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ÖZET 
 
Bu çalışmada manyetokalorik etkinin ısıtma-soğutma amacıyla kullanımına yönelik deneysel bir 
çalışma sunulmuştur. Çalışma kapsamında tasarlanan ve oda sıcaklığı civarında çalışan manyetik 
soğutma sistemi performansı incelenmiş ve deneysel çalışma sonuçları verilmiştir. Deneysel manyetik 
soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme olarak gadolinyum kullanılmıştır. Manyetokalorik 
malzemenin plaka ve toz şeklinde kullanıldığı yeni bir rejeneratör tasarlanarak doğrusal hareketli 
manyetik soğutma sisteminde çalıştırılmıştır. Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 etanol-su 
karışımı kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0.76 Tesla manyetik alan altında teorik çalışmalarda 5oC 
deneysel çalışmalarda yaklaşık 2oC sıcaklık düşüşü elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Manyetik alan, manyetik soğutma, gadolinyum, manyetokalorik etki, enerji 
verimliliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, an experimental study on magnetocaloric effect utilization for heating-cooling has been 
investigated. Experimental results of the designed near room temperature magnetic cooling system 
has been presented and also performance of the system invstigated. Gadolinium has been used as a 
magnetocaloric material in the experimental magnetic cooling system. A new regenerator has been 
designed for the plate and porous type gadolinum and operated at lineer megnetic cooling system. In 
the study,%10 ethanol-water mix is used as a heat transfer fluid. At 0.76 Tesla magnetic field, for the 
numerıcal and experımental study 5 oC and  about 2 oC temperature span has been obdervedö 
respectively.  
 
Key Words: Magnetic field, magnetic cooling, gadolinium, magnetocaloric effect, energy efficiency 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünya birincil enerji tüketiminin yaklaşık %80’ı fosil ve tükenebilir, çevreye zararlı enerji 
kaynaklarından karşılanmaktadır (IEA, 2015). Dünyada her alanda sürdürülebilirliğin sağlanması için 
enerji kullanım verimi daha yüksek sistemlerin kullanımı büyük bir zorunluluktur. Toplam enerji 
tüketimimizin neredeyse yarısını ısıtma ve soğutma sistemlerinde harcanmaktadır. Örneğin bu oran 
Avrupa için 45% tir. Bu nedenle ülkeler daha verimli ısıtma-soğutma sistemleri arayışındadır. Çünkü 
bu alanda yapılacak verim artışı toplam enerjimizin büyük miktarda tasarruf edilmesi anlamına 
gelmektedir.  
 

Design and Performance Evaluation of a Lineer Magnetic Cooling System 
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Günümüzde yaygın olarak ısıtma-soğutma sistemlerinde, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevriminden yararlanılmaktadır. Ancak bu sistemlerinde kullanılan soğutucu gazlar çeşitli çevre 
sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri teorik sınırları olan Carnot 
çevriminin %5’ı ila %10’ı aralığında bir verime sahiptir (Zimm vd.,1998).  
 
Ayrıca mevcut yöntemlerde yapılacak çalışmalar ise daha çok sistemlerin kontrolü ve malzeme 
alanına sıkışmıştır. Bu nedenle, termoelektrik, termoakustik, absorbsiyonlu/adsorbsiyonlu, Stirling, 
elastocaloric, manyetik çevrimli soğutma gibi alternatif soğutma yöntemlerine yönelik araştırmalar son 
yıllarda hız kazanmıştır. Tüm dünyada bu konularda yapılan çalışmalar mevcut ısıtma-soğutma 
yöntemlerini iyileştirmek veya alternatif denebilecek yeni teknolojileri geliştirme ve kullanıma sokma 
şeklinde olmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden biri olan manyetik soğutma ile ilgili çalışmalar da son 
yıllarda oldukça artmaktadır. Bu konudaki çalışmalar şu aşamada laboratuvar ortamında prototip 
üretmeye yönelik olup gelecekte bu teknolojinin ürün olarak kullanımıyla ilgili altyapıyı oluşturmaktadır. 
Manyetik soğutma yöntemine yönelik araştırma çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde özellikle 
Danimarka, Amerika ve Slovenya'da yoğun olarak yürütülmektedir.  
 
