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     Suspensiile magnetice sunt sisteme multifazice (cu cel puţin două faze) dintre care cel puţin 

una răspunde la aplicarea unui câmp magnetic, materialul experimentând schimbări 

semnificative ale proprietăţilor reologice, magnetice, termice, acustice sau a altor proprietăţi 

mecanice și fizice. În majoritatea cazurilor faza solidă (particulele) este cea magnetic-responsivă 

(de ex.în cazul fluidelor magnetice și  fluidelor magnetoreologice), în alte cazuri lichidul de 

bază este sensibil la câmpul magnetic (de ex. în cazul ferofluidelor inverse), iar uneori ambele 

faze (fluidele magnetoreologice pe bază de ferofluide). 

     Controlul mișcării și poziționării fluidelor magnetizabile cu ajutorul câmpului magnetic are 

o relevanţă deosebită pentru majoritatea aplicațiilor practice (inginereşti şi biomedicale) ale 

acestor nanomateriale, iar în strategia exploatării lor cunoaşterea proprietăţilor reologice este 

esenţială, ceea ce m-a motivat sa abordez această latură a caracterizării acestor materiale 

inteligente. Prezenta teză de abilitare prezintă rezultatele activităţii mele de cercetare desfăşurate 

ultetrior susţinerii doctoratului, în cadrul Laboratorului de Lichide Magnetice al Academiei 

Române – Filiala Timişoara, şi al Centrului Național pentru Ingineria Sistemelor cu Fluide 

Complexe al Universităţii Politehnica din Timișoara. 

Structura tezei: 

     Teza este structurată pe trei capitole, aflate în strânsă corelaţie cu cele trei direcţii de cercetare 

abordate.  

Capitolul 1, inttitulat Fluide magnetice (MF), după o scurtă prezentare a acestui tip de coloizi 

magnetici, evidenţiază contribuţiile mele la investigarea proprietăţilor reo şi magnetoreologice 

ale fluidelor magnetice funcţie de diverşi factori: detaliile de compoziţie (fracţia volumică de 

particule, natura lichidului de bază, surfactanţii utilizaţi), viteza de forfecare, timp, temperatură, 

inducţia câmpului magnetic aplicat.  

Capitolul 2, Fluide magnetoreologice convenţionale (MRF), are aceeaşi structură. După 

prezentarea unor aspecte legate de componentele acestora şi de explicarea fenomenologică a 

răspunsului lor la aplicarea unui câmp magnetic, sunt descrise rezultatele investigării 

comportării reologice cu şi fără câmp magnetic extern.  

Capitolul 3, Fluide magnetoreologice nano-microstructurate, prezintă unele strategii de 

îmbunătăţire a fluidelor magnetoreologice, şi rezultatele investigaţiilor noastre legate de 

controlul / adaptarea proprietăţilor acestora pentru a fi utilizate în aplicaţii de înaltă performanţă.  
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Fiecare capitol trece în revistă şi aplicaţiie practice ale fluidelor magnetizabile respective.  

Principalele contribuţii originale: 

 1. Evidenţierea influenţei detaliilor de compoziţie (natura şi puritatea chimică a surfactanţilor 

utilizaţi, dimensiunea și forma particulelor, distribuția lor dimensională, fracţia volumică 

hidrodinamică a nanoparticulelor), precum şi a formării de aglomerări asupra comortamentului 

MF.  

2. Demonstrarea valabilităţii principiului superpoziţiei temperatură-timp în cazul MF 

concentrate, atât în absenţa, cât şi în prezenţa câmpului magnetic extern. 

3. Studiul tixotropiei şi al reversibilităţii efectului MV în cazul unui FF/kerosen cu particule de 

magnetită hidrofobizate în absența mediului de dispersie a arătat că un ferrofluid cu aglomerări 

de particule induse de câmpul magnetic ar putea fi utilizat într-o manieră similară cu un fluid 

magnetoreologic, dar în dispozitive mici unde fluidul este obligat să curgă prin canale înguste. 

4. Investigaţiile reologice pe MF/apă cu mecanisme de stabilizare diferite (electrostatic și 

electro-steric) pe o gamă mare de concentrații, alături de tehnici avansate cu TEM, XPS și ATR-

FTIR, DLS, au contribuit la elucidarea mecanismelor în acțiune, informațiile obținute fiind utile 

pentru optimizarea MF dedicate diferitelor aplicații în bio-tehnologie şi bio-medicină. 

5. Dezvoltarea unui model reologic care descrie cu acuratețe curba de curgere a unui MRF pe o 

gamă largă de valori ale vitezei de forfecare și ale inducţiei câmpului magnetic aplicat, şi care 

poate fi utilizat în codurile CFD comerciale, fără dificultățile asociate modelului de solid 

vâscoelastic în regimul pre-yield. 

6. Evidenţierea controlului / reglării comportamentului MRF pe bază de ferofluide (FF-MRF) 

prin modificarea compoziţiei la cele două nivele ierarhice, nano şi micro. 

7. Corelarea proprietăţilor magnetoreologice ale FF-MRF cu ajutorul numerelor Mason şi 

Casson, precum şi evidenţierea existenţei superpoziţiei concentraţie –magnetizaţie în cazul FF-

MRF. 

8. Evaluarea experimentală cantitativă a rolului clusterelor de nanoparticule în reglarea şi 

îmbunătăţirea proprierăţilor de curgere ale fluidelor magnetoreologice. 

  

 


