
Proiectul Tinere Echipe 103/2020 a fost finalizat îndeplinind cu succes toate obiectivele 

descrise în activitățile acestuia după cum urmează a fi prezentat pe scurt în continuare. 

Etapa 1 - Sinteza nanoparticulelor de magnetită utilizând un dispozitiv de tip lab-on-

chip (LoC) fabricat anterior a presupus:  

(i) Sinteza unor nanoparticule de magnetită (MNPs) prin metoda co-precipitării la 

concentrații și debite diferite utilizând un dispozitiv de tipul Lab-on-chip și două 

injectomate.  

(ii) Caracterizarea nanoparticulelor sintetizate. Pentru a putea evalua caracteristicile 

morfologice și dimensionale ale probelor obținute s-au utilizat echipamente de 

microscopie electronică, iar pentru proprietățile structurale și cristalinitate 

echipamentul de difracție de raze X și modulul de  difracție de electroni pe arie 

selectată. Stabilitatea termică a fost de asemenea evaluată prin analiză termică 

diferențială iar determinarea diametrului hidrodinamic cât și potențialul Zeta  au fost 

determinate prin difuzia dinamică a luminii. Rezultatele au pus în evidență proprietățile 

de interes pentru a putea corela și determina anumiți parametri optimi și pentru a putea 

continua studiul și obiectivele acestui proiect. 

Etapa 2 -  Proiectarea, fabricarea și testarea unui dispozitiv LoC pentru sinteza de MNPs 

a presupus: 

(i) Investigarea interacțiunii materialului din care este fabricat dispozitivul LoC cu 

soluții cu valori diferite ale pH-ului. Acest obiectiv a fost esențial pentru a asigura 

posibilitatea introducerii soluțiilor bazice cu concentrații ridicate ca agent de 

precipitare al MNPs și spălarea dispozitivului LoC pentru sinteze succesive, fără 

necesitatea dezasamblării dispozitivului. 

(ii) Proiectarea și fabricarea dispozitivului LoC. După mai multe încercări în ceea ce 

privește obținerea unor caracteristici optime, dispozitivul LoC a fost fabricat 

utilizând variații ale puterii laserului de 30, 29, 28 și 27% și viteza de tăiere de 5 și 

6 mm/s. Ulterior, au fost selectați parametrii optimi pentru fabricarea dispozitivului 

laser cu puterea de 29% și viteza de tăiere de 6 mm/s. 

(iii) Sinteza și caracterizarea MNPs simple și funcționalizate utilizând dispozitivul 

LoC. Dispozitivul LoC a fost utilizat pentru sinteza MNPs prin metoda co-

precipitării. Au fost efectuate sinteze pornind de la precursori de fier și soluții 

utilizate ca agent de precipitare al ionilor de fier. Similar, au fost obținute soluții 

care să permită funcționalizarea MNPs cu acid sulfanilic și acid 4-sulfobenzoic. 

Nanoparticulele au fost caracterizate fizico-chimic. Caracterizarea acestora a 

implicat metodele XRD cuplată cu rafinare Rietveld, SAED, TEM și HR-TEM, 

FTIR, DLS și potențial zeta și TG-DSC. 

(iv) Proiectarea și fabricarea unui dispozitiv LoC optimizat. Configurația noului 

dispozitiv LoC asigură posibilitatea introducerii și amestecării celor două soluții 

de precursori (FeCl3‧6H2O și FeSO4‧7H2O), co-precipitării acestora sub formă de 

MNPs și spălării nanoparticulelor în interiorul dispozitivului LoC. Astfel, 



configurația optimizată implică realizarea tuturor pașilor la nivelul dispozitivului, 

asigurând un grad ridicat de standardizare și uniformitate. 

(v) Sinteza și caracterizarea MNPs simple și funcționalizate utilizând dispozitivul LoC 

optimizat. Au fost obținute și caracterizate o serie de nanoparticule de magnetită. 

Caracterizarea acestora a implicat metodele XRD cuplată cu rafinare Rietveld, 

SAED, TEM și HR-TEM, FTIR, DLS și potențial zeta și TG-DSC. 