Manyetik soğutma, ferromanyetik ya da paramanyetik bir malzemenin, manyetik alan uygulandığında, 
manyetik momentlerinin uygulanan manyetik alana paralel olacakşekilde dizilmesi nedeniyle ısınması; 
manyetik alan kaldırıldığında ise manyetik momentlerinin diziliminin düzensiz hale döndüğü için 
soğuması prensibine dayanmaktadır. Bu olay, manyetokalorik etki (MKE), manyetokalorik etkinin 
görüldüğü malzeme ise manyetokalorik malzeme (MKM) olarak adlandırılmaktadır. Manyetokalorik 
malzeme içerisinde meydana gelen toplam entropi değişimi manyetik, kafes ve elektron olmak üzere 
üç ayrı bileşenden oluşmaktadır: 
 

( ) ( ) ( ),  ,   ( )toplam manyetik kafes elektronS B T S B T S T S T= + +      (1.1)  
 
Manyetik ve kafes entropisi terimlerinin yanında elektron entropisindeki değişiminin küçük olması 
nedeniyle bu terim hesaplamalarda ihmal edilmektedir. Manyetokalorik malzemenin manyetik alan 
içinde ısınması, dışında ise soğuması teorik altyapısı eşitlik (1.1) ile açıklanabilir; manyetik alanda 
MKM manyetik momentlerinin manyetik alana paralel olarak dizilmesi nedeniyle kafes entropi bileşeni 
azalır. Bu durumda toplam entropinin azalmaması için (Termodinamik ilkelerine göre entropi hiçbir 
zaman azalmaz) manyetik entropi artarak durumu dengeler, bu artış malzeme sıcaklığının artmasına 
neden olur. Manyetik alandan çıktığı zaman ise malzeme manyetik momentlerinin tekrar düzensiz 
dizilişinden dolayı kafes entropisi artar. Bu durumda toplam entropinin sabit tutulması için manyetik 
entropi azalarak durumu dengeler, bu azalma ise malzeme sıcaklığının düşmesine neden olur.  
Malzeme sıcaklığında görülen bu değişimler ısıtma-soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Şekil 1'de 
MKE'nin gerçekleşme safhaları gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Manyetokalorik etki 
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Manyetik soğutma isteminde MKE, manyetik alan büyüklüğü ve MKM istenilen sıcaklık düşümünün 
elde edilmesinde önemli bir role sahiptir. Belirli bir sıcaklık değerinin altında veya üstünde, manyetik 
alan uygulanmadan bile malzeme içerisinde manyetik momentler kendiliğinden düzene girer ya da 
düzensizleşir. Aynı zamanda tam bu sıcaklık değerinde bu etki maksimum değerine ulaşır. Her 
malzeme için farklı bir değeri olan bu sıcaklık, Curie sıcaklığı olarak adlandırılır. Manyetik soğutma 
uygulamalarında Curie sıcaklığının (Tcurie ≈ 293K) oda sıcaklığına yakın olması sebebiyle 
Gadolinyum (Gd) yaygın olarak kullanılmaktadır. Curie sıcaklığı manyetokalorik malzemenin manyetik 
faz değişimi gerçekleştirdiği sıcaklıktır. Manyetik soğutma çevriminde, elde edilmek istenen sıcaklık 
düşümü aşağıdaki parametrelere bağlıdır: 
 

• Manyetik alan büyüklüğü,  

• Kullanılan manyetokalorik malzemenin tipi ve miktarı,  

• Manyetik alanda kalma veya ayrılma süresi yani çevrim zamanı, 

• Kullanılan ısı transfer akışkanının tipi, akış kızı ve miktarı. 

