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CUVINTE CHEIE: fluid magnetic, nano- microcompozit, suspensie magnetoreologică, 

proprietăţi magnetice statice, câmp demagnetizant, corecţia de câmp demagnetizant, 

magnetogranulometrie, nanofluid magnetic concentrat, particule micrometrice de fier, tensiune 

de prag, efect magnetovâscos, efect magnetoreologic 

REZUMATUL TEZEI 

Ferofluidele sau fluidele magnetice, mai recent denumite şi nanofluide magnetice, sunt 

fluide controlabile magnetic care îmbină proprietăţile specifice lichidelor cu cele ale materialelor 

magnetice, de regulă solide. Primele fluide magnetice s-au obţinut la NASA în anii 1965-1970, iar 

primele rezultate semnificative privind forţele şi magnetohidrodinamica fluidelor magnetice, 

denumită ferohidrodinamica, se datoresc lui Ronald Rosensweig, în perioada respectivă 

cercetător la Exxon Research Co. (SUA).  

Sintetizarea unei largi varietăţi de nanofluide magnetice (NFM) şi fluide magnetoreologice 

performante la Laboratorul de Lichide Magnetice din Timişoara, a contribuit în mod esenţial la 

dezvoltarea domeniului şi a susţinut cercetările fundamentale şi aplicative împreună cu colective 

de cercetare din ţară şi din străinătate, care au vizat atât dispozitive magnetofluidice (etanşări 

rotitoare, traductoare, amortizoare semiactive ş.a.), cât şi nanocompozite multifuncţionale 

pentru biotehnologie şi nanomedicină. Performanţele dispozitivelor magnetofluidice şi ale 

nanocompozitelor magnetice depind în primul rând de proprietăţile magnetice, reologice şi 

magnetoreologice ale fluidelor magnetizabile utilizate. 

Pentru prezentarea în cadrul tezei a metodelor de determinare, analiză şi evaluare a 

proprietăţilor magnetice, reologice şi magnetoreologice au fost selectate ferofluide concentrate 

şi fluide magnetizabile nano- microcompozite destinate aplicaţiilor în domeniul etanşărilor 

rotitoare şi al amortizoarelor magnetoreologice semiactive, care fac obiectul unor proiecte de 

cercetare recente din Programul National II, şi anume: o serie (8 probe) de nanofluide magnetice 

(NFM/UTR-P1 ÷ P8) pe bază de ulei de transformator cu particule de magnetită stabilizate cu 

acid oleic, cu fracţiile volumice ale particulelor de magnetită dispersate cuprinse în intervalul 

= (2,75 ÷ 26,03)%
3 4Fe O

φ , respectiv o serie (12 probe) de materiale compozite magnetoreologice 

(P1-CMR ÷ P12-CMR), care s-a obţinut prin dispersarea de particule micrometrice de fier într-un 

nanofluid magnetic concentrat pe bază de ulei de transformator cu particule de magnetită 

stabilizate cu acid oleic (P0-NFM/UTR). Fracţia volumică a particulelor de fier dispersate a variat 

în intervalul = (0 44) %
Fe

φ ÷ . 
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S-au stabilit trei obiectivele principale ale tezei: 

� studiul corecţiei de câmp demagnetizant asupra proprietăţilor magnetice statice ale 

coloizilor magnetici; 

� studiul structurii coloizilor magnetici prin analiză magnetogranulometrică, folosind corecţia 

de câmp demagnetizant; 

� analiza structurală a unor materiale compozite magnetoreologice destinate unor aplicaţii 

tehnice specifice (etanşări rotitoare, amortizoare magnetofluidice de vibraţii) prin metode 

reologice şi magnetoreologice, 

care au fost îndeplinite, iar studiile realizate în lucrare au condus la o serie de rezultate şi 

contribuţii originale prezentate în capitolele 4, 5, 6 şi 7 ale tezei. 

Teza, structurată în opt capitole, o listă a referinţelor bibliografice şi patru anexe, conţine 

un număr de 171 de pagini ce cuprind 105 figuri şi 10 tabele. Capitolul introductiv prezintă un 

scurt istoric al domeniului de cercetare abordat şi aşează tematica studiată în contextul actual. 

