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REZUMAT. Lucrarea a avut drept scop obţinerea unui fluid feromagnetic prin care domenii magnetice pot fi 
evidenţiate în foi de oţel utilizate la fabricarea transformatoarelor folosind metoda precipitării chimice. Pentru 
experimente au fost folosite foi de oţel de diferite origini (Japonia, Germania, România), care au fost acoperite 
cu lichidul obţinut. În continuare, a avut loc un studiu privind corelaţia dintre forma şi orientarea domeniilor 
magnetice, orientarea cristalografică şi procentul texturii Goss în banda de oţel silicios. Metoda utilizată este 
simplă şi nu necesită prelucrarea prealabilă a suprafeţei foii. 

Cuvinte cheie: lichide feromagnetice, domenii magnetice, orientare cristalogafică. 

ABSTRACT. This work aimed to obtain a ferromagnetic fluid by which magnetic domains can be highlighted in 
steel sheets used to manufacture transformers using chemical precipitation method. For experiments have 
been used steel sheets of different origins (Japan, Germany, Romania), which were covered with the obtained 
fluid. Next, a study on the correlation between shape and orientation of magnetic domains, crystallographic 
orientation and the percentage of Goss texture of silica steel band has been done. The used method is simple 
and does not require prior processing of the sheet surface. 

Keywords: ferromagnetic fluids, magnetic domains, crystallogaphic orientation. 

   1. NOŢIUNI GENERALE 

Fluidele feromagnetice sunt sisteme bifazice obţi-
nute prin dispersia coloidală a particulelor magnetice 
fine într-un lichid obişnuit. Un astfel de sistem este 
foarte sensibil la câmpul magnetic si, în general, se 
comportă ca un lichid omogen. Datorită acestor 
proprietăţi, fluidele feromagnetice sunt utilizate 
pentru evidenţierea structurii de domenii în tablele 
silicioase, cu textură Goss, destinate confecţionării 
tolelor de transformator. 

La magnetizarea tablei silicioase texturate în di-
recţia laminării (textura Goss), procesul de deplasare şi 
rotire a domeniilor este mult uşurat de faptul că la 
majoritatea grăunţilor axa de magnetizare uşoară [100] 
se apropie de direcţia laminării. Deviaţia faţă de 
orientarea ideală (110)[100], influenţează procesele de 
magnetizare si, în final, proprietăţile magnetice ale 
tablei. Deplasarea domeniilor magnetice este influenţa-
tă de structura materialului şi de compoziţia chimică. 

Ţinând seama de faptul că studierea domeniilor 
magnetice poate furniza o serie de informaţii asupra 

structurii si proprietăţilor tablei silicioase, cercetările 
întreprinse de-a lungul anilor s-au orientat pe de o 
parte catre evidenţierea cât mai fidelă a dispunerii 
domeniilor magnetice într-un volum de material si, 
pe de altă parte, către stabilirea unor corelaţii între 
aspectul acestor domenii, orientarea cristalografică 
si proprietăţile magnetice ale tablei. 

2. EXPERIMENTĂRI DE LABORATOR 

Condiţia ce se impune pentru realizarea unei 
soluţii care să evidenţieze domeniile magnetice este 
de a obţine microparticule fin dispersate într-un 
lichid. Pentru ca soluţia să fie stabilă este necesar ca 
particulele să aibă dimensiuni cât mai mici si să 
posede sarcini electrice de acelaşi semn. După prove-
nienţa lor, sarcinile particulelor coloidale se datoresc 
unor procese de adsorbţie: sarcinile apar deoarece 
particula unui coloid dat adsoarbe de preferinţă (sau 
selectiv) din soluţie, ioni de un anumit fel, în funcţie 
de natura substanţei coloidale şi de condiţiile de pre-
parare. 
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În soluţie, întregul complex format din particulele 
fazei disperse, împreună cu ionii adsorbiti de aceste 
particule si o parte din contraionii legaţi, se de-
plasează în soluţie ca o particulă sau granulă, partea 
pe care se adsorb ionii formând nucleul particulei. 
Contraionii care se găsesc în soluţia înconjurătoare 
sunt atraşi de particula încărcată şi, într-o oarecare 
măsură se concentrează în jurul ei, formând o micelă. 

Pentru experimentări s-a utilizat metoda precipitării 
chimice, îţi urma căreia se obţine un ferofluid pe 
bază de magnetită coloidală.[1] Metoda constă din 
precipitarea magnetitei din soluţii de săruri bi- şi 
trivalente de fier, prin acţiunea hidroxidului de 
sodiu în exces. In acest scop s-a folosit o soluţie de  
FeCl3 · 6H2O în amestec cu FeSO4 · 7H2O, peste 
care se adaugă o soluţie de NaOH. 

