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REZUMAT. Lucrarea prezintă importanța studiului proprietăților magnetice ale materialelor 

compozite,tehnologia de obținere a nanoparticulelor de fier-cobalt, a celor de aliaj fier-nichel și a particulelor 

de α Fe, cu etapele de obținere a lor și prezintă aplicațiile acestor materiale în practică. O parte din 

materialele descrise au fost realizate în urma cercetărilor efectuate în cadrul INCDIE ICPE-CA în colaborare cu 

Academia Navală din Constanța și cu Universitatea Politehnica București. Se prezintă realizarea bobinelor de 

excitație și de măsură și a circuitelor de alimentare, de măsură și de achiziție a datelor experimentale pentru 

un echipament naval experimental 

Cuvinte cheie: materiale compozite, nanoparticule, tehnologie, aliaj, fier,cobalt, bobine de excitație și măsură,  

circuit de alimentare, miez magnetic.  

ABSTRACT. The paper presents the importance of studying the magnetic properties of composite materials, 

the technology for obtaining cobalt-iron nanoparticles, those of iron-nickel alloys and α-Fe particles, with the 

steps of obtaining them and presents the applications of these materials in practice. Some of the described 

materials were made following the researches carried out within the INCDIE ICPE-CA in collaboration with the 

Naval Academy in Constanța and with the Polytechnic University of Bucharest. Presentation of the excitation 

and measurement coils and the supply, measurement and acquisition circuits of the experimental data for 

experimental naval equipment is presented 

Keywords: composite materials, nanoparticles, technology, alloy, iron, cobalt, excitation and measurement 

coils, power supply circuit, magnetic core. 

1.INTRODUCERE 

Materialele compozite au avantaje și dezavantaje. 

Ca avantaje, acestea au: greutate scăzută; rezistență 

mare la uzură  și oboseală; rezistență mare la corozi-

une; calitate superioară; mărirea fiabilității; mente-

nanță ieftină; consum scăzut de energie; proprietăți  

fizice, chimice, magnetice, mecanice și electrice care 

sunt influențate de compatibilitatea și modul de 

dispunere a elementelor  componente; rezistanță mare 

raportată la densitate; proprietăți deosebite la 

temperaturi ridicate; viteză scăzută de propagare a 

fisurii; coeficient redus de dilatare termică; rezistență 

bună la umiditate; rigiditate ridicată raportată la 

densitate. Ca dezavantaje, acestea au: cost mai ridicat; 

tehnologie de fabricație complicată-complexă. 

Ca aplicații în domeniul naval, materialele 

compozite se folosesc: în.construcții navale-panouri, 

plafoane, cofraje, obiecte sanitare, decorațiuni, 

mobilier; în transporturi navale-cargotancuri, rezer-

voare de apă și combustibil, containere, ambarcațiuni, 

hidroavioane, instalații de răcire, recipiente, con-

solidare structuri. Compozitele au deschis o breşă 

majoră în industria navală, oferind caracteristici de 

înaltă rezistenţă, siguranţă, greutate redusă, 

durabilitate, fiabilitate, rezistenţă la coroziune şi 

costuri reduse de întreţinere. Utilizarea compozitelor 

s-a extins în construcţia de corpuri de bărci şi nave, 

nervuri, punţi, suprastructuri de punţi, capace de 

bocaport, arbori, braţe şi nenumărate alte componente 

Kevlar este prima fibră polimerică organică utili-

zată, un polimer înalt cristalin care datorită formei de 

legătură a moleculelor și are: greutate redusă, alungire 

mică la rupere, rezistență la întindere și modul de 

elasticitate mari, rezistență chimică mare, con-

ductivitate electric mică, rezistență mare la foc, 

stabilitate dimensională. Ca aplicabilitate se folosește 
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ca:veste antiglonț, blindaj arme, compartimente 

rezistente la explozii, mănuși de protecție, ambar-

cațiuni, anvelope, cabluri electrice, garnituri, produse 

de fricțiune, țesături cu fibre de carbon pentru a 

furniza rezistență la deteriorare, șoc,deformări.  

