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У раду под насловом "The Influence of Mechanical Activation on Structural
Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders" је испитиван утицај механичке активације
на структуру и промене у микроструктури система SrTiO3 комерцијалног праха. Као
узорци су узети неактивиран прах и активирани прахови за времена 5, 10, 30, 60, 90 и
120 минута. Истраживање је показало да механичка активација води ка смањењу
величне кристалита и до 20 nm али и до појаве агломерата на одређеним временима
активације. Такође је уочен незнатни померај ка нижим вредностима величине
забрањене зоне на основу Uv-Vis спектроскопије.
У раду под насловом "The influence of mechanical activation on the electrical
properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics" испитиван је утицај механичке активације на
електрична својства фероелектрика Ba0.77Sr0.23TiO3. Систем је добијен путем синтезе
реакције у чврстом стању BaCO3, SrCO3 и TiO2–анатаса. Активација је рађена за
времена 5, 10, 20, 40, 80 и 120 минута да би затим сви узорци били синтеровани на
четири температуре 1100, 1200, 1300 и 14000C 2h у атмосфери ваздуха. Уочено је да
механичка активација код механички активираног система води ка снижавању
температуре синтеровања за 1000C. Такође, уочено је да код узорка активираног 80
минута, синтерован на 14000C, има највећу вредност густине у односу на теоријску
вредност. Као и 36% и 57% мањи диелектрични губитак на фреквенцијама 1 и 10 kHz у
односу на неактивирани узорак.
У раду под насловом "The influence of mechanical activation on Sintering Process of
BaCO3-SrCO3-TiO2 System" је испитиван утицај механичке активације система BaCO3SrCO3-TiO2 на процес синтеровања. Активација је рађена за времена 5, 10, 20, 40, 80 и
120 минута а синтеровање на температурама 1100-14000C 2h у атмосфери ваздуха.
Утврђено је да температура синтеровања 11000C је ниска да би се постигао финални
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процес синтеровања за дати систем. Електрична мерења су спроведена за керамику са
највећим густинама а које су синтероване на 14000C 2h.
У раду под насловом "Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3" проучавана
је механохемијска синтеза баријум-стронцијум титаната. Баријум-стронцијум титанат,
Ba0.77Sr0.23TiO3, је припремљен од почетних материјала BaCO3, SrCO3 i TiO2 кроз
реакције у чврстом стању. Мешавине ових оксида механички су активиране у
високоенергетском планетарном млину у различитим временским интервалима од 0 до
120 минута. У циљу добијања информација о фазном саставу, рендгенском
дифракцијом одређена је кристална структура. Уочено је да је након 80 минута дошло
до синтезе Ba0.77Sr0.23TiO3. Термалне анализе урађене су са циљем да се одреде
карактеристичне температуре процеса који се дешавају у чврстој фази. Одређивањем
расподела величине честица заједно са морфолошким подацима који су добијени
применом скенирајуће електронске микроскопије добијене су корисне информације
које ће бити искоришћене за даљу оптимизацију процеса синтезе фероелектричног
барију-стронцијум титаната.

У раду под насловом "Influence of Mechanical Activation on the Constituents of the
MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 System" је испитиван утицај механичке енергије на структуру и
промене у микроструктури система MgO-Al2O3-SiO2-TiO2. Истраживањима је показано
да механичка енергија поспешује хомогенизацију полазних компнената, утиче на
величину и облик зрна и доводи до промена у кристалној структури полазног система.
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