
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Novel Materials for Magnetic Refrigeration

Tegusi, T.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tegusi, T. (2003). Novel Materials for Magnetic Refrigeration. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam]. PrinterPartners Ipskamp B.V.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/novel-materials-for-magnetic-refrigeration(bff836f2-53ea-4f94-8a25-f0db87363cf1).html


110 0 Summary y 

Samenvatting g 
Magnetischh koelen is een mogelijk alternatief voor het welbekende gascompressie -

enn verdampingsproces. Een warmtepomp is namelijk ook te realiseren met een 

magnetischee vaste stof die een groot magnetocalorisch effect vertoont. In de 

koelcycluss van zo'n pomp warmt de magnetische stof op als een magneetveld 

wordtt aangelegd en koelt af als het veld wordt uitgeschakeld. Doordat zulke 

pompenn zeer compact kunnen worden gebouwd, zijn ze ideaal voor allerlei huis-, 

tuin-- en keukentoepassingen, zoals de koelkast, een aircosysteem, de koeling van 

eenn computer of ook een warmtepomp voor verwarming, waarvoor nu nog de 

gascompressorr de meest gebruikte vorm is. Andere voordelen van magnetisch 

koelenn zijn: zuiniger, geen gebruik van broeikasgassen en geluidsarm. Een 

magnetischee koeler is echter vrij duur, omdat het materiaal dat thans als actief 

koelmediumm wordt gebruikt (gadolinium) relatief zeldzaam is en op den duur 

oplostt in het water dat als warmtemedium wordt gebruikt 

Onderzoekk naar geavanceerde magnetische materialen die een groot 

koeleffectt in lage magneetvelden vertonen is daarom van groot belang. Dit 

iss het onderwerp van het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Uit 

theoretischee overwegingen, die in hoofdstuk 2 zijn uiteengezet, volgt dat 

eenn groot magnetocalorisch effect verwacht kan worden bij een scherpe 

magnetischee faseovergang. Daarom is vooral onderzoek gedaan aan 

materialenn die een bijzondere magnetische faseovergang vertonen. Om het 

magnetocalorischh effect te bepalen, zijn magnetische en calorische metingen 

verricht.. Aan enkele preparaten is in samenwerking met de groep van 

Professorr Tishin van de Staatsuniversiteit van Moskou de 
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temperatuurveranderingg gemeten tengevolge van een verandering van het 

aangelegdee magnetisch veld. 

Omdatt er in de literatuur discussie is ontstaan of magnetische metingen altijd 

eenn goede beschrijving van het magnetocalorisch effect leveren, is in hoofdstuk 4 

eenn nauwkeurige vergelijking gemaakt tussen de resultaten van calorische 

metingenn en van magnetische metingen. Deze metingen leveren binnen de 

foutmargess eenzelfde magnetocalorisch effect voor GdRu2Ge2 een materiaal dat 

eenn zeer scherpe veldgeïnduceerde overgang vertoont. Hiermee is aangetoond dat 

voorr de bepaling van het magnetocalorisch effect van een materiaal volstaan kan 

wordenn met de veel eenvoudigere magnetisatiemetingen. Metingen aan een 

éénkristall  van Gd5Ge23Sii  7 tonen een magnetocalorisch effect dat drie keer groter 

iss dan in zuiver Gd. 

Eenn eerste grote doorbraak in magnetische koeling is de ontwikkeling van 

eenn nieuw materiaal namelijk een legering van mangaan, ijzer, fosfor en arseen 

MnFe(P,As),, beschreven in hoofdstuk 5. Na het bepalen van allerlei eigenschappen 

vann deze legering konden wij vaststellen dat er sprake is van een geschikt 

materiaal.. Wij hebben aangetoond, dat het mogelijk is met dit materiaal te koelen 

mett lage magneetvelden gegenereerd m.b.v. permanente magneten. Door het 

gebruikk van het magneetveld van permanente magneten kan een warmtepomp zeer 

energie-efficiëntt gemaakt worden omdat alleen voor het warmtetransport arbeid 

moett worden verricht. Een bijzonder interessante eigenschap van de nieuwe 

legering,, naast de veel lagere materiaalkosten, is dat de temperatuur waarbij deze 

legeringg het beste koelt, het zogeheten werkpunt, kan worden ingesteld door een 

kleinee verandering van de samenstelling. Hiermee kan het werkpunt tussen -80 en 

+70°CC worden gevarieerd. Een warmtepomp die over dit temperatuurinterval gaat 

koelenn zal zijn gebaseerd op een soort cascade die in meerdere stappen werkt. 

Belangrijkk voor de levensduur van een magnetocalorische koeler is ook het feit dat 

ditt materiaal niet oplost in water. Zelfs in zoutzuur lost het niet op, daarom ook is 

arseenn in deze legering volkomen ongevaarlijk. 
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Verderee verbetering van het magnetocalorisch effect in MnFe(P,As) is 

gevondenn bij verhoging van het aandeel van Mn in deze legering. Dit is beschreven 

inn hoofdstuk 6. De grootste adiabatische temperatuurverandering wordt gevonden 

voorr een legering waarin 10 % van het ijzer is vervangen door mangaan. 

Tenn slotte, de techniek van magnetisch koelen is bijzonder geschikt voor 

kleinschaligee systemen. Voor een gewone koelkast is niet meer dan 0.1 liter (een 

kopjee koffie) magnetisch materiaal nodig. Met magnetisch koelen kan de industrie 

niett alleen koelsystemen ontwikkelen voor koelkasten, maar ook voor airco's en 

voorr computers. Ook voor de levensmiddelenindustrie kan het interessant zijn 

koelwagenss van deze koeltechniek te voorzien. Het spaart immers ruimte in 

vergelijkingg met de huidige koelsystemen. Grote installaties als koelhuizen of 

kunstijsbanenn zullen hoogstwaarschijnlijk voortborduren op de geijkte 

koelmethoden,, omdat daar ruimtebesparing en geluidsoverlast veel minder 

belangrijkk zijn. 


