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Laborator pentru măsurători magnetice 

  

 Laboratorul pentru măsurători magnetice este compus din 3 instalaţii: un 

magnetometru cu probă vibrantă Cryogenics (VSM), un magnetometru cu extracţie 

Oxford şi o balanţă orizontală de tip Weiss construită şi dezvoltată în cadrul institutului. 

 Magnetometrul cu probă vibrantă permite efectuarea de măsurători magnetice 

(magnetizare DC, susceptibilitate DC/AC) în campuri DC şi AC de la 4 K până la 700 K 

în câmpuri magnetice aplicate de până la 12 T DC, respectiv 1 mT (10 kHz) AC. 

Câmpul magnetic se obţine folosind bobine supraconductoare. Magnetometrul cu probă 

vibrantă este un sistem cryogen-free, astfel că nu avem nevoie de He lichid pentru 

funcţionarea instalaţiei.    

 

 

 

 Magnetometrul cu extracţie Oxford MagLab 2000 cuprinde un magnet 

supraconductor care este răcit cu He lichid. Sistemul permite măsurători de 

magnetizare DC, susceptibilitate DC/AC, călduri specifice şi transport. Măsurătorile se 

pot realiza la temperaturi între 4 şi 400 K, în câmpuri magnetice aplicate de 9 T DC, 

respectiv 2 mT (10 kHz) AC.   

  



 

 

 Cu balanţa orizontală de tip Weiss putem efectua măsurători de susceptibilitate 

atât calitative cât şi cantitative la temperaturi între 77 şi 1000 K. Avantajul balanţei 

Weiss este sensibilitatea foarte mare. 

 

 Cercetările efectuate în cadrul acestui laborator cuprind cercetări atât 

fundamentale cât şi aplicative ale aliajelor, nanocompozitelor şi filmelor subţiri cu 

aplicaţii în magnetism (magneţi cuplaţi prin schimb), spintronică (filme subţiri, aliaje 

Heusler) şi răcire magnetică (efect magnetocaloric în perovskiţi şi diferite aliaje de tip 

pământ rar - metal de tranziţie 3d).  



Contact: 

Facultatea de Fizică, Institutul Ioan Ursu,  

Laborator de măsurători magnetice /Prof.dr. R. Tetean/ 
Tel : +40264403500 ext. 5164, 
Fax : +40264591906 

http://www.phys.ubbcluj.ro/ursu/laboratoare/Tetean_RO.pdf  

E-mail : romulus.tetean@ubbcluj.ro 

 

Acces echipamente/orar 

 
Acces măsurători: pe bază de programare; fără costuri pentru 
contracte/acorduri de colaborare; contra cost în funcție de tipul 
masurătorii și cantitatea de probe pentru alți solicitanți. 
 
Orar funcționare: preluare probe de luni până vineri între orele 
8-14; măsurători 0-24 zilnic în funcție de cerințe 

Domenii de utilitate  

Magnetism, Fizica stării condensate, 
Magneți permanenți, Nanomagnetism, 
Efect magnetocaloric, Magnetorezistență, călduri specifice în 

câmpuri magnetice 

Disponibilitate pentru acces și utilizare 

DA funcție de calitatea probelor și tipul de 
măsurători. Fără costuri în caz de colaborări/acorduri. Cei care 

solicită măsurători fără colaborare/acord vor acoperi cheltuielile 

curente (Heliu, energie, personal). Pentru cereri măsurători se va 

contacta responsabilul infrastructurii. Este obligatorie menționarea 

infrastructurii folosite în lucrările publicate 
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