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Предмет: Извештај о оцени научне заснованости и оправданости предложене теме за
израду докторске дисертације кандидаткиње Марије Р. Шуљагић, мастер хемичара
На редовној седници Наставно-научног већа Хемијског факултета Универзитета у
Београду, одржаној 11. фебруара 2021. године, изабрани смо за чланове Комисије за
подношење извештаја о оцени научне заснованости и оправданости предложене теме
за израду докторске дисертације кандидаткиње Марије Р. Шуљагић, мастер
хемичара, студента докторских студија Хемијског факултета Универзитета у
Београду и истраживача-приправника Универзитета у Београду-Института за хемију,
технологију и металургију, пријављене под насловом:
„Структурна и функционална својства материјала на бази спинелних
оксида”
На основу увида у поднету документацију и досадашњи рад кандидата, подносимо следећи
ИЗВЕШТАЈ
А. Биографски подаци о кандидату
Марија Р. Шуљагић (рођ. 22.07.1994. године у Ужицу, Србија) завршила је
основну и средњу школу у Ужицу као носилац Вукових диплома. Хемијски
факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2013/14 године. Дипломирала
је на Хемијском факултету Универзитета у Београду при Катедри за општу и
неорганску хемију 2017. године са просечном оценом на основним студијама 9,49 (9
и 49/100) и оценом 10 на завршном раду. Исте године уписала је мастер академске
студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду при Катедри за општу и
неорганску хемију, које је завршила 2018. године са просечном оценом 10,00 и
оценом 10 на мастер раду. Докторске академске студије уписала је школске 2018/19
на Хемијском факултету Универзитета у Београду при Катедри за општу и
неорганску хемију под менторством др Сабо Тибора, редовног професора и др
Анђелковић Љубице, научног сарадника. До сада је положила свих шест испита
предвиђених планом и програмом докторских академских студија, сваки са оценом
10, и остварила 145 ЕСПБ поена.
Од 2018. године до данас запослена је као истраживач-приправник на
Универзитету у Београду-Институту за хемију, технологију и металургију. Била је
ангажована на пројекту „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и
координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у
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(био)нанотехнологији”, финансираног од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије (пројекат број 172035), а тренутно је учесник
на пројекту број 451-03-9/2021-14/200026 на основу уговора о реализацији и
финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години.
Паралелно са научно-истраживачким радом, укључена је у извођење вежби на
Катедрама за органску хемију и општу и неорганску хемију Хемијског факултета из
предмета: Теорија хемијске везе (школске 2018/19, 2019/20 и 2020/21) и Основи
примене рачунара у хемији (школске 2018/19 и 2019/20).
Б. Објављени научни радови и саопштења
Марија Р. Шуљагић коаутор је 5 радова (1 у међународном часопису
изузетних вредности (М21а), 1 у врхунском међународном часопису (М21), 2 у
истакнутим међународним часописима (М22) и 1 у међународном часопису (М23))
који су цитирани 28 пута без аутоцитата (подаци су преузети из Scopus базе података
дана 25.02.2021.). Koaутор је више саопштења на међународним (4) и националним
(3) скуповима. Целокупна библиографија кандидаткиње, категорисана према
Правилнику о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, бр.
159/2020-82), дата је у Прилогу 1.
В. Образложење теме
1. Научна област: Хемија
Ужа научна област: Општа и неорганска хемија
2. Предмeт научног истраживања
Планирани предмет научног истраживања предложене докторске дисертације
обухвата испитивање утицаја различитих синтетских путева на структурна и
функционална својства материјала на бази спинелних оксида (ферити
функционализовани органским молекулима и композитни материјали –
перовскит/ферит). Предмет једног дела истраживања ове докторске дисертације биће
проучавање магнетних својстава различито синтетисаних ферита обложених
органским биокомпатибилним молекулима. У другом делу докторске дисертације
предмет истраживања базираће се на синтези, карактеризацији, као и одређивању
функционалних својстава (магнетна и електрична својства) композитних структура
(титанат/ферит).
3. Циљ научног истраживања
У оквиру ове докторске дисертације планирано јe испитивање утицаја методе
синтезе
(копреципитација,
ултразвуком
потпомогнута
копреципитација,
механохемија, микроемулзија и микроталасна хидротермална синтеза) и
функционализације скробом на структурна и магнетна својства нано-кобалт-ферита
(CoFe2O4). Детаљна структурна и морфолошка карактеризација добијених CoFe2O4
биће спроведена уз помоћ стандардних метода као што су рендгенска дифракција на
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праху (X-ray powder diffraction, XRPD), инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом
трансформацијом (FTIR), скенирајућа електронска микроскопија (SEM), енергетска
дисперзивна спектроскопија (EDS), трансмисиона електронска микроскопија (ТЕМ) и
термогравиметријска анализа/диференцијална термална анализа (ТGA/DTA).
