
Fomularul PO.CSUD.01-F9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

RECTORATUL

Către

Vă facem cunoscut că, în ziua de s septembrie 2021  la ora 12.00 pe
platfoma Google meet, link: meet.google.com/tsp-ueyw-wir, va avea loc susţinerea
publică on-line a tezei de doctorat intitulată:

" cERCETĂRl pRrvlND BEFRIGERAREA MAGNETICĂ Cu AJUTORUL EFECTULul

MAGNETOCALORIC"

elaborate  de  domnul  DRD  ING.  BOŢOC  DORIN  În  vederea  conferirii  titlului  ştiinţific
de doctor.

Comisia de doctorat este alcătuită din:

1.Prof.dr.ing. Marinel Costel Temneanu, Universitatea Tehnică laşi

2.Prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu, Universitatea Tehnică laşi

3.Prof.dr.ing. Monica Siroux, lNSA Strasbourg, Franţa

4.Prof.dr.ing. Radu Adrian Munteanu, Universitatea Tehnică Cluj

5.Prof.dr.ing. Dumitru-Marcel lstrate, Universitatea Tehnică laşi

preşedinte
conducător de doctorat

referent oficial

referent oficial

referent oflcial

Nagîţ



 

 

 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” 
DIN IAŞI 

 

 

 

 

 
CERCETĂRI PRIVIND REFRIGERAREA MAGNETICĂ CU 

AJUTORUL EFECTULUI MAGNETOCALORIC 

 

 

 

 
Student:                                                  Dorin Boțoc 

Conducător de doctorat: Prof.Univ.dr.Ing. Alexandru Sălceanu 

 

 

 

 

IAȘI 2021 



iii 
 

Aleasă recunoștință ! 

 
          Această teză a fost elaborată în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică, și 

Informatică Aplicată a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, România și al 

laboratorului ICube din cadrul Universității Strasbourg (Institutul National de Stiințe 

Aplicate), Franța.  

          Voi păstra vie în amintirile și rugăciunile mele memoria regretatului Profesor Adrian 

Traian Pleșca, sub a cărui coordonare am început stagiul doctoral, personalitate care mi-a 

oferit sprijin necondiționat, deschizând pentru mine orizonturile cercetării. 

          Doamna Profesor Monica Siroux de la presigioasa Universitate INSA Strasbourg a  fost 

pentru mine mentor de mare rigoare și probitate profesională, care m-a indrumat cu o 

generozitate în față căreia pălesc toate cuvintele de recunoștință pe care le poate rosti un 

simplu om. 

          Domnul Profesor Alexandru Sălceanu a investit în mine încredere, mi-a insuflat curaj in 

momentele de cumpănă, și datorită lui am simțit Iașiul ca pe a doua mea casă, am înteles 

multe din drepturile dar mai ales din datoriile pe care le am. 

          Comisiei de îndrumare formate din Domnii Profesori Dumitru Marcel Istrate, Maricel 

Adam si Radu Burlică îi multumesc pentru ”wild-card”-ul oferit, pentru sprijinul acordat în 

aflarea răspunsurilor la nenumăratele întrebări care mi-au  jalonat parcursul profesional. 

          La acest moment de fericit bilanț, gândurile mele de recunoștință se îndreaptă spre 

Domnul Profesor Ilie Nucă de la Universitatea Tehnică a Moldovei, spre Domnul Profesor 

Dorin Lucache și spre Domnișoara Ș.l. Olga Plopa, care au contribuit din plin la nivelarea 

drumului meu de la Chișinău către Iași. 

          Mai presus de orice, iubire pentru familia mea, care a ințeles cu altruism și discreție că 

orice treaptă urcată în viață înseamnă sacrificii și renunțări. 

Mă înclin cu respect și aleasă recunoștință în fața Domniilor Voastre, a tuturor celor 
care, deschizând această teză, sprijiniți eforturile mele de a deveni mai bun! 

 
Iași, iunie 2021                                                                                                         Dorin Boțoc
  



 
Rezumat 

          Această teză prezintă un model numeric al unui regenerator magnetic activ, utilizat 

pentru producerea frigului artificial la temperatura mediului ambiant, simulat la scară de 

laborator. Geometria modelului cuprinde un regenerator magnetic activ având plăci paralele 

din gadoliniu (material magnetocaloric), separate între ele prin microcanale de curgere a 

agentului de transfer termic. Regeneratorul efectuează un proces ciclic, drept urmare modelul 

numeric poate fi utilizat pentru studierea atât în regim staționar cât și în regim tranzitoriu. 

Performanța regeneratorului magnetic poate fi evaluata funcție de intervalul de temperatura 

fără sarcină, capacitatea de refrigerare și coeficientul de performanță. 

          Lucrarea descrie dezvoltarea unui model numeric al unui regenerator magnetic, utilizat 

în sistemele de refrigerare magnetică și constă dintr-un studiu al refrigerării clasice și al 

ciclurilor de funcționare, al prototipurilor și materialelor magnetocalorice. În ultima parte este 

prezentat modelul de regenerator magnetic realizat completat cu rezultatele experimentale 

obținute. Concluziile, sinteza contribuțiilor și posibilele dezvoltări viitoare reprezintă capitolul 

final. 
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Notații, simboluri și denumiri 

Lista simbolurilor 

Simbol Explicația Unități 

Q Fluxul termic W 
A Aria suprafeței de transfer de căldură m2 
TD Temperatura Debye K 
Tc Temperatura Curie K 
TR Temperatura sursei reci K 
TC Temperatura sursei calde K 
f Frecvența Hz 
I Inducția câmpului magnetic T 
ṁ Debitul masic kg/s 
L Lungimea m 
P Presiunea Pa 
lm Lucrul mecanic J 
T Timpul s 
dh Diametrul hydraulic m 

k Conductivitatea termică Wm-1K-1 

∆S  Schimbarea entropiei izoterme Jkg-1K-1 

S Entropia specifică Jkg-1K-1 

W Lățimea m 

L Lungimea m 
H Intensitatea câmpului magnetic Am-1 

m Masa regeneratorului kg 

u Viteza agentului pe directia x  ms-1 

v Viteza agentului pe directia y ms-1 

v Viteza agentului de transfer termic m/s 

α Coeficient de transfer de căldură Wm2K-1 

 

 

Lista simbolurilor grecești 

Simbol Denumire Unități 
α Difuzivitatea termică m2s-1 
∈ Porozitatea % 
η Eficiența Ciclului Carnot % 



vii 
 

ρ Densitatea kgm-3 
Φ Utilizarea adimensională 

 

 

 

Lista indicilor 

Indice Denumire 
f Fluidul de transfer termic 
dem Demagnetizare 
mag Magnetizare 

 

Constantele fizice 

Simbol Denumire Valori Unități 
k  Constanta Boltzmann 1,38 ∙ 10  Jkg-1 
μ  Momentul Bohr 9,27 ∙ 10  Am2 
N  Numărul Avocado 6,02 ∙ 10  mol-1 
μ  Permeabilitatea în vid 4π ∙ 10  NA-2 

 

Abrevieri 

Abreviere Sensul 
RM Regenerator magnetic 
COP Coeficientul de performanță 
SC  Schimbătorul de căldură cald 
SC  Schimbătorul de căldură rece 
UE Uniunea Europeană 
CFC Clorofluorocarburi 
HCFC Hidroclorofluorocarburi 
HFC Hidrofluorocarburi 
MMC Material magnetocaloric 
GES Gaze cu effect de seră 
WDS 
IRM 
EMC 

Model Weiss, Debye, Somerfield 
Instalatie de refrigerare magnetica 
Efect magnetocaloric 
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1 Introducere 

          Tehnologia pentru producerea frigului artificial pe baza functionarii actuale a fost 

introdusa pe piata, la scara industriala, cu mai bine de 120 ani in urma, având mici 

imbunatatiri pe parcurs. În prezent s-a ajuns la un nivel tehnologic la care imbunatatirile si 

cresterea performantelor unor asemenea tipuri de instalatii este foarte dificilă. De la prima 

introducere pe piata, instalatiile de refrigerare au avut o raspandire larga; in anul 2002, 

solicitau aproximativ 25% din consumul total de energie electrica in zonele rezidentiale si 

15% din consumul total de energie electrica din SUA, [1] . O problema dificil de rezolvat la 

acest tip de tehnologie o reprezintă agentul frigorific utilizat, in cele mai multe cazuri, fiind 

vorba de hidrofluorocarburi (HFC). Acest tip de gaz compresibil este foarte  daunator atat 

mediului inconjurator cat si  stratului de ozon.  Exista numeroase cercetari si studii in ceea ce 

priveste evolutia si dezvoltarea freonilor cu un nivel redus de poluare, cu impact redus asupra 

stratului de ozon. Acest strat a fost considerabil afectat de agentii frigorifici utilizati anterior: 

clorofluorocarburile (CFC) si hidroclorofluorocarburile (HCFC). 

          Doua mari provocări actuale le reprezintă protecția mediului și, corelat cu aceasta, 

reducerea consumurilor energetice. In acest context, dezvoltarea unor tehnologii de refrigerare 

mai eficiente din punct de vedere energetic și mai puțin poluante decat cea cu compresie de 

vapori reprezintă o prioritate, [2]. 

          Satisfacerea cerintelor crescute de refrigerare si aer condiționat, implicând și reducerea 

gazelor cu efect de sera au impulsionat progresele în evolutia sistemelor de refrigerare 

magnetica pentru producerea frigului artificial. Această preocupare este foarte vizibilă în 

activitatea multor centre de cercetare din Europa, Statele Unite, China si Japonia.  

          Refrigerarea magnetica se bazeaza pe efectul magnetocaloric al materialelor 

magnetocalorice, care se manifesta printr-o schimbare a temperaturii atunci cand acest 

material este supus unui camp magnetic controlat. Acest efect este practic reversibil, atunci 

cand materialul nu se mai afla sub actiunea campului magnetic, isi revine la starea lui initiala. 

Amploarea schimbarii temperaturii, depinde in cele mai multe cazuri de intensitatea campului 

magnetic; pentru obtinerea eficientei energetice maxime si minimizarea costurilor de 

functionare a acestor instalatii, sursa de camp magnetic o reprezintă de cele mai multe ori, 

magnetii permanenti.  



          Refrigerarea magnetica utilizeaza ca agent de lucru materiale magnetocalorice solide: 

compusii de siliciu, gadoliniu, prandliu, s.a.. Aceste materiale prezintă efect magnetocaloric: 

cresterea și descresterea temperaturii atunci cand materialul este magnetizat, respectiv 

demagnetizat. Acest proces de obtinere a temperaturilor joase, mai mici decat cele ale 

mediului ambiant au ca scop principal, conditionarea termica, refrigerarea industriala, 

obtinerea temperaturilor scazute. 

