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Sammendrag 

 

Tidligere studier har vist at Y-dopet BaZrO3 er en lovende protonleder, ettersom den 

kombinerer høy bulkledningsevne med god kjemisk stabilitet. Problemet med dette materialet 

er svært resistive korngrenser som resulterer i lav total protonledningsevne. Derfor er det 

nødvendig å finne løsning som kan forbedre korngrenseledningsevnen. 

I tidligere studier ble det rapportert både en økning og en reduksjon i ledningsevnen ved 

introduksjon av metalliske nanopartikler. Derfor ble det valgt å studere effekten av 

nanoutfellinger av Ni- og Pt-metall. I denne oppgaven ble de elektriske egenskapene til prøver 

med og uten Pt og nikkel studert ved hjelp av impedansspektroskopi som funksjon av 

temperatur,    
 og     .  videre ble prøvene karakterisert med XRD, SEM og TEM. 

Elektriske målinger viste at ledningsevnen var dominert av protonledningsevne ved 

temperaturer under 600 °C under fuktige betingelser. Allerede ved 600 °C gir elektronhull noe 

bidrag til ledningsevnen. Under tørre, oksiderende betingelser er ledningsevnen dominert av 

elektronhull ved temperaturer over 400 °C, mens oksygenvakanser dominerer ledningsevnen 

ved tørre, reduserende betingelser. 

I temperaturintervallet 150 – 350 °C, der konsentrasjonen av defekter kan antas låst inn, ble 

aktiveringsenergiene til ledningsevnen i bulk bestemt til 46, 34 og 45 kJ/mol for hhv. prøvene 

med hhv. Ni og Pt og umodifisert BaZrO3. Aktiveringsenergiene for korngrenseledningsevnen 

ble bestemt til hhv. 79, 63 og 62 kJ/mol.  

Basert på de utførte elektriske målingene, ble det observer at både bulk- og 

korngrenseledningsevnen var høyere for prøver som inneholdt Ni og Pt. Dette kan skyldes 

utfellinger av metalliske nanopartikler. Ettersom forholdet mellom bulk- og 

korngrenseledningsevnen økte med økende     , indikerer dette at Schottkybarrierehøyden 

øker i fuktige betingelser grunnet hydratisering av korngrensekjernen, som beskrevet i 

litteraturen. 
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1 Innledning 

 

1.1 Motivasjon og bakgrunn 

Den store veksten i verdens befolkning kombinert med den raske teknologiske utviklingen i 

de siste årtiene har ført til stort og økende behov for energi. Det er estimert at energibruken vil 

øke med rundt 50 % i løpet av neste to tiårene hvor land i sterk utvikling som Kina, India, 

Russland og Brasil vil stå for 80 % av denne økningen [1].  

Hittil har mesteparten av energibehovet vært dekket av fossilt brensel som finnes i begrensede 

mengder og som har ført til økt forurensing og global oppvarming. For å bruke de ressursene 

vi har på en bærekraftig måte og redusere de negative konsekvensene ved bruk av fossilt 

brensel, må det i større grad tas i bruk fornybare energikilder som bl.a. solkraft og vindkraft. 

Problemet med disse alternativene er at de ikke er tilgjengelige der de trenges. Så bruk av 

fornybar energi krever teknologisk nyvinning der avanserte materialer med funksjonelle 

egenskaper vil være sentralt. En måte å utnytte potensialet til fornybar energi er å lagre det i 

hydrogen. I denne sammenheng kan brenselceller komme til nytte. En brenselcelle består av 

en elektrolytt og to elektroder (katode og anode). Dette er en galvanisk celle der drivstoff 

tilføres kontinuerlig, og produktet som dannes – dersom rent hydrogen er brenselet - er ren 

vanndamp. I brenselcellen vil den kjemiske energien i kombinasjonen av hydrogen og luftens 

oksygen konverteres til elektrisitet uten å gå veien om termisk energi, som i tilfellet med 

forbrenningsmotoer. Dette gjør brenselceller mer effektive enn for eksempel 

forbrenningsmotorer.  

Brenselceller deles i ulike kategorier avhengig av typen elektrolytt som brukes i cellen. Celler 

med elektrolytter basert på protonledende faststoffoksider (”proton ceramic fuel cell” eller 

”proton conducting fuel cell”, PCFC) opererer ved høy temperatur, 500 – 700 °C, og er blant 

de mest lovende. Et problem med andre typer brenselceller, som f.eks. er basert på 

oksidionledende elektrolytter, er at vanndamp dannes ved elektroden som tilføres brensel slik 

at brenselet dermed fortynnes etterhvert som forbrenningen foregår, og brenselcellens 

virkningsgrad blir lavere. I en PCFC dannes vanndamp på elektrodesiden som er eksponert 

for luft, brenselet fortynnes derfor ikke, og vi opprettholder cellespenningen ved å tilføre 

rikelig med luft.  
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Mange lovende protonledere er funnet, blant disse viser materialer basert på dopede 

jordalkalizirkonater spesielt gode egenskaper. Et eksempel er yttriumdopet bariumzirkonat 

(BZY) som har god kjemisk stabilitet selv ved høye temperaturer, over 1000 °C, og er et av 

materialene med høyest bulkprotonledningsevne [2]. Problemet med dette materialet er lav 

korngrenseledningsevne, noe som skyldes at strukturen ved korngrensene avviker fra 

bulkstrukturen. Dette kan føre til akkumulasjon av ladede specier ved grenseflaten som igjen 

fører til et ladet lag, såkalt romladningslag, i nærområdet [3]. For å kompensere for denne 

ladningen vil konsentrasjonen av defekter og dermed de elektriske egenskapene være 

forskjellige innenfor dette laget. 

Tilsvarende kan også skje med grenseflater som dannes ved introduksjon av andre faser til 

materialet. Hvis den andre fasen er et metall, er det ikke nødvendigvis akkumulasjon av 

ladede specier som gir opphavet til romladningen, da det kan tenkes at romladningslaget 

dannes ved ladningsoverføring som kan finne sted som følge av forskjellen i ferminivået 

mellom de to fasene [4]. 

Nylig har Matsumoto et al. [5, 6] rapportert at utfellinger av platinananopartikler reduserer 

den totale ledningsevnen til yttriumdopet strontiumzirkonat (SZY). Dette ble forklart med at 

det dannes romladningslag ved disse partiklene grunnet ladningsoverføring fra metallet til 

oksidet som følge av oksidets lavere ferminivå.  

Hvis dette er hva som skjer, kan det tenkes å reversere effekten ved utfelling av en fase med 

lavere ferminivå enn det protonledende oksidet slik at flere ladningsbærere dannes og en 

bedre protonleder oppnås. En annen mulighet er at donasjon (eller aksept) av elektroner til 

oksidfasen vil gjøre oksidet til en blandet protonisk og elektronisk leder. En slik leder kan 

anvendes som anodemateriale i PCFC eller som høytemperatur gasseparasjonsmembran. 

 

1.2 Mål og metoder 

I denne oppgaven undersøkes hvordan ledningsevnen påvirkes av introduksjonen av ulike 

metallnanoutfellinger som funksjon av temperatur og partialtrykk av hydrogen, oksygen og 

vanndamp. Utfellinger av Pt og Ni i BZY blir undersøkt. Målet med oppgaven er å få en 

forståelse av hvordan ledningsevnen, spesielt til korngrensene, påvirkes ved introduksjonen 

av nanopartikler av ulike metaller.  

Oppgaven er todelt med en eksperimentell del og en modelleringsdel. Den eksperimentelle 
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delen består av syntese av BZY og SZY basert på våtkjemisk metoder. Prøvene ble fremstilt 

som tabletter og tynnfilmer laget med PLD, og karakterisert med ulike teknikker som XRD, 

SEM, RBS og TEM. De elektriske egenskapene ble undersøkt ved hjelp av 

impedansspektroskopi i kontrollerte atmosfærer som funksjon av vanndamp- og 

oksygenpartialtrykk, og temperaturer opp til 800 °C.  

I modelleringsdelen ble dannelsesenergier og den elektroniske struktur til ulike punktdefekter 

beregnet basert på kvantemekaniske beregningsmetoder. Tetthetsfunksjonalteori (DFT) som 

implementert i beregningsprogrammet VASP med bruk av GGA-PBE funksjonaler ble 

benyttet. I tillegg ble grenseflateenergier og defektkonsentrasjoner beregnet som funksjon av 

temperatur. 
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2 Teori 

 

I dette kapitlet gjennomgås den underliggende teorien og notasjonen som benyttes i oppgaven. 

Blant annet gjennomgås teorien bak dannelse av defekter, ledningsevne, 

impedansspektroskopi og tetthetsfunksjonalteori.  

Teori om defektkjemi og ledningsevne er hentet fra Defects and Transport in Crystalline 

Solids av Kofstad og Norby [7], med mindre annet er angitt. 

 

2.1 Defektkjemi 

 

De fleste faststoffer er krystallinske hvor atomene (eller gruppene av atomer) sitter på 

spesifikke gitterposisjoner i et matematisk gitter som gjentar seg periodisk i alle kartesiske 

retninger. Ved temperaturer over 0 K vil strukturen alltid avvike fra den perfekte. Slike avvik 

kalles for strukturelle defekter. Ofte bestemmer defektene mange av et materiales funksjonelle 

egenskaper, som ioniskledningsevne og mekaniskstyrke.  

Strukturelle defekter deles i 0-, 1-, 2,- og 3-dimensjonale, avhengig av deres romlige 

utstrekning. 0-dimensjonale defekter, også kalt punktdefekter, er defekter begrenset til én 

gitterposisjon. Interstitielle atomer og vakanser er eksempler på slike defekter. Dislokasjoner 

er et eksempel på 1-dimensjonale defekter, mens 2-dimensjonale defekter omfatter 

korngrenser og overflater. 3-dimensjonale defekter kan sees på som utfellinger av sekundære 

faser eller en ordnet samling av f.eks. punktdefekter. 

I tillegg til strukturelle defekter, kan krystaller inneholde elektroniske defekter, som 

elektroner og hull. Disse kan dannes som følge av eksitasjoner eller i assosiasjon med 

punktdefekter. I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på 0- og 2-dimensjonale defekter. 

I prinsippet kan alle typer defekter dannes i et materiale, så lenge dannelsesreaksjonen ikke 

strider med følgende regler: 

1. Bevaring av masse – innebærer at antall og type atomer er den samme på begge sider 

av en reaksjonsligning. 
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2. Bevaring av ladning – innebærer at den totale ladningen er den samme på hver side av 

reaksjonsligningen. 

3. Bevaring av forholdet mellom gitterplasser – innebærer at dannelse av en ny 

anionposisjon på aniongitteret medfører dannelse av nye kationposisjoner på 

kationgitrene med samme posisjonsstøkiometri, og omvendt, slik at forholdet mellom 

antall gitterposisjoner i et oksid ABO3 alltid forblir 1:1:3 selv om forholdet mellom 

mengden atomer mengden avviker fra 1:1:3. 