Studiul proprietăţilor magnetice ale nanomate-

rialelor este foarte important pentru progresul 

nanoştiinţei şi nanotehnologiei. Datorită dezvoltării 

unor tehnici noi de preparare, nanoparticulele magne-

tice cu dimensiuni mai mici de 10nm, cu distribuţii 

înguste de mărimi şi diferite compoziţii pot fi 

fabricate printr-o varietate de metode[1,2]. 

Particulele magnetice cu dimensiuni nanometrice 

prezintă noi proprietăţi interesante care pot fi atribuite 

fie proprietăţilor extrinseci ale particulelor indivi-

duale, precum dimensiunea finită, fie  efectelor de 

suprafaţă şi cuplarii între particule. Nanoparticulele 

magnetice reprezintă o clasă specifică de nanomate-

riale, compuse din cel puţin un element magnetic.  

2. TEHNOLOGIE ÎN OBȚINEREA 

NANOPARTICULELOR DE FIER, A 

CELOR DE ALIAJ FIER-COBALT, A 

CELOR DE ALIAJ FIER-NICHEL ȘI A 

PARTICULELOR  DE α FE 

Se utilizează patru etape pentru obținerea nano-

particulelor. 

Pentru nanoparticulele de fier, acestea sunt: 

– EtapaI. Sinteza nanoparticulelor de fier 

cuprinde: Dozarea reactivilor; Prepararea soluțiilor 

de: clorură de fier hexahidrat FeCl3.6H2O și boro-

hidrura de sodiu NaBH4; Reducerea sării de fier 

FeCl3.6H2O la Fe; Separarea nanoparticulelor de fier 

din soluție; Purificarea. 

– Etapa II. Încapsularea nanoparticulelor de fier 

în copolimer acrilic cuprinde: Dozarea reactivilor 

(nanoparticule de fier purificate și copolimer acrilic); 

Prepararea soluției de copolimer acrilic; Încapsu-

larea nanoparticulelor de fier în copolimer acrilic; 

Uscarea. 

– Etapa III. Compactarea nanoparticulelor de fier 

încapsulate în copolimer acrilic.  

– Etapa IV. Tratamentul termic al pieselor re-

alizate prin compactarea nanoparticulelor de fier 

încapsulate în copolimer. 

Pentru nanoparticule de aliaj fier-cobalt, acestea 

sunt: 

– EtapaI. Sinteza nanoparticulelor de aliaj fier-

cobalt-figura 1, cuprinde: Dozarea reactivilor; 

Prepararea soluțiilor de: clorură de fier hexahidrat 

FeCl3.6H2O, azotat de cobalt hexahidrat 

Co(NO3)2.6H2O și borohidrura de sodiu NaBH4; 

Reducerea sărurilor de fier (FeCl3.6H2O)  și de 

cobalt (Co(NO3)2.6H2O) la Fe și respectiv Co; 

Separarea nanoparticulelor de fier-cobalt din soluție; 

Purificarea. 
 

 
 

Figura 1. Curbe de histerezis ale nanopulberilor FeCo/Al2O3  

cu diferite rapoarte molare Al/Fe+Co. 

 

– Etapa II. Încapsularea nanoparticulelor de aliaj 

fier-cobalt în copolimer acrilic cuprinde: Dozarea 

reactivilor (nanoparticule de aliaj fier-cobalt 

purificate și copolimer acrilic); Prepararea soluției 

de copolimer acrilic; Încapsularea nanoparticulelor 

de aliaj fier-cobalt, purificate, în copolimer acrilic; 

Uscarea. 

– Etapa III. Compactarea nanoparticulelor de 

aliaj fier-cobalt încapsulate în copolimer acrilic. 

Etapa IV.  Tratamentul termic al pieselor realizate 

prin compactarea nanoparticulelor de aliaj fier-

cobalt încapsulate în copolimer acrilic. 

