 
који је обухватио примену ултразвучних вибрација и компокастинг поступак. 
 
Суштина техничког решења: Претходно наведене поступке за уношење наночестица у растопе 
легура алуминијума, који су били примењивани у свету, није било могуће директно применити у 
случају синтезе нанокомпозита са основом од ZА-27 легуре. Разлог лежи у чињеници да се 
растопи и полуочврсли растопи легура алуминијума и легура цинка разликују (хемијски састав, 
вискозитет, температура), као и да током очвршћавања у основи нанокомпозита долази до 
различитих фазних трансформација. Да би се добили квалитетни нанокомпозити са основом од 
легуре цинка ZА-27 било је неопходно применити иновативне активности, како при дефинисању 
параметара механичког легирања (предпоступак), тако и при избору параметара компокастинг 