 

2.1.1 Kröger-Vink notasjon 

For å kunne beskrive defektsituasjonen i et materiale og kunne formidle det på en entydig 

måte, kreves det en generell notasjon. I denne oppgave benyttes Kröger-Vink-notasjonen 

utviklet av F.A. Kröger og H.J. Vink [8]. Med denne notasjonen beskrives strukturelle 

elementer og punktdefekter på formen   
 
, der A angir det kjemiske symbolet, s er 

gitterposisjonen mens q er den effektive ladningen. Den effektive ladningen er differansen 

mellom den reelle ladningen til defekten og ladningen til speciet som okkuperer plassen i den 

perfekte strukturen. •, x og / representerer henholdsvis effektiv positiv, nøytral og negativ 

ladning. Konsentrasjoner representeres ved å ha klammeparenteser rundt symbolet.    og    

representerer henholdsvis elektroner i ledningsbåndet og hull i valensbåndet, mens n og p 

angir konsentrasjonene av disse. Tabell 2.1 viser noen viktige defekter i BaZrO3, med 

tilhørende Kröger-Vink-notasjon. 

 

Tabell 2.1: Liste over viktige defekter i BaZrO3, med tilhørende Kröger-Vink-notasjon. 

Defekt Notasjon 

Proton (hydroksylion) på oksygenplass    
  

Positivt ladet oksygenvakans   
   

Yttrium på zirkoniumplass    
 

 

Elektron i ledningsbåndet    

Elektronhull i valensbåndet    
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2.1.2 Defekter i BaZrO3 

Punktdefekter kan ha ulike opphav, f.eks. kan metallvakanser dannes under sintringsprosessen 

hvis en av komponentene er flyktig. Dette er ofte årsaken til at BaZrO3 ofte har 

bariumunderskudd. Defektlikevekten kan beskrives med ligningene 2.1 eller 2.2, som viser at 

underskuddet vil avhenge av aktiviteten til BaO/Ba. Ved å utføre sintringen i BaO/Ba-rik 

atmosfære kan understøkiometrien reduseres. 

     
    

     
  

   
          2.1 

 

     
     

  
           2.2 

 

En annen mulighet for dannelse av vakanser på kationgitteret er ved opptak av O2-gass: 

  

 
         

  
    

    
    

         
   

    
      2.3 

 

(Her benytter vi    
   

 for    
  

 +    
    

 for å gjøre beregninger enklere). Dannelsen av 

oksygenvakanser kan beskrives med reaksjon 2.4. Det at oksygengass inngår i likevekten 

tyder på at konsentrasjonen av defektene, i dette tilfellet elektroner og oksygenvakanser, 

avhenger av oksygenpartialtrykket,    
, i samsvar med Le Châtelier-prinsippet. 

 
  

    
       

 

 
      2.4 

 

Hittil har vi bare betraktet intrinsiske defekter. Et materiale vil også inneholde en mengde 

ekstrinsiske defekter. For eksempel vil de fleste oksider inneholde protoniske defekter i 

hydrogenholdige omgivelser. Protoner kan sees på som interstitielle defekter,   
 , men er 

vanligvis lokalisert i elektronskyen til et oksygenanion med en bindingslengde på rundt 1 Å. 

Dermed kan disse betraktes som hydroksiddefekter på oksygenplass,    
 . Protoneringen kan 

beskrives med følgende likevekter: 

 
          

      
      

 

 
      2.5 

eller 
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      2.6 

 

Ved å kombinere 2.4 og 2.5, får vi reaksjonen for hydratisering av oksygenvakanser (2.7).  

Denne reaksjonen beskriver dissosiativt opptak av vanndamp, der vannet splittes i et 

hydroksylanion som fyller en vakant oksygenplass og et proton som binder seg til et 

oksygenanion i sin respektive gitterposisjon. 

          
     

      
  2.7 

 

Andre ekstrinsiske defekter kan være fremmedatomer (urenheter) som stammer fra 

utgangsmaterialene eller forekommer under syntesen. Fremmedatomer kan også tilsettes 

bevisst for å endre et materiales funksjonelle egenskaper, og kalles da for dopanter. En dopant 

som har ulik ladning (oksidasjonstrinn) enn ionet det substituerer betegnes gjerne som 

aliovalent eller heterovalent. Lavere valente defekter gir opphav til akseptordoping, mens 

høyere valente defekter gir et donordopet materiale. 

Ettersom doping av materialer forutsetter en eller annen form for løselighet av dopanten, kan 

man skille utfallet av dopingen inn i flere ulike tilfeller. Dersom dopantmengden er under 

løselighetsgrensen over et gitt temperaturintervall, vil konsentrasjonen være konstant. Dersom 

mengden er over løselighetsgrensen, vil dopanten være i likevekt med en dopantrik 

sekundærfase. Dette forutsetter at temperaturen er høy nok til at diffusjon til og fra den 

sekundære fasen kan finne sted. Konsentrasjonen kan, i dette tilfellet, også endres ved en 

endring i oksygen- eller vanndamppartialtrykket. På den annen side, hvis temperaturen er så 

lav at slik diffusjon ikke kan finne sted, vil konsentrasjonen være låst inn og dermed konstant. 

Materialet er da i en metastabil tilstand.  

I denne oppgaven er akseptordopet BaZrO3 blitt benyttet. Akseptoren er Y, som forventes å 

anta Zr-plassen ettersom forskjellen i ioneradiene for disse betydlig mindre enn forskjellen 

mellom ioneradiene til Y og Ba. Ettersom dopingen medfører negativt ladede defekter, må 

disse kompenseres av noe positivt. I tørr atmosfære kan det tenkes at den positive 

ladningskompenserende defekten er oksygenvakanser eller hull: 

                
      

 
    

    
   2.8 

 



9 

 

 
          

 

 
           

      
 

    
      2.9 

 

Den fulle elektronøytraliteten kan dermed skrives som: 

       
   

               
        

   2.10 

 

Hvor        angir konsentrasjonen av dopanten. Imidlertid har vi ignorert det faktum at andre 

metaller, som Ni og Pt, tilsettes prøvene med den intensjon å bli redusert og utfelt som 

nanopartikler. Disse kan løse seg i materialet og virke som dopanter: 

             
      

  
    

    
   2.11 

 

          ⁄       
      

  
 (  

 

 
)  

  (
 

 
  )   

   2.12 

 

der q er oksidasjonstrinnet til platina. 

Hvilke av defektene, i 2.10, som til enhver tid vil dominere vil avhenge av temperatur, 

oksygen- og vanndamppartialtrykk. I de to neste avsnittene utledes avhengigheten til 

defektkonsentrasjonene av oksygen- og vanndamppartialtrykket. 

 

2.1.3 Konsentrasjon av defekter som funksjon av    
 

Som tidligere nevnt, kan konsentrasjonene av ulike defekter variere med 

oksygenpartialtrykket. Likevektskonstantene for likevektene 2.3, 2.4 og 2.7, kan skrives som: 

 
 

  
    

     
   

     
   ⁄

   
   

 2.13 

 

 
   

   
   

        

  ⁄

   
  

 2.14 
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 2.15 

 

I tillegg gjelder alltid 2.16 for intrinsisk ionisering av elektroner. 

       2.16 

 

I reduserende omgivelser, hvor    
 er svært lav, vil likevekten 2.4 være forskjøvet mot 

produktsiden, slik at elektroner og oksygenvakanser vil være de dominerende defektene under 

tørr atmosfære (da sies materialet å være i intrinsisk uorden). Med denne antagelsen, at 

    
          

   og       
   

      
 
 , kan den fulle elektronøytraliteten i 2.10 reduseres 

til 2.17. 

       
    2.17 

 

Som ved innsetting i 2.14 gir følgende konsentrasjoner av de dominerende defektene: 

       
    (    

  )
   

   
    

 2.18 

 

For å finne konsentrasjonen av minoritetsdefektene,  ,     
   og    

   
 , kan 2.18 settes i hhv. 

2.15, 2.16 og 2.13. Dette gir følgende: 

     (    
  )

    
   

  ⁄
 2.19 

 

 
    

        
   

(
 

 
   

  )
   

    
      

   ⁄
 2.20 

 

    
   

      
    

   
  
   

   
   

  ⁄
 2.21 

 

Etter hvert som    
 øker, vil konsentrasjonen av elektroner minke inntil dopanten blir en 

majoritetsdefekt. Materialet er da i en ekstrinsisk region hvor konsentrasjonen av 
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majoritetsdefektene er bestemt av dopantkonsentrasjonen. Så den reduserte 

elektronøytraliteten blir       
 

      
   . Dermed vil konsentrasjonen av oksygenvakanser 

og alle de ioniske defektene være uavhengig av    
. De elektroniske defektene vil da ha 

følgende    
-avhengighet: 

          (    
  )

    
   

   ⁄
 2.22 

 

             (    
  )

   
   

  ⁄
 2.23 

 

En videre økning i    
vil resultere i at hull blir majoritetsdefekten som kompenserer 

akseptoren slik at den reduserte elektronøytraliteten i denne regionen blir         
 

 . Igjen 

kan konsentrasjonene av minoritetsdefekter finnes ved innsetting i ligningene for 

likevektskonstanten til de ulike defektene. 

Ved de høyeste    
, vil likevekten i 2.3 være forskjøvet mot produktsiden, slik at 

metallvakanser og elektroner blir de dominerende defektene. Den reduserte 

elektronøytraliteten blir da       
   

 , og materialet kommer igjen i et intrinsisk område. 

Konsentrasjonene av majoritetsdefekter er da: 

       
   

    
  

   
   

   

   ⁄
 2.24 

 

Defektenes konsentrasjoner som funksjon av oksygenpartialtrykk kan plottes i et såkalt 

Brouwer-diagram, se Figur 2.1 (a). Brouwer-diagrammer kan være til stor hjelp i forbindelse 

med tolkning av eksperimentelle data. 

 

2.1.4 Konsentrasjon av defekter som funksjon av      

Som tidligere nevnt, kan konsentrasjonen av de ulike defekter også endres med 

vanndamppartialtrykket,     . Hydratiseringsreaksjonen 2.7 viser at en økning i     ved 

konstant    
vil føre til økt konsentrasjon av hydroksiddefekter hvis    

er av slik størrelse at 
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     . I tilfellet der oksygenvakanser kompenserer dopanten, dvs. når     

          , 

vil konsentrasjonen av protoner være gitt ved: 

 
    

   (
 

 
     )

   

[    ]
  ⁄

    
  ⁄

 2.25 

 

I dette området vil konsentrasjonen av de elektroniske defektene være uavhengig av     . 

Etter hvert som      øker, vil protoner bli den ladningskompenserende defekten, slik at 

    
         . Som ved innsetting i 2.15, 2.14 og 2.16 gir konsentrasjonen av 

mioritetsdefektene: 

    
    [    ]

 
     

      
   2.26 

 

 
  

  

 
 (   

       )
   

[    ]
  ⁄

   

   ⁄
    

  ⁄
 2.27 

 

Disse avhengighetene er illustrert i et eget Brouwer-diagram i Figur 2.1 b. 
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Figur 2.1. Konsentrasjon av ulike defekter som funksjon av     
 (a) og      (b). 