Formarea unei particule magnetice prin reacţia de 
coprecipitare a ionilor de Fe2+ şi Fe3+ din soluţia 
sărurilor de clor cu hidroxizi puternici, este caracte-
rizată de următoarele reacţii elementare : 

 

2Fe+3 + 3HO– + (n – 3)/2H2O   Fe2O3 · nH2O 

Fe+2 + 2HO–   Fe(OH)2 
 

Coprecipitarea implică formarea unui oxid hidratat 
mixt format din ioni de fier la două stări de oxidare 
diferite,   +2 şi +3. 

 

Fe2O3 • nH2O + Fe(OH)2   Fe3O4 • (n+1)H2O 
 

Valoarea lui n este în funcţie de condiţiile de 
reacţie: n = 1,5…4,5. 

Un sol de magnetit [Fe3O4(n + 1)H2O], în con-
diţiile coprecipitării în cele două stări Fe+2 si Fe+3 cu 
hidroxid, prezintă o micelă de tipul: 

 

{Fe3O4(n + 1)H2O,  mFe+3, 3(m – x)HO–} 3 x HO– 
 

şi are structura conform figurii 1. 
 

 
 

Fig. 1. Structura micelei solului de magnetit. 
 

Solul de magnetit astfel format prezintă particule 
încărcate pozitiv. Contraionii se concentrează în jurul 
particulei, formând un strat de difuzie. In felul acesta 
este împiedicată alipirea (coagularea) particulelor. 

Precipitatul de magnetită format se umectează cu 
acid oleic pentru o mai bună stabilizare, apoi se 
amestecă cu o cantitate mai mare sau mai mică de 
toluen pentru o densitate variabilă, în funcţie de scopul 
urmărit. 

Ferofluidul astfel obţinut este depus pe tablă, fără 
o prelucrare prealabilă a suprafeţei acesteia. Imaginea 
domeniilor formate a fost analizată la un stereo-
rmicroscop cu mărirea de maxim 25 ori (fig.2). [2] 

 

 
 

a                                             b 

 

 
 

 c                                           d 
 
 

Fig. 2. Domenii magnetice în banda de oţel silicios (mărire × 25, R.D. – direcţia de laminare): 
a – japoneză; b – germană; c – românească; d – tablă experimentală 1N.  

R.D. 
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Pentru analiză s-au folosit table de oţel cu 3% Si 

de provenienţă japoneză, germană si românească. 
Din imaginile obţinute se observă ca forma domeniilor 
este extrem de variată. 

Astfel, în tabla japoneză (fig. 2a) domeniile apar 
ca nişte benzi paralele, bine conturate si care în ge-
neral se opresc la limita grăuntelui sau subgrăuntelui 
cristalin. Se observă ca aceste benzi fac unghiuri de 
3 - 4° cu direcţia de laminare în unii grăunţi, iar în 
alţii sunt mai înclinate fată de direcţia de laminare. 
În tabla germană (fig. 2b), domeniile sunt mai ne-
uniforme. Ele apar sub formă de benzi late, bine 
conturate după direcţia de laminare – în unii grăunţi, 
sau de mici dimensiuni, cu forme şi orientări diferite – 
în alţi grăunţi. 

În tabla românească (fig. 2c) grăunţii sunt mai 
mici decât în tabla japoneză si germană. Benzile de 
domenii sunt şi ele scurte, foarte neuniforme, cu 
înclinări diferite faţă de direcţia de laminare. 

S-au putut evidenţia şi în banda de oţel cu Nb 
(1N) obţinută experimental, câteva zone de domenii 
magnetice (fig. 2d). Se observă benzi de domenii 
relativ lungi, bine conturate, ce se întind pe toată 
lungimea grăuntelui. Deviaţia fată de direcţia de 
laminare este de cca 12 - 15°.[3] 

Benzile mai întunecate marchează pereţii Bloch, 
deoarece aici are loc o concentraţie de particule de 
ferofluid datorită câmpului generat de peretele Bloch. 
Un domeniu este marcat de doi pereţi Bloch. În fiecare 
domeniu magnetizarea îşi schimbă sensul (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Reprezentarea schematică a unei secţiuni transversale 
printr-o tablă silicioasă conţinând doi pereţi Bloch BW  

(la distanţa d) şi sensul câmpului rezultat: 
Hs = câmpul generat de BW; Hg = câmpul generat  

de suprafeţele grăunţilor. 
 

În interiorul domeniilor magnetizarea este orien-
tată în lungul axelor de cea mai uşoară magnetizare. 
De aceea domeniile sunt de regulă, de forma unor 
straturi plan-paralele, cu suprafeţele paralele cu axa 
de cea mai uşoară magnetizare. Inchiderea fluxului 
magnetic se face prin intermediul unor mici domenii 
de forma unor prisme triunghiulare (în volum), în 
care magnetizarea este orientată perpendicular pe 
axa de cea mai uşoară magnetizare, dar este paralelă 

cu suprafaţa eşantionului. Pe măsură ce cresc dimensi-
unile domeniilor de închidere prismatice cu secţiune 
triunghiulară, începe să devină favorabilă din punct 
de vedere energetic o „despicare“ a acestora în 
domenii mai mici însotită de apariţia unor forme de 
„pană“ aşa cum se prezintă schematic în fig. 4. 