Capitolele 1, 2 şi 3 prezintă cele mai utilizate metode de sinteză a nanofluidelor magnetice şi 

proprietăţi magnetice statice ale acestora, sub forma unui studiu bibliografic care include şi 

contribuţiile originale în domeniu ale autoarei, prin lucrările sau articolele citate (bibliografie 

selectivă). Capitolul 4 se referă la studiul structurii seriei de nanofluide magnetice pe bază de ulei 

de transformator prin analiză magnetogranulometrică, folosind corecţia de câmp 

demagnetizant. În capitolul 5 sunt studiate, din aceeaşi perspectivă a corecţiei de câmp 

demagnetizant, proprietăţile magnetice statice ale unui material compozit, obţinut prin dispersia 

de particule micrometrice de fier într-un nanofluid magnetic foarte concentrat, iar capitolul 6 

prezintă o caracterizare complexă, reologică şi magnetoreologică, a acestui tip de materiale 

destinate unor aplicaţii tehnice specifice. Lista referinţelor bibliografice citate în lucrare cuprinde 

un număr de 131 de titluri. În anexa 1 este prezentat calculul caracteristicilor distribuţiei log-

normale, utilizată în analiza magnetogranulometrică, iar anexele 2, 3 şi 4 cuprind o serie de 

rezultate, prezentate sub formă de grafice şi tabele. 

Capitolul 1 - Sinteza nanofluidelor magnetice – prezintă procedee de sinteză a 

nanofluidelor magnetice, care urmăresc în esenţă “integrarea” nanoparticulelor magnetice în 

structura lichidului de bază, de regulă medii organice nepolare sau polare, respectiv apă. Această 

“integrare” constă în aplicarea unei metode de stabilizare a nanoparticulelor, în funcţie de 

natura lichidului de bază, prin care se realizează stabilitatea coloidală a fluidului magnetic în 

câmpuri magnetice intense şi neuniforme, respectiv caracterul de mediu lichid cuasiomogen, 

acţionabil cu un câmp magnetic de intensitate moderată. 
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Capitolul 2 - Procese fundamentale în nanofluide magnetice – descrie procesele de 

relaxare, respectiv de structurare, care se produc în aceste tipuri de materiale sub acţiunea unor 

factori externi ca temperatura sau câmpul magnetic. Structura coloizilor magnetici şi implicit 

proprietăţile lor macroscopice (magnetice şi de curgere) depind, pe lângă factorii externi, şi de o 

serie de particularităţi de compoziţie: concentraţia, dimensiunea şi gradul de polidispersitate 

dimensională a particulelor magnetice, materialul magnetic din compoziţia acestora, grosimea şi 

stabilitatea stratului de surfactant, interacţiunea dintre moleculele de surfactant şi moleculele 

mediului de dispersie. Descrierea proceselor de magnetizare a NFM se face la nivel uniparticulă 

şi la nivel statistic, folosind modelul dipolului rigid. 

Capitolul 3 - Proprietăţi magnetice statice ale nanofluidelor magnetice – prezintă metode 

de caracterizare magnetică a coloizilor magnetici, care se referă la determinarea calitativă şi 

cantitativă a unor parametri structurali, folosind curbele de magnetizare. O astfel de analiză 

structurală este analiza magnetogranulometrică, ce reprezintă tehnica prin care se obţin 

informaţii asupra distribuţiei dimensionale a particulelor (diametrul mediu, abaterea standard) 

sau asupra formării de aglomerate în structura coloidului magnetic, prin prelucrarea datelor de 

magnetizare statică cu ajutorul unui model teoretic convenabil ales, în funcţie de doi factori 

deosebit de importanţi, concentraţia, respectiv distribuţia dimensională a particulelor 

magnetice, ai căror valori permit sau nu neglijarea interacţiunilor dintre particule. 

Capitolul 4 - Măsurarea curbelor de magnetizare statică a nanofluidelor magnetice. 