 

2.2 Elektrisk Ledningsevne 

Når et materiale utsettes for et elektrisk felt, E, vil ladningsbærere med ladningen     påvirkes 

av en kraft som er proporsjonal med det elektriske feltet og konsentrasjonen   . Denne kraften 

gir opphav til en strøm med strømtettheten: 
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                 2.28 

 

Der    er den partielle ledningsevnen,    er konsentrasjonen og    er mobiliteten til 

ladningsbæreren  . Den totalledningsevnen er da summen av alle partielle ledningsevner til 

alle ladningsbærerne: 

      ∑   
 

 2.29 

 

Med dette, kan vi innføre transporttallet,   , som angir hvor stor del av den totalledningsevnen 

skyldes transport av en spesifikk ladningsbærer i. Det er definert som forholdet mellom 

partiell ledningsevne og total ledningsevne: 

    
  

    
 2.30 

 

I materialer der ladningsbærerne beveger seg med en hoppeprosess (som er tilfellet med 

ionisk ledning og elektronisk ledning med små-polaronmekanismen), kan mobiliteten, og 

dermed ledningsevnen, relateres til selvdiffusjonskoeffisienten gjennom Nernst-

Einsteinrelasjonen: 

 
     

   

   
   

   

    
   

 2.31 

 

Fra Nernst-Einsteinrelasjonen, ser vi at ledningsevnen vil ha en temperaturavhengighet som er 

produktet av avhengighetene til selvdiffusjonskoeffisienten og dannelsen av ladningsbæreren, 

som begge er av Arrheniustypen og dermed kan skrives som: 

 
   

  

 
   ( 

   

   
) 2.32 

 

Der     er den preeksponentielle faktoren som blant annet inneholder mobilitets- og 

dannelsesentropien.     er aktiveringsenergien som tilsvarer summen av mobilitets- og 

dannelsesentalpien: 
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               2.33 

 

Stigningstallet i et plott av    mot     ⁄  vil altså representere aktiveringsenergien. 

Imidlertid vil     ved lave temperaturer, der konsentrasjonen av ladningsbærere kan 

betraktes konstante, representere mobilitetsentalpien.  

Den preeksponentielle delen (  ) inneholder også vibrasjonsentropien,      , forbundet med 

dannelse av defekter og mobilitetsentropien. Sistnevnte er vibrasjonsentropien for den 

aktiverte tilstanden, og er blant annet relatert til mobilitetsentalpien. I prinsippet kan begge 

disse entropiene bestemmes fra en ledningsevnemåling under en temperaturramp, men siden 

mobilitetsentropien er så liten sammenlignet vibrasjonsentropien kan den ignoreres for å 

forenkle tolkningen av slike målinger. 

 

2.3 Impedansspektroskopi 

 

Impedansspektroskopi er et kraftig verktøy for elektrisk karakterisering av polykrystallinske 

materialer, da den gjør det mulig å skille mellom prosesser som har ulike tidsavhengigheter. 

Dermed kan ledningsevnebidrag fra bulk, korngrenser og elektroder separeres fra hverandre.  

 

2.3.1 Vekselstrøm og impedans 

En vekselspenning vil, i motsetning til likespenning, variere med tiden. Den kan ha en 

sinusoidal eller en hvilken som helst annen periodisk form. En sinusspenning kan beskrives 

som: 

           2.34 

 

Der    er amplituden og   er vinkelfrekvensen, som er relatert til frekvensen gjennom 

     . Produktet    kalles fasevinkelen. En vekselspenning lagt på en prøve vil indusere 

en vekselstrøm med samme frekvens, men som kan være faseforskjøvet i forhold til 

spenningen, på grunn av kapasitive og induktive bidrag i prøven. Så strømmen kan uttrykkes 

ved: 
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               2.35 

 

hvor  , er faseforskyvningen. Strømmen kan anses å være sammensatt av to komponenter, en 

reel, og som er i fase (parallell), og en imaginær, som er 90º ute av fase (vinkelrett). På 

samme måte som for likestrøm, er motstanden gitt som forholdet mellom spenning og strøm. 

Imidlertid kalles dette forholdet for impedans, Z, som er et mer generelt begrep enn motstand. 

Impedansen har dermed to komponenter, den reelle, R, kalles resistans og representerer reel 

hindring av transport. Den andre delen er reaktansen, X, som er imaginær. Den representerer 

ikke reell transport, men midlertidig lagring av ladningsbærere. 

Den totale impedansen kan representeres i det komplekse planet som summen av resistans og 

reaktans: 

                     2.36 

 

Admittansen, Y, er da definert som det inverse av impedansen, og består av en reel del og en 

imaginær del som kalles henholdsvis konduktans, G, og suseptans, B: 

 
  

 

 
      2.37 

 

2.3.2 Passive kretselementer 

Som tidligere nevnt, vil en pålagt spenning gi opphav til strøm som kan være faseforskjøvet 

på grunn av en prøves respons av den pålagte spenningen. Den elektriske responsen kan 

forklares ved hjelp av en ekvivalentkrets bestående av ulike kombinasjoner av tre passive 

kretselementer. Disse er motstand, kondensator og spole. 

 

2.3.2.1 Motstand 

En motstand er et kretselement med langtrekkende transport av ladningsbærere. I en ideell 

motstand vil en pålagt vekselspenning momentant gi opphav til en strøm. Dermed vil 

strømmen være i fase med spenningen, og vil følgelig gi: 
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 2.38 

 

Som er identisk med tilfellet for en pålagt likestrøm. En motstand vil derfor kun bidra til den 

reelle delen av impedansen, så     . Enheten for motstand er Ohm,  . 

 

2.3.2.2 Kondensator 

En kondensator er to ledere separert av en ideell isolator. Den beskrives ofte som to parallelle 

plater separert av vakuum eller et dielektrisk materiale. En påsatt spenning vil føre til lagring 

av ladning på platene. Kapasitansen er definert som forholdet mellom den lagrede ladningen, 

Q, og spenningen, U.  

 
  

 

 
 2.39 

 

Kapasitansen kan også uttrykkes som: 

 
      

 

 
 2.40 

 

hvor    er vakuumpermittivitet,    er den relative permittiviteten (også kalt 

dielektrisitetskonstanten) for isolatoren, A er arealet av platene og d er distansen mellom dem. 

Enheten for kapasitans er Farad, F. 

Hvis den pålagte spenningen varierer periodisk, vil det gå en strøm gjennom ledningene, men 

ikke gjennom kondensatoren. Denne strømmen er faseforskjøvet med 90º i forhold til 

spenningen slik at den resulterende impedansen kun gir bidrag til den imaginære delen av 

impedansen: 

 
               

 

  
 2.41 
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2.3.2.3 Spole 

I motsetning til en kondensator, er en spole en ideell leder. En påsatt vekselspenning vil 

indusere en strøm som setter opp et magnetfelt. Magnetfeltet vil i sin tur motvirke sitt opphav 

ved å indusere en like stor, men motsatt rett spenning i lederen. Så      . Strømmen er 

faseforskjøvet med 90º i forhold til spenningen. Spolens bidrag til impedansen vil da kun 

være imaginær, og er gitt ved: 

            2.42 

hvor L er spolens induktans. Enheten er Henry, H. 

 

2.3.3 Impedanssveip 

I et impedanssveip måles den komplekse impedansen over et stort frekvensintervall, typisk 1 

MHz til 1 Hz. Den negative reaktansen ved hver frekvens blir så plottet mot resistansen ved 

den samme frekvensen i et såkalt Nyquistplott. Figur 2.2 representerer et typisk 

impedanssveip for en vanlig polykrystallinsk prøve. I plottet er det tre halvsirkler, som kan 

representere bulk, korngrenser og grenseflaten mellom elektrolytten og elektroden. Et slikt 

sveip kan, som tidligere nevnt, beskrives med kombinasjoner av passive kretselementer. Hver 

av halvsirklene i sveipet i Figur 2.2, kan da beskrives med en parallellkobling mellom en 

motstand og en kondensator, (RC). Slik blir det totalt tre (RC)-ledd i serie.  
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Figur 2.2: Nyquistplott av impedansen til et polykrystallinsk materiale. Her målt ved 100 °C en prøve av BZY10 

modifisert med Ni. 

Frekvensen ved toppunktet til en halvsirkel kalles den karakteristiske vinkelfrekvensen eller 

resonansfrekvensen, hvor motstanden og kondensatoren bidrar like mye til ledningsevnen. 

Denne frekvensen er da gitt ved: 
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 2.43 

 

Dette utrykket viser at den karakteristiske frekvensen er uavhengig av prøvens geometri, og 

da dielektrisitetskonstantene for bulk og korngrenser er tilnærmet den samme, må forskjellen i 

karakteristisk frekvens skyldes at disse bidragene har ulik ledningsevne. Videre er 

temperaturavhengigheten til   den samme som for ledningsevnen, hvis    ikke endrer seg 

mye med temperatur. 

Imidlertid viser reelle målinger ofte nedtrykte halvsirkler. Noe som hovedsakelig skyldes ulik 

kornstørrelse og orientering i forhold til det pålagte feltet. Slike halvsirkler kan beskrives med 

et såkalt konstantfaseelement, CPE, med symbolet Q. Admittansen til en CPE er: 

              
 [   (

  

 
)      (

  

 
)] 2.44 

 

Der    er en pseudokondensator/spole for elementet, mens   er tidskonstanten og kan anta 

verdier mellom -1 og1. Når     er elementet en ideell kondensator,     representerer en 

ideell motstand og      beskriver en ideell spole. Dersom   antar en verdi mellom disse 

grenseverdiene, vil Q representere en kombinasjon av grenseelementene. Dermed kan 

nedtrykte halvsirkler i et impedanssveip beskrives med (RQ) istedenfor (RC), og det er ofte 

slik at for eksempel korngrenser gjerne beskrives med n = 0.75 Den karakteristiske 

frekvensen kan nå skrives som: 

 
   

 

       ⁄
 2.45 

 

Som ved omskriving gir følgende uttrykk for kapasitansen: 

 
  

 

   
   

  ⁄
   ⁄    2.46 

 

2.3.4 Mursteinmodellen 

Teorien i dette avsnittet er hentet fra referanse [9]. 
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Mursteinmodellen brukes ofte til å beskrive et materiales spesifikke elektriske egenskaper. I 

denne modellen antas det at materialet i betrakting består av uniforme, kubeformede korn, 

med tykkelse G, separert av korngrenser, med tykkelse g. Ladningsbærere kan i prinsippet 

transporteres både gjennom bulk og de parallelle korngrensene. I begge tilfeller må de krysse 

de serielle korngrensene. Dermed kan den ekvivalente kretsen beskrives som i Figur 2.3 b 

(hvor elektroden er utelatt). Denne kretsen kan reduseres til den som er vist i Figur 2.3 c. 

 

Figur 2.3: Mursteinmodell av en polykrystallinsk prøve (a), den ekvivalente kretsen (b) og redusert ekvivalentkret (c). 

Modifisert fra [9]. 