1.1 Structura tezei 

          Această teză este structurată pe următorul plan:  

Capitolul 1 prezintă o introducere și descriere succintă a producerii frigului artificial, atât în 

instalațiile clasice cât și în cele de refrigerare magnetică. 

Capitolul 2 arată o descriere generală a ciclurilor si termodinamicii efectului magnetocaloric 

precum și o prezentare generală a stării actuale ale sistemelor de refrigerare magnetică.  

În Capitolul 3 s-a realizat o descriere generală a materialelor magnetocalorice cât și 

clasificarea lor funcție de utilizarea lor în instalațiile de refrigerare magnetică.  

Capitolul 4 prezintă o analiză a surselor de câmp magnetic.  

Capitolul 5 prezintă prototipurile regeneratoarelor magnetice existente. 

Capitolul 6 este dedicat modelării proprietăților fizice ale materialelor magnetocalorice.  

În Capitolul 7 se prezintă modelarea regeneratorului magnetic. 

Capitolul 8 este dedicat  studiului de sensibilitate. 

Capitolul 9 prezintă un studiu experimental făcut asupra materialui magnetocaloric gadoliniu. 

Capitolul 10 este dedicat discuțiilor și interpretărilor rezultatelor obținute. 

Capitolul 11 prezinta concluziile generale, sinteza contribuțiilor si posibile evoluții de 

perspectivă. 

Teza este finalizată cu bibliografia studiată si o scurtă anexă referitoare la proprietățile fizice-

chimice ale gadoliniului. 
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2 Refrigerarea clasică 

          Instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură sunt maşini termice care au rolul de a 

prelua căldură de la un mediu cu temperatura mai scăzută şi de a o ceda unui mediu având 

temperatura mai ridicată, [3] .Schema termodinamică a unei instalații frigorifice este 

prezentată in Fig.2.1. 

Mediul 
ambiant

Corpul rece

T0

Q0  

Qr 

L

Tr

 

Figura 2. 1  Schema termodinamică a unei 
mașini frigorifice 

Conform celui de-al doilea principiu al 

termodinamicii orice corp se poate răci pe 

cale naturală până la temperatura mediului 

ce îl înconjoară. Răcirea lui în continuare se 

poate realiza numai pe cale artificială. 

Instalaţiile frigorifice se utilizează pentru 

scăderea şi menţinerea temperaturii unui 

corp sau a unui sistem de corpuri sub 

temperatura mediului înconjurător. 

 

Principalele tipuri de instalații de producere a frigului artificial sunt:  

 cu compresie mecanică de vapori,  

 cu absorbţie, 

 cu ejecţie .  

Instalațiile cu compresie mecanică de vapori 

          Acest tip de instalatii funcţionează pe baza  energiei mecanice şi sunt cele mai 

răspândite tipuri de maşini frigorifice. În funcţie de calităţile şi starea de agregare a agentului 

de lucru aceste maşini frigorifice pot fi cu vapori sau cu gaze. Instalaţiile frigorifice cu 

compresie, în care are loc modificarea stării de agregare a agentului frigorific, se numesc 

instalaţii frigorifice cu compresie de vapori, iar cele în care nu are loc schimbarea stării de 

agregare a agentului frigorific-maşini frigorifice cu compresie de gaze. Pentru obţinerea 

temperaturilor joase în maşinile frigorifice cu compresie de vapori se utilizează procesul de 

laminare, iar în cele cu compresie de gaze se utilizează lucrul mecanic produs de detentor. 

 



Instalațiile cu absorbție 

          Au principiul de functionare bazat pe realizarea succesivă a reacţiilor termochimice de 

absorbţie a agentului de lucru de către un absorbant, după care urmează desorbţia agentului 

din absorbant. Procesele de absorbţie şi desorbţie joacă în acest caz rolul proceselor de 

aspiraţie (destindere) şi refulare (comprimare) executate de compresorul mecanic. Compresia 

termochimică se realizează prin utilizarea unui amestec binar, consumându-se energie 

termică. Functionarea instalatiei frigorifice cu absorbtie se bazeaza tot pe ciclul Carnot  

inversat, compresia agentului frigorific realizandu-se pe cale termochimica, prin utilizarea 

unui amestec binar, consumandu-se energie termica. Această maşină funcţionează cu un 

compresor termic, denumit şi compresor termodinamic, constituit dintr-un ansamblu de 

absorbitor şi coloană de distilare – rectificare. Aceste maşini folosesc soluţii binare din care 

unul din componenţi este agentul frigorific. Cele mai cunoscute soluţii binare utilizate în 

maşinile frigorifice sunt soluţia hidroamoniacală şi soluţia de bromură de litiu – apă.  

Instalațiile cu ejecție 

          Utilizează energia cinetică a unui jet de vapori sau gaz. În funcţie de construcţia 

ajutajului şi de modul de desfăşurare a procesului, aceste instalaţii pot fi cu ejector sau 

turbionare. Instalaţiile termoelectrice care au la bază efectul Péltiér, permit obţinerea frigului 

artificial prin utilizarea directă a energiei electrice. Este cunoscut faptul că la trecerea 

curentului electric printr-un ansamblu format din două materiale diferite, se constată apariţia 

unei diferenţe de temperatură la cele două lipituri ale sistemului. Aplicarea pe scară largă a 

acestui efect a devenit posibilă odată cu dezvoltarea tehnicii semiconductoarelor. 
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3 Definirea tehnologiei de refrigerare magnetică 

          Cele mai vechi studii arată că efectul magnetocaloric a fost descoperit de către 

Profesorul francez Emil Warburg in anul 1881, [4] însă explicația teoretică a fost dată în anul 

1918 la Academia de Științe din Paris de către Pierre Weiss și Auguste Piccard, [5]. Doi ani 

mai târziu, fizicianul Peter Debye și chimistul William Giauque folosesc acest efect pentru 

atingerea unor temperaturi foarte scăzute, mai mici de 1K după principiul magnetizării și 

demagnetizării adiabatice. 

          Cercetarile au fost inițial axate pe dezvoltarea motoarelor termice pentru generarea de 

energie utilă iar  cercetătorii au analizat diferite cicluri termodinamice de generare a energiei 

magnetice și a proceselor specifice. Activitatea lor s-a bazat pe cea a lui Tesla, [6] și Edison, 

[7], care brevetaseră idei despre „generatoare piromagnetice”. În acel moment, bobinele 

electrice erau folosite drept surse de câmp magnetic insă cu toate acestea, nu există dovezi că 

astfel de dispozitive au fost construite vreodată.  

          La sfârșitul anilor '50, una dintre primele analize termodinamice ale generării de 

energie magnetocalorică a fost prezentată de Brillouin și Iskenderian in lucrarile lor, [8]. 

Acest lucru a fost urmat curând și de alte publicatii stiintifice, [9, 10, 11, 12]; majoritatea 

cercetarilor respective au luat în considerare materialele magnetocalorice în forma lor solidă.  

          Lucrările ulterioare din anii  '80 au stat la baza studiilor si cercetarilor generatoarelor de 

energie bazate pe materiale magnetocalorice solide, [13, 14, 15], însă la fel nu există dovezi 

că s-ar fi realizat efectiv vreun dispozitiv sau prototip pentru generarea de energie electrică.  

          Odată cu descoperirea efectului magnetocaloric de amplitudine foarte mare în anul 

1997, [16] au urmat o serie de prototipuri pentru instalatii de refrigerare magnetica, iar 

generarea de energie magnetica a devenit din nou un subiect interesant si atractiv pentru 

cercetatorii din domeniu. Progresele referitoare la materiale noi și la posibilitatea stratificării 

lor (pentru a avea un interval de temperatură cât mai mare) au dus de asemenea la noi 

activități în generarea de energie magnetică pe baza efectului magnetocaloric, [17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25]. Majoritatea lucrărilor publicate în domeniul termodinamicii din ultimii ani 

au fost dedicate refrigerării magnetice. Investigațiile anterioare care aveau în vedere cicluri 

termodinamice specifice au fost efectuate de Resler și Rosensweig în anii '60, [26, 27], care 

au studiat mai amanuntit posibilitatea utilizarii materialelor magnetocalorice, ca agent de 

lucru solid. 



          Brown în 1976, [28], apoi Steyert în 1978, [29], au analizat termodinamica agenților de 

lucru solizi, acesta din urmă fiind axat pe un ciclu termodinamic magnetic Stirling iar Kirol și 

Mills în 1984 și 1985, [30], au efectuat analize ale termodinamicii generatoarelor de putere cu 

materiale magnetocalorice solide. Intre timp, Rosensweig în 1985, [31] a publicat o carte, cu o 

descriere cuprinzătoare a termodinamicii agentilor de lucru solizi pe baza efectului 

magnetocaloric apoi Barclay, [32] în 1990 a cercetat instalatiile de pompe de caldura cat si 

instalatiile frigorifice care au ca principiu de funcționare efectul magnetocaloric. 

          Nici o abordare sistematică nu a fost folosită de comunitatea academica pentru a evalua 

diferitele cicluri termodinamice magnetocalorice iar prima lucrare in acest sens poate fi 

atribuita lui Chen et al, publicată în anul 1992, [33]. Ei au efectuat o evaluare teoretică bazată 

pe patru cicluri termodinamice magnetocalorice diferite: Carnot, Brayton, Stirling și așa-

numitul ciclu „regenerativ ideal”. În ultimul ciclu, autorii au propus un ciclu termodinamic 

asemănător ciclului Stirling, insa cu toate acestea, nu există dovezi ale unor rezultate 

experimentale despre un astfel de ciclu. Din 1990  pana in prezent a existat un număr mare de 

publicații legat de elementele de bază ale termodinamicii magnetocalorice, [34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43]. 

          Acest tip de instalație poartă denumire de regenerator magnetic activ, care constă într-

un regenerator obișnuit căruia i se aplică un câmp magnetic variabil, cu o circulație a 

agentului de transfer de căldură, în acest caz, apa. Acest tip de instalație funcționează pe baza 

unui ciclu special de refrigerare, numit ciclu de refrigerare magnetică care are la baza 

funcționării sale ciclul Brayton. 

          În anul 1998, Zimm si colab. au dezoltat în cadrul Laboratorului AMES al companiei 

Astronautics Corporation primul prototip de refrigerare magnetică care funcționează la 

temperatura camerei generând o putere de 600 W, care este compus dintr-un magnet 

supraconductor  generand o inducție de 5T, obținându-se un COP de aproape 10 și o diferență 

de temperatură de 10K, [44]. În instalațiile de refrigerare magnetică, folosirea magneților 

supraconductori este foate dificilă; o soluție fiabilă este utilizarea magneților permaneți ca 

sursă de câmp magnetic. 