 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Manyetokalorik etki, ilk olarak 1881 yılında, Alman fizikçi Emil Gabriel Warburg tarafından demir 
örneğinin manyetik alan içerisine konulması ile mK (mili Kelvin) mertebesinde ısınıp, manyetik alandan 
çıkarıldığı zaman ise ilk sıcaklığına tekrar soğuması görüldüğünde gözlemlenmiştir. Literatürde 
manyetik soğutma ile ilgili çalışmalar, farklı manyetokalorik malzemelerin araştırılması, rejeneratör 
(manyetokalorik malzemenin bulunduğu yatak) modellemeleri, manyetik alanı oluşturan farklı mıknatıs 
geometrilerinin ve özelliklerinin irdelenmesi, düşük sıcaklık uygulamalarında (helyum-hidrojen 
sıvılaştırması gibi) ve oda sıcaklığı civarındaki iklimlendirme/soğutma uygulamalarında manyetik 
soğutmadan yararlanılmasının teorik ve deneysel incelenmesi gibi konuları kapsamaktadır.  
Özellikle 2001 yılındaki bu gelişmelerden sonra sabit mıknatısların süperiletken veya 
elektromıknatısların yerine özellikle oda sıcaklığı civarındaki uygulamalarda kullanılabileceği 
anlaşılmıştır ve oda sıcaklığı civarındaki manyetik soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar hız 
kazanmıştır.  
 
Farklı tasarımlara sahip oda sıcaklığı civarındaki manyetik soğutma sistemleri laboratuvar ölçekli 
prototipler olarak ortaya çıkmıştır. Hirano ve diğerleri, 2002 yılında bir aktif manyetik soğutucu 
geliştirmiş, 0.3 mm çapında, toplam 2.2 kg kütlesinde toz Gd kullanmıştır. Manyetik alan şiddeti 4 T ve 
COP değeri ise 5.6 civarındadır (Hirano vd., 2002). 
 
Okamura ve diğerleri (2007), 540 W maksimum soğutma kapasitesine ve maksimum 21K sıcaklık 
farkına sahip bir dönel hareketli aktif manyetik soğutucu tasarlamıştır. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı 
araştırmacıları tarafından 2012 yılında doğrusal hareketli bir prototip tasarlanmıştır (Shassere vd., 
2012). Bu tasarımda elektromıknatıslarla 0.75 T manyetik alan sağlanmış ve iki aktif manyetik 
rejeneratöre 1mm kalınlığındaki Gd plakalar 0.25mm ve 0.5 mm aralıklarla (575 g ve 475 g 
kütlesindeki) yerleştirilmiştir. Isı transfer akışkanı olarak su-etilen glikol karışımı kullanılmıştır.  
 
En iyi performans 0.5 mm boşlukla Gd yerleştirilen rejeneratör olmuştur ve 8.8 W/kg özgül soğutma 
kapasitesi, 5.6 K sıcaklık farkında, 0.17 Hz çevrim frekansında gözlemlenmiştir. 2012 yılında, 
Engelbrecht ve diğerleri Gd kürecikler kullanarak yüksüz durumda 25 K sıcaklık farkına ve 1010 W 
soğutma kapasitesine ulaşmışlardır (Engelbrecht vd., 2012). 2014 yılında, Arnold ve diğerleri 
tarafından 650 g Gd kullanılan bir soğutma sistemi ile yüksüz durumda 33 K sıcaklık farkına ulaşıldığı 
belirtilmiştir (Arnold vd., 2014). Yine 2014 yılında Jacobs ve diğerleri tarafından tasarlanan bir dönel 
hareketli soğutucuda LaFeSiH parçacıkları sayesinde sıfır sıcaklık farkında 3042 W soğutma 
kapasitesine, 12 K sıcaklık farkı için ise 2502 W soğutma kapasitesine ve 2 civarındaki performans 
katsayına ulaşılmıştır (Jacobs vd., 2014).  
 
Dünyadaki diğer uygulamalar için Yu (2003), Yu ve diğerleri (2010), Tura (2013), Kitanovski ve 
diğerleri (2015) kaynaklarında çok detaylı bilgi bulunabilir. 
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3. MANYETİK SOĞUTMA VE DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Manyetik soğutma sisteminde performans göstergesi olarak üç farklı parametre incelenmiştir: sıcaklık 
düşümü, soğutma yükü ve COP. Sıcaklık düşümünün hesaplanmasında akışkanın giriş sıcaklığı ve 
soğutma işlemi için akışkanın sistemden çıkış sıcaklığının hem konuma hem de zamana bağlı 
ortalaması kullanılmıştır,  
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+
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Çevrim ortalamalı soğutma yükü ise Gd yatağa giren ve çıkan akışkanların sıcaklıkları cinsiden 
aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir,  
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Analizler iki boyutta gerçekleştirildiğinden soğutma yükü Gd yatağın birim kalınlığı cinsinden 
hesaplanmıştır (W/m). Manyetik soğutma çevriminin COP değeri ise sistemden çekilen ısılar cinsinden 
tanımlanmaktadır,  