 

Ved å definere    
 

 

 

  
, der    er resistansen til halvsirkelen  , kan ledningsevnen beskrives 

ved: 

  

 

 

  
    

  

 
          2.47 

 

  

 

 

  
    

 

 
    2.48 

 

To halvsirkler kan adskilles fra hverandre dersom    og    er av tilnærmet samme 

størrelsesorden og de karakteristiske frekvensene er signifikant forskjellig. Dette er kun mulig 

hvis           for materialer med normal mikrostruktur, dvs. der    . I så fall vil den 

første halvsirkelen representere bulk, og         , mens     er gitt ved 2.48 og krever 
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kunnskap om mikrostruktur. I fraværet av slik kunnskap kan forholdet     estimeres fra 

kapasitansene til de to (RQ) kretsene gitt ved 2.46.  

På grunn av ugunstig geometri (lite areal og stor lengde) for de parallelle korngrensene, vil    

representere bulkkapasitansen, og    serielle korngrensers kapasitans, slik at: 

 
         

 

 
        2.49 

og 

 
             

 

 

 

 
      2.50 

 

Den elektriske konstanten kan antas å være samme for bulk og korngrenser slik at forholdet 

mellom          gir forholdet g/G. Dermed kan den spesifikke korngrenseledningsevnen 

bestemmes uten kjennskap til mikrostrukturelle data: 

 
    

  

  
   2.51 

 

2.3.5 Isotopbytte 

For et protonledende materiale vil ledningsevnen i D2O- være lavere enn i H2O-fuktet 

atmosfære. Dette kan forklares vha. klassisk mekanikk ved å betrakte O-H som en harmonisk 

oscillator. Ettersom mobiliteten også er en funksjon av vibrasjonsfrekvensen, som for en 

harmonisk oscillator er proporsjonal med  √ ⁄  (hvor m er massen til oscillatoren), vil 

forholdet mellom ledningsevnen til protoner og deotroner være [10]: 

        

        
 √

        

       
 √  2.52 

 

I følge klassisk teori vil aktiveringsenergiene for H og D være like. Imidlertid tyder mange 

forsøk på at aktiveringsenergien D er høyere. Dette kan forklares med kvantemekanikken, 

som tilsier at D vil ha lavere grunntilstandsenergi enn H. forskjellen i aktiveringsenergien kan 

være opptil 0,055 eV [10]. 

Basert på den klassiske modellen kan transporttallet til protoner uttrykkes ved: 
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√      

(  √ ) 
  2.53 

 

der   er forholdet mellom ledningsevnen i H2O- og D2O- fuktet atmosfære. 

 

2.4 Romladningsteori 

Teorien i denne seksjonen er hovedsakelig basert på arbeidet til De Souza [11], samt Guo og 

Waser [12]. Andre referanser vil bli oppgitt i teksten. 

Når den periodiske bulkstrukturen brytes for eksempel ved overflater, korngrenser og andre 

grenseflater, kan det forventes at det dannes såkalte romladningslag (også kalt barrierelag). 

Opphavet til slike lag kan, som i tilfellet med korngrenser, være segregering av ladede 

punktdefekter til korngrensekjernen pga. lavere dannelsesenergi. Grunnet kravet om 

elektronøytralitet vil det oppstå to romladningslag med motsatt ladning rundt kjernen, slik at 

konsentrasjonen av motsatt ladede defekter vil øke på bekostning av likt ladede defekter. 

Disse lagene vil da gi opphav til en forskjell i det elektrostatiske potensialet mellom bulk og 

korngrense. Denne forskjellen kalles for Schottkybarrierehøyden (SBH),      . En større 

barrierehøyde vil øke konsentrasjonen av motsatt ladede defekter, og minske konsentrasjonen 

av defekter som har lik ladning. Figur 2.4 viser en skisse av en korngrense, det elektrostatiske 

potensialet og konsentrasjonsprofilen ved den. I figuren angir λ
*
 er den effektive 

korngrensetykkelsen. 

 

Figur 2.4: En skisse av konsentrasjonsprofilen og det elektrostatiske potensialet ved en korngrense. 
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2.4.1 Elektrokjemiskpotensial og ledningsevne ved korngrenser 

Det elektrokjemiske potensialet til en mobil ladningsbærer   i bulkområdet er gitt ved: 

         
                    2.54 

 

hvor   
  er standard kjemisk potensial,       er konsentrasjonen i bulk og      er det 

elektrostatiske potensialet i bulkområdet. Ved en posisjon   fra korngrensekjernen vil 

ladningsbærerens elektrokjemiske potensial være: 

         
                    2.55 

 

Hvis systemet er ved likevekt, vil            . Det elektrostatiske potensialet kan, hvis vi 

antar at det kjemiske potensialet ikke forandrer seg, uttrykkes ved: 

 
                 

   

  
  (

     

     
) 2.56 

 

Dermed kan konsentrasjonen av ladningsbærere i romladningslaget uttrykkes ved 

bulkkonsentrasjonen og forskjellen i det elektrostatiske potensialet: 

      

     
    ( 

       

   
) 2.57 

 

Det elektrostatiske potensialet kan finnes ved å løse den endimensjonale Poissonsligningen 

med vilkårlige grensebetingelser: 

        

   
  

 

    
     2.58 

 

der      er ladningstettheten. Ved å anta at barrierehøyden er konstant, dvs.              

og at det elektrostatiske potensialet ikke endrer seg i bulk, dvs. 
      

  
|
 

  , som 

grensebetingelser kan denne ligningen løses analytisk. 
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For en protonleder som akseptordopet BaZrO3 kan vi anta at    
og      er av slik størrelse at 

akseptorene kun er ladningskompensert av protoner. Dersom korngrensekjernen domineres av 

oksygenvakanser vil romladningslaget være negativt. Hvis konsentrasjonen av protoner er 

sterkt redusert i dette laget, og temperaturen er av slik størrelse at dopanten ikke er mobil, kan 

vi ved å anta en Mott-Schottky-approksimasjon (dvs. sette dopantkonsentrasjonen til å være 

konstant i romladningslaget og opptil korngrensekjernen) uttrykke ladningstettheten som: 

       [               ]                      2.59 

 

Den analytiske løsningen til Poissonsligningen (lign. 2.58) vil i dette tilfellet være: 

 
      

         

     

        2.60 

 

hvor       (
      

   
)
  ⁄

 er den effektive tykkelsen på romlandingslaget, mens    

(
       

    
       

)
  ⁄

 er Debye-lengden som angir distansen for skjerming av det elektriske feltet 

forårsaket av kjerneladningen. 

Dersom mobiliteten til protoner er den samme både i bulk og romladningslaget, noe som dog 

er tilfellet, vil ledningsevnen ved posisjonen   være: 

      

     
 

     

    
              (

      

   
) 2.61 

 

der      er resistiviteten ved posisjonen x. Korngrenseledningsevnen kan da bestemmes ved 

integrere over hele romladningslaget: 

      

   
          

 

  
∫    (

      

   
)  

  

 

 2.62 
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Da det ikke finnes en analytisk løsning til dette integralet, kan den løses ved å benytte noen 

approksimasjoner (se f.eks. referanse [11]): 

 
     

   
 

   (
      

   
)

       
   

 2.63 

 

Aktiveringsenergien til korngrensen er da: 

 
                           (  

 

 

        

    ⁄  
) 2.64 

 

Dermed er aktiveringsenergien til korngrenser bestemt av bulkegenskaper samt 

barrierehøyden og dens temperaturavhengighet.  

SBH og konsentrasjonsprofilen kan også bestemmes fra atomistisk modellering av 

korngrenser (med DFT). I så fall blir dannelsesenergien for de dominerende defektene 

(hovedsakelig protoner og oksygenvakanser) beregnet i både bulk og korngrensekjernen (se 

avsnitt 5.2). Det elektrokjemiske potensialet til defekt j i bulk, b, korngrensekjernen, k, og 

romladningslaget, rl, er gitt ved hhv. [13]: 

          
            2.65 

og 

          
                  2.66 

og 

               
                     2.67 

 

Konsentrasjonen i bulk er da: 

 
          ( 

     
 

   
) 2.68 
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Ved likevekt er det elektrokjemiske potensialet konstant gjennom hele systemet. Dermed kan 

2.65 og 2.66 kombineres slik at konsentrasjonen i korngrensekjernen kan uttrykkes ved: 

 
       

    

  
   ( 

       
 

      

   
) 2.69 

 

der        
 

 er dannelsesenergiforskjellen for defekt j i kjernen og bulk. Ettersom 

dannelsesenergien i romladningslaget kan antas å være lik dannelsesenergien i bulk (da disse 

er strukturelt like), vil kombinasjonen av 2.65 og 2.67 gi følgende uttrykk for konsentrasjonen 

ved posisjonen x i romladningslaget:  

 
             ( 

       

   
) 2.70 

 

Det elektrostatiske potensialet kan så bestemmes ved å løse Poissonsligningen (2.58). 

Imidlertid må ladningstettheten tilfredsstille den totale elektronøytraliteten ved korngrensen 

[13]: 

 
   ∫       

 

 

   2.71 

 

der    ∑          er den totale ladningen til korngrensen, mens l er korngrensetykkelsen. 

Ettersom bestemmelse SBH avhenger av konsentrasjonen i korngrensekjernen og 

romladningslaget, og ettersom disse konsentrasjonene er en funksjon av SBH, må ligningene 

2.58 og 2.68-2.71 løses selvkonsistent. Som beskrevet i [13], gjøres dette ved å 1) bestemme 

konsentrasjonene og Ferminivået (som inngår i dannelsesenergien for defektene, se avsnitt 

5.2) ved å oppfylle kravet om elektronøytralitet i bulk. 2) konsentrasjonen i 

korngrensekjernen og romladningslaget beregnes utfra bulkkonsentrasjoner og en gjettet verdi 

for SBH. 3) Poissonsligningen løses (numerisk) med SBH og         som 

grensebetingelser. 4) prosedyren gjentas fra punkt 2) ved å endre SBH inntil den totale 

elektronøytraliteten i 2.71 er oppfylt. 
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2.4.2 Metall-oksidgrenseflater 

Teorien i denne seksjonen er hovedsakelig basert på arbeidet til [14] og Ph.D. avhandlingen 

til K. Hadidi [15]. 

Når en grenseflate dannes mellom et metall og et oksid med ulike ferminivåer, vil det skje en 

ladningsoverføring fra det ene til det andre materialet. Dette gir opphav til et romladningslag i 

oksidet, der fortegnet avhenger av retningen for ladningsoverføringen. Dersom ferminivået til 

metallet,     , er høyere enn ferminivået for oksidet,     , vil ladning bli overført fra metallet 

til oksidet, inntil ferminivåene er i likevekt. Ladning overføres i motsatt retning dersom 

         . For at ferminivået skal være konstant gjennom hele systemet, skjer det 

båndbøyning ved grenseflaten, der valensbåndet blir forskjøvet. Valensbåndforskyvningen, 

    , er, ifølge Schottky-Mott-teorien, gitt som differansen mellom arbeidsfunksjonen,   , 

til metallet og ioniseringsenergien,   , til oksidet: 

            2.72 

  

 

Figur 2.5: Båndbøyningsdiagram før (a) og etter (b) kontakt ved          , og (c) før og (d) etter kontakt ved 

         . Denne figuren er hentet fra [16]. 
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Konsentrasjonsprofiler ved en metall-oksidgrenseflate kan beregnes vha. DFT-modellering 

ved å betrakte en parallellplatekondensator med tykkelsen L. I Figur 2.6 er en slik 

kondensator illustrert (V(z) i figuren korresponderer til det elektrostatiske potensialet,     ). 