 

 
 

Fig. 4. Formarea domeniilor de închidere în formă de „pană“ 
la suprafaţa unui monocristal magnetic uniaxial. 

 
Pe proba japoneză aceste forme sunt foarte clar 

evidenţiate; ele apar în special la limitele de sub-
grăunţi unde se observă că se modifică şi unghiul de 
deviere faţă de direcţia de laminare (fig. 2a). În unii 
grăunţi domeniile sunt foarte late deoarece pereţii 
Bloch pot suferi diferite deviaţii fată de direcţia de 
laminare (fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. Unghiurile făcute de domeniile magnetice  
faţă de direcţia de laminare: 

α - deviaţia direcţiei [100] fată de RD.(direcţia de laminare); 
β - înclinarea peretelui Bloch faţă de suprafaţa tablei. 

 
Ţinând seama de aceste aspecte s-a făcut un 

studiu privind corelaţia dintre forma şi orientarea 
domeniilor magnetice, orientarea cristalografică şi 
procentul de textură Goss din banda de oţel silicios 
[4]. 

Astfel, în tabla japoneză, unde domeniile sunt cel 
mai bine conturate, textura Goss a fost în proporţie 
de 97-98%. In tabla germană, cu domenii mai slab 
conturate, textura Goss a fost de cca 90-94%, iar în 
tabla românească, cu structura cea mai neuniformă 
de domenii, a rezultat un procent de textură Goss de 
cca 78-88% [4]. 
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Fig. 6. Corelaţia între orientarea cristalografică şi forma domeniilor magnetice. 
 

In eşantionul de tablă din otel cu Nb (experimen-
tal) unde s-a observat cel mai clar zona de domenii 
magnetice, textura Goss a fost de 88,5% [5]. 

Pentru a studia influenţa orientării cristalografice 
asupra formei si dimensiunilor domeniilor magne-
tice, s-a utilizat o probă de oţel japonez, pe care s-au 
evidenţiat în prealabil domeniile magnetice (fig. 6). 
Această probă a fost apoi pregătită metalografic si 
atacată cu nital 3%. S-au obţinut figuri de atac, care 
conturează de fapt forma cristalelor, aşa cum sunt 
ele orientate în grăuntele cristalin, faţă de direcţia de 
laminare. Rezultatele sunt prezentate în figura 6. 

În grăunţii în care domeniile evidenţiate anterior 
erau lungi, subţiri, bine conturate, cristalele au o 
orientare [100] faţă de direcţia de laminare (zona 1). 
Aici orientarea Goss (110)[100] este foarte accentuată, 
aşa cum a dovedit şi analiza componentelor texturii. În 
zona 2, unde s-a observat o uşoară neuniformitate a 
benzilor de domenii, cristalele au o orientare 
(111)[211] şi (211)[111], deci cu deviaţii mici (cca 
30°) faţă de orientarea (110)[100]. În zona 3 apare 
un grăunte cu domenii late, separate de benzi subţiri, 
bine conturate. Aici cristalele au orientarea (015)[100] 
sau (025)[100], deci cu direcţia [100] aproape 
paralelă cu direcţia de laminare, dar cu planul (110) 
rotit faţă de planul tablei cu cca 45 - 50°. [6] 

Deşi în proba analizată sunt şi zone cu alte forme şi 
orientări ale domeniilor magnetice, nu s-au putut pune 
în evidenţă cristalele prin metoda figurilor de atac, 
acestea fiind fie prea mici, fie de o formă nedefinită. 

Totuşi, din acest studiu rezultă că prin combina-
rea tuturor metodelor de investigare, se poate stabili 

o bună corelaţie între proprietăţile magnetice, 
orientarea cristalografică şi structura tablelor silicioase. 

3. CONCLUZII 

Experimentările efectuate au evidenţiat câteva 
aspecte interesante privind utilizarea ferofluidelor în 
studiul materialelor cu proprietăţi magnetice: 

– utilizând metoda precipitării chimice s-a obţinut 
un ferofluid pe bază de magnetită coloidală care a 
evidenţiat foarte clar structura de domenii din tabla 
cu 3% Si. Metoda este simplă şi nu necesită o 
prelucrare prealabilă a suprafeţei tablei; 

– s-a constatat că liniile de domenii bine conturate 
şi aproape paralele cu direcţia de laminare coincid 
cu direcţia [100] a componentei Goss, deci cu d-
irecţia de uşoară magnetizare; 

– combinând această metodă cu metoda „figurilor 
de atac“ s-a putut evidenţia orientarea domeniilor 
magnetice în funcţie de textura cristalografică. Se 
poate stabili astfel o bună corelaţie între forma si 
orientarea domeniilor magnetice si componentele de 
textură în tabla finală de oţel silicios. 
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