          În acest subcapitol sunt prezentate și descrise notiunile termodinamice de baza ale 

efectului magnetocaloric. Studiul oferă o imagine de ansamblu asupra abordărilor teoretice și 

experimentale existente în domeniul ciclurilor termodinamice magnetocalorice, descrise în 
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paralel cu cele conventionale. Conversia energiei magnetocalorice are la bază tehnologia 

bazată pe exploatarea efectului magnetocaloric, [45], [46].  

          Termodinamica din acest subcapitol se referă la materialele magnetocalorice, ce fac 

obiectul acestui studiu. De aceea se analizează efectele termodinamice cat si entropia interna a 

materialelor magnetocalorice. 

 

 

Figura 3. 1  Principiul de funcționare al unei instalații de refrigerare magnetică [45] 

 

          În Figura 3.1 este prezentată schematic funcționarea unei instalații de refrigerare 

magnetică. Efectul magnetocaloric este un fenomen care apare la materialele magnetocalorice 

atunci cand acestea se afla sub influența unui câmp magnetic variabil, controlat și este 

exprimat ca schimbare a temperaturii adiabatice sau schimbarea izotermică a entropiei totale a 

materialului magnetocaloric. În absența câmpului magnetic, momentele magnetice din 

materialul magnetocaloric sunt dezordonate.  

          Daca materialul magnetocaloric se găsește într-un câmp magnetic suficient de intens,  

momentele magnetice vor fi forțate să se alinieze într-o anumită ordine; entropia magnetică va 

scădea iar in condiții adiabatice, entropia totală a materialului magnetocaloric va rămâne 

constantă. Prin urmare, entropia magnetică de valoare mica se va manifesta printr-o entropie 

mai mare a intregului sistem, atomii din material vor începe să vibreze mai intens și, în 

consecință, temperatura materialului magnetocaloric, va crește.  



          Din Fig.3.9, se oboservă faptul că intervalul maxim de temperatură din zona fluidului 

răcit, care părăsește regeneratorul magnetic și intră în schimbătorul de căldură (SC ), nu 

poate depăși modificarea temperaturii adiabatice în timpul demagnetizării. 

          Fiecare dintre aceste cicluri are o variație corespunzătoare a câmpului magnetic, 

precum și o variație a timpului în care fluidul trece prin regenerator. Acest lucru influențează 

în continuare ciclurile termodinamice care sunt efectuate pe lungimea regeneratorului 

magnetic. 
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4 Materiale magnetocalorice 

          Materialele magnetocalorice, (MMC) reprezintă componentele principale ale  cercetării 

in domeniul refrigerarii magnetice. Pe lângă faptul că au un rol esențial în procesul de 

regenerare a căldurii, acestea prezintă și un fenomen special, vital pentru refrigerarea 

magnetică, numit efect magnetocaloric (EMC). Așa cum s-a menționat în capitolul anterior, 

primele  prototipuri magnetice care funcționează la temperatura camerei  au fost construite 

începând cu mijlocul anilor ’70. Cu toate acestea, descoperirea efectului magnetocaloric în 

materialele feromagnetice datează de mai bine de 100 ani, acestea fiind evidentiate prima dată 

in anul 1917. 

          Efectul magnetocaloric a fost descoperit de fizicienii francezi și elvețieni Weiss și 

Piccard, [67], [68]. Acesta este un fapt istoric important, care trebuie subliniat, deoarece în 

ultimii 15 ani a apărut o evaluare eronată, atribuind în mod incorect descoperirea efectului 

magnetocaloric lui Warburg, [70]. În acest sens merită de evidențiat articolul recent al lui 

Smith [71], , care a făcut o analiză amănunțită și interesantă a cercetărilor privind aspectele 

termodinamice care au dus la descoperirea efectului magnetocaloric. În continuare se prezintă 

un scurt rezumat al evenimentelor istorice în conformitate cu descoperirile lui Smith. El a 

revizuit lucrările originale ale oamenilor de știință care datează din secolul al XIX-lea, 

începând cu Joule, [72]. Joule a observat că anumite probe de fier, s-au incalzit când au fost 

supuse unui câmp magnetic iar mai târziu, în anul 1860, Thomson, [73] cunostea faptul că 

materialele feromagnetice își pierd proprietățile magnetice atunci când sunt încălzite peste o 

anumită temperatură, acum cunoscută sub numele de temperatura Curie (T ). 

          Thomson a prezis corect faptul că materialele feromagnetice vor manifesta un efect de 

încălzire atunci când sunt magnetizate și un efect de răcire atunci când sunt demagnetizate și 

că aceste efecte vor avea amplitudinea cea mai mare în jurul temperaturii în care își pierd 

magnetizarea. Cu toate acestea, el nu a asociat aceste predicții cu efectul magnetocaloric. În 

1881, Warburg a publicat o lucrare, [70], care în prezent este citată greșit atunci când se face 

referire la descoperirea efectului magnetocaloric. Cu toate acestea, cercetarile lui Warburg au 

avut o mare semnificație, el fiind primul care a explicat histerezisul magnetic.  El a prezis 

corect faptul că magnetizarea unui material este mai mare atunci când câmpul magnetic scade 

decât atunci când crește.  

 

 



          Un an mai târziu, în 1882, Ewing, [74] a descoperit același fenomen și a fost primul 

care l-a numit „histerezis”, abia după ce lucrările lui Weiss și Piccard  au fost publicate în 

1917 și 1918, [67], [68], unde au identificat o încălzire reversibilă a unei probe de nichel în 

apropierea temperaturii Curie, 354°C,  când a fost aplicat un câmp magnetic. Au evidentiat 

faptul că proba de nichel și-a mărit temperatura cu 0,7K atunci când s-a aplicat o inductie a 

câmpului magnetic de 1,5 T. Mai mult, aceștia au afirmat că reversibilitatea efectului 

magnetocaloric și, de asemenea, amplitudinea sa, diferă de căldura care apare din histerezis. 

În cele din urmă, ei au numit descoperirea lor un „fenomen magnetocaloric nou”, inventând 

astfel cuvântul „magnetocaloric”. 

          Primele idei referitoare la faptul că materialele feromagnetice ar putea fi folosite în mod 

util în generarea de energie, refrigerare sau pompe de căldură au apărut odată cu lucrările si 

publicatiile fizicianului sloven Stefan în ultimul sfert al secolului XIX, [75], [76]..  El a 

explicat cum ar trebui să funcționeze un motor termomagnetic prin exploatarea tranziției de la 

starea feromagnetică la starea paramagnetică a materialelor magnetocalorice prin încălzirea 

acestora peste temperatura Curie. 

          Edison, [77], [78] și Tesla, [79], [80], au brevetat apoi versiunile lor de generatoare 

termomagnetice la sfârșitul secolului al XIX-lea iar în 1926 Debye, [81] și în 1927 Giauque, 

[82] au evidentiat independent faptul că dacă materialele paramagnetice sunt demagnetizate 

adiabatic, ar putea fi atinse temperaturi extrem de scăzute, sub 1K. Acest lucru a fost dovedit 

experimental în 1933 de Giauque și MacDougall, [83]. În 1935, Urbain și colab., [84] au 

descoperit feromagnetismul la gadoliniu. Acesta a fost primul material feromagnetic 

descoperit care are o temperatură Curie aproape de temperatura camerei. 

          Cu toate acestea, abia la mijlocul anilor 1960 a fost cercetat și studiat efectul 

magnetocaloric al gadoliniului, [85], [86] de cercetători de la West Virginia University. Acest 

lucru a deschis posibilitatea ca dispozitivele magnetice de refrigerare să funcționeze aproape 

de temperatura camerei. În acest mod, Brown a arătat în lucrarea sa din 1976, [87] că 

gadoliniu ar putea fi un posibil material magnetocaloric de utilizat în refrigerarea magnetică. 

El a construit și testat experimental primul prototip de refrigerare magnetică care lucrează 

aproape de temperatura camerei. Din acel moment, cercetarile in domeniul refrigerarii 

magnetice aproape de temperatura camerei s-au intensificat.  

          De exemplu, Barclay și Steyert au prezentat și brevetat ideea unui regenerator magnetic 

activ în 1982, [88].  
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5 Analiza surselor de câmp magnetic 

          In acest capitol se vor prezenta magneții permanenți și ansamblurile acestora, cât și alte 

tipuri de surse de câmp magnetic, de exemplu, bobinele electromagnetice (care funcționează 

cu o eficiență relativ scăzută). Eficiența bobinelor electromagnetice în termeni de 

termodinamică trebuie considerată ca raportul dintre energia furnizată (energia de 

magnetizare) și energia de intrare în bobină. Curentul care trece prin spirele bobinei, duce la 

încălzirea prin efect Joule. Astfel apare o pierdere de energie importantă. In plus, sursa de 

câmp magnetic va necesita, în majoritatea cazurilor, răcire, mai ales atunci când este necesară 

o valoare mare a intensitatii fluxului magnetic. La magneții supraconductori, care pot fi tratați 

drept o clasă specială de electromagneți, câmpul magnetic poate fi generat practic fără 

pierderile datorate rezistenței electrice. Pentru a menține funcționarea magnetului in regim 

supraconductor este necesar un sistem criogenic care să asigure răcirea bobinelor electrice 

supraconductoare.  

          Momentan, nu există material care să fie supraconductor la temperatura mediului 

ambiant. Există totuși cercetări care arată că acest lucru ar putea fi posibil, [125], [126], [127], 

[128], [129] în viitor.  Aceasta ar conduce la o gamă foarte larga de aplicații, inclusiv în 

domeniul conversiei energiei magnetocalorice. 

          Sursa de câmp magnetic este una dintre cele mai scumpe componente ale unei instalații 

de obținere a temperaturilor scăzute (sau a unei pompe de căldură, mai ales dacă acestea se 

bazează pe magneți permanenți sau supraconductori). Prin urmare, proiectarea optimă a unei 

surse de câmp magnetic este foarte importantă pentru obținerea unui dispozitiv fiabil, eficient 

din punct de vedere energetic și economic. 

          Sursa de câmp magnetic într-o instalație de refrigerare magnetică este foarte 

importantă, deoarece puterea frigorifică și COP-ul sunt direct influențate de variația câmpului 

magnetic aplicat. 

          Prima instalatie de refrigerare magnetica bazată pe magneți permanenți a fost realizată 

în 2001 și prezentată de Lee și colab., [134] și mai târziu de Zimm și colab., [135], [136]. De 

atunci, majoritatea prototipurilor de refrigerare magnetică care au fost realizate, fie în scopuri 

experimentale, fie ca potențiale aplicații viitoare pe piață, au folosit magneți permanenți. S-au 

realizat și magneți supraconductori, deși aceștia nu au fost construiți special pentru utilizarea 

în instalatii de refrigerarea magnetică la temperatura camerei.  