Det elektrostatiske potensialet tas det hensyn til ved å erstatte ferminivået som inngår i 

defektdannelsesenergien med            . Konsentrasjonen er da gitt ved (hvor fortynnet 

løsning antas): 

 
           ( 

   
    

   
) 2.73 

 

Så kan Poissonsligningen løses numerisk for å finne det elektrostatiske potensialet og 

konsentrasjonen. Grensebetingelsene som benyttes er           og 
      

  
|
  ⁄

  . 

 

Figur 2.6: Skisse av bånddiagrammet i en parallellplatekondensator. V(z) korresponderer til det elektrostatiske 

potensialet,     . 

 

2.5 Kvantemekanisk modellering 

 

Teorien i denne seksjonen er basert på referanse [17] og [18]. 
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2.5.1 Mangepartikkelproblemet  

En krystall eller et molekyl er en samling av atomer bestående av vekselvirkende atomkjerner 

og elektroner, og kan i tillegg være utsatt for et eksternt felt. Partiklene i systemet kan 

beskrives med et sett av bølgefunksjoner, som er løsningen av den ikke-relativistiske 

Schrödinger-ligningen (SL):  

  ̂        2.74 

 

der  ̂ er Hamiltonoperatoren for systemet og er gitt ved: 

  ̂   ̂   ̂   ̂    ̂    ̂   2.75 

 

Hvor de to første leddene representerer operatorene for den kinetiske energien til hhv. 

atomkjerner og elektroner. De siste leddene representerer operatorene for den elektrostatiske 

vekselvirkningen mellom hhv. kjernene, elektroner og kombinasjonen av kjernene og 

elektronene. 

I prinsippet kan alle systemets fysikalske egenskaper bestemmes hvis egentilstandene,   , er 

kjent. Hver egentilstand har en egenverdi,   , som representerer egentilstandens energi. 

Imidlertid er Schrödinger-ligningen kun mulig å løse for svært enkle systemer som 

hydrogenatomet. For mer kompliserte systemer må approksimasjoner tas i bruk.  

Den første approksimasjonen som benyttes er Born-Oppenheimer-approksimasjonen som er 

basert på observasjonen at atomkjerner er mye tyngre enn elektroner slik at det kan antas at 

elektronene momentant følger bevegelsen til kjernene. Med dette kan bølgefunksjonen 

separeres i en tidsavhengig del som beskriver kjernene og en tidsuavhengig del som beskriver 

elektronene i et felt satt opp av kjernene. Dermed settes den kinetiske energien til kjernene lik 

null, mens den fulle Hamiltonoperatoren reduseres til en elektronisk operator: 

 

 ̂   ̂      ̂         ̂       
  

  
∑  

 

 

   

 ∑     

 

   

 ∑∑ (     )

   

 

   

 2.76 

 

Selv med den reduserte operatoren er det ikke mulig å finne bølgefunksjonen analytisk. Dette 

er på grunn av det siste leddet, som innebærer at mangepartikkelproblemet har 3N-
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dimensjoner hvor N er antall elektroner i systemet. Derfor har det blitt utviklet flere metoder, 

basert på ulike approksimasjoner for å løse den elektroniske delen. Blant disse er Hartree-

Fock-metoden der egenskapene til systemet beregnes utfra bølgefunksjonen, mens metoder 

som Thomas-Fermi og DFT beregner et systems egenskaper basert på elektrontettheten. 

       ∑  
         

 

 2.77 

 

2.5.2 Tetthetsfunksjonalteori (DFT) 

Hele tetthetsfunksjonalteori-feltet er fundamentert på to matematisk beviste teoremer 

formulert av Kohn og Hohenberg, samt et sett av ligninger av Kohn og Sham. Det første 

Kohn-Hohenberg-teoremet er: Grunntilstandsenergien er en unik funksjonal av 

elektrontettheten. Noe som betyr at alle grunntilstandsegenskapene kan bestemmes fra 

grunntilstandselektrontettheten, inkludert bølgefunksjonen og energien. Dermed reduseres 

mangepartikkelproblemet fra 3N-dimensjoner til kun 3-dimensjoner. Likevel sier dette 

teoremet ingenting om egenskapene og formen til energifunksjonalen, annet enn at den 

eksisterer og kan løse SL. 

Det andre Kohn-Hohenberg-teoremet definerer en viktig egenskap ved energifunksjonalen, 

nemlig: Elektrontettheten som minimerer energien til funksjonalen, er den riktige 

elektrontettheten som kan løse SL. Dette teoremet gir oss et kraftig verktøy, det er 

variasjonsprinsippet. Dvs. at dersom vi kjenner formen på energifunksjonalen, så kan vi endre 

elektrontettheten inntil energien er minimert. I praksis er formen på denne funksjonalen ukjent 

slik at variasjonsprinsippet brukes med approksimative funksjonaler. Imidlertid sier dette 

teoremet ikke så mye om hvordan vi kan finne funksjonalen.  

Som et første steg mot å finne en form for den, kan funksjonalen skrives i form av 

bølgefunksjoner: 

   { }         { }      { }  2.78 

 

hvor        { }  inkluderer alle ledd som kan uttrykkes analytisk, mens     {  }  er 

exchange-korrelasjonsfunksjonalen. Sistnevnte kan igjen splittes i en exchangefunksjonal som 

inkluderer alle ikke-klassiske effekter og en korrelasjonsfunksjonal som inkluderer det som 

ikke er tatt med i den kjente delen. Den kjente delen kan skrives som: 
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       { }   

  

 
∑∫        

 

 ∫           

 
  

 
∫∫

         

|    |
              

2.79 

 

der leddene til høyre representerer hhv. elektronenes kinetiske energi, elektrostatisk 

vekselvirkning mellom elektroner og kjerner (og evt. eksternt potensial), mellom elektroner 

og mellom kjerner. Det er ingenting ved den nye definisjonen av mangepartikkelproplemet 

som tyder på at det er blitt enklere å finne løsningen, da vi fortsatt trenger bølgefunksjonen for 

å utrykke den kinetiske energien til elektroner. Gjennombruddet kom da Kohn og Sham viste 

at ved å introdusere ideen om å bytte den kinetiske energien til vekselvirkende elektroner med 

energien i et ekvivalent ikke-vekselvirkende system konstruert av én-elektronorbitaler. Med 

dette kan Hamiltonoperatoren for den kinetiske energien uttrykkes ved: 

 

 ̂  ∑( 
  

 

 
       )

 

   

 2.80 

 

der   er antall elektroner og       er av slik natur at grunntilstandstettheten og energien blir 

den samme som for det ikke-vekselvirkende systemet. Dermed kan Kohn-Shamligningen 

(KS-ligningen) skrives i form av én-partikkel bølgefunksjoner: 

 
[ 

  

 
                      ]              2.81 

 

der        i ligning 2.80 ikke er tatt med da den inkluderes i korrelasjonsfunksjonalen. 

         er det eksterne potensialet (det andre leddet i ligning 2.79), mens        er 

Hartreepotensialet (det tredje leddet i ligning 2.79) gitt ved: 

 
        ∫

     

|    |
     2.82 
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Dette potensialet medfører en selvvekselvirkning da elektronet beskrevet med KS-ligningen 

også er en del av totalelektrontettheten. Korreksjonen for denne effekten er en del av 

korrelasjonsfunksjonlen.  

Fordelen med KS-ligningen er at mangepartikkelproblemet nå er redusert til én-

elektronbølgefunksjoner, og dermed til kun tre dimensjoner. Disse bølgefunksjonene kan bli 

bestemtfra elektrontettheten, men for å finne elektrontettheten, må vi først finne én-

elektronbølge funksjonene. Så måten å løse dette problemet på er: 

1- Definere en startelektrontetthet,     . 

2- Løse KS-ligningen for å finne én-elektronbølgefunksjonene 

3- Beregne elektrontettheten ut fra bølgefunksjonene som ble funnet under trinn 2 

4- Sammenligne elektrontettheten fra trinn 3 med den fra trinn 2. Hvis disse er like har vi 

funnet grunntilstandselektrontettheten, hvis ikke endres elektrontettheten og 

prosedyren gjentas fra trinn 2. 

 

2.5.3 Exchange-korrelasjonsapproksimasjoner 

Ettersom den eksakte exchange-korrelasjonsfunksjonalen, EXC, ikke er kjent, har 

approksimasjoner av den blitt benyttet for å gjøre DFT-beregninger mulige. Den enkleste av 

approksimasjonene er Local Density Approximation (LDA), foreslått av Kohn og Sham. I 

denne approksimasjonen antas exchange-korrelasjonsbidraget å være lik bidraget i en uniform 

elektrongass med energie    
   . Dermed blir elektrontettheten lokalt betraktet som konstant. 

Uttrykket for funksjonalen blir da: 

 
   

          ∫       
            2.83 

 

LDA gir gode resultater for systemer der elektrontettheten varierer lite i utstrekning. Den 

største ulempen med LDA er overbinding, og dermed underestimering av gitterparametere. I 

systemer der elektrontettheten varierer mye, vil LDA gi dårligere resultater. Derfor har det 

blitt foreslått å inkludere en korreksjon der gradienten til elektrontettheten er en del av 

funksjonalen. Dette er prinsippet bak Generalized Gradient Approximation (GGA), som har 

formen: 
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          ∫       
   [ (       )]   2.84 

 

Det finnes mange varianter av GGA-funksjonaler, hvor forskjellen ligger i måten for hvordan 

gradienten benyttes. Den mest brukte GGA-funksjonalen er den foreslått av Perdew, Bruke og 

Ernzerhof. GGA gir ikke overbinding som tilfellet med LDA, men derimot kan noen systemer 

underbindes. 

En annen type approksimasjoner er hybridfunksjonaler. I tillegg til exchange-korrelasjonen 

fra GGA, inkluderes også en mengde perfekt exchange beregnet fra HF-partikkelorbitaler: 

    
   

     
           

    2.85 

 

der   angir blandingsforholdet, og kan bestemmes manuelt. Denne funksjonalen gir bedre 

resultater enn både LDA og GGA, spesielt når det gjelder båndgap. 
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3 Litteratur 

 

3.1 Perovskitter 

3.1.1 Struktur 

Perovskitter (kalt etter mineralet perovskitt, CaTiO3) er en klasse ioniske forbindelser med 

formelen ABX3, der A-kationet og X-anionet har sammenlignbare ioniske radier, mens B-

kationet er mindre [19]. Strukturen er kubisk med romgruppe Pm-3m, og kan beskrives som et 

12-koordinert A-kation omgitt av hjørnedelende BX6-oktaedre. Størrelsesforholdet mellom de 

ulike ionene har stor betydning ettersom det kan føre til vipping av oktaedrene og dermed 

redusert symmetri. Goldschmidts toleransefaktor er et mål på distorsjonen i strukturen: 

 
  

         

√          
 3.1 

 

der Ri er ioniske radien til ionet i. For en ideell kubisk perovskitt er t = 1. Imidlertid er 

perovskitter med 0,89 < t < 1 vanligvis kubiske. For 0,8 < t < 0,89 og 1 < t < 1,1 vil strukturen 

avvike fra kubisk. 