CR

C

qq
q
−

=COP                                      (3.3) 

burada qC Eşitlik 3.2 de hesaplanmıştı, qR ise Gd yataktan atılan ısıyı temsil etmektedir. Bu nedenle 
manyetizasyon süresinde ısı atımı prosesi boyunca Gd’nin ortalama iç enerji değişiminden 
hesaplanabilir, 
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H ortalama entalpiyi (J/kg), Δt ise zaman adımını temsil etmektedir. Sayısal analizler farklı akış hızları, 
farklı tip ısı transfer akışkanları ve çevrim süreleri için gerçekleştirilmiştir.  Manyetik soğutma 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan boyutsuz performans ifadesi fayda faktörü (utilization) olarak 
isimlendirilir. Akışkanın bir çevrim boyunca sahip olduğu ısı kapasitesinin Gd ısı kapasitesine oranı 
fayda faktörü (φ) olarak tanımlanır. 

( )
( )Gd

flowHTF

mc
tcm

=ϕ                                           (3.5) 

tflow bir çevrimdeki toplam akış süresidir ve manyetizayon ile demanyetizasyon sürelerinin toplamından 
oluşur. Çalışmada ısı transfer akışkanı olarak su, etilen glikol ve %10 su-Etanol karşımı test edilmiştir 
ancak en iyi sonucu %10 su-Etanol verdiğiiçin deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak 
yapılmıştır.  
 
Bu çalışmada kullanılan manyetik soğutma deney düzeneği temel olarak (i) gadolinyum yatak, (ii) 
mıknatıslar, (iii) doğrusal (lineer) hareket düzeneği, (iv) akış sistemi, (v) ölçüm-kontrol sistemi ve (vi) 
güç bileşenlerinden oluşmaktadır 

 
Şekil 2. Manyetik soğutma sistemi şematik gösterimi 
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3.1 Gadolinyum Yatak 
 
Manyetik soğutma sisteminde en önemli kısım olan yatak, manyetokalorik malzemenin (Gadolinyum) 
içine yerleştirildiği ve akışkan ile temasın olduğu manyetik alana maruz kalan yapıyı ifade etmektedir. 
Manyetik soğutma sistemlerinde soğutma performansı yatak yapısına ve kullanılan manyetokalorik 
malzemeye doğrudan bağlıdır. Yataklar yapısına göre doğrusal ve dairesel hareket yapan olmak 
üzere iki tiptir. Diğer bir sınıflandırma ise yatakta kullanılan manyetokalorik malzemenin tipi ve 
geometrik şeklidir. Literatürde çok çeşitli saf ve alaşım halinde manyetokalorik malzemeler bulunmakla 
birlikte Gd en verimli referans malzeme olarak kullanılmaktadır. Geometrik sınıflandırmada ise plaka, 
toz, başta olmak üzere farklı boyutlarda tasarımlar kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, doğrusal hareket yapan ve hem toz hem de plaka şeklinde Gadolinyum (Gd) 
kullanabilen bir yatak tasarlanmıştır ancak bu çalışmada plakalı tip yatak incelenmiştir. Plakalı tip 
yatakta Gd plaka kalınlıkları 1 mm olup 200x20 mm ölçülerine sahiptir. Plaka Gd yatak içerisinde 49 
adet Gd plaka aralarında ise 1 mm akış boşluğu kalacak şekilde yanyana dizilmişlerdir.  

