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چکیده طرح :

پژوهشگر :                    
فؤاد مهري 

استاد راهنما : 
دکتر مجید تقي زاده مازندراني 

مؤسسه  همكار :
 دانشگاه صنعتي بابل

       اين سامانه سردسازي جديد از میدان مغناطیسي بهره مي گیرد. اساس سامانه 
بر پايه خاصیت مگنتوکالريک بعضي مواد اســت. خاصیت مگنتوکالريک برگرفته از 
دو واژه آهنربا و گرما، يک پديده ترمودينامیكي _ مغناطیســي است که در آن در اثر 
قرار دادن يک ماده پارامغناطیس يا فرومغناطیس در معرض يک میدان مغناطیسي 
متغیر، تغییرات برگشت پذير در دماي آنها مشاهده مي شود. ماده فرومغناطیس جامد 
استفاده شده در اين سامانه، گادولینیوم نام دارد که يكي از عناصر کمیاب خاکي است. 
وقتي گادولینیوم تحت میدان مغناطیسي قرار مي گیرد، دمايش افزايش مي يابد. سپس 
توسط سیال واسط انتقال حرارت )آب يا اتیلن گلیكول( به دماي اولیه اش مي رسد و 
وقتي گادولینیوم از میدان خارج مي شود دمايش کاهش مي يابد، لذا اين بار نیز سیال 
با ماده تبادل حرارتي کرده و خنک مي شود و اين سیكل مرتب تكرار مي شود. در اين 
سامانه دما حدود ده درجه سانتي گراد نسبت به دماي اتاق پايین مي آيد. در سامانه هاي 
سردسازي مغناطیسي به جاي کمپرسور از بسترهاي کوچكي که حاوي مواد ويژه اي 
اســت و يک پمپ کوچک براي به جريان انداختن سیال واسط انتقال حرارت و يک 
شــفت و موتور کوچک براي حرکت دادن بستر به داخل و خارج میدان مغناطیسي، 
استفاده مي شود. به جاي گازهاي فريون نیز از يک سیال مايع که واسط انتقال حرارت 
است اســتفاده مي شود. در نتیجه نسبت به سیكل تراکمي گاز، حداقل پنجاه درصد 
انرژي کمتر مصرف مي کند و بازدهي بیشــتري داشــته و در نتیجه از نظر اقتصادي 
مقرون به صرفه است. از آنجايي که هیچگونه گازي در سامانه وجود ندارد، کاربرد اين 

فناوري از نظر زيست محیطي حائز اهمیت مي باشد.  
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