Corecţia de câmp demagnetizant. Studiul experimental al materialelor magnetice presupune 

existenţa unei metode de producere a unui câmp magnetic care magnetizează materialul 

analizat, respectiv a unei metode de măsurare a efectelor câmpului asupra materialului. 

Alegerea acestor metode depinde de natura şi forma materialului, dar mai ales de proprietăţile 

magnetice vizate. Pentru a putea interpreta corect datele experimentale obţinute, trebuie avute 

în vedere următoarele aspecte: utilizarea unităţilor de măsură adecvate; stabilirea unui grad cât 

mai înalt de puritate a probelor şi a condiţiilor de măsurare; reprezentarea grafică a datelor 

experimentale şi alegerea modelelor potrivite pentru interpretarea acestora. 

În acest contex, în capitolul 4 au fost studiate proprietăţile magnetice statice ale seriei de 

nanofluide magnetice (NFM/UTR-P1 ÷ P8), care au fost măsurate cu magnetometrul cu probă 

vibrată VSM880, din cadrul Laboratorului de  Magnetometrie (Centrul de Cercetări în Ingineria 

Sistemelor cu Fluide Complexe – Universitatea Politehnica Timişoara).  

Capitolul debutează cu o scurtă prezentare a diferitelor metode de măsurare a 

proprietăţilor magnetice statice şi descrie cele mai utilizate tipuri de magnetometre (VSM, AGM, 
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SQUID – subcap. 4.1). Măsurătorile magnetice efectuate cu ajutorul magnetometrelor sunt 

măsurători în circuite deschise, fapt care determină apariţia unui câmp demagnetizant în 

probele investigate şi, ca atare, în cap. 4 s-a urmărit: 

- determinarea unei metode de calcul a valorilor câmpului demagnetizant, în vederea 

corecţiei valorilor câmpului magnetic aplicat asupra probelor; 

- analiza efectelor aplicării corecţiei de câmp demagnetizant asupra proprietăţilor 

microstructurale (diametrul magnetic mediu al nanoparticulelor dispersate, prezenţa 

aglomeratelor) şi macroscopice (susceptibilitate magnetică iniţială, magnetizare de 

saturaţie) ale probelor.  

În subcap. 4.2 se defineşte câmpul demagnetizant şi se face o scurtă prezentare 

bibliografică a subiectului. Este, de asemenea, prezentată metoda propusă de Chen şi colab. 

pentru calculul factorilor de demagnetizare pentru discuri subţiri, în funcţie de susceptibilitatea 

magnetică. Plecând de la valorile calculate de Chen şi colab. ale factorului de demagnetizare 

radial pentru discuri subţiri, în funcţie de raportul lungime-diametru şi de susceptibilitatea 

magnetică, în subcap. 4.3 autoarea propune o metodă de calcul a factorului de demagnetizare 

magnetometric pe direcţie radială pentru magnetometrul VSM880. În acest sens, din curbele de 

magnetizare statică s-a calculat susceptibilitatea magnetică a probelor, ca fiind susceptibilitatea 

magnetică  diferenţială (Anexa 2). Folosind valorile factorului de demagnetizare, s-a aplicat 

iterativ corecţia de câmp demagnetizant asupra datelor experimentale şi s-au obţinut datele de 

magnetizare corectate. 

 

Fig. 4.21. Variaţia susceptibilităţii magnetice iniţiale funcţie de fracţia volumică solidă a probelor 

NFM/UTR-P1 ÷ P8. Valorile susceptibilităţii iniţiale au fost evaluate din curbele de magnetizare cu (_cor) şi 

fără (_exp) corecţia de câmp demagnetizant, în zona câmpurilor mici. 
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În subcap. 4.4 sunt prezentate şi discutate rezultatele obţinute. Din datele de magnetizare 

corectate sunt determinate susceptibilitatea magnetică iniţială şi magnetizaţia de saturaţie a 

probelor şi se observă că: 

- valorile magnetizaţiei de saturaţie rămân nemodificate în urma aplicării corecţiei de 

câmp demagnetizant, dar în schimb, valorile susceptibilităţii magnetice iniţiale cresc 

semnificativ faţă de cele experimentale, cu 8% pentru P1, până la 90%, în cazul probei 

P8; 

- corecţia de câmp demagnetizant asupra datelor de magnetizare statică “corectează” 

curba de variaţie a susceptibilităţii magnetice iniţiale cu fracţia volumică solidă, punând 

în evidenţă interacţiunile inter-particule, în special la fracţii volumice mai mari de 10% 

(fig. 4.21). 