 

 
 

Şekil 3. Plaka haldeki Gd yatak 
 
3.2 Akış Sistemi 
 
Deneysel manyetik soğutma sisteminde (Şekil 4) manyetik malzeme olan Gd'nin manyetik alana 
maruz kaldığında ısınması sırasında sıcaklık artışı bir akışkana aktarılarak sıcak akışkan elde 
edilmesi, benzer şekilde manyetik alan dışına çıktığında ise soğuyacağı için elde edilen sıcaklık 
düşüşü saysinde bir akışkanın soğutulması planlamıştır. Ancak literatürde de karşılaşıldığı üzere 
pratikte manyetik soğutma sistemlerinde hedeflenen sıcaklık artış yada düşüşleri çok düşük 
mertebede olmaktadır. Bu nedenle şimdilik araştırma aşamasında olan bu sistemler daha çok küçük 
kapasiteli ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bu şekilde elde edilen sıcak ve soğuk uçlar 
arasındaki sıcaklık farkı ne kadar çok ise manyetik soğutma sistemi performansı o derece yüksek 
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kurulan deney düzeneğinde yatak içinde sıcak ve soğuk uçlar 
elde edilerek manyetik soğutma sisteminde soğutma gözlenmiştir 
 
Deney düzeneğinde Gd yatağın iki ucunda sıcak ve soğuk uçlara akışkanı yönlendirenmesi amacıyla 
pompa yerine piston silindir düzeneği eklenmiştir (Şekil 3'de görülmektedir). Piston sislindir 
düzeneğine bağlı çalışma parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. Kullanılan piston silindir düzeneğinin 
silindir çapı 63 mm ve maksimum stroku 100 mm’dir. Pistonun hareket miktarı yani stroku ve hızı yatak 
içindeki akışkanın hareket miktarı ve debisini doğrudan etkilemektedir. 
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Tablo 1. Piston stroku ile yatak için akışkan hareketi ilişkisi 
 

Piston  
Hareketi (mm) 

Yataktaki Akışkan  
Hareketi (cm) 

Yatak Akışkan  
Debisi (lt/dk) 

2 0.3 0.03 
3 0.4 0.04 
4 0.6 0.06 
5 0.7 0.07 
7 1.0 0.10 
8 1.2 0.12 
10 1.5 0.15 
12 1.7 0.17 
14 2.0 0.20 
16 2.3 0.23 
18 2.6 0.26 
21 3.0 0.30 
23 3.3 0.33 
25 3.6 0.36 
27 3.9 0.39 
30 4.4 0.44 
34 4.9 0.49 
38 5.5 0.55 

 
3.3 Mıknatıslar  
 
Manyetik soğutma sistemlerinde verim doğrudan manyetik alanın büyüklüğüne bağlı olduğundan en 
önemli elemanlardan biri mıknatıslardır. Mıknatısların görevi klasik soğutma sistemlerindeki 
kompresöre benzetilebilir. Bu çalışmada, 2 adet neodyum N52 tip sabit mıknatıslar kullanılmıştır. 
Mıknatısların boyutları 200x100x20 (LxWxH) mm ölçülerinde olup aralarında 4 cm hava aralığı olmak 
üzere Şekil 4'de gösterildiği şekilde bir araya getirilmişlerdir. Mıknatısın yarattığı manyetik alan etkisini 
arttırmak için nüve ismi verilen bir yapı kullanılmıştır. Teorik analizler kapsamında manyetik alan 
analizleri yapılarak mıknatıs boyutları ve hava aralığı belirlenmiştir.  

 
Şekil 4. Mıknatıslar 

 
Mıknatıslar arası boşluk azaldıkça manyetik alan şiddeti atmaktadır. 
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Şekil 5. Mıknatısların hava aralığı ile manyetik alan arasındaki ilişki 
 
Deneylerde kullanılan 2 adet 200x100x20 (LxWxH) mm ölçülerindeki neodyum N52 tip sabit 
mıknatıslarla 4 cm hava aralığında en yüksek 0.76 Tesla manyetik alan büyüklüğüne ulaşılmıştır.  
 

 
 

Şekil 6. Deney düzeneği 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA  
 
Bu çalışma kapsamında hem teorik hem deneysel analizler yapılmıştır. Teorik analiz sonuçlarında 
manyetizasyon sırasında sıcaklığı artan Gd yatağa TH sıcaklığında akışkan girerek Gd yüzeyinden ısı 
transfer gerçekleşmektedir. De-manyetizasyon sırasında ise Gd sıcaklığı başlangıç/ortam sıcaklığının 
altına düşerek akışkandan (TC) ısı alımını gerçekleştirmektedir. Şekil 7’da ısı transfer akışkanın 4 
farklı debi değeri için sıcak ve soğuk uçlar arasındaki farkın zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.  
 