          Prototipurile bazate pe astfel de soluții erau liniare cu mișcarea reciprocă a materialului 

magnetocaloric (MMC) în și în afara câmpului magnetic. Nu există o proiectare specială a 

magnetului supraconductor pentru instalatiile de refrigerare magnetice 

          Magneții permanenți sunt materiale magnetic „dure” care își păstrează magnetizarea 

după îndepărtarea câmpului magnetizant. Cele mai importante caracteristici ale magneților 

permanenți sunt următoarele:  

 proprietăți magnetice, care includ: 

o densitatea fluxului magnetic remanent Br,  

o produsul energetic maxim (BH)max,  

o rezistența la demagnetizare,  

o coercitivitate,  

o curba de demagnetizare,  

o permeabilitatea ( care ar trebui să fie cât mai redusă posibil).  

 proprietățile termice: 

o intervalul de temperatură al funcționării magnetului, 

o magnetizarea în funcție de temperatură care este asociată cu coeficientul de 

temperatură reversibil.  

 proprietățile mecanico-chimice: 

o formele geometrice (dimensiunea și forma), 

o rezistența mecanică, 

o proprietatile chimice (rezistența la coroziune joacă un rol important în 

selectarea unui magnet permanent).  

O caracteristică importantă este rezistivitatea electrică, care este asociată cu potențialii curenți 

turbionari în timpul funcționării magnetului. 

          Caracteristicile economice sunt legate de costul materialului, costul de producție și 

disponibilitatea materialului pe piață joacă [137].  

 

 

 



13 
 

6 Prototipuri de regeneratoare magnetice 

          Primul prototip magnetocaloric care funcționează la temperatura camerei, a fost 

construit de NASA și prezentat de Brown în 1976, [160]. Brown a aplicat regenerarea pentru 

a crește intervalul de temperatură sub formă de ciclu termodinamic magnetic de tip Stirliing 

          Materialele magnetocalorice utilizate erau plăci de Gd de 1mm grosime. Plăcile au fost 

cufundate în lichidul de transfer de căldură, care a fost un amestec de 80% apă și 20% glicol. 

Materialul magnetocaloric  a fost deplasat de la sursa calda  la sursa rece a fluidului de 

transfer de căldură și invers. A fost utilizat un câmp magnetic de 7 T, generat de un magnet 

supraconductor. Cel mai mare interval de temperatură fără sarcină atins a fost de 47 K. Brown 

a propus un sistem în cascadă pentru a crește și mai mult intervalul de temperatură al 

instalatiei magnetocalorice.  

          Al doilea dispozitiv magnetocaloric a fost proiectat la David Taylor Research Center de 

Green et al. in anul 1990, [161]. Cele două materiale magnetocalorice utilizate în 

regeneratorul magnetic au fost Gd (Tc = 293 K) și Tb (Tc =  235 K). Placi laminate de 1/3 

Tb, 1/3 din aliaj Gd-Tb și 1/3 din Gd au fost amplasate stratificat de-a lungul lungimii 

regeneratorului, pe direcția în care se produce gradientul de temperatură datorită debitului de 

lichid. Regeneratorul magnetic avea 140 mm lungime, 40 mm diametru și conținea 500 g de 

material magnetocaloric. Un magnet supraconductor a fost folosit pentru a obtine o inductie 

magnetica de 7 T. Fluidul de transfer de căldură era azotul. Dispozitivul a putut funcționa la o 

frecvență de 0,0143 Hz și a atins un interval de temperatură maxim, fără sarcină, de 24 K. 

          Al treilea prototip a fost construit de Astronautics Technology Center și Ames 

Laboratory de la Iowa State University, fiind prezentat de Zimm et al. in 1998, [162]. 

Prototipul era format din două regeneratoare magnetice care se deplasau alternativ spre și 

dinspre magnetul supraconductor Nb-Ti. Câmpul magnetic indus a fost de 5 T. Fiecare 

regenerator conținea 1,5 kg de particule sferice de Gd cu un diametru cuprins între 0,15 și 0,3 

mm. Lichidul de transfer de căldură era apa. Un astfel de dispozitiv ar putea produce o putere 

de răcire specifică de 200 W  la un interval de temperatură de 9 K și la o variatie a câmpului 

magnetic de 5 T; la 1,5 T și 7 K, puterea specifică de răcire a fost de 70 W. 

          În 2002, cercetătorii de la Laboratorul National Los Alamos au prezentat un prototip 

într-un articol scris de Blumenfeld et al., [163]. Prototipul (Tab.5.1) a constat dintr-un magnet 

supraconductor  și un regenerator magnetic din sfere de Gd. În acest fel magnetul 



supraconductor și regeneratorul magnetic au fost statice, în timp ce lichidul de transfer de 

căldură a fost oscilant, circuland  cu ajutorul unei pompe. Lichidul de transfer de căldură 

folosit era apă. Inductia câmpului magnetic a fost de 1,7 T. Regeneratorul magnetic cu 

geometria cilindrica avea 160 mm lungime iar sferele de material magnetocaloric aveau un 

diametru de 0,2 mm. Caracteristicile de funcționare au fost măsurate la două frecvențe, adică 

0,017 și 0,034 Hz. La 0,017 Hz, intervalul de temperaturi, fără sarcină, a fost de 23 K. Când s-

a aplicat o sarcină de răcire specifică de 12,4 W, intervalul de temperatură în stare stabilă a 

fost de 18 K. La 0,034 Hz, nu s-a raportat un interval de temperatură, fără sarcină. Cu toate 

acestea, puterea de răcire specifică, a fost de 13,5  W. În 2012, cercetătorii de la Oak Ridge 

National Laboratory au prezentat primul lor prototip magnetic cu piston în: [164]. 

Dispozitivul de testare a constat dintr-un ansamblu de electromagneti care ar putea induce un 

câmp magnetic de 0,75 T. Două RM au fost construite din lamele de Gd de 1 mm grosime, cu 

spațieri de 0,25 și 0,5 mm.  

 

 

Compania Centru de Tehnologie Astronautică 

 

Anul producerii 1997 

Tipul Plăci paralele 

Frecvența  0,16 Hz 

Puterea  600W → ∆T = 9K 

Intervalul maxim  23K → 100W 

Tipul RM Plăci paralele 

MMC Gadoliniu 

Sursa de CM Supraconductori, 5T 

 

Lichidul de transfer de căldură a fost un amestec de apă și un etilenglicol comercial. Debitul 

de fluid a fost controlat de pompa de circulatie reversibilă.  

Cea mai bună performanță a arătat regeneratorul magnetic cu distanta intre placi de 0,5 mm. 

S-a putut obtine o putere de răcire specifică de 8,8 W la un interval de temperatura de 5,6 K și 

o frecvență de funcționare de 0,17 Hz. 

 

Tabelul 6. 1 Prototip construit de Centru pentru Tehnologii Astronautice  



15 
 

7 Modelarea sistemului de refrigerare magnetică 

          În acest capitol este dedicat modelării componentelor de baza ale sistemului de 

refrigerare magnetica. În prima parte se prezinta o sinteza a prototipurilor de regeneratoare 

magnetice existente la momentul actual, utilizate mai ales in laboratoare de cercetare 

avansată. Apoi este prezentată în detaliu modelarea materialului magnetocaloric utilizat, 

gadoliniu, in cadrul regeneratoarelor magnetice active. Modelul de regenerator magnetic 3D a 

fost dezvoltat folosind resursele soft-ului COMSOL Multiphysics 

          In acest subcapitol se prezinta o sinteza a principalelor modele de regeneratoare 

magnetice experimentale, care s-au construit si testat pana in prezent. Frecventele de 

functionare sunt limitate la 1 Hz limitând astfel puterea specifica de racire a fiecarei instalatii. 

Aceste puteri specifice de producere a frigului artificial in asemenea tipuri de instalatii, nu 

sunt suficiente din punct de vedere comercial si economic, in comparatie cu instalatiile 

actuale care se bazeaza pe compresia de vapori. Cu toate acestea, dispozitivele 

magnetocalorice, sunt utile in cea mai mare parte pentru studii de cercetare si inovare si sunt 

in asa fel proiectate, incat sa fie usor manevrabile si conectate la soft-urile de specialitate.    

Aceasta permite studierea experimentală, testarea materialelor magnetocalorice pentru diferite 

configuratii si geometrii, precum si pentru diferite cicluri termodinamice. Aceasta cercetări 

aplicate vor duce la progresul refrigerărilor magnetice fără gaz, inclusiv al pompelor de 

caldura bazate pe acest principiu de functionare. 

          Regeneratoare magnetice care funcționează pe baza efectului magnetocaloric, construite 

până acum și caracteristicile lor generale sunt sintetizate in Tab.7.1 

Nr. Autorul Anul Tipul  
Camp 

magnetic 
Agentul de 

lucru 
Puterea de 

răcire 

1. 
Kirol si 
Dacus, [195] 

1987 Plăci de Gd. 
Static, Nd-Fe-
B 0,9T 

Apă N/A 

2. 
Zimm et al., 
[196], [197] 

2005 
Particule de Gd. Static 

permanent 1,5 
T 

Apă 
44 W 

Particule de Gd-Er 41 W 

3. 
Shir et al., 
[198] 

2005 Pudră de Gd. Permanent 2 T Heliu N/A 

Tabelul 7. 1 Prototipuri de regeneratoare magnetice 



4. 
Zimm et al., 
[199] 

2007 Plăci de Gd. 916  
Rotativ 
Halbach  

N/A 76,4-240 W 

5. 
Generale 
Electrics, 
[200] 

2012 N/A 
2 magneti 
Halbach 

N/A 100 W 

6. 
Jacobs et al., 
[201] 

2014 

Particule 
stratificate La-Fe-
Si-H, 0,177-
1,246mm, 1520 g. 