Etapa 3 – Dezvoltarea de sisteme polimerice hibride care încapsulează MNPs simple și 

funcționalizate folosind un dispozitiv LoC a presupus: 

(i) Proiectarea și fabricarea dispozitivului LoC pentru sinteza de sisteme hibride pe 

bază de MNPs și dextran care să asigure posibilitatea introducerii și amestecării 

celor două soluții de precursori (FeCl3‧6H2O și FeSO4‧7H2O), funcționalizării, co-

precipitării acestora sub formă de MNPs, acoperirii cu polimer și spălării 

nanoparticulelor în interiorul dispozitivului LoC. Astfel, configurația optimizată 

implică realizarea tuturor pașilor la nivelul dispozitivului, asigurând un grad ridicat 

de standardizare și uniformitate. 

(ii) Sinteza și caracterizarea sistemelor hibride nanostructurate. Soluțiile au fost 

introduse simultan în dispozitivul LoC prin furtunurile cu diametrul interior de 2,54 

mm utilizând două pompe peristaltice cu câte patru canale. Specific, soluțiile de 

precursori au fost introduse prin canalele din partea superioară a dispozitivului LoC 

la debitul de 10 rot/min fiecare (pentru a avea un debit total al soluției precursoare 

de 20 rot/min), soluția de funcționalizare prin canalele intermediare la câte 5 

rot/min (debit total de 10 rot/min), iar soluția de NaOH 1 M sau NaOH 1 M și 

dextran 5%, prin următoarele două canale din partea inferioară a dispozitivului LoC 

la debite de câte 25 rot/min. Sistemele hibride astfel sintetizate au fost colectate și 

spălate cu apă ultrapură la nivelul camerei de colectare și picurate prin orificiul de 

ieșire. Ulterior, acestea au fost uscate în etuvă la 40°C timp de 48 h și caracterizate 

fizico-chimic. Caracterizarea acestora a implicat metodele XRD cuplată cu rafinare 

Rietveld, SAED, TEM și HR-TEM, FTIR, DLS și potențial zeta și TG-DSC. 

(iii) Proiectarea și fabricarea unui dispozitiv LoC optimizat. Optimizarea dispozitivului 

LoC testat anterior în vederea îmbunătățirii proprietăților sistemelor hibride pe bază 

de MNPs și dextran. Modificarea adusă configurației a prevăzut mutarea canalului 

de injectare a soluției de funcționalizare anterior camerei de amestecare (Figura 41). 

Astfel, s-a urmărit omogenizarea atât a soluțiilor de precursori, cât și a celei de 

funcționalizare pentru a crește randamentul reacției de funcționalizare. De 

asemenea, au fost adăugate două orificii pentru șuruburi pentru a asigura 

etanșeitatea la nivelul canalelor. 

(iv) Sinteza și caracterizarea sistemelor hibride nanostructurate utilizând dispozitivul 

LoC optimizat. Sinteza sistemelor hibride prin dispozitivul LoC optimizat a urmat 

același protocol descris anterior în vederea asigurării unei uniformități care să 

permită compararea probelor obținute. Caracterizarea acestora a implicat metodele 



XRD cuplată cu rafinare Rietveld, SAED, TEM și HR-TEM, FTIR, DLS și 

potențial zeta și TG-DSC. 

În urma tuturor analizelor, s-a demonstrat eficiența crescută a metodelor microfluidice în 

sinteza MNPs și al nanomaterialelor în general. Pe lângă obținerea unor proprietăți ale 

nanoparticulelor standardizate și uniforme, utilizarea dispozitivelor LoC reduce timpul de sinteză, 

simplifică și eficientizează procesul de spălare și separă MNPs cu proprietăți magnetice de cele 

non-magnetice, eliminând influența gravitației în procesul de separare și purificare al acestora. Mai 

mult decât atât, versatilitatea metodelor microfluidice oferă posibilitatea proiectării și fabricării 

unei varietăți largi de configurații ale microcanalelor în funcție de necesitățile fiecărei sinteze în 

parte, aceasta reprezentând impactul major dat de implementarea prezentului proiect. 

 

 