 

3.1.2 Hydrogen i perovskitter 

Blant de første som rapporterte om protonledningsevne i perovskittbaserte oksider, var 

Takahashi og Iwahara [20]. I 1980 publiserte de en studie som viste at protoner dominerte 

ledningsevnen til dopet SrZrO3 i hydrogenholdige atmosfærer. Protonledningsevnen var 

signifikant selv ved høyere temperaturer. Senere ble flere oksider studer og mange av dem 

viste høy ledningsevne. Blant annet ble BaCeO3, som har blant de høyest rapporterte 

ledningsevner, funnet [21, 22]. Transporten av protoner i perovskittbaserte materialer antas å 

skje hovedsakelig gjennom Grotthusmekanismen, hvor protonet hopper mellom 

oksygenioner[22-24]. 

Posisjonen til protonet i perovskitter har vært studert både med eksperimentelle og teoretiske 

metoder. Blant andre har Sata et al. [25] studert protoners innvirkning på strukturen til Sc-
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dopet SrTiO3 med nøytrondiffraksjon. Det ble funnet at protonet var inni TiO6/ScO6-

oktaederet i nærheten av kanten. Dette stemte godt med det Weber et al. [26] tidligere 

rapporterte, om at protonet var mer stabilt i en posisjon langs kanten til oktaederet enn i en 

posisjon inni oktaederet langs Ti-O-bindingen (Figur 3.1 b). Imidlertid har Hempelmann et al. 

[27], basert på muon-spinnrelaksasjoner, rapportert at protonet befant seg i planet normalt på 

Zr-O-Zr-linjen (Figur 3.1 a). Dette støttet av Münch et al. [28], som gjorde kvantemakaniske 

studier av BaTiO3 og BaZrO3.  

Blant andre som har studert hydrogen i perovskitter med DFT, er Björketun et al. [29] og 

Sundell et al. [30]. Posisjonen til hydrogen i ulike ladningstilstander ble studert ved å plassere 

hydrogendefektene i ulike posisjoner. For den nøytrale og den positive defekten, var 

posisjonen foreslått av Hempelmann et al. mest gunstig. Mens den negativt ladede defekten 

var posisjonen mellom to Ba-ioner, mest stabil. 

 

 

Figur 3.1: Protonposisjonen i SrZrO3, foreslått av Hempelmann et al. [27] (a), og posisjonen i SrTiO3, foreslått av 

Sata et al. (b) [25]. 

 

 

3.1.3 Hydratisering 

Dannelsen av protoniske defekter i oksider med stort båndgap skjer hovedsakelig ved 

dissosiatvt opptak av vann [21]: 
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  3.2 

 

Likevektskonstanten for denne reaksjonen er: 

 
         (

      
 

 
)    ( 

      
 

  
)  

    
   

   
     

       
 3.3 

 

De termodynamiske parameterne bestemmer hvorvidt materialet domineres av protoner eller 

ikke. Hydratiseringen av de fleste materialer er eksoterm [24], slik at hydratiseringsntalpien, 

      
 , vanligvis er negativ. Dermed domineres et materiale av protoner ved lave 

temperaturer, mens oksygenvakanser dominerer ved høyere temperaturer. Som påpekt av 

Norby et al. [24] antar hydratiseringsentropien,       
 , verdier rundt 120   40 J/Kmol. Dette 

er av samme størrelse som entropiendringen for tap av ett mol gass. Entalpien derimot 

varierer stort for ulike materialer. En studie gjort av Kreuer et al. [22] viste at 

hydratiseringsentalpien ble mer negativ i retningen titanater → niobater → zirkonater → 

stannater → cerater. Basert på den observerte, konkluderte Kreuer med at protoniske defekter 

blir mer stabile med økende kationbasitet. Senere fant Norby et al. [23] en mer kvantitativ 

korrelasjon mellom hydratiseringsentalpien og elektronegativiteten til kationene. Basert på 

hydratiseringsentalpier for mer enn 40 systemer ble følgende lineære sammenheng mellom 

entalpien og forskjellen i elektronegativitet for kationet på B- og A-plassen,      , funnet: 

         ⁄                  3.4 

 

Nylig viste Bjørheim et al.[31]  entalpien korrelerer bedre med absoluttverdien av forskjellen i 

elektronegativitet. Videre ble det vist at entalpien også korrelerer med Goldschmidts 

toleransefaktoren, da avvik fra perfekt kubisk struktur bidrar til økt protonstabilitet. Altså vil 

en korrelasjon der både elektronegativitet og toleransefaktoren inngår, muligens bedre forutsi 

hydratiseringsentalpien. Figur 3.2 viser eksperimentelle og beregnede (med DFT) 

hydratiseringsentalpier som funksjon av toleransefaktoren (a) og |     | (b). 
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Figur 3.2: Hydratiseringsentalpi som funksjon av toleransefaktor (a) og forskjellen i elektronegativitet (b). Hentet fra 

referanse [31]. 

 

3.1.4 Stabilitet 

En av utfordringene for anvendelsen av protonledere har vært å kombinere høy 

protonledningsevne med kjemisk stabilitet [32]. Som tidligere nevnt, øker stabiliteten til 

protoner med økende basisitet for kationene. Imidlertid vil den økte basisiteten redusere den 

kjemiske stabiliteten til materialet ved at det kan reagere med sure gasser om CO2 og SO3 . 

F.eks. er akseptordopet bariumcerat det materialet som har høyest rapportert 

protonledningsevne, men samtidig er den ustabil og vil dekomponere i CO2-holdige 

atmosfærer [33]. Bariumzirkonat på den annen side kombinerer høy protonledningsevne og 

god kjemisk stabilitet [21, 34].  

 

3.2 Y-dopet BaZrO3 

 

3.2.1 Struktur 

I litteraturen er yttrium-dopet BaZrO3 rapportert til å ha kubiskstruktur med romgruppe Pm-

3m [35-37], også ved lave temperaturer. Noen få studier har rapportert at strukturen kan 

avvike fra den kubiske. Blant andre har Kreuer et al. [32] studert yttriumdopet bariumzirkonat 
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med dopingsnivåer mellom 2 og 25 mol-%. Strukturen ble rapporter til å være kubisk ved lave 

dopingsnivåer (basert på røntgendiffraksjon). Ved høyere dopingsnivåer (10 – 20 mol-%) 

rapporterte de at strukturen var tetragonal  med romgruppe P4mm. For 25 mol-% var 

strukturen igjen kubisk. For å undersøke effekten av syntesemetode og sintringsprosessen 

undersøkte Azad et al. [38] 10 mol% Y-dopet BaZrO3 med både XRD og nøytrondiffraksjon 

(ND). Azad rapporterte at avhengig av syntesemetode og sintringsruten benyttet, kunne 

BaZrO3 bestå av to faser, α og β, som begge er kubiske. α-fasen hadde mindre gitterparameter 

enn β-fasen. I sistnevnte var det tegn til noe Y-substitusjon på A-plassen. På bakgrunn av 

splittingen av alle refleksjonene og fraværet av ekstra refleksjoner, ekskluderte Azad et al. 

tetragonalsymmetri og konkluderte met at Kreuer tok feil.  

Andre studier har tydet på at lavtemperaturstrukturen kan være ortorombisk (alle basert på 

DFT). Blant andre har Bilic et al. [39] studert grunntilstandsstrukturen til BaZrO3 med ulike 

funksjonaler og DFT-koder. De rapporterte at grunntilstandsstrukturen kan være ortorombisk 

med en oktaedrisk tilting på 3,5°. Dette støttes av DFT-studien utført av Bennett et al. [40] 

(hvor tiltingsvinkelen varierte mellom 3,6 og 4,2°), men ikke av annen litteratur. I midlertid 

hadde Bjørheim, i sin PhD-avhanling [41], påpekt at modellering av usymmetriske defekter i 

BaZrO3 førte til oktaedertilting under hans arbeid med den kubiske fasen. Bennett og Bilic 

mente at tiltingen ikke var observerbar med XRD og ND da den i større grad påvirket 

oksygenet og at spredningsfaktoren for oksygen var liten. 

 

3.2.2 Hydratisering 

I litteraturen har det vært noe mindre spredning i rapporterte verdier for 

hydratiseringsentalpien,       
 , og –entropien,       

 . Kreuer et al. [22] har beregnet 

hydratiseringsentalpien og –entropien til 10 mol-% Y-dopet BaZrO3 ved 

termogravimetriskanalyse (TG) til hhv. -75,7 kJ/mol og -86,2 J/molK. Senere rapporterte 

Schober et al. [36] verdier som er i god overensstemmelse med det Kreuer rapporterte, nemlig 

-74 ± 3 kJ/mol og -87 ± 10 J/molK for hhv. entalpien og entropien. I 2001 studerte Kreuer et 

al. [32] hydratiseringen til et utvalg av perovskitter hvor også dopantkonsentrasjonen ble 

variert. Studien viste at entalpien og entropien var tilnærmet uavhengig av 

dopantkonsentrasjonen i intervallet 2 – 20 mol-%. For BaZr0,9Y0,1O3-δ var       
  = 79,4 

kJ/mol og       
  = 88,8 J/molK. Imidlertid har Yamazaki et al. [42] rapportert 

hydratiseringsentalpier og –entropier for BaZr1-xYxO3-δ, der x ble variert mellom 0,2 - 0,4, på 
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hhv. -22 - -26 kJ/mol og -39 - -44 J/molK.  Yamazaki et al. [42] har beregnet disse verdiene 

ved temperaturer mindre enn 500 °C, selv om van ‘t Hoffs plottet også hadde en rett del med 

høyere stigningstall ved høyere temperaturer. De argumenterte med at det ved høye 

temperaturer er usikkert om masseøkningen skyldtes opptak av vann eller oksidering av 

oksygenvakanser og dannelse av hull i stedet. Noe de begrunnet med at Y-dopet BaZrO3 har 

høy hulledningsevne. Kjølseth et al. [43] på sin side undersøkte 10 mol-% Y dopet BaZrO3 

med TG og kalorimetrimålinger, og bestemte hydratiseringsentalpien til -81 kJ/mol uavhengig 

av temperatur. Kjølseth var kritisk til Yamazakis forklaring og mente at båndgapet til BaZrO3 

er så stort at konsentrasjonen av hull ikke kan være av samme størrelse som protoner og 

vakanser, og at den høye hulledningsevnen skyldes høyt mobilitet. Dermed kunne ikke 

oksidasjonen være av betydning for masseøkningen. Videre påpekte Kjølseth at siden 

målingene var utført i nitrogengass, ville det ikke være mulig å oksidere vakansene. 