Rotativ 
Halbach Nd-
Fe-B 1,5 T 

Apă+anticorosi
v agent 

1,375 W 

7. 
Bohigas et 
al., [202] 

2000 Plăci subtiri de Gd 
Static, Nd-Fe-
B 0,95 T 

Ulei 2,001 W 

8. 
Okamura et 
al., [203] 

2005 

Particule 
stratificate Gd-Y, 
Gd-Dy sfere, 
0,6mm, 1000g 

Rotativ Nd-Fe-
B, 0,77 T 

Apă N/A 

9. 
Okamura et 
al., [204] 

2007 
Sfere de Gd.0,5 
mm, 4000 g 

Rotativ Nd-Fe-
B, 1,1 T 

Apă 10 W 

10. 
Hokakaido, 
[205]  

2009 Gd.și aliaje  
Permanent 
Neodym 

N/A 150 W 

11. 
Kobe Uni, 
[46]  

2011 Gd.plat 
Permanent 0,6 
T 

N/A 10 W 

12. 
Railway 
Tech, [46]  

2011 
Plăci de Gd. , La-
Fe-Co-Si 

Halbach Nd-
Fe-B 

N/A 150 W 

13. 
Sanden Co, 
[46] 

2013 
Plăci de Gd.și 
aliaje, 1273 g 

Permanent, 
0,85 T 

N/A 157, 1 W 

14. 
West 
Swtzerland 
Uni, [205]  

2006 Particule de Gd. 
Static 
permanent, 0,8 
T 

Aer N/A 

15. 
Grenoble, 
[46]  

2008 
Plăci paralele de 
Gd. 

Ne-Fe-B N/A 60 W 

16. 
Tura și 
Rowe, [206], 
[207], [208]  

2007 
Particule de Gd., 
0,6 mm, 122 g. 

Rotativ Nd-Fe-
B, dublu 
Hlbach 1,47 T 

apă 454 W 

17. 
Arnold et al., 
[209] 

2014 
Particule sferice 
de Gd.0,5 mm 650 
g. 

Rotativ Nd-Fe-
B, triplu 
Halbach, 1,54 
T 

80%apă+20%gl
icol 

77 W 

18. 
Chen et al., 
[210] 

2002 
Particule de 
Gd.0,5mm, 1,000g 

Static Halbach 
Nd-Fe-B 1,5 T 

Apă 40 W 

19. 
Sichuan Uni, 
[185] 

2005 Gd.sfere 
Permanent 1,5 
T 

N/A 70 W 
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20. 
He et al., 
[211] 

2013 Gd., 198 g, 1mm 
Halbach 
rotativ, 1,5 T 

Heliu 30,3 W 

21. Brire, [46] 2010 
Sfere de Gd.0,4-
0,6mm, 1440 g. 

Nd-Fe-B, 1,25 
T 

N/A 34,7 W 

22. Brire, [212] 2009 
Sfere de Gd., Gd-
Tb, 0,3-0,5mm, 
1500 g 

Halbach 
rotativ, 1,4 T 

N/A 40 W 

23. 
Coelho et al., 
[212] 

2009 Gd, 960 g. Electro 2,3 T Alcool etilic N/A 

24. Polo, [46] 2014 
Plăci paralele de 
Gd. 

Halbach N/A N/A 

25. 
Tusek, [213], 
[214] 

2007 
Plăci paralele de 
Gd. 0,25mm, 600g 

Static, Nd-Fe-
B, 0,98 T 

Apă distilată N/A 

26. 

Universitatea 
din 
Ljubljana, 
[215] 

2012 
Plăci paralele de 
Gd. 

Static, Nd-Fe-
B, 0,8 T 

70%apă 
distilată+30% 

glicol 
N/A 

27. 
Lozano, 
[216], [217] 

2014 
Sfere de Gd.0,25-
0,8mm, 2800 g. 

Static, Nd-Fe-
B, 1,24 T 

75%apa+25%et
ilen glicol 

360 W 

28. 
Aprea et al.,  
[218] 

2014 
Particule de 
Gd.0,4-0,5mm, 
1,200g 

Rotativ, Nd-
Fe-B, 1,25 T 

Apă N/A 

 

          Entropia specifică unui material magnetocaloric (MMC) poate fi calculata și simulata, 

folosind o combinație a teoriei câmpului magnetic Weiss, teoria Debye și teoria Sommerfeld. 

Modelul combinat este  denumit modelul WDS.  

          Câmpul magnetic de cele mai diverse valori este utilizat in simularile regeneratorului 

magnetic cu scopul de a obtine detalii tehnice termodinamice cat mai exacte despre 

materialele magnetocalorice.  

          Modelul WDS  are limitarile sale, acesta putand fi aplicat pentru materiale 

magnetocalorice de ordin II, deoarece aceasta grupa de materiale permite includerea separata 

a celor doua componente ale entropiei materialelor magnetocalorice, din cadrul entropiei 

totale: 

 entropia magnetica, 

 entropia electronilor 



Folosind procedee specifice, suma statistică pentru un sistem se poate descrie cu relația, 

(Ec.7.1):  

 Z = e / = Spe /  (7.1) 

unde: H este hamiltonianul sistemului magnetic, E  valorile Eigen, K  constanta Boltzman si 

T temperatura. 

Hamiltonianul pentru un sistem izoentropic poate fi descris cu ajutorul relatiei  7.2: 

 K = − I , J J − g μ J  (7.2) 

unde:I ,  este variația integralei în cazul interacțiunii între ionii i, j din sistem, J fiind momentul 

unghiular total, g  – factorul Lande, µ  – momentul magnetic Bohr si B este  inductia 

campului magnetic aplicat. 

          Energia este o functie de temperatura, volum  si intensitatea campului magnetic aplicat. 

Ecuatiile pentru energie precum si formele sale diferentiale sunt: (Ec.7.3 si 7.4):  

 F = U − TS (7.3) 

 dF = −SdT − pdV − MdB (7.4) 

Cunoscand expresia sumei  Z, energia poate fi calculata folosind (Ec.7.5): 

 F = −k Tln(Z) (7.5) 

          Parametri interni ai sistemului, cum ar fi: entropia, presiunea, magnetizarea, se pot 

determina in concordanta cu parametri externi (entropia, volumul specific, intensitatea 

câmpului magnetic), folosind urmatoarele trei ecuatii de stare, Ec.7.6, 7.7 si 7.8 

 S(T, V, B) = −
ϑF

ϑT ,
 (7.6) 

 
p(T, V, B) = −

ϑF

ϑV ,
 (7.7) 

 
M(T, V, B) = −

ϑF

ϑB ,
 (7.8) 

În cazul unui singur atom, functia  are forma (Ec.7.9): 

 Z (X) = e /  (7.48) 
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unde X este definit, (Ec.7.10): 

 X =
g μ JB

k T
 (7.10) 

Ec.7.10 se mai poate scrie  astfel: 

 Z (x) = sinh
2J + 1

2J
X /sin h

1

2J
X  (7.11) 

care poate fi folosită în expresia componentei magnetice a energiei sub forma (Ec.7.12): 

 F = −k Tln Z (X)  (7.12) 

unde: N este numărul de atomi magnetici din sistem, folosind Ec.7.12 pentru energia 

magnetică se poate determina ecuația pentru magnetizare, (Ec.7.13). 

 M(X) = N g μ JB (X) (7.13) 

unde: B   este functia Brillouin care se poate exprima astfel (Ec.7.14) 

 B (X) =
2J + 1

2J
coth

2J + 1

2J
X −

1

2J
cot h

1

2J
X  (7.14) 

          În modelul WDS, variatia efectiva a câmpului magnetic care este data de relatia 7.15: 

 B = λM (7.15) 

unde: ƛ este coeficientul câmpului magnetic Weiss 

Adăugând acest câmp mediu la câmpul magnetic extern aplicat se obține, (Ec.7.16) 

 X =
g μ J(B + λM

k T
 (7.16) 

          Cu coeficentul WDS, definit cu relatia, (Ec.7.17) 

 
λ =

3k T

N g μ J(J + 1)
 (7.17) 

În continuare v-om stabili expresiile care descriu cele trei componente ale entropiei totale a 

cărei ecuatii este (Ec.7.18): 

 S(T, B) = S (T, B) + S (T, B) + S (T, B) (7.18) 

Menționez faptul ca aceasta ecuatie este valabilă doar pentru materialele magnetice de ordin 

II, cum ar fi materiale magnetice cu metale din pamanturi rare, în cazul nostru gadoliniu. 

 



          Relațiile pentru componentele retelei cristaline magnetice și electronice sunt redate in 

următoarele ecuații, (Ec.7.19, 7.20, 7.21): 

 S = R −3 ln 1 − e + 12
T

T

y

e − 1
dy  (7.19) 

 

 

S = R ln(
sin h

2J + 1
2J

X

sin h
1
2J

X
) − XB (X)  

(7.20) 

 
 

S = γ T 
(7.21) 

unde: R- constanta universală a gazelor,   T  – Temperatura Debye,  Y – variabila de 

integrare,  Ƴ  – coeficientul capacității termice. 

          Mai jos (Fig.7.1) se prezintă rezultatele modelului Weiss-Debye-Somerfield (WDS) 

pentru materialul magnetocaloric gadoliniu care au fost realizate cu ajutorul unui algoritm 

MatLab.  

          Figura 7. 1 Variația entropiei magnetice  a materialului magnetocaloric gadoliniu 
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          Proprietatile magnetocalorice ale materialului gadoliniu sunt în apropierea temperaturii 

Curie. Sa simulat variația entropiei magnetice la diferite intensități ale fluxului magnetic, și 

anume, 1T ; 1,2T ; 1,4T ; 1,6T si 1,8T.  
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          Se poate observa că cea mai mare variație de entropie se obține în jurul temperaturii 

Curie, 293 C, la o intensitatea a fluxului magnetic de 1,8T.  

          În toate cele cinci cazuri simulate în mediul MatLab după atingerea punctului maxim, 

entropia scade puțin după care rămâne constantă. 
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          În Fig.7.2 se prezintă graficul simulării efectuat în mediul MatLab pentru variația de 

temperatură adiabatică a plăcilor de gadoliniu, la diferite intensități ale câmpului magnetic. 

Curba de sus prezintă cea mai mare variație de temperatură adiabatică la 1,8T. 

Ecuatia 7.22 reprezintă magnetizarea plăcilor de gadoliniu 

 σ =
M(X)

N g μ J
= B (X) (7.22) 

 

          În scopul analizelor detaliate a funcționarii instalațiilor de refrigerare magnetica, au fost 

realizate o serie de modele teoretice (numerice), de-a lungul anilor, deoarece de mai bine de 

30 de ani, principiul de functionare al regeneratorului magnetic a fost considerat ca fiind cel 

mai eficient mod de a evalua si utiliza efectul magnetocaloric. Marea majoritate a acestor 

modele sunt pentru prototipuri utilizate in scop de cercetare. Abordarea modelării este 

deosebit de importantă, deoarece realizarea unui regenerator magnetic are caracter 

multidisciplinar și implică probleme de termodinamică, transfer de căldură, mecanica 

fluidelor, fizica stărilor solide și magnetism.  

  Figura 7. 2 Variația temperaturii adiabatice a materialului magnetocaloric, gadoliniu 



           

          Modelele 2D presupun, în general, un profil al vitezei agentului de lucru bidimensional 

și includ conductivitatea termică longitudinală și transversală a materialului magnetocaloric și 

a fluidului de transfer de căldură (paralel și perpendicular pe direcția fluxului de agent de 

transfer termic).  Ecuațiile de bază pentru acest model nu sunt cuplate direct cu coeficientul de 

transfer de căldură, ca în cazul modelelor unidimensionale, ci prin condiția de frontieră 

suplimentară, ceea ce le face fizic mai exacte. Cu toate acestea, utilizarea  este, în general 

limitată de geometria materialului magnetocaloric, care poate fi cu, [305, 306, 307, 308]:  

 pudră sau praf (Fig.7.3 a),  

 sfere (Fig.7.3 b) 

 plăci perforate (Fig.7.3 c), și 

 plăci paralele (Fig.7.3 d).  

