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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu je možné využiť v aplikovanom výskume alebo v praxi v nasledovných 
smeroch: 
- mechanochemické metódy možno využiť pri príprave nových nanoštruktúrnych materiálov; 
- nanooxidy vykazujúce nezvyčajné magnetické vlastností možno využiť v biologických alebo 
medicínskych aplikáciách; 
- nanokryštalické mechanosyntetizované oxidy možno využiť ako aktívne elektródové 
materiály pre Li-iónové batérie; 
- prototypy vyvinutých vysoko-energetických mlynov sú vhodné na veľkoobjemovú syntézu a 
mechanickú aktiváciu materiálov. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v slovenskom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

Nekonvenčnými mechanochemickými metódami boli pripravené nové vysoko-nerovnovážne 
nanooxidy. Boli určené rýchlosť-determinujúce kroky mechanochemických reakcií vedúce k 
tvorbe metastabilných oxidov a objasnená podstata tvorby tzv. “core–shell” morfológie 
mechanosyntetizovaných oxidických nanočastíc. Bola získaná kvantitatívna informácia o 
nerovnovážnej katiónovej distribúcii, nekolineárnom spinovom usporiadaní, metastabilnej 
atómovej konfigurácii najbližších susedov a deformácii štruktúrnych polyedrov v nanooxidoch. 
Boli určené korelácie medzi nanoštruktúrou a magnetickým správaním 
mechanosyntetizovaných oxidov. Metastabilné nanooxidy boli otestované ako elektródové 
materiály v Li-iónových batériach. 
Vedecké ciele projektu boli splnené v plnom rozsahu. Výsledky projektu sú spracované v 19 
publikáciách v zahraničných karentovaných časopisoch, v 1 práci v zahraničnom 
recenzovanom vedeckom časopise, v 1 bakalárskej práci a v 1 diplomovej práci. Vedecká 
kvalita výstupov je dokumentovaná aj napr. impakt faktorom karentovaných časopisov, v 
ktorých je väčšina výsledkov projektu zverejnená; dva články publikované v Chemical Society 
Reviews (impakt faktor: 33,383) slúžia k širokej disseminácií “first-rate“ výsledkov základného 
výskumu v oblasti. Akceptácia výsledkov dosiahnutých v rámci projektu je doteraz 
dokumentovaná 155 SCI citáciami v zahraničných časopisoch. Významnými aplikačnými 
výsledkami projektu sú: (i) syntéza 13 nových materiálov zaradených do celosvetových 
databáz kryštalických štandardov a (ii) konštrukcia 2 prototypov vysoko-energetických 
mlynov. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v anglickom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

Nonconventional mechanochemical methods were used to prepare novel nonequilibrium 
nanooxides. Rate-determining steps of the mechanochemical formation reactions leading to 
metastable oxides were determined. The microscopic mechanism giving rise to the formation 
of the core–shell configuration in mechanosynthesized nanoparticles was clarified. 
Quantitative information was obtained on nonequilibrium cation distribution, canted spin 
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arrangement, metastable nearest-neighbor atomic configuration, deformation of the 
polyhedron geometry in nanooxides. The interplay of nanostructure and magnetic behavior of 
mechanosynthesized oxides was established. Metastable nanooxides were tested as 
electrode materials for Li-ion batteries. 
The aims of the project were accomplished. The achieved results have been published in 19 
original papers in peer-reviewed scientific journals indexed in Current Contents, 1 article in 
peer-reviewed journal, 1 bachelor thesis, and 1 diploma thesis. The quality of outcomes of the 
research project is documented by, e.g., the ISI impact factor of the journals, in which the 
majority of achieved results has been disseminated; 2 papers are published in Chemical 
Society Reviews (impact factor: 33.383), which is the Royal Society of Chemistry’s flagship 
reviews journal, publishing high-impact articles at the forefront of the chemical sciences. The 
acceptance of the results achieved within the project is documented by 155 SCI citations. 
From the point of view of applied research, the important results achieved comprise: (i) the 
synthesis of 13 novel materials included in the international databases of crystalline standards 
and (ii) the construction of 2 prototypes of high-energy mills. 
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