 

3.2.3 Bulkledningsevne  

Blant de første som rapporterte om protonledningsevnen til akseptordopet BaZrO3, var 

Iwahara et al. [20]. Ved 700 °C var ledningsevnen til 5 mol-% Y-dopet materiale ~10
-3

 S/cm. 

Senere rapporterte Slade et al. [44] en ledningsevne for 10 mol-% Y-dopet BaZrO3 på ~4∙10
-6

 

S/cm ved samme temperatur. BaZrO3 ble ansett å ha dårlig ledningsevne til tross for den store 

variasjonen i de rapporterte verdiene [45]. Denne oppfatningen ble totalt endret da Kreuer et 

al. [22], i 1999, undersøkte både én-krystaller og polykrystallinsk BaZrO3 med 

impedansspektroskopi (IS) ved lave temperaturer, og rapporterte om bulkledningsevne på 

>10
-2

 S/cm ved 470 °C. Grunnen til at den høye protonledningsevnen ikke ble observert 

tidligere, er at ledningsevnemålinger vanligvis ble gjort ved høye temperaturer hvor bare 

totalledningsevnen var observerbar [22]. Ofte er korngrenser mer resistive enn bulk i 

materialer med høy protonledning slik at den totale ledningsevnen domineres av 

korngrensebidraget. Videre er BaZrO3 vanskelig å bearbeide, noe resulterer i små korn og 

dermed høy korngrensetetthet [33, 46]. Dette ga lav ledningevne som feilaktig ble tilskrevet 

bulk.  

Kort tid etter gjorde Bohn og Schober [47] en mer detaljert studie av BaZr0,9Y0,1O3-δ ved hjelp 

av IS, hvor Kreuers resultater ble bekreftet. Bohn og Schober [47] rapporterte en 

aktiveringsenergi for protonmobiliteten i bulk på 0,44 ± 0,01 eV beregnet ved temperaturer 

under 250 °C (med den antagelsen at protoner dominerte ledningsevnen og at konsentrasjonen 
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var låst inn). Ved temperaturer over 300 °C ble det observert en endring i aktiveringsenergien, 

noe som indikerte at materialet ble dehydratisert. Bohn konkluderte med at 

protonkonsentrasjonen er låst inn ved rundt 300 °C. Denne aktiveringsenergien er tilnærmet 

lik den for Y-dopet BaCeO3, som har den høyest rapporterte mobiliteten for en 

høytemperaturprotonleder. Denne verdien ble senere bekreftet av andre forskningsgrupper[37, 

45, 48]. Nylig har Yamazaki et al. [49] rapportert at langtrekkende protontransport er 

begrenset av proton-dopant-assosiasjon. Basert på TG-, IS- og proton-NMR-målinger, har 

Yamazaki beregnet at protoner (i bulk BaZr0,9Y0,1O3-δ) må overkomme en assosiasjonsenergi 

på 29 kJ/mol i tillegg til en aktiveringsenergi på 16 kJ/mol. Dermed kan ledningsevnen 

forbedres ytterligere ved det å finne en dopant som reduserer assosiasjonsenergien. Dette 

støttes av DFT-studier gjort av Björketun et al. [29] tidligere, hvor det ble observert at 

protoner var mer stabile i nærheten av dopanten. 

Bohn og Schober [47] har også undersøkt    
-avhengigheten til bulkledningsevnen ved 500, 

600 og 700 °C. I fuktig atmosfære var ledningsevnen uavhengig av     
, mens det i tørr 

atmosfære ble observert en økning i ledningsevnen med økende    
, noe som indikerte at 

hulledningsevnen dominerte. Ved lave    
, derimot, ble det ikke observert noen endring i 

ledningsevnen, og det ble antatt at ledningsevnen var ionisk. Basert    
-avhengighetene og 

aktiveringsenergiene i de ulike atmosfærer det ble målt i, konkluderte Bohn og Schober med 

at ledningsevnen i tørr, oksiderende atmosfære domineres av elektronhull (Ea = 0,63 eV) ved 

T > 500 °C, og oksygenvakanser (Ea = 1,1 eV) ved T < 500 °C, mens den domineres av 

protoner i fuktig atmosfære. Protoner dominerer både i tørr og fuktig reduserende atmosfære. 

I en annen studie kom Schober og Bohn [36] til samme konklusjon basert på 

transporttallmålinger. I denne studien rapporterte han at ledningsevnen i reduserende 

atmosfære var rent protonisk i intervallet 250 – 800 °C.  

Imidlertid har det vært stor spredning i rapportert bulkledningsevne, noe Kreuer et al. [21] 

påpekte i sin artikkel fra 2003. Han mente at manglende reproduserbarhet var knyttet til 

avdamping av flyktig BaO ved høye sintringstemperaturer. Med bakgrunn i dette studerte 

Babilo et al. [45] sammenhengen mellom syntesemetoden, sintringsprosedyren og 

ledningsevnen. Det ble sintret to sett med prøver, der det ene settet ble pakket i en blanding av 

sitt eget pulver og 10 vekt-% BaCO3, mens det andre settet ble sintret uten bariumoverskudd. 

Sintringstiden ble variert mellom 4 og 24 timer, og ble utført ved 1600 °C under 

oksygenfluks. Det ble funnet (med mikrosonde) at prøver som ikke ble tildekket hadde Ba-
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underskudd, i motsetning til prøver som var innpakket i Ba-rikt pulver. Det bør nevnes at 

prøven som ble sintret i Ba-rikt pulver i 24 timer ble brukt som kalibreringsstandard. Så det 

kan tenkes at denne prøven hadde Ba-overskudd, slik at prøver som ikke var tildekket kunne 

framstå som bariumfattige. Men det er rapportert av flere at bariumunderskudd forekommer 

under sintringsprosessen. Sammenlignet med de støkiometriske prøvene, sank ledningsevnen 

med 2 størrelsesordener for prøver med et Ba-underskudd på 3 – 4 mol%. Figur 3.3 viser 

ledningsevnen for tre av prøvene som var tildekket (markert med c) og en av prøvene som 

ikke var tildekket (markert med uc). I tillegg til forskjellen i ledningsevne, kan det tydelig 

sees at aktiveringsenergien til prøven med bariumunderskudd er høyere. Blant konklusjonene 

til Babilo et al. [45] er at reproduserbarhet i bulkledningsevne kan oppnås uavhengig av 

syntesemetode så lenge prøven sintres i bariumrikt atmosfære, og at den store variasjonen i 

rapporterte verdier skyldes bariumunderskudd. 

 

Figur 3.3: Sammenligning av bulkledningsevne som funksjon av resiprok temperatur for prøver som var tildekket 

med bariumrikt pulver (c), og prøver som ikke var tildekket med pulver (uc) [45]. 

 

3.2.4 Korngrenseledningsevne  

Som nevnt i avsnitt 3.2.3, har Kreuer et al. [22] og senere Bohn og Schober [47] rapportert at 

korngrenseledningsevnen var mye lavere enn den for bulk. Med utgangspunkt i økt 

ledningsevne med økende protonopptak, konkluderte Bohn og Schober med at 

korngrenseledningsvnen var dominert av protoner i fuktig atmosfære under 400 °C. 
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Aktiveringsenergien for protontransport ble bestemt til 0,7 – 0,8 eV, som er mye høyere enn 

for bulk. I tørr atmosføre var ledningsevnen dominert av elektronhull. 

I en studie av Babilo et al. [45] ble spesifikk korngrenseledningsevne for BaZr0,8Y0,2O3-δ 

bestemt til 4,4∙10
-6

 S/cm i fuktig N2. Iguchi et al. [35] har senere rapportert sammenlignbare 

verdier for BaZr0,9Y0,1O3-δ, nemlig ~4∙10
-6

 S/cm ved 300 °C og ~2∙10
-5

 S/cm ved 400 °C i 

fuktig luft. Det ble også observert høyere konsentrasjon av yttrium i korngrensen. Ved økende 

dopingsnivåer, ble det observert en større økning i yttriumkonsentrasjonen i kjernen. Dette 

som tolket som et tegn på at kjernen var positivt ladet. 

Duval et al. [37] hadde studert effekten av varmebehandling på korngrenseledningsevnen. 

Ledningsevnen til en prøve som ble sintret ved 1720 °C og varmebehandlet ved 2200 °C, ble 

sammenlignet med en prøve som ikke gjennomgikk varmebehandling. Impedansmålinger 

viste at den spesifikke korngrenseledningsevnen var rundt 2 størrelsesordener lavere for 

prøven som ikke ble varmebehandlet. Bulkledningsevnen derimot var uforandret. Duval 

foreslo at varmebehandlingen muliggjorde utjevning av krystallografiske feil eller diffusjon 

av eventuelle urenheter ved korngrenser. Til tross for at slike urenheter ikke ble observert, 

mente Duval at disse kunne være representert i små mengder (i ppm). For prøven sintret ved 

1720 °C var korngrenseledningsevnen ved 300 og 400 °C hhv. 1,6
-7

 og 5,9
-6

 S/cm. Disse 

verdiene er sammenlignbare med det Kjølseth rapporterte. 

Som en forklaring på lav korngrenseledningsevne i mange materialer som ellers viser høy 

bulkledningsevne, foreslo Kreuer tidligere at en blokkerende Ba-rik fase eksisterte på 

korngrensene til dopet bariumcerat, og at denne hindret transport av ladningsbærere [50]. 

Imidlertid var korngrenseledningsevnen svært lav selv i prøver med høy renhet, der slike faser 

kunne ekskluderes. Så mente Kreuer [21]at den lave ledningsevnen kunne skyldes redusert 

symmetri og muligens også lavere protonkonsentrasjoner ved korngrensene. Senere har det 

blitt foreslått at ledningsevnen ved korngrenser begrenses av romladningslag, som fører til 

redusert konsentrasjon av ladningsbærere ved disse [51]. Det ble gjort flere studier på 

oksidionledere som støtter denne teorien. Blant andre har Guo og Waser [12, 52] undersøkt 

korngrenseegenskapene til akseptordopet ZrO2 og CeO2. Det ble observert at lavere valente 

dopanter hadde høyere konsentrasjon i korngrensen, noe som ikke ble observert for høyere og 

isovalente dopanter. Basert på dette, konkluderte Guo og Waser med at korngrensekjernen var 

positivt ladet. Det ble antatt at den positive ladningen var forårsaket av akkumulasjon av 

oksygenvakanser i korngrensekjernen, da vakanser er mer stabile i kjernen enn i bulk. I 
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reduserende atmosfære ble det observert en kraftig reduksjon i korngrensemotstanden. Dette 

ble tolket med at elektroner akkumulerte i korngrensen for å kompensere den positive 

kjerneladningen.  