 

          De exemplu, geometria cu placi paralele, (Fig.7.3 d) nu poate fi abordata pe deplin într-

un spațiu bidimensional. În schimb, modelele unidimensionale nu au această limitare, 

deoarece impactul geometriei este luat în considerare prin utilizarea unor corelații 

termohidraulice adecvate. Cu toate acestea, Li et al., [232] a dezvoltat un model parțial 2D al 

unui regenerator magnetic cu particule sferice, unde conducția termică a sferelor este 

considerată bidimensională, în timp ecuația agentului de transfer termic este aplicată 

Figura 7. 3 Configurațiile geometriilor regeneratorului magnetic, a)pudră, b)sfere, c)plăci perforate și 
d)plăci paralele, [1] 
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unidimensional iar proprietățile termohidraulice necesare sunt incluse prin corelațiile 

corespunzătoare. O abordare similară a fost prezentată pentru un regenerator, tip „fagure” de 

către Šarlah et al., [233].  

          Modelul matematic al unui regenerator magnetic se bazează pe ecuațiile energetice ale 

materialului magnetocaloric (solid) și ale fluidului de transfer de căldură, care sunt obținute 

din ecuația de bilant energetic, [245]. 

 

y

x

RegeneratorulSchimbătorul de căldură rece Schimbătorul de căldură cald

Canal de agent de transfer termicInterfața solid-fluidq=0
q=0

q=0 q=0

q=0 q=0

q=0 q=0

 

 

          În general, un model de regenerator se bazează pe ipoteze similare cu cele aplicate de 

obicei pentru regenerarea pasivă a căldurii, [245] cum ar fi:  

 pierderile de transfer de căldură către mediul ambiant  sunt neglijate, 

 singura sursă de căldură din regenerator se datorează efectului magnetocaloric, 

 nu se produc dispersii ale debitului de fluid din cadrul regeneratorului, 

 materialul magnetocaloric este amplasat uniform, porozitatea este omogenă și, prin 

urmare, nu apar efecte de distribuție inegala ale debitului de fluid, 

 nu apare schimbare de fază în agentul de transfer de caldura, 

 lichidul este incompresibil și, prin urmare, nu avem compresie  a fluidului și nici 

oscilații de presiune ce  pot aparea în timpul variațiilor de debit, 

 nu are loc amestecarea fluxurilor de fluid „cald” și „rece”, 

 transferul de căldură datorită radiației din regenerator este neglijabil în comparație cu 

transferul de căldură prin convectie si conductie, 

 proprietățile fizice ale fluidului de transfer de căldură și ale materialului 

magnetocaloric, cu excepția căldurii specifice, sunt definite pe baza temperaturii și 

presiunii sale medii, 

Figura 7. 4 Condițiile limită al modelului numeric 



8 Studiu de sensibilitate 

          Ca studiu de sensibilitate, s-a facut analiza influentei parametrilor constructivi, 

termofizici si de functionare ai instalatiei de refrigerare magnetică, [1]. 

          Dimensionarea și proiectarea regeneratorului magnetic trebuie efectuată cu mare 

atenție, pentru a obține valori cât mai bune ale coeficientului de transfer de căldura între 

materialul magnetocaloric și agentul de transfer de căldură. În același timp trebuie limitată 

cantitatea de material magnetocaloric folosit. Concomitent cu acestea, dimensiunile 

microcanalelor joacă un rol deosebit de important în calculul pierderilor de presiune și în 

obținerea maximului coeficientului de performanță. Pentru dimensionarea unui regenerator 

magnetic, trebuie analizați și caracterizați mai mulți parametri constructivi, pentru a observa 

contribuția lor la diferența de temperatură finală, [283, 284, 285]. 

          Variația înălțimii microcanalelor fluidului de transfer termic condiționează transferul de 

căldură prin convecție forțată. Convecția termică din cadrul regeneratorului dă un impact 

pozitiv asupra reactivității termice a regeneratorului magnetic, spre deosebire de inertia 

termică a plăcilor de material magnetocaloric. În figura Fig.8.2 se prezintă influența variației 

înălțimii microcanalelor asupra diferenței finale de temperatură dintre schimbatoarele de 

caldura ale sistemului de refrigerare magnetică, pentru mai multe valori ale grosimii plăcilor 

de material magnetocaloric. 
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Figura 8. 1 Diferența de temperatură a sistemului în funcție de înălțimea microcanalelor 
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. 

          Se poate observa că maximizarea înălțimii microcanalelor pentru agentul de transfer 

termic, duce la o scădere a diferenței finale de temperatură între cele două SC pentru cele 

patru cazuri studiate. Valoare maximă de 17,2 C se obține la cele mai utilizate microcanale de 

0,2 mm și de 0,40 mm grosimea placilor de material magnetocaloric. Diferenta de 

temperatura finala intre schimbatoarele de caldura ale sistemului de refrigerare magnetica 

variaza liniar in dependență de cresterea inaltimii microcanalelor. 

          Cantitatea de căldură transportată către schimbatoarele de caldura este strâns legată de 

cantitatea de căldură dezvoltată de efectul magnetocaloric al plăcilor de material 

magnetocaloric în acel volum. Comportamentul regeneratorului magnetic depinde în mare 

măsură de înălțimea microcanalelor și grosimea plăcilor. Datorită faptului că regeneratorul 

este dezvoltat sub formă de prototip este posibilă maximizarea diferenței de temperatură la 

aceleași valori ale parametrilor de funcționare și poate fi făcută fără modificarea porozității 

materialului magnetocaloric, evident păstrând același raport între masa materialului și 

cantitatea de agent 

          Lungimea regeneratorului magnetic este unul dintre parametrii geometrici care au o 

influență semnificativă asupra diferenței de temperatură. În figura de mai jos, (Fig.8.3), se 

arată influența variației de temperatura dintre SC pentru mai multe valori ale dimensiunii 

regeneratorului magnetic. 

 

 

          Creșterea în dimensiuni a regeneratorului magnetic duce la o creștere a diferenței de 

temperatură a sistemului în toate cele patru cazuri. Cea mai bună performanță se obține la cea 

mai mare valoare a lungimii cât și la cea mai mare frecvență de funcționare 

          Materialele magnetocalorice sunt elemente esențiale ale unui sistem de refrigerare 

magnetică. Cercetările din domeniu se concentrează și asupra variației temperaturii adiabatice 

și a variației entropiei, care este indicat să fie cât mai mare, pentru aceleași valori de bază ale 

temperaturii Curie. 

          Parametri termofizici cum sunt: temperatura de funcționare, o gamă largă a variației de 

temperatură, valori scăzute (sau aproape zero) ale histerezisului termic și magnetic, 

conductivitatea termică adaptată pentru asigurarea unui gradient termic și rezistivitatea 



electrică ridicată (pentru limitarea curenților turbionari), pot contribui la funcționarea 

regeneratorului magnetic cu eficiență maximă. În afară de aceste aspecte calitative ale 

materialului magnetocaloric, la dimensionarea unui sistem de refrigerare magnetică e necesar 

să fie luate în considerare și alte caracteristici cum ar fi: rezistența la coroziune, durabilitatea 

mecanică, maleabilitatea, ș.a., cât și aspecte tehnico-economice destul de importante: cost de 

fabricație redus, disponibilitate, posibilități de fabricație la scară largă, ș.a. 

          Majoritatea prototipurilor existente la ora actuală a instalațiilor de refrigerare 

magnetică, folosesc pământurile rare drept material magnetocaloric, și anume gadoliniu și 

aliajele sale. Datorită prețului destul de mare cât și datorită comportamentul coroziv al 

gadoliniului (mai ales la utilizarea apei în calitate de agent de transfer termic), cercetările 

actuale se concentrează asupra descoperirii de materiale cu bune proprietăți magneto-termice, 

dar care să fie disponibile, ușor reciclabile, având costuri mici iar producția să fie accesibilă la 

scară industrială, ș.a. . 
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          În acest grafic se poate observa evoluția diferenței de temperatură, în dependență de 

frecvența ciclului de funcționare până la valoarea de 2 Hz, ulterior rămânând constantă cu o 

scădere ușoară. Cea mai mare valoare a diferenței de temperatură este de 19,6 C la 1,7 T. 

 

Figura 8. 2 Diferența de temperatură, funcție de frecvență pentru materialele magnetocalorice, 
gadoliniu și compușii de prandliu 



27 
 

          Modelarea si simularea proceselor pentru o placa de gadoliniu (Gd) au fost efectuate in 

COMSOL Multiphysics. Modelul 3D a fost desenat in fila „geometrie mesh” a soft-ului 

Comsol iar simetria este aratata in Fig.8.13, [263] 

 

Figura 8. 3  Comsol 3D mesh plan pentru placa de gadoliniu 

Lungimea placii este de 100 

cm, in timp ce inaltimea este 

10 cm iar latimea este de 60 

cm. iar in tabelul de mai jos 

sunt indicate dimensiunile 

complete ale modelului. 

 

 

 

 

Denumirea Dimensiunile Dimensiunile 

L 100[cm] 1 m 
b 10[cm] 0.1 m 
l 60[cm] 0.6 m 
hT 20 [W/(m^2*K)] 20 W/(m²·K) 

 

 

 

Tabelul 8. 2 Dimensiunile plăcii de gadoliniu 

Figura 8. 4 Profilul de temperatură a plăcii 3D de gadoliniu, modelată în COMSOL 



 

          Scăderea temperaturii datorită scăderii efectului magnetocaloric este similară cu 

raportările făcute în revistele de specialitate. Simulările de succes au fost efectuate cu 

utilizarea modelului COMSOL iar pentru o alta abordare se poate adopta modelul tranzitoriu. 

Materialul ales, Gd. este utilizat pe scară largă în cercetarea din domeniul materialelor 

magnetocalorice. 

 

 

  

 

 

Figura 8. 5 Profilul de temperatură a plăcii de gadoliniu pe axa xy 

Figura 8. 6 Profilul de temperatură a plăcii de gadoliniu pe axa yz 
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Modelul selectat pentru simulare și modelare este un un factor determinant al soluției și al 
limitei.  

 

 

 

 

 

          Această analiză de incertitudine evaluează bugetul de erori al proceduii experimentale, 

inclusiv identificarea posibilelor marje de eroare. 

În graficele prezentate mai jos se prezinta analiza de incertitudine a studiului experimental. 

Figura 8. 7 Profilul 3D a fluxului de temperatură a plăcii de gadoliniu 
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Figura 8. 8 Analiza de incertitudine a datelor experimentale 

          In Fig.8.19 se prezintă analiza de incertitudine a datelor experimentale, obtinute. Primul 

grafic arata linia de tendinta, linia teoretică (linia neagra) comparativ cu linia rosie care 

reprezinta curba datelor experimentale obtinute. Se poate observa ca temperatura materialului 

magnetocaloric gadoliniu a crescut pana la o valoare maxima de 325 C la o intensitatea a 

campului magnetic de 0,02 T. 