Folosind modelul Ivanov în ordinul doi al teoriei perturbţiilor şi funcţia de distribuţie log-

normală (Anexa 1) pentru analiza microstructurală, s-au determinat parametrii distribuţiei 

dimensionale, respectiv diametrul magnetic mediu şi abaterea standard. S-a observat că: 

- aplicarea corecţiei de câmp demagnetizant ”netezeşte” valorile parametrilor distribuţiei 

dimensionale,  care variază foarte puţin cu creşterea fracţiei volumice de solid dispersat 

(fig. 4.23); 

- aplicarea corecţiei de câmp demagnetizant deplasează diametrul magnetic mediu, spre 

valori mai mici, iar deplasarea este cu atât mai pronunţată cu cât creşte fracţia volumică 

de solid dispersat; 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 4.23. Variaţia parametrilor distribuţiei dimensionale log-normale, 
0

D

 

(a) şi S (b), ca urmare a aplicării 

corecţiei de câmp demagnetizant pe datele de magnetizare statică a setului de probe NFM/UTR-P1÷P8. 

Setul de valori 
0

D

 

şi S

 

determină

 

caracteristicile diametrului magnetic al NPM dispersate: valoarea 

medie, abaterea medie pătratică, respectiv asimetria. 

- în urma corecţiei de câmp demagnetizant gradul de dispersie al valorilor diametrelor 

magnetice ale particulelor în jurul valorii medii nu este influenţat semnificativ de 

creşterea fracţiei volumice, respectiv a magnetizării de saturaţie a setului de probe.  

Pe baza celor prezentate, concluzia autoarei asupra studiilor efectuate în capitolul 4 este 

aceea că analiza magnetogranulometrică a nanofluidelor magnetice polidisperse cu corecţia de 

câmp demagnetizant trebuie să aibă în vedere ansamblul de parametri 
0

D

 

şi S ai distribuţiei log-

normale, a căror variaţie determină valorile susceptibilităţii magnetice iniţiale, respectiv ale 

diametrului magnetic mediu [Marinică et al., 2016 – trimisă spre publicare la Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials]. 

Capitolul 5 - Studiul proprietăţilor magnetice statice ale unor suspensii magnetoreologice 

pe bază de nanofluid magnetic concentrat. Suspensiile magnetoreologice (SMR) prezintă un 

interes deosebit atât datorită proprietăţilor de material, cât şi datorită numeroaselor aplicaţii 

tehnice în care pot fi utilizate (subcap. 5.1).  Ele sunt dispersii de particule magnetizabile (de ex. 

particule de fier) de dimensiuni micrometrice (1-10 μm), cu fracţii volumice de până la 20 - 40% 

(procente volumice), într-un lichid de bază, care poate fi şi un fluid magnetic. În acest caz vorbim 

de o nouă clasă de materiale magnetoreologice compozite (CMR), cu două nivele ierarhice ale 
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dimensiunilor medii ale particulelor magnetice dispersate: unul situat în intervalul 5 ÷ 10 nm, 

corespunzător particulelor de magnetită, iar celălalt în intervalul 1 ÷ 10  µm, corespunzător 

particulelor de fier dispersate. 

Cea mai importantă şi totodată interesantă dintre proprietăţile acestor materiale o 

reprezintă capabilitatea lor de a-şi modifica puternic proprietăţile reologice, chiar şi în câmpuri 

magnetice moderate. Sub acţiunea unui câmp magnetic extern, SMR prezintă o tranziţie 

reversibilă şi instantanee (de ordinul milisecundelor) de la comportarea lichidă la cea solidă, 

caracterizată prin modificarea vâscozităţii aparente cu câteva ordine de mărime – efectul 

magnetovâscos.  