Yüksek akış debilerinde sıcak ve soğuk uçların sürekli rejime çok hızlı bir şekilde ulaştığı 
görülmektedir. 1 kg/s akış debisi için bir dakikadan kısa sürede sürekli rejime ulaşılırken, 0.01 kg/s için 
beş dakikalık sürenin yeterli olmadığı görülmektedir. Akış debisinin artmasıyla birlikte uçlar arasındaki 
sıcaklık farkı azalmaktadır.  

 
Şekil 7. Akış debisine bağlı olarak Gd yatak sıcak ve soğuk uç sıcaklıklarının değişimi 

 
Bu kısımda, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisinde kurulumu yapılan güneş enerjisi destekli manyetik 
soğutma sisteminden elde edilen deneysel bulgular sunulmaktadır. Çalışmada kapsamında plaka ve 
poroz olmak üzere iki farklı yatak tasarımı gerçekleştirilmiş bu bildiri kapsamında plaka tip yatak için 
elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda doğrusal hareket mekanizması ve piston silindir 
hareketinden elde edilen farklı çalışma parametreleri verilmiştir. 
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Tablo 2. Gerçekleştirilen deney parametreleri 

Yatak İçi Akışkan  
Hareket Miktarı 

(cm) 

tman_deman (sn): 2 ile 10 sn arasında  
Akışkan Hızı (mm/sn) 

Akış Zamanı (sn)  
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0.4 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
0.5 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 
0.7 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
1.0 7 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 
1.2 8 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 
1.5 10 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 
1.7 12 8 6 4 3 2 2 2 2 1 1 
2.0 14 9 7 5 4 3 2 2 2 2 1 
2.3 16 11 8 5 4 3 3 2 2 2 2 
2.5 17 11 9 6 4 3 3 2 2 2 2 
2.7 19 12 9 6 5 4 3 3 2 2 2 
3.0 21 14 11 7 5 4 4 3 3 2 2 
3.3 23 15 12 8 6 5 4 3 3 3 2 
3.5 24 16 12 8 6 5 4 3 3 3 2 
4.0 28 18 14 9 7 6 5 4 3 3 3 
4.5 31 21 16 10 8 6 5 4 4 3 3 
5.0 35 23 17 12 9 7 6 5 4 4 3 
6.0 42 28 21 14 10 8 7 6 5 5 4 
6.5 45 30 23 15 11 9 8 6 6 5 5 
7.0 48 32 24 16 12 10 8 7 6 5 5 
7.5 52 35 26 17 13 10 9 7 7 6 5 
8.0 55 37 28 18 14 11 9 8 7 6 6 
8.4 58 39 29 19 15 12 10 8 7 6 6 
9.0 62 41 31 21 16 12 10 9 8 7 6 
9.4 65 43 33 22 16 13 11 9 8 7 7 

10.0 69 46 35 23 17 14 12 10 9 8 7 
Yukarıda resmi verilen deney düzeneğinde yapılan çalışmalarda piston silindir kullanıldığı durumda 
plakalı Gd yatakta sıcak ve soğuk uçlar arasında gözlenen sıcaklık farklarının değişimi zamana göre 
incelenmiş ve elde edilen en iyi duruma ait (tman-deman:3 sn) sıcaklık-zaman grafiği Şekil 8’de 
gösterilmiştir. Burada verilen süreler en yüksek sıcaklık farkı oluşan durumlardır diğer durumlarda 
istenen düzeyde sıcaklık düşüşü gerçekleşmemiştir. Görüldüğü üzere Gd yatağın bir ucunda sıcaklık 
artarken diğer ucunda sıcaklık düşüyor bu durum sıcaklıkların sabitlendiği bir yere kadar devam 
ediyor. Sıcak ve soğuk uçlar arasındaki fark ne kadar büyük olursa manyetik soğutma sistem 
performansı o derece iyi olmaktadır.  