          In urma testelor experimentale facute pe materialulul magnetocaloric gadoliniu, putem 

concluziona urmatoarele: utilizarea materialului magnetocaloric sub forma de placi paralele 

este cea mai buna varianta de utilizare in scopuri experimentale. 

          La dimensionarea prototipului putem lua in calcul si unele modificari funcție de 

masurarile efectuate si concluziile trase pana la acest moment. Forma sursei de camp 

magnetic poate fi magnetul de tip Halbach, schimbatoarele de caldura e recomandat să fie cu 

placi paralele iar drept agent frigorific se va utiliza apa, datorită proprietăților sale și 

impactului zero asupra mediului. Drept agent frigorific s-ar putea utiliza si unele nanofluide 

(chiar daca sunt foarte scumpe), [316, 317, 318, 319, 320, 321, 322]. 
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9 Analiza exergetică și performanțele regeneratorului magnetic  

          Conceptul de exergie este bine cunoscut și adesea aplicat de ingineri în diferite 

domenii. Termenul de exergie a fost explicat si argumentat prima data de Rant în 1956, [264]. 

Potrivit lui Rant, [264] energia poate fi împărțită în două părți, din care partea care este 

complet transformabilă în alte tipuri de energie este denumită „exergie” și partea care nu este 

transformabilă (de exemplu, energia internă) se numește „anergie”. Au existat doar câteva 

publicații despre analize exergetice pentru conversia energiei magnetocalorice, [265], [266], 

[267], [268]. Eficiența exergetică a sistemului de răcire magnetic reprezintă raportul dintre 

exergia energiei de răcire și cea a lucrului mecanic (adică energia electrică, care este numita 

exergie pură). 

          Studiu experimental al materialului magnetocaloric gadoliniu a constat din masurarile 

temperaturilor de racire si incalzire sub influenta campului magnetic controlat, rezultand 

variatia campului magnetic, ceea ce schimba entropia magnetica a materialului 

magnetocaloric. 

          În concordanţă cu principiul al doilea al termodinamicii suma fluxurilor de exergie la 

intrare este egală cu suma fluxurilor de exergie la ieşire plus pierderile de exergie. Pierderile 

de exergie sunt cauzate de ireversibilitatea proceselor reale, care au loc în instalaţia frigorifica 

magnetica, [269]. 

          Scurgerile de exergie prin pereţii exteriori ai instalaţiei sunt părţi componente ale 

pierderilor de exergie iar balanta exergetica poate fi exprimata cu modelul de mai jos, 

(Ec.9.1): 

 Ex − (Ex + Ex ) = Ex  (9.1) 

          In cazul instalatiei de refrigerare magnetica, fluxul de exergie Ex  provine din 

magnetizarea adiabatica. Energia electrica consumata de pompa de recirculare a agentului de 

transfer termic este considerata ca energie pura. In acest model,  exergia termica, Ex , si 

exergia electrica, Ex , sunt calculate dupa relatiile de mai jos, (Ec.9.2, 9.3): 

 Ex = ṁc (T − T ) − T ln
T

T
 (9.2) 

   

 Ex = η  (9.3) 

unde: η  prezintă eficiența regeneratorului magnetic 



 

          Cu ajutorul ecuatiilor 9.2, 9.3 atat eficienta termica, exergia electrica cat si eficienta 

exergetica globala a regeneratorului magnetic, pot fi calculate cu ajutorul relatiilor de mai jos, 

(Ec.9.4, 9.5, 9.6): 

 ξ =
Ex

Ex
 (9.4) 

 

 ξ =
Ex

Ex
 (9.5) 

 

 ξ =
Ex + Ex

Ex
 (9.6) 

 

          Un fenomen foarte frecvent întâlnit în practică reprezintă curgerea cu frecare a 

agentului de transfer termic prin conductele instalatiei de refrigerare. Vom analiza pierderile 

de presiune datorită frecării şi ireversibilităţii termodinamice la curgerea staţionară şi 

adiabatică a agentului de transfer termic, apa. Ecuaţia conservării masei şi cele două principii 

ale termodinamicii se vor prezinta astfel, (Ec.9.15, 9.16, 9.17): 

 ṁ = ṁ = ṁ (9.15) 

 

 Ḣ = ṁ h = Ḣ = ṁ ⋅ h  (9.16) 

 

 ΔṠ = ṁ(S − s ) (9.17) 

 

Fluxul de generare a entropiei se va calcula cu relatia, (Ec.9.18) : 

 ΔṠ = ṁ
V

T
dp (9.18) 

 

iar pentru pierderile de presiune care sunt mult mai mici decât presiunea locală absolută, 

(Ec.9.19): 
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 ΔṠ = ṁR
Δp

p
 (9.19) 

 

unde: Δp < pin. 

 

Pentru agentul de transfer termic avem, (Ec.9.20): 

 ΔṠ = ṁ
V

T
Δp (9.20) 

unde: Δp << T . 

Pierderile de exergie a agentului de transfer termic  se vor calcula prin expresia, (Ec.9.21): 

 Ṗ = T ⋅ ΔṠ  (9.21) 

Relatiile de mai sus arată că atât debitul (ṁ), cât şi pierderea de presiune (Δp) contribuie la 

generarea entropiei şi concomitent la pierderile de exergie. 

          Coeficientul perfecţiunii termodinamice se determină cu relatia, (Ec.9.22): 

 𝛾 = 1 −
�̇�

�̇�
 (9.22) 

unde: Ḣ = ṁ[(h − h ) − T (S − S )],   

          Au fost prezentate metode de calcul ale bilanţului exergetic pentru un grup de procese 

fizice, ca părţi componente ale proceselor integrale. Dacă examinăm, de exemplu, procesul de 

transfer de căldură şi contemplăm formulele de calcul al generării entropiei şi ale pierderilor 

de exergie vedem că în acest caz, situaţia este mult mai clară faţă de procesul de schimb de 

masă. În cazul al doilea rezultatele obţinute abia dau posibilitatea de a face numai unele 

comparaţii calitative. În procesele tehnologice putem întâlni o gamă mult mai bogată de 

cazuri în care încă nu este clar până la sfârşit specificul energetic şi exergetic. Şi, de bună 

seamă, la studiul lor trebuie aplicate primul şi al doilea principiu al termodinamicii. Incă o 

dată ne convingem de forţa principiilor termodinamice şi disponibilitatea lor de a explica 

eficienţa energetică şi exergetică a tuturor proceselor ce se efectuează în industria frigorifica.  

          Rezultatele obtinute in urma modelarii in mediul MatLab si COMSOL Multiphysics 

permit obtinerea unui model numeric al unui regenerator magnetic pe baza de placi paralele 

de material magnetocaloric-gadoliniu care functioneaza la temperatura camerei.  



          In continuare se prezinta rezultatele in urma modelarii regeneratorului in același mediu 

MatLab si COMSOL Multiphysics, in care s-au utilizat placile da gadoliniu ca material 

magnetocaloric de baza. De asemenea gadoliniu s-a utilizat pentru analiza efectelor cu care 

anumiti parametri functionali influenteaza performanta sistemului in general. Performanta 

materialului magnetocaloric se bazeaza pe capacitatea de racire (caldura de absorbtie) la 

sarcina si COP (coeficientul de performanta).  

          In Fig.9.5  s-au trasat COP functie de capacitatea de racire a regeneratorului magnetic. 

Se observa de asemenea si descresterea randamentului regeneratorului magnetic, la frecvente 

mici de functionare. Se observa ca la o frecventa de 2Hz si un COP de 2 s-a obtinut cea mai 

mare capacitate de racire. 
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Figura 9. 1 Reprezentarea grafică a COP funcție de capacitatea de răcire 

 

          După un ciclu de funcționare, regeneratorul intră în modul permanent. Distribuția  

temperaturii în timpul unui ciclu  arată puterea de racire în funcție de diferența de temperatură 

dintre schimbătoarele de caldura. Puterea de răcire atinge valorile maxime pentru o diferență 

de temperatură cuprinsă între 0,5 și 4 °C.  

          In continuare s-a variat masa materialului magnetocaloric in scopul analizei efectului 

asupra performantei regeneratorului. O crestere  a masei materialului magnetocaloric, 

continuta in incinta regeneratorului conduce la cresterea amplitudinii capacitatii de racire si 

debitul masic. Cu cat mai mare este masa materialului magnetocaloric din regenerator, cu atat 
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mai multa cantitate de caldura se poate absorbi si apoi ceda la sfarsitul procesului de transfer 

termic. In acest scop este necesar o cantitate mai mica de debit de agent de transfer termic, 

astfel incat sa se realizeze un transfer cat mai eficient intre fluidul caloportor si materialul 

magnetocaloric utilizat. 

          O crestere semnificativa a puterii de racire se observa la valori mari ale COP. La o 

inductie magnetica de 2,4 T se va obtine cel mai mare  randament fata de alte  valori ale 

inductiei campului magnetic. Sistemul de refrigerare magnetica cu intervale de temperaturi 

mari functioneaza la randamente mici. Aceste rezultate evidentiaza importanta selectarii cu 

atentie a materialului magnetocaloric pentru un anumit domeniu. 
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          In Fig.9.6, se prezinta rezultatele utilizarii unei combinatii de 50%\ apa-50%\ glicol ca 

fluid de transfer termic. Amestecul apa/glicol are o capacitate termica ceva mai mica decat 

apa destilata, care duce la o scadere a capacitatii de racire la un debit masic dat. La valori mici 

ale debitului masic, diferenta privind capacitatea de racire nu este semnificativa, aproximativ 

10-15W. La un debit masic de 0,13kg/s capacitatea de racire obtinuta  de apa/glicol este egala 

cu cea a apei pure, dupa care se inregistreaza o descrestere semnificativa  pentru valori mari 

ale debitului, in ambele cazuri. 

          Scopul acestei lucrari descrise  a fost de a dezvolta, explica si argumenta un model 

teoretic de regenerator magnetic, alternativ surselor clasice de producere a frigului artificial.  

Figura 9. 2 Reprezentarea grafică a capacității de răcire funcție de debitul masic pentru două tipuri de 
agent de transfer termic 



          Regeneratorul magnetic experimental functioneaza in jurul temperaturii camerei si are 

ca componenta de baza, un regenerator format din placi paralele de material magnetocaloric 

(in acest caz, gadoliniu), separate de microcanale pentru circulatia agentului de transfer de 

caldura.  