Efectul magnetoreologic sau creşterea tensiunii de prag, indusă de aplicarea unui câmp 

magnetic extern, este important în stabilirea strategiei de exploatare a acestor materiale 

inteligente, destinate unor aplicaţii tehnice specifice (amorizoare, ambreiaje, frâne, dispozitive 

antiseismice, etc.). 

În subcap. 5.2 sunt prezentate în detaliu etapele de obţinere a seriei de compozite 

magnetoreologice studiate în lucrare (P1-CMR ÷ P12-CMR), prin dispersarea de particule 

micrometrice de fier într-un nanofluid magnetic foarte concentrat pe bază de ulei de 

tranformator (P0-NFM/UTR), precum şi modul de calcul a maselor de particule de fier pentru 

obţinerea fracţiei volumice de solid dispersat dorite. 

Modul de manipulare/pregătire a acestor materiale, respectiv măsurarea proprietăţilor lor 

magnetice, sunt descrise în subcap. 5.3. Absenţa histerezei indică un comportament al CMR 

specific materialelor magnetice moi (fig. 5.9).  

 

Fig. 5.9. Curbele de histereză ale probelor P0-NFM/UTR; P1-CMR ÷ P12-CMR, măsurate cu VSM880 la 

temperatura camerei. Absenţa histerezei indică un comportament specific materialelor magnetice moi. 
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Subcap. 5.4 este destinat analizei datelor de magnetizare, prin aplicarea corecţiei de câmp 

demagnetizant (fig. 5.11). S-a observat că: 

- în zona câmpurilor mici, H = 16 kA / m , corecţia de câmp demagnetizant modifică 

valorile experimentale cu aprox. 38% pentru proba de fluid magnetic concentrat P0, 

ajungând până la 90%, pentru proba cu conţinutul cel mai ridicat de particule de fier 

(44%), P12-CMR; 

- la valori mari de câmp, spre zona de saturaţie, H = 897 kA / m , spre deosebire de fluidele 

magnetice slab şi mediu concentrate, pentru cele concentrate, respectiv pentru 

suspensiile magnetoreologice pe bază de fluid magnetic concentrat, se observă o 

diferenţă între valorile experimentale şi cele corectate, diferenţă ce devine importantă 

odată cu creşterea conţinutului de fier din suspensie.  

 

Fig.5.11. Curbele de magnetizare, fără corectie (_exp) şi cu corecţia de câmp demagnetizant (_cor), la 

diferite concentraţii volumice ale particulelor micrometrice de fier. Deplasarea curbelor corectate faţă de 

cele experimentale devine mai pronunţată pe măsură ce creşte concentraţia particulelor de fier din probe. 

În subcap. 5.5, din curbele de magnetizare experimentale şi din cele corectate, s-a evaluat 

susceptibilitatea magnetică iniţială şi magnetizaţia de saturaţie. S-a observat că valorile 

magnetizaţiei rămân nemodificate în urma aplicării corecţiei de câmp demagnetizant, pentru 

valori ale intensităţii câmpului magnetic cuprinse între aprox. 600 kA/m şi zona de saturaţie, şi 

pentru concentraţii mici, de sub 8%, a particulelor de fier, şi variază uşor cu creşterea 

concentraţiei peste această valoare. În schimb, valorile susceptibilităţii magnetice iniţiale variază 

semnificativ: se dublează, în cazul probei P0-NFM/UTR, şi cresc cu un ordin de mărime, în cazul 

probei P12-CMR. 
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Forma curbei de magnetizare şi valoarea intensităţii câmpului magnetic la care se atinge 

saturaţia sunt proprietăţi dependente de structura materialului. Pe de altă parte, valoarea 

magnetizaţiei de saturaţie nu depinde de structura internă a CMR, ci numai de fracţia volumică 

de particule magnetice dispersate. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 5.27. Curbele de magnetizare reduse, la diferite concentraţii ale particulelor de fier, obţinute din: (a) 

datele experimentale, respectiv (b) din cele corectate. Corecţia de câmp demagnetizant concentrează 

punctele de intersecţie în zona valorii de câmp de aproximativ 150 kA/m (b). 

