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Samenvatting 
Dit proefschrift beschrijft een studie van de fasevorming, de kristalstructuur, het 

magnetisme en het magnetocalorischeffect MCE in materialen van het type 

MnFe(P,Si,Ge). Deze goedkope en niet-toxische materialen zijn geschikt voor het 

toepassen van magnetischekoeling bij kamertemperatuur.  

Hoofdstuk 1 beschrijft recente ontwikkelingen in magnetocalorische materialen, 

en de motivatie voor deze proefschrift. 

Hoofdstuk 2 stelt de relevante formules voor om het MCE uit experimenten te 

bepalen. Het laatste deel van dit hoofdstuk presenteert een overzicht van de Density 

Functional Theory (DFT) en enkele methodes die worden gebruikt om magnetische 

momenten en toestanddichtheid van MnFeP1-xSix verbindingen te berekenen. 



Summary-Samenvatting 

 110 

Alle preparaten die in dit proefschrift zijn bestudeerd werden verkregen door 

ongeveer één week lang hoogenergie-kogelmalen in vacuüm toe te passen zodat het 

gemalen poeder dichtbij een amorfe toestand is. Na het balmalen, is het poeder gesinterd 

bij 1000-1200 ºC gedurende 5-10 uur, gevolgd door een gloeibehandeling  bij 550-850 ºC 

gedurende 50 uur. 

De thermische behandeling wordt uitgevoerd in kwartsampullen onder een 

atmosfeer van 100-200 mbar argon. Verdere informatie over de preparatie en 

experimentele opstellingen die in dit werk zijn gebruikt wordt gegeven in hoofdstuk 3. 

In het eerste deel van hoofdstuk 4, beschrijven wij de succesvolle vervanging van As 

door Si en Ge in het magnetocalorische koelmiddel MnFe(P,As) zonder de gunstige 

magnetische eigenschappen te verliezen. Helaas is de thermische hysterese van de nieuwe 

samenstellingen vrij breed; daarom werd een nieuwe methode geïntroduceerd om 

magnetisatiemetingen uit te voeren. Het is mogelijk de isotherme magnetische 

entropieverandering betrouwbaar te bepalen ook voor preparaten die een faseovergang 

van eerste orde vertonen, mits de magnetisatiemetingen op de aangewezen manier 

worden uitgevoerd. Omdat de magnetisatie evenredig aan B/T is, moet in het meetproces 

of stijgende temperatuur met dalend magneetveld of dalende temperatuur met stijgend 

magneetveld worden combineerd. De magnetische entropieverandering voor de nieuwe 

legeringen is vergelijkbaar met die in MnFe(P,As) verbindingen. De nieuwe verbindingen 

bevatten geen gevaarlijke componenten; daarom zijn zij veelbelovend voor magnetische 

koeling toepassingen. 

In het tweede deel van hoofdstuk 4, hebben wij verscheidene MnFe(P,Si,Ge) 

verbindingen bereid, waar de invloed van de Si/Ge ratio op de structuur, magnetische en 

magnetocalorisch eigenschappen wordt onderzocht. De substituties van Si en van Ge 

beïnvloeden zeer verschillend de magnetische en magnetocalorisch eigenschappen van de 

MnFe(P,Si,Ge) verbindingen. Bijvoorbeeld, TC is evenredig aan de concentratie van Ge 

in verbindingen als MnFeP0.59Si0.41-xGex en MnFeP0.67Si0.33-xGex. Anderzijds, in 

verbindingen als MnFeP0.85-ySiyGe0.15, wordt een uiterst sterke maar niet-lineaire 

afhankelijkheid van TC als functie van de concentratie van Si gevonden. Over het 

algemeen, is de TC afhankelijkheid van alle preparaten gecorreleerd met de verandering 

in de a en c roosterparameters. TC is hoger in preparaten met groter a parameter en 
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kleinere c parameter. De thermische hysterese vermindert met stijgende Ge concentratie. 

Wij bereiken een groot MCE, in een breed gebied van werktemperaturen tussen 235 en 

372 K. Dit temperatuurgebied is van groot belang voor magnetische koeling toepassingen 

dichtbij kamertemperatuur. 

Bijzonder interessant is de succesvolle vervanging van Ge door overvloedig, 

goedkoop en niet-toxisch Si in MnFe(P,Ge). Hoofdstuk 5 behandelt de structuur, het 

magnetisme, en magnetocalorisch effect van samenstellingen MnFeP1-xSix. De preparaten 

in het gebied van x = 0.28 tot 0.64 kristalliseren in de hexagonale Fe2P-type structuur met 

een kleine hoeveelheid tweede fase die met stijgende inhoud van Si toeneemt. De 

preparaten met een lagere Si-inhoud tonen de orthorhombisch Co2P-type structuur. Wij 

hebben een groot MCE in MnFeP1-xSix, vooral voor x = 0.50 en x = 0.52 verkregen. Er 

moet echter een betere homogeniteit worden bereikt. Een andere zorg voor toepassingen 

is de grote thermische hysterese die een betere preparaat bereiding vereist. Een Groot 

MCE ook bij hoge werktemperaturen kan nuttig zijn voor warmtepomp toepassingen. 

In hoofdstuk 6 worden de verbindingen MnFeP1-xSix theoretisch onderzocht. De 

elektronische structuur en het magnetisme van de verbindingen worden bestudeerd door 

de virtuele-kristalbenadering binnen density functional theory DFT, en door de Localized 

Spherical Wave methode met een supercellbenadering. Wij bespreken de spin-

gepolariseerd LSDA DOS voor beide spinoriëntaties. Het resultaat toont aan dat er een 

zichtbare exchangesplitting in de belangrijkste valentieband optreedt dat hoofdzakelijk 

uit de Mn-3d en Fe-3d toestanden voortkomt. Wij hebben de totale magnetische 

momenten van de MnFeP1-xSix verbindingen met samenstelling 0.44 ≤ x ≤ 0.60 

onderzocht. De berekende magnetische momenten zijn in goede kwalitatieve 

overeenkomst met de experimentele waarden. De totale en lokale magnetische 

momenten, de atoom-projecteerde en totale toestandsdichtheid DOS worden beter 

beschreven door de super-celbenadering aangezien in de super-celbenadering het verschil 

in chemische eigenschappen van Si en P worden meegenomen. 


