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Aplicații
Clusterii magnetici cu formă și dimensiune controlate, cu 
momente magnetice ridicate în câmp magnetic extern 
reprezintă o alternativă îmbunătățită la nanoparticulele 
magnetice. Ei reprezintă platforme pentru sinteza de 
nanocompozite cu cele mai diverse aplicații care depind de 
funcționalizarea viitoare.

Clusterii magnetici reprezintă aglomerări de nanoparticule 
magnetice. Modificarea proprietăților de suprafață prin 
acoperirea cu diferite straturi polimerice anorganice sau 
organice, sau cu diverse molecule cu funcțiuni specifice oferă 
perspectiva utilizării clusterilor magnetici într-o multitudine de 
aplicații ce necesită manipularea de particule funcționalizate 
cu un câmp magnetic extern, de exemplu: biotehnologie, 
securitate, depoluare, nanomedicină.

Aspecte inovative
Un nou produs inovativ de tip clusteri magnetici cu proprietăți 
fizico-chimice controlate a fost realizat aplicând metoda 
miniemulsionării. Clusterii magnetici au formă sferică, 
dimensiuni ajustabile în domeniul 50-500 nm, proprietăți 
superparamagnetice și valori ridicate ale magnetizării de 
saturație (50-70 emu/g). Având moment magnetic/particulă 
ridicat, clusterii magnetici pot fi separați magnetic din medii 
lichide cu eficiență foarte ridicată.

Clusterii magnetici reprezintă nanomateriale inovative ce oferă 
posibilitatea combinării diferitelor funcționalități într-o singură 
entitate prin acoperirea cu diverse tipuri de straturi anorganice 
sau organice.

Tehnologia
Clusterii magnetici cu formă și dimensiune dorite sunt preparați 
prin metoda miniemulsionării, utilizând ca materie primă 
nanofluid pe bază de nanoparticule de magnetită hidrofobe. 
Metoda de preparare a clusterilor magnetici implică 
ultrasonarea unui amestec de două medii lichide, unul apos 
conținând un surfactant și unul pe bază de solvent organic ce 
conține nanoparticule de magnetită stabilizate cu acid oleic. 
Clusterii obținuți prezintă stabilitate coloidală ridicată în mediu 
apos și dimensiuni ajustabile în domeniul 50-500 nm, care sunt 
determinate prin microscopie electronică.

Clusteri magnetici cu 
proprietăți controlate

Cuvinte cheie: nanoparticule magnetice, clusteri magnetici, 
miniemulsionare Avantaje

• Proprietăți structurale, morfologice (dimensiuni în 
domeniul 50-500 nm) și magnetice controlate din 
parametrii de sinteză (cu abateri de max 10%)

• Proprietăți superparamagnetice și moment 
magnetic/particulă ridicat

• Clusterii magnetici se pot obține reproductibil la scară 
largă

• Separarea magnetică din medii lichide se poate face 
rapid cu eficiență foarte ridicată

• Modificarea proprietăților de suprafață ale clusterilor 
magnetici se poate face prin acoperirea cu diferite 
straturi moleculare, în vederea satisfacerii cerințelor 
pentru multiple aplicații în: biotehnologie, securitate, 
depoluare, nanomedicină
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