În fig. 5.27 (a) s-au observat punctele de intersecţie între curba de magnetizare redusă a 

probei de nanofluid magnetic şi cele corespunzătoare suspensiilor magnetoreologice. Autoarea 

sugerează că aceste puncte de intersecţie reprezintă saturarea efectului de aglomerare a 
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particulelor din probele de suspensie magnetoreologică pe bază de nanofluid magnetic 

concentrat, indicând totodată şi valorile de câmp la care aceste procese au loc. Prima intersecţie 

are loc în jurul valorii de 150 kA/m (valoare care se regăseşte cu aceeaşi semnificaţie şi în studiul 

proprietăţilor reologice şi magnetoreologice din cap. 6) şi corespunde unei fracţii volumice totale 

a CMR ce variază între 23,67% (
Fe

φ = 1% ) şi 30,61% (
Fe

φ = 10% ). Pentru valori mai mari ale 

concentraţiei particulelor de fier din suspensie punctul de intersecţie se deplasează spre valori 

de câmp mai mari. De ex., pentru 
tot

φ = 38,32% (
Fe

φ = 20% ) valoarea de câmp corespunzătoare 

este de aprox. 400 kA/m. 

S-a arătat că prin aplicarea corecţiei de câmp demagnetizant pe datele experimentale 

obţinute (fig. 5.27 (b)), punctele de intersecţie ale curbelor de magnetizare reduse pentru P0-

NFM/UTR şi P1-CMR ÷ P12-CMR se situează cu aproximaţie în jurul valorii de 150 kA/m, adică 

procesele de aglomerare dintr-o suspensie pe bază de nanofluid magnetic concentrat se 

finalizează la valori medii de câmp [Marinică et al., 2016]. 

Capitolul 6 - Studiul proprietăţilor reologice şi magnetoreologice ale suspesiilor 

magnetoreologice pe bază de nanofluid magnetic concentrat. O caracterizare complexă a 

coloizilor magnetici presupune, pe lângă studiul proprietăţilor magnetice, şi a celor reologice şi 

magnetoreologice, care sunt importante pentru stabilirea aplicaţiilor tehnice cărora le sunt 

destinate aceste materiale. 

În subcap. 6.1 se face o prezentare generală a reometrului Physica MCR300, din dotarea 

Laboratorului de Reologie (Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe – 

Universitatea Politehnica Timişoara), şi a principalilor parametri reologici. De asemenea, este 

descris dispozitivul magnetoreologic cu sistem de măsurare placă-placă, cu ajutorul căruia s-au 

evaluat proprietăţile reologice şi magnetoreologice ale CMR.  

În subcap. 6.2 s-a arătat că în celula magnetoreologică valoarea câmpului demagnetizant 

este neglijabilă datorită faptului că proba poate fi considerată un film subţire (cilindru cu baza de 

20 mm şi înălţimea de 0,2 mm) şi, ca urmare, intensitatea câmpului magnetic aplicat va fi aceeaşi 

cu intensitatea câmpului magnetic din probă. Folosind valorile susceptibilităţilor magnetice 

diferenţiale, calculate în cap. 5 (Anexa 3), s-au determinat valorile permeabilităţilor magnetice 

ale compozitelor magnetoreologice şi inducţia câmpului magnetic în probele din celula 

magnetoreologică (Anexa 4). 

Subcap. 6.3 prezintă rezultatele şi concluziile obţinute în urma studiului asupra datelor 

experimentale reologice şi magnetoreologice. S-au determinat tensiunile statice de prag ale 

probelor CMR efectuând testul strain sweep mode la toate valorile intensităţii câmpului 

magnetic aplicat şi s-a studiat dependenţa acestora de valorile câmpului magnetic, respectiv de 
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valorile fracţiei volumice totale de solid dispersat. În acest scop, s-a propus o relaţie ce leagă cele 

două modele ce descriu comportarea CMR în câmpuri magnetice slabe, respectiv câmpuri intense  

[Marinică et al., 2016]. Cu relaţia propusă s-au fitat datele experimentale şi s-a determinat, ca 

parametru de fit, valoarea intensităţii câmpului magnetic la care are loc tranziţia de fază de la 

starea solidă a materialului la cea vâscoplastică ca fiind =(150÷270) kA /m*
H , ştiind că 

tensiunea de forfecare corespunzătoare tranziţiei de fază reprezintă tensiunea statică de prag. S-

a observat o creştere a tensiunii statice de prag cu trei ordine de mărime cu creşterea fracţiei 

volumice de solid dispersat, respectiv cu creşterea intensităţii câmpului magnetic aplicat. 