          Modelul regeneratorului magnetic, a fost implimentat cu ajutorul unui software din 

domeniu, folosind formulele standard ale ecuatiilor. In timpul dezvoltarii modelului 

regeneratorului, a fost necesar sa se dezvolte metode specializate pentru a modela 

caracteristicile respective, acest lucru facand o verificare extinsa. Metodele utilizate pentru 

modelarea regeneratorulu magnetic functioneaza corect iar modelul regeneratorului cu placi 

paralele de gadoliniu, saisprezece la numar este solutia corecta in utilizarea instalatiei de 

refrigerare magnetica. Aceste rezultate arata ca modelul poate fi utilizat pentru a studia 

fenomenele tranzitorii cat si cele stationare. Performanta poate fi evaluata in functie de 

intervalul de temperatură, capacitatea de refrigerare si coeficientul de performanta. In plus, 

modelul a fost folosit pentru a determina profilele de temperatură pentru materialul 

magnetocaloric, gadoliniu.  

          Rezultatele modelului regeneratorului magnetic, dezvoltat au aratat diferente 

semnificative de functionare, la aplicarea diferitelor intensitati ale fluxului magnetic, ceea ce 

justifica ca modelul ales, de saisprezece placi de material magnetocaloric, este varianta mai 

bună. Modelul este foarte flexibil si usor de utilizat in efectuarea mai multor studii ale 

performantei lui cat si a geometriei necesare. Rezultatele acestor studii au aratat ca 

regeneratorul este capabil sa determine performanta  pentru o gama larga de conditii limita, 

alegerea materialului magnetocaloric, conditiile de functionare cat si geometriile 

regeneratorului. Parametrii obtinuti au demonstrat capacitatea modelului, efectul materialului 

magnetocaloric ales cat si a sursei de camp magnetic, cu toate acestea s-au aplicat o serie de 

rezultate obtinute din domeniu dat, pentru compararea lor. De exemplu, rezultatele au indicat, 

ca nu ar trebui sa existe diferente de temperatura perpendiculara, intre regeneratorul magnetic, 

si agentul de transfer termic utilizat, pentru obtinerea performantei maxime. Drept urmare, 

regeneratorul magnetic ar trebui sa fie proiectat/dimensionat cu cele mai bune caracteristici 

ale fluidului de transfer de caldura cat si alegerea corecta a numarului de placi paralele de 

material magnetocaloric. Un transfer termic ridicat, se poate  obtine prin utilizarea unui fluid 

de transfer termic cu o conductivitate ridicata, utilizand canalele inguste (microcanale) de 

curgere intre placile paralele de gadoliniu. In acest studiu, s-a obtinut cea mai buna 

performanta a regeneratorului magnetic, cu microcanale de curgere a agentului de transfer de 
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caldura, apa insa in acest caz. E necesar ca pistoanele de recirculare sa functioneze la 

parametri ridicati pentru a face ca recircularea agentului de transfer termic sa obtina intervalul 

de temperatura maxim.  

          Pe baza studiilor, s-a concluzionat ca se poate obtine un interval de temperatura maxim 

intr-un regenrator, cu un numar de saisprezece placi paralele de material magnetocaloric de 

gadoliniu  si un camp magnetic aplicat de 1,4 T. Cu toate acestea, exista loc de imbunatatiri, 

iar cercetarea ulterioara se va baza pe studii detaliate de crestere a performantei la nivelul 

performantei materialului magnetocaloric, schimbatoarelor de caldura si a agentului de 

transfer termic, cat si de reducere a consumului pompelor de recirculare. 

          Din rezultatele prezentate in aceasta teza, s-a ajuns la concluzia ca modelul 

regeneratorului magnetic care functioneaza la temperatura camerei, poate fi utilizat pentru 

efectuarea de simulari precise si fiabile. Prin urmare, modelul dat poate fi utlizat pentru 

analiza, proiectare si optimizare dar poate fi si un reper important in dezvoltarea refrigerarii 

magnetice, intr-un sistem eficient, ecologic si economic, atractiv fata de instalatiile de 

refrigerare conventionale. 

          Dezvoltarile ulterioare ale cercetarii ar fi studiu regeneratorului  pe trei directii mari, si 

anume: realizarea campurilor magnetice puternice folosind magnetii permanenti, realizare de 

noi materiale magnetocalorice si utilizarea agentilor frigorifici de transfer termic adaptati 

acestui tip de instalatie. 

          Sursa de camp magnetic constituie o provocare a cercetarii (astazi in acest tip de 

instalatie sunt folositi magnetii permanenti de tip NdFeB). Aici este loc de imbunatatiri prin 

descoperirea unor noi tipuri de magneti mai puternici pentru a atinge intensitati ale campului 

magnetic de peste 2T. Evoluția soft-urilor din domeniu 3D va permite simularea aspectelor 

legate de evolutia campului magnetic, histerezisul magnetic cat si efectele acestora asupra 

materialelor magnetocalorice.  

          O alta provocare a acestui domeniu o reprezintă materialele magnetocalorice. Studiul 

aprofundat al acestor componente esentiale in asemenea tipuri de instalatii poate duce la 

realizarea unei instalatii frigorifice magnetice competitive care functioneaza la temperatura 

camerei. Analiza de sensibilitate a parametrilor functionali ai instalatiei, poate fi utila atunci 

cand studiul ea in considerare utilizarea diferitelor materiale magnetocalorice. Aceasta analiza 

poate fi extinsa, pe matrici ale mai multor materiale magnetocalorice, in functie de 

temperatura Curie.O alta directie importanta este dezvoltarea de noi configuratii ale 



amplasarii materialului magnetocaloric la nivelul regeneratorului. Pozitionarea optimă ar 

putea permite obtinerea unei diferente mari de temperatura iar utilizarea diferitelor aliaje ar 

putea imbunatati performantele instalatiilor de refrigerare magnetica. 
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10 Contribuții, concluzii, dezvoltări viitoare 

          Pe parcursul stagiului doctoral, am desfasurat o activitate de specializare și de cercetare 

în domeniul refrigerării magnetice bazată pe efectul magnetocaloric.  

          Am avut șansa să lucrez, în cadrul unor stagii internaționale bine alese, sub îndrumarea 

unor reputați specialiști ai domeniului refrigerării magnetice: Doamna Profesor Monica 

Siroux (in Laboratorul ICube al Institutului National de Științe Aplicate, Universitatea 

Strasbourg, Franța) și Domnul Profesor Jurij Avsec (în Laboratorul de Termodinamică și 

Nanotehnologie al Institutului de Tehnologii Energetice, Universitatea Maribor, Slovenia). 

          Am consultat în amănunt o bibliografie considerabilă, 322 titluri, marea majoritate de 

dată foarte recentă, dovedind astfel actualitatea deosebită a domeniului, în contextul 

intensificării preocupărilor mondiale privind protecția mediului în general, a stratului de ozon 

din atmosferă în mod special.  

          Rezultatele obținute pot fi astfel sintetizate: 

 Am realizat o analiză succintă a contextlui actual, in care o descoperire realizată la 

sfârșitul secolului XIX (efectul magneto-caloric) își găsește azi aplicații în domeniul 

instalațiilor de răcire, ca urmare a restricțiilor tot mai puternice de mediu (puternic 

afectat de gazele tip freon). 

 Am realizat un studiu comparativ asupra principalelor materiale cu proprietăți 

magnetocalorice, mai ales din perspectiva aplicațiilor de refrigerare magnetică fără 

utilizarea gazelor. În acest studiu am evidențiat avantajele, dezavantajele și limitările 

acestor materiale, fie ele din categoria metale 4f lantanide (pământuri rare, gadolinium 

fiind cel mai cunoscut), fie aliaje intra-lantanide sau metale din categoria tranzitii 3d 

sau diverșii lor compuși. Am evidențiat și extras principalele tendințe din cercetarea 

actuală privind realizarea de noi materiale cu proprietăți magneto-calorice care să 

poată âmbunătăți performanțele sistemelor de răcire magneto-calorică. 

 Am realizat un studiu sintetic asupra cercetărilor actuale privind îmbunătățirea 

performanțelor circuitelor electrice și magnetice care pot alcătui o astfel de instalație 

de răcire fără gaz. O atenție specială am acordat-o surselor de camp magnetic. 

 Am realizat o sinteză critică asupra principalelor tipuri de regeneratoare magnetice 

utilizate în special în acest tip de instalații, identificând cauzele principalelor limitari, 



simultan cu propunerea unor soluții de îmbunătățire și optimizare a soluțiilor deja 

cunoscute. 

 Am realizat un model de stand experimental de laborator, cu ajutorul căruia am 

efectuat diverse determinări și măsurări asupra comportării unor materiale 

magnetocalorice, gadoliniu în special, aflate sub influența unui câmp magnetic 

controlat.  

 Pe baza acestor măsurări am realizat un studiu de sensibilitate cu aplicații imediate în 

optimizarea performantelor unui prototip de instalație de refrigerare magnetică.  

 Am realizat un model de bilanț energetic al instalației de refrigerare magnetică 

realizată, propunând un algoritm de calcul al randamentului si al coeficientului de 

performanță. 

 Am dezvoltat un studiu teoretic și aplicativ al proprietăților magnetotermice ale 

placilor de gadoliniu pe care le-am utilizat in regeneratorul magnetic realizat. Soluția 

realizată a cuprins în special saisprezece placi paralele din gadoliniu, doua 

schimbatoare de caldura, o sursa de câmp magnetic de tip Arie Halbach, agentul de 

transfer termic utilizat fiind apa.  

 Utilizând aceeași instalație, am realizat un studiu comparativ, teoretic și experimental 

privind utilizarea in calitate de agent de transfer termic, a apei și a etilen-glicolului 

(clasicul antigel). 

 Am dezvoltat cu ajutorul soft-ului COMSOL Multiphysics modelul numeric al unui 

prototip de regenerator magnetic activ, bazat pe placi paralele din gadoliniu și 

utilizând apa ca agent de transfer termic. Acest model functioneaza pe baza 

materialului magnetocaloric, gadoliniu sub forma de placi paralele si utilizeaza in 

calitate de agent de transfer termic, apa. Rezultatele obținute pe baza acestei modelări 

au contribuit la identificarea unor avantaje dar și a unor limitări-dezavantaje, prin 

raportare și comparare cu alte abordări prezentate în literatura de specialitate a 

ultimilor ani. 

 Rezultatele obținute au fost (parțial publicate), ca prim autor, în 10 lucrări științifice, 

(7 lucrări în revista Journal of Energy Technology a Universitatii din Maribor, 

Slovenia, secțiunea Facultății de Tehnologii Energetice), (o lucrare în revista Journal 

of Engineering Science a Universității Tehnice a Moldovei, secțiunea Știința 

Materialelor și noi tehnologii) iar 5 în cadrul unor Conferințe de prestigiu, indexate în 

Scopus, WoS sau IEEExplore (cea de-a treia lucrare a fost acceptată în programul 

Conferinței, dar conferința propriu-zisă va avea loc in Octombrie 2021). 
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 Identificarea corectă a limitărilor și vulnerabilităților actuale a stat la baza formulării 

unor posibile direcții de cercetare abordabile în viitorul apropiat.  
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