Pentru nanoparticulele de aliaj fier-nichel, 

acestea sunt: 

– EtapaI. Sinteza nanoparticulelor de aliaj fier- 

nichel cuprinde: Dozarea reactivilor; Prepararea 

soluțiilor de: sulfat de fier heptahidrat  

FeSO4.7H2O, sulfat de nichel hexahidrat 

NiSO4.6H2O și  borohidrura de sodiu NaBH4; 

Reducerea sărurilor de fier (Fe SO4 .7H2O)  și de 

nichel (NiSO4.6H2O) la Fe și respectiv Ni; Separarea 

nanoparticulelor de fier- nichel din soluție; 

Purificarea. 

– Etapa II. Încapsularea nanoparticulelor de aliaj 

fier-nichel în copolimer acrilic cuprinde:Dozarea 

reactivilor (nanoparticule de aliaj fier- nichel 

purificate și copolimer acrilic);Prepararea soluției de 

copolimer acrilic; Incapsularea nanoparticulelor de 

aliaj fier- nichel, purificate, în copolimer acrilic; 

Uscarea. 

– Etapa III. Compactarea nanoparticulelor de 

aliaj fier- nichel încapsulate in copolimer acrilic 

Etapa IV.  Tratamentul termic al pieselor realizate 

prin compactarea nanoparticulelor de aliaj fier- 

nichel încapsulate in copolimer acrilic. 
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Pentru particule de α Fe, etapele  pentru obținerea 

nanoparticulelor sunt: 

– Etapa I. Pregătirea microparticulelor de α fier 

în vederea încapsulării în copolimer acrilic, 

cuprinde: Sortarea granulometrică a pulberii de α Fe 

pentru obținerea unor dimensiuni cuprinse în 

intervalul 1 până la 40 µm; Degresarea micro-

particulelor de α Fe în solvent (alcool etilic) în cuva 

cu ultrasunete; Uscarea în etuva cu circulație fortată 

– Etapa II. Încapsularea microparticulelor de α 

fier in copolimer acrilic, cuprinde: Dozarea reacti-

vilor (microparticule de α fier și copolimer acrilic); 

Prepararea soluției de copolimer acrilic; Încapsula-

rea nanoparticulelor de α fier în copolimer acrilic; 

Uscarea. 

– Etapa III. Compactarea microparticulelor de α 

fier încapsulate în copolimer acrilic.  

Pentru sistemul de inducere a câmpului și pentru 

măsurarea valorii câmpului magnetic au fost folosite 

sârma de Cu emailat de 0,6 mm pentru inducerea 

câmpului și de 0,06 mm pentru bobine fluxmetrice 

folosite ca senzori de câmp. 

3.REALIZAREA BOBINELOR DE 

EXCITAȚIE ȘI DE MĂSURĂ ȘI A 

CIRCUITELOR DE ALIMENTARE,  

DE MĂSURĂ ȘI DE ACCIZIȚIE A 

DATELOR EXPERIMENTALE 

Pentru execuția miezurilor feromagnetice , 

realizate din materialul magnetic moale (Fe, FeNi, 

FeCo), este necesară proiectarea și realizarea unei 

matrițe cu un cuib având dimensiunile de 60 x 10 x 

10 mm- figurile 2,3, 4. 

Matrița facilitează execuția miezurilor și realizarea 

presărilor în câmp magnetic sau fără câmp magnetic. 

Corpul matriței este realizat din material C120 sau alt 

oțel magnetic, este prevăzut cu o degajare ce permite 

introducerea piesei polare, are 6 găuri pentru suruburi 

M8 necesare strângerii părților componente.  Matrița 

este concepută astfel încât să fie montată pe o presa 

MP 250 Mpa existentă în Stația pilot de materiale 

magnetice, la INCDIE ICPE ca.  