 

Fig. 6.7. Efectul câmpului magnetic asupra tensiunii statice de prag a compozitelor magneto-

reologice. Relaţia (6.14), propusă în lucrare, descrie variaţia tensiunii statice de prag cu intensitatea 

câmpului magnetic aplicat, respectiv cu fracţia volumică totală din probele studiate. [Marinică et al., 2016] 

 De asemenea, s-au determinat tensiunile dinamice de prag, ce furnizează informaţii 

cantitative asupra valorii tensiunii de forfecare la care toate structurile interne din probele CMR 

sunt rupte. Variaţia tensiunii dinamice de prag cu intensitatea câmpului magnetic aplicat, la 

diferite fracţii volumice, a fost fitată cu o funcţie similară celei menţionate în paragraful anterior 

şi s-a determinat că valoarea câmpului magnetic la care structurile interne sunt rupte este 

*
H =200 kA / m (parametru de fit). Valoarea obţinută este în bună concordanţă cu valoarea 

intensităţii câmpului magnetic indicată în cap. 5. 

S-a studiat efectul magnetoreologic şi s-a arătat că efectul prezintă saturaţie la valori mari 

ale fracţiei volumice totale de solid dispersat şi ale intensităţii câmpului magnetic aplicat şi 

implicit ale inducţiei câmpului magnetic în probă. Creşterea relativă a vâscozităţii dinamice, 

studiată pentru două viteze de forfecare diferite 
.
γ -1=7,85s  şi -1=88,41s

.
γ , prezintă în ambele 
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cazuri un maxim pentru proba P8-CMR, cu o fracţie volumică totală a particulelor de fier 

dispersate de 20%. S-a evidenţiat astfel existenţa unei fracţii volumice optime de particule de Fe 

la care efectul magnetovâscos este maxim, iar pe baza acestor observaţii se poate stabili 

strategia de exploatare a materialelor inteligente studiate. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 6.15. Variaţia relativă a vâscozităţii funcţie de intensitatea câmpului magnetic aplicat, pentru toate probele, la 

două valori diferite ale vitezei de forfecare: (a) -17,85= s
.
γ , respectiv (b) -188,41 = s

.
γ . Efectul magnetovâscos creşte 

puternic în intervalul 0 – 200 kA/m, respectiv cu creşterea fracţiei volumice a particulelor de fier dispersate, spre 

valorile de saturaţie, şi este mai pronunţat la valori mici ale vitezei de forfecare. [Marinică et al., 2016] 

Concluzia generală a capitolului 6, dedicat proprietăţilor reologice şi magnetoreologice ale 

compozitelor magnetoreologice pe bază de fluid magnetic concentrat, este aceea că 
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proprietăţile magnetice, comportarea magnetovâscoasă şi cea magnetoreologică a compozitelor 

magnetoreologice pe bază de ferofluide concentrate pot fi controlate prin adaosul de 

microparticule de Fe, în concentraţia necesară pentru utilizarea acestora în aplicaţiile tehnice 

vizate, cum ar fi etanşările magnetofluidice rotitoare sau amortizoarele magnetoreologice de 

vibraţii [Marinică et al., 2016]. 

Capitolul 7 – Concluzii – prezintă rezultatele şi concluziile obţinute în urma studiilor şi 

cerectărilor efectuate în lucrare – subcap. 7.1, iar în subcap. 7.2 sunt menţionate contribuţiile 

originale ale autoarei. Astfel: 

1. S-a propus o metodă de calcul a valorilor factorului de demagnetizare magnetometric pe 

direcţie radială, ca funcţie de susceptibilitatea magnetică a probelor, pentru cazul particular 

al suportului de probă specific VSM880, folosind valorile susceptibilităţii magnetice 

diferenţiale, calculate în fiecare punct măsurat al curbelor de magnetizare statică. 