 
Şekil 8.Plaka Gd için sıcaklık farkının zamanla değişimi (tman-deman:3 sn) 
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Diğer yandan piston silindir kullanıldığı durumda plaka Gd yatakta deneysel sonuçlardan elde edilen 
soğutma miktarı piston strokuna göre Şekil 9'da verilmiştir. En büyük soğutma 12.6 W olup 
manyetizasyon ve demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu durumda gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 9. Plaka Gd yatak soğutma miktarının piston stroku ile değişimi 

 
Manyetik soğutma sistemleri için literatürde en yaygın performans ölçüm yöntemi olan birimsiz fayda 
fakörü(φ) Şekil 10’da verilmiştir. Fayda fakörü(φ) birimsiz bir oran olup Denklem 3.5 de verilmiştir. Bu 
değer farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı olarak manyetik soğutma düzeneğinden 
elde edilebilecek sıcaklık farkı ile ilgili bilgi vermektedir. Mevcut deneylerden elde edilen sonuçlara 
göre en yüksek sıcaklık farkının elde edildiği fayda faktörü 0.08 dir ve bu değer manyetizasyon-
demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu periyotta gerçekleşmiştir.  

 
Şekil 10. Plaka Gd yatak fayda faktörü (ϕ ) ile sıcaklık farkı değişimi 

 
Pistonun değişik strok değerleri ve farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı manyetik 
soğutma düzeneğinden elde edilebilecek sıcaklık farkı Şekil 11'de görülmektedir. Burada strok değeri 
Gd yatak içerisinde akışkanın hareket miktarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre akışkanın yatak 
içerisinde çok fazla hareket etmesi istenmemekte. En yüksek sıcaklık farkının elde edildiği strok değeri 
0.7 cm  (tman_deman: 3 sn) olarak elde edilmiştir.  

 
Şekil 11. Plaka Gd Yatak strok ile sıcaklık farkı değişimi 
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5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada yeni bir yöntem olan manyetik soğutma sistemiyle ilgili sayısal ve deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Burada incelenen manyetik soğutma sistemi doğrusal tip olup sistem tasarımı ve 
performansı incelenmiştir.  
 
Teorik çalışmalarda akışkan türü, akış zamanı, akış hızı, çevrim süresi gibi parametreler incelenmiştir. 
Ayrıca teorik çalışmada sistem tasarımı için manyetik alan analizleri gerçekleştirilerek mıknatıs boyut 
ve aralıkları gibi parametreler belirlenmiştir. Sayısal çalışmalarda manyetik soğutma sisteminde 
performans göstergesi olarak sıcaklık düşümü, soğutma yükü ve COP olmak üzere üç farklı parametre 
ele alınmış. Isı transfer akışkanı olarak su, etilen glikol ve %10 su-Etanol karşımı test edilmiştir ancak 
en iyi sonucu %10 su-Etanol verdiği için deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak yapılmıştır.  
 
Deneysel manyetik soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme olarak Gadolinyum kullanılmış olup 
manyetokalorik malzemenin plaka ve toz şeklinde kullanıldığı yeni bir yatak tasarlanarak doğrusal bir 
hareket sisteminde çalıştırılmıştır. Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 etanol-su karışımı 
kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0.76 Tesla manyetik alan altında teorik çalışmalarda 5oC deneysel 
çalışmalarda yaklaşık 2oC sıcaklık düşüşü elde edilmiştir. En iyi manyetizasyon süresi 3 sn olurken, en 
yüksek sıcaklık farkının elde edildiği fayda faktörünün 0.08 olduğu görülmüştür. Bu manyetizasyon 
süresi ve fayda faktöründe elde edilen en fazla soğutma 12.6 W tır. Manyetik alanın daha büyük 
olması durumuda bu sıcaklık farkı yükselecektir.  
 
Yapılan belirsizlik analizine göre, birim zamandaki enerji miktarıyla ilgili olarak ±%2,51, ekserji 
akımıyla ilgili olarak ±% 2,56 ve bileşenlerin ekserji verimleriyle ilgili olarak, ±%3,62-5,12 arasında 
belirsizlik bulunmuştur. Kullanılan tüm ölçüm aletlerinin yapısından kaynaklanan belirsizlik bilgisi 
ölçüm aletlerinin üreticilerinden alınmış ve okuma hatası ± 0,1°C olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak 
manyetik soğutma sistemleri şimdilik laboratuvar araştırması aşamasında olup gelecekte küçük 
kapasiteli ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bunun için malzeme ve manyetik alan üretimi 
konusunda gelişmeler bu konuda büyük öneme sahiptir. 
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