Употреба ферита условљена је њиховим магнетним карактеристикама. Стога ће
посебна
пажња
бити
посвећена
испитивању
магнетних
својстава
функционализованих и нефункционализованих CoFe2O4 прахова. Проучаваће се и
понашање ферофлуида (скробом функционализоване наночестице CoFe2O4
суспендоване у води) у спољашњем магнетном пољу (0,2–0,4 Т) мерењем
трансмитанције ласерског зрачења (655 nm) пропуштеног кроз ферофлуид. Кроз
синергију испитивања оптичких и магнетних својстава стећи ће се увид у степен
агломерације ферофлуида на бази скробом обложених кобалт-ферита,
ограничавајућег фактора за њихову примену као контрастних средстава у магнетној
резонантној томографији.
Други део истраживања биће посвећен синтези нових композитних материјала са
оптималним структурним и функционалним својствима. Прва група композитних
материјала биће на бази комерцијално доступног баријум-титаната (BaTiO3) са
CoFe2O4. Ови материјали биће добијени in situ синтезом CoFe2O4 на комерцијално
доступном BaTiO3 методом копреципитације, методом микроемулзије, сол-гел
техником и термалним разлагањем ацетилацетонатних комплекса гвожђа(III) и
кобалта(II). Биће синтетисани и композити BaTiO3 и Ni-, Zn- и мешовитог Ni/Znферита термалним разлагањем смеше BaTiO3 и одговарајућих ацетилацетонатних
комплекса као феритних прекурсора. Предвиђена је детаљна структурна (XPRD,
раманска спектроскопија, SEM, EDS) и функционална карактеризација добијених
материјала. Одређивана електрична и магнетна својства биће корелисана са
променама у структури као последица одабраног синтетског пута или променама у
хемијском саставу.
4. Методе истраживања
У току израде ове докторске дисертације предвиђено је коришћење различитих
метода синтезе неорганских оксидних материјала. За карактеризацију добијених
материјала биће коришћене XRPD, FTIR, раманска спектроскопија, SEM, EDS, ТЕМ и
ТGA/DTА. У зависности од испитиваног система биће одређиване магнетна и/или
електрична својства.
У случају различито синтетисаних CoFe2O4 (путем метода копреципитације,
ултразвуком потпомогнуте копреципитације, механохемије, микроемулзије и
микроталасне хидротермалне синтезе) XRPD метода биће коришћена за проверу
спинелне структуре материјала, односно утврђивање да ли је одабраним синтетским
путем добијена спинелна фаза високе чистоће. Структурна и микроструктурна
испитивања синтетисаних прахова биће спроведена Rietveld-овом методом. Спинелна
структура као и присуство облоге биће потврђено и уз помоћ FTIR методе.
Скенирајућом и трансмисионом електронском микроскопијом стећи ће се бољи увид
у морфологију и величину добијених наночестица и њихових агломерата. EDS
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анализе пружиће податке о хемијском саставу испитиваних материјала. ТGA/DTA
анализе омогућиће потврду присуства скроба као и увид у његову количину присутну
на феритним честицама. Биће изведено детаљно испитивање магнетних својстава
(магнетизација, зависност магнетизације од температуре, магнетни хистерезис,
коерцитивност) кобалт-феритних честица. Понашање ферофлуида на бази кобалтферитних наночестица у спољашњем магнетном пољу (0,2–0,4 Т) мерењем
трансмитанце ласерског зрачења (655 nm) пропуштеног кроз ферофлуид биће
проучавано коришћењем специјално дизајниране апаратуре.
Композитни материјали на бази комерцијално доступног BaTiO3 са CoFe2O4
биће добијени in situ синтезом CoFe2O4 на комерцијално доступном BaTiO3 методом
копреципитације, методом микроемулзије, сол-гел техником и термалним разлагањем
ацетилацетонатних комплекса гвожђа(III) и кобалта(II). Метода термалног разлагања
смеше BaTiO3 и одговарајућих ацетилацетонатних комплекса као феритних
прекурсора биће коришћена у сврху добијања композита BaTiO3 и Ni-, Zn- и
мешовитог Ni/Zn-ферита. Наведени композитни материјали ће бити окарактерисани
XRPD методом како би се утврдило присуство перовскитне и спинелне фазе.