2. S-au determinat valorile corectate ale intensităţii câmpului magnetic aplicat, pentru probele 

de nanofluid magnetic, prin aplicarea iterativă a corecţiei de câmp demagnetizant asupra 

datelor de magnetizare statică.  

3. S-a arătat că folosirea corecţiei de câmp demagnetizant asupra datelor de magnetizare 

statică conduce la “corecţia” curbei de variaţie a susceptibilităţii magnetice iniţiale cu fracţia 

volumică solidă.  

4. S-au determinat valorile parametrilor distribuţiei dimensionale log-normale şi s-a constatat 

aplicarea corecţiei de câmp demagnetizant ”netezeşte” aceste valori, care variază foarte 

puţin cu creşterea fracţiei volumice de solid dispersat.  

5. S-a observat că diametrul magnetic mediu calculat cu corecţia de câmp demagnetizant 

m_cor
< D >

 

este mai mic decât cel calculat din datele experimentale 
m_exp

< D > .  

6. S-a arătat că analiza magnetogranulometrică a NFM polidisperse cu corecţia de câmp 

demagnetizant trebuie să aibă în vedere ansamblul de parametri 
0

D

 

şi S ai distribuţiei log-

normale, a căror variaţie determină valorile susceptibilităţii magnetice iniţiale, respectiv ale 

diametrului magnetic mediu. 

7. S-a aplicat corecţia de câmp demagnetizant asupra datelor experimentale de magnetizare 

statică a compozitelor magnetoreologice pe bază de fluid magnetic concentrat.  

8. S-a determinat susceptibilitatea magnetică iniţială, în zona câmpurilor mici a curbelor de 

magnetizare statică şi s-a observat că valorile corectate cresc cu un ordin de mărime în cazul 

P12-CMR.  
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9. S-au reprezentat curbele de magnetizare reduse ( )Hmax
M / M = f(H)  ale probelor de 

compozit magnetoreologic şi s-a observat că aplicarea corecţiei de câmp demagnetizant 

“adună” punctele de intersecţie ale acestora în jurul valorii de 150 kA/m, care s-a presupus 

că reprezintă valoarea intensităţii câmpului magnetic la care procesele de aglomerare induse 

în probele de compozit magnetoreologic sunt finalizate.  

10. S-a arătat că în celula magnetoreologică valoarea câmpului demagnetizant este neglijabilă şi 

s-a determinat inducţia câmpului magnetic în probele din celula magnetoreologică. 

11. S-a propus o relaţie ce descrie comportarea CMR în câmp magnetic, funcţie de fracţia 

volumică de solid dispersat (efectele magnetoreologic şi magnetovâscos).  

12. S-a determinat valoarea intensităţii câmpului magnetic la care are loc tranziţia de fază de la 

starea solidă a materialului la cea vâscoplastică ca fiind =(150÷270) kA /m*
H  şi s-a observat 

o creştere a tensiunii statice de prag cu trei ordine de mărime cu creşterea fracţiei volumice 

de solid dispersat, respectiv cu creşterea intensităţii câmpului magnetic aplicat. 

13. S-au determinat valorile tensiunii dinamice de prag şi s-a arătat că valoarea intensităţii 

câmpului la care structurile interne sunt rupte este 
*

H =200 kA / m. Valoarea obţinută este în 

bună concordanţă cu cea indicată la punctul 9 (subcap. 7.2). 

14. S-a studiat efectul magnetovâscos, pentru setul de nano- microcompozite magnetoreologice 

preparat şi s-a evidenţiat astfel existenţa unei fracţii volumice optime de particule de Fe la 

care efectul magnetovâscos este maxim 
Fe

φ = 20 % . 

15. S-a arătat că proprietăţile magnetice, comportarea magnetovâscoasă şi cea 

magnetoreologică a compozitelor magnetoreologice pe bază de ferofluide concentrate pot fi 

controlate prin adaosul de microparticule de Fe. 
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