Piesa trapezoidală este executată din material 

nemagnetic (otel inox nemagnetic, VT8), are rolul 

de a întrerupe liniile de câmp și a le face  să se 

orienteze spre piesele polare și trebuie ca la 

prelucrare să aibă un.unghi de 51,63° pentru a se 

realiza o bună strângere a matriței. 

Poansonul se poate realiza din oțel nemagnetic 

sau VT8 și permite presarea pulberii în cavitatea 

realizată în matrița de presare  prin aplicarea unei 

presiuni de aproximativ 60 Mpa.Piesa polară este 

executată dintr-un oțel magnetic  

Prelucrarea pieselor se poate face prin: rectificare 

(pentru realizarea unor suprafete cu rugozitate 

redusă), prin electroeroziune sau prin frezare și 

debitare. 

Circuitul magnetic de masură este alcătuit din 

două miezuri tip U realizate din OL magnetic, un 

miez I realizat tot din OL magnetic și  patru  bobine. 

Miezul magnetic de tip U se poate realizeaza din 

OL magnetic sau din Fe armco prin următoarele 

operații: frezare, debitare prin electroeroziune și 

rectificare-figura 5. 

În vederea evitarii oxidarii jugului magnetic, 

acesta se acoperă cu un strat de lac. 

Miezul magnetic de tip I este realizat din material 

feromagnetic (Fe, FeCo sau FeNi) și este obținut 

prin presarea pulberilor într-o matriță ce permite 

presarea în câmp magnetic.Presarea se execută cu 

ajutorul unei prese de 25 Mpa. Finisarea miezului 

magnetic se realiază prin frezare sau rectificare. 
 

 
 

Figura.2. Ansamblu matriță presare miezuri magnetice cu 

dimensiuni 

 

 
Figura. 3. Ansamblu matriță presare miezuri magnetice:  

1. Corp matriță; 2. Șurub strângere; 3. Piesă trapezoidală;  

4. Poanson; 5. Piesă polară. 
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Miezul magnetic de tip U se poate realizeaza din 

OL magnetic sau din Fe armco prin urmatoarele 

operatii: frezare, debitare prin electroeroziune și 

rectificare. În vederea evitarii oxidarii jugului 

magnetic, acesta se acoperă cu un strat de lac.Miezul 

magnetic de tip I este realizat din material fero-

magnetic (Fe, FeCo sau FeNi) și este obținut prin 

presarea pulberilor într-o matriță ce permite presarea 

în câmp magnetic.Presarea se execută cu ajutorul 

unei prese de 25 Mpa. Finisarea miezului magnetic 

se realiază prin frezare sau rectificare. 
 

 
 

Figura.4.Corp matrita. 

 

 
 

Figura.5. Miez magnetic tip U . 

 

Pentru realizarea dispozitivului de măsură, pe 

lângă miezul magnetic sunt necesare 4 bobine 

realizate din sârmă de cupru de Φ0.6 mm, figurile 

6,7. Carcasa de bobină a fost realizată din textolit cu 

grosimi de 1.2 -2 mm. Prelucrarea carcasei a fost 

efectuată prin frezare urmărindu-se realizarea 

bobinării firului de cupru cât mai uniform pe 

carcasă, ceea ce duce la o citire cât mai uniformă a 

semnalului electric. 
 

 
 

Figura 6. Sistemul de jug cu bobinele montate. 

 
 

Figura 7. Ansamblul de masură. 

4. CONCLUZII 

 A fost realizată o analiză a  soluțiilor identi-

ficate si a fost definitivat un model conceptual 

 A fost realizat proiectul de execuție a sub-

ansamblelor 

 Au fost realizate structurile mecanice, bobinele 

de excitație, a bobinei de masură și a circuitelor de 

alimentare, masură și achiziție a datelor experi-

mentale 

 A fost realizat un studiu amplu cu privire la 

identificarea cerințelor tehnologice și de materiale 

pentru fabricație  

 Au fost sintetizate două tipuri de nanoparticule 

metalice magnetice de fe si fe-co prin metoda de 

reducere a sărurilor metalice; 
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