Покривеност титанатне повришине честицама ферита, морфологија и величина
честица и агломерата као и хемијски састав добијених композита биће утврђен
SEM/EDS техником. Коришћењем раманске спектроскопије стећи ће се бољи увид у
микронапрезања присутна у перовскит/спинел структурама. С обзиром на то да је
температура значајан фактор који дефинише фазне прелазе код титанат/ферит
композита, биће проучен њен утицај, као и утицај променљивог електричног и
променљивог магнетног поља, на електрична, односно магнетна својства
новосинтетисаних структура. Посебна пажња биће посвећена испитивању зависности
магнетизације и релативне диелектричне пропустљивости од температуре као и
промене хистерезиса и коерцитивности у зависности од параметара синтезе.
Одређиваће се промене реалне и имагинарне компоненте диелектричне константе
(диелектрична пермитивност и тангенс угла губитка) у функцији фреквенције и/или
температуре. На различитим фреквенцијама биће мерена електрична проводљивост и
отпорност композитних материјала.
5. Актуелност проблематике у свету
Магнетне наночестице, које поседују другачија физичка својства у поређењу са
својим добро искристалисаним микронским аналозима (балк материјали) предмет су
великог научног интересовања како са фундаменталне, тако и са практичне тачке
гледишта. [1-3] Магнетне карактеристике ових честица попут температуре
блокирања, времена релаксације, коерцитивног поља и сусцептибилности отварају
широке могућности њихове примене: од меморијских јединица, ферофлуида,
катализатора, мултифероичних уређаја у микроелектроници, па све до медицине. [1,
2]
Од великог броја магнетних наночестица способних да се модификују у циљу
добијања материјала са жељеним својствима, спинелне феритне честице представљају
један од изузетно атрактивних система захваљујући магнетним својствима,
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стабилности, могућности контроле њихових димензија, морфологији, итд. Синтеза
изузетно чистих, ултрафиних, неагломерисаних честица са контролисаном
стехиометријом, величином честица и морфологијом јесте први, а можда и
најважнији корак за примену магнетних наноструктурних феритних материјала. [3, 4]
Хемијска и термичка стабилност CoFe2O4, а нарочито његова магнетна својства
као што су велика магнетнокристална анизотропија, висока Киријева температура и
велика коерцитивност дају му предност у односу на остале магнетне материјале на
бази спинелних оксида за примену у магнетној резонантној томографији и
хипертермији. [5] Примена магнетних наночестица у биомедицинске сврхе
ограничена је биокомпатибилношћу и колоидном стабилношћу наночестица.
Дисперзибилност у воденим растворима и биокомпатибилност магнетних
наночестица се може постићи њиховим облагањем хидрофилним полимерима као
што су скроб, хитозан и декстран. [6] С обзиром на то да избор синтезе и реакциони
услови знатно утичу на структурна и функционална својства материјала, основни
корак ка њиховој примени представља детаљно испитивање утицаја синтетског
метода на магнетна својства функционализованих кобалт-ферита. [3] Обложене
магнетне наночестице формирају стабилне хомогене магнетне суспензије,
ферофлуиде, чија интеракција са градијентом спољашњег магнетног поља омогућава
примену у дијагностици и терапији. Један од највећих недостатака ферофлуида на
бази наноструктурних CoFe2O4 за примену у дијагностици, па и терапији, јесте
формирање агломератa под утицајем спољашњег магнетног поља. Научна заједница
се интензивно бави проналажењем нових синтетских путева у циљу смањења
нежељене агломерације. Намеће се да је значајно испитати понашање ферофлуида на
бази обложених кобалт-ферита, синтетисаних помоћу различитих метода, под
утицајем спољашњег магнетног поља. [7]
Мултифероични материјали код којих долази до комбинације фероелектричне и
магнетне уређености су од изузетне технолошке важности и данас се користе за
израду уређаја у микроелектроници, микроталасних уређаја, актуатора, спинтроника
и меморијских компонената. [8] У мултифероичним структурама, фероелектрична
својства се могу контролисати дејством магнетног поља, док се магнетна својства
материјала могу контролисати електричним пољем. Као фероелектрична компонента
се углавном користи перовскит (баријум-титанат, бизмут-титанат итд), а као
феро/фери магнетна фаза најчешћи избор су спинелне структуре (ферити, манганати,
итд). [8 – 10] У оквиру ове докторске дисертације проучаваће се нове композитне
структуре на бази комерцијално доступног BaTiO3 и различито синтетисаних ферита
(кобалт-ферит, никл-ферит, цинк-ферит итд) у циљу проналажења материјала са
оптималним структурним и функционалним својствима.
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