Nylig har det også blitt utført lignende studier for å dokumentere påvirkningen av romladning 

i protonledende materialer. Blant andre har Kjølseth et al. [3] studert romladningseffekter i 

prøver av BaZr0,9Y0,1O3-δ laget med trykksintring (HP) og sparkplasmasintring (SPS). Det ble 

funnet at konsentrasjonen av dopanten var høyere ved korngrensene, noe som tydet på at 

korngrensekjernen var positivt ladet. I tillegg viste    
-avhengigheter gjort på quenchede 

prøver tegn til n-type korngrenseledningsevne i reduserende atmosfære. Dette i tillegg til 

redusert protonledningsevne ved korngrensene, ble betraktet som nok et tegn på at kjernen var 

positivt ladet. Videre har Kjølseth, basert på Mott-Schottky-approksimasjonen, beregnet 

Schottkybarrierehøyden (SBH) ved ulike temperaturer og atmosfærer. I tørr O2 var SBH mye 

lavere enn i fuktig O2 (hhv. 0,22 og 0,52 eV). Som en forklaring på dette foreslo Kjølseth at 

forskjellen kunne stamme fra en endring i korngrensekjernens ladning. Denne endringen kan, 

i følge Kjølseth, skyldes at oksygenioner i kjernen blir protonert, mens oksygenvakanser i 

bulk blir fylt etter følgende reaksjon: 

            
             

      
             

  3.5 

 

Denne reaksjonen ble begrunnet med at protoner ville redusere grenseflateenergien. 

Aktiveringsenergien i bulk og korngrenser ble bestemt til hhv. 45 ± 1 og 81 ± 5 kJ/mol for 

SPS-prøve og 47 ± 1 og 110 ± 1 kJ/mol for HP-prøve i fuktet O2, mens den i tørr O2 var 72 ± 

3 og 97 ± 3 kJ/mol (for SPS-prøve). Disse verdiene er i god overensstemmelse med det Bohn 

rapporterte. Videre ble den effektive korngrensetykkelsen beregnet til 8 – 10 nm basert på de 

oppnådde verdiene for SBH.  

Kjølseth et al. [3] foreslo å øke dopantkonsentrasjonen for å redusere korngrensemotstanden, 

noe som tidligere ble vist for Y-dopet CeO2. Dette har også vært rapportert for Y-dopet 

bariumzirkonat i an studie av Iguchi et al. [53], hvor aktiveringsenergien sank med økende Y-

innhold. For BaZr0,9Y0,1O3-δ var aktiveringsenergien ~0,77 eV, mens den var 0,46 eVfor 

BaZr0,85Y0,15O3-δ. For BaZr0,95Y0,05O3-δ varierte verdien mellom 0,71 og 1,03 eV. Det ble 

antatt at den negative dopanten kompenserte den positive kjerneladningen, slik at 

potensialforskjellen mellom kjerne og bulk ble senket.  
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Som Kjølseth et al. [3] hadde påpekt, er sammenligning av korngrenseledningsevne med 

litteraturdata vanskelig. Grunnen til dette er tendensen til å rapportere den totale 

korngrenseledningsevnen, som påvirkes av mikrostrukturen til materialet, istedenfor den 

spesifikke. Figur 3.4 viser spesifikk bulk- og korngrenseledningsevne fra arbeidet til Kjøseth 

et al. og referanser i den.  

 

 

Figur 3.4: Spesifikk bulk- og korngrenseedningsevne for BZY. Hentet fra [3]. 

 

Imidlertid mente Shirpour et al. [54]at tidligere undersøkelser av romladningseffekten i 

protonledere ikke kunne bevise eksistensen av romladningslag i BZY. Spesielt var hun kritisk 

til Kjølset, og mente at    
-avhengigheter i romladningslag bør betraktes forsiktig. Shirpuor 

mente at økende n-type ledningsevne med avtagende    
 i en quenchet prøve også kan 

forklares med at en nøytral korngrense blir redusert. I sin studie undersøkte hun flere aspekter 

som i følge henne kan bevise eksistensen av romladning. Blant annet ble sparkplasmesintrede 

prøver av Y- og Sc-dopet bariumzirkonat varmebehandlet i 20 timer ved 1700 °C. Det ble 

funnet at konsentrasjonen av Y og Sc økte i korngrensen. Da størrelsesforskjellen mellom Sc 

og Zr er mindre enn mellom Y og Zr, konkluderte Shirpuor med at akkumulasjonen av 

dopanten i korngrensen skyldes elektrostatisk vekselvirkning (positiv kjerneladning) heller 

enn sterisk påvirkning. Det ble funnet at spesifikk korngrenseledningsevne økte med mer enn 
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2 størrelsesordener, noe som skyldes at dopanten kompenserer ladningen i kjernen slik at 

konsentrasjonen av protoner økte. Figur 3.5 viser ledningsevnen for prøver laget med SPS og 

konvensjonell sintring. Videre ble avhengigheten til korngrensemotstanden og kapasitansen 

undersøkt med varierende bias, da disse forventes å ha en ikke-lineær respons. Det viste seg at 

både motstanden og kapasitansen minket med økende bias, noe som ble tolket som et bevis på 

at det eksisterte et romladningslag. Spesielt endringen i kapasitansendringen ble fremhevet, da 

en endring i motstand også kunne skyldes andre bidrag. Videre påpekte Shirpuor at 

akseptordoping på A-plassen kan redusere romladningspotensialet ved at en akseptor med 

større radius enn Ba vil pga. steriske årsaker forbli på korngrensen og dermed nøytralisere 

ladningen i kjernen. Dette ble undersøkt ved å legge til ulike mengder av Cs. Det ble 

observert en reduksjon i potensialt fra ~0,7 til 0,33 V. 

 

 

Figur 3.5: Spesifikk bulk- og korngrenseledningsevne for konvensjonelt sintret (firekant), SPS-sintret (trekant ned) 

BZY, samt SPS-sintret BZY som i tillegg er varmebehandlet ved 1700 °C i 20 timer (trekant opp) [54]. 

 

3.3 Metallnanoutfellinger i protonledere 

Matsumoto et al. [5, 6, 55] var de første som rapporterte om effekten av utfelte 

metallnanopartikler i en protonleder. Det viste seg at ledningsevnen til SrZr0,9Y0,1O3-δ (SZY) 

med platina løst i strukturen (sannsynligvis på Zr-plassen) var mer 2 størrelsesordener lavere 
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enn for SZY uten platina, når målingene ble gjort i hydrogengass ved 1000 °C. I oksygen og 

argon var ledningsevnen tilnærmet den samme for begge prøvene. Endringen i ledningsevnen 

var reversibel (se Figur 3.6).  Den observerte trenden ble tolket med at det oppstod resistive 

romladningslag rundt metalliske nanopartikler av platina, grunnet mismatch i elektronisk 

struktur. Det ble antatt at nanopartiklene ble dannet ved at platina løst i strukturen ble 

redusert. Ved oksiderende betingelser ble disse partiklene igjen løst inn i strukturen, noe som 

støttes av TEM undersøkelser Matsumoto et al. hadde gjort. Prøven med platina ble også 

undersøkt med XAFS som indikerte at den oksiderte prøven inneholdt oksidert platina 

(koordinert av O-ioner), mens den reduserte prøven inneholdt metallisk platina. For å bekrefte 

at det eksisterte romladningslag, ble grenseflaten mellom SZY og platina undersøkt vha. 

elektronholografi hvor et negativt ladet romladningslag med en tykkelse på ~25 nm ble 

observert. Oksiderte prøver som inneholdt platina hadde blå farge, mens reduserte prøver var 

grå. Fargeendringen var reversibel, som kan ses fra Figur 3.6. 

 

 

Figur 3.6: Lednings til SZY og Pt/SZY ved 1000 °C i ulike atmosfærer. 

 

Tong et al. [56] studerte effekten av Pd-nanopartikler på korngrenseledningsevnen i 15 mol-% 

Y-dopet BaZrO3 (BZY). Prøvene ble preparert med impregnering av BZY-pulver med en 

løsning av palladium. I temperaturintervallet 200 – 550 °C var den målte bulkledningsevnen i 

ultra høy rent argon en faktor 2 høyere bulkledningsevnen til prøver uten Pd. Derimot var 

korngrenseledningsevnen uforandret. Aktiveringsenergiene for bulk og korngrenser var hhv. 

0,30 og 0,73 eV for prøven uten Pd, og 0,3 og 0,71 eV for prøven med Pd. Sammenlignet med 
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litteraturen er disse verdiene lave (se avsnitt 3.2.3 og 3.2.4). Prøvene med Pd ble så redusert i 

tørr og fuktig Harmix ved hhv. 1000 °C (høyt redusert) og 650 °C (lett redusert). For den høyt 

reduserte prøven var bulkledningsevnen lite forandret, mens korngrenseladningsevnen økte 

med en faktor på 1,5 i våt Harmix. Aktiveringsenergiene for bulk og korngrenser var hhv. 

0,25 og 0,57 for BZY og 0,21 og 0,57 for BZY med Pd. TEM bilder viste at det var 

nanopartikler (~20 nm) av palladium i korngrensene, mens det ikke var noe tegn til Pd i bulk. 

For den lett reduserte prøven derimot var det observert høyere tetthet Pd partikler (5 – 10 nm) 

også i bulk. Både bulk- og korngrenseladningsevnen var en faktor 2,7 høyere enn prøven uten 

palladium. Aktiveringsenergiene var hhv. 0,23 og 0,59 eV. Tong et al. [56] konkluderte med 

at Pd-nanopartikler forbedrer korngrenseledningsevnen og at den økte bulkledningsevnen for 

den lett reduserte prøven skyldes at noe Pd fortsatt var løst i strukturen.   



49 

 

4 Eksperimentelt 

 

I dette kapitlet gjennomgås de ulike metodene benyttet under arbeidet i denne oppgaven. I 

tillegg presenteres noen av resultatene som ikke blir videre diskutert under resultatkapitlet. 

Videre blir det gitt en kort gjennomgang av prinsippene bak PLD og RBS. 

 

4.1 Prøvepreparering 

 

4.1.1 Kerammetoden 

Kerammetoden er ofte brukt innen uorganisk materialsyntese da den er enkel og ikke 

tidskrevende. I denne metoden utnyttes den diffusjonsbaserte reaksjonen mellom 

utgangsstoffene, som normalt er oksider eller karbonater. Siden diffusjonen er det 

hastighetshemmende steget krever denne metoden høy temperatur. Dette kan da medføre til 

understøikiometri av enkelte av komponentene om de er flyktige, som for eksempel er tilfellet 

for BaO. Andre ulemper med denne metoden er ujevn fordeling av dopanten. For å minske 

inhomogeniteten kan det derfor foretas flere kalsineringer. 

Følgende kjemikalier ble brukt: BaCO3 (Sigma Aldrich, 99,98 %), Y2O3 (Sigma Aldrich, 

99,99 %), ZrO2 (Alfa Aesar, 99,7 %) 

Støkiometriske mengder ble veid, mortet og kulemøllet i isopropanol i 2 timer med en 

rotasjonshastighet på 200 rpm. Det ble benyttet agatkuler som er 20 mm i diameter. 

Isopropanol ble dampet av ved 120 ºC før pulveret ble presset uniaksialt i et 20 mm stempel 

med et trykk på 100 MPa. Deretter ble de pressede tablettene kalsinert i 12 timer ved 1250 ºC. 

De kalsinerte tablettene ble så knust, mortet, kulemøllet og presset igjen før de ble kalsinert en 

gang til ved samme temperatur. Etter sintring ved 1600 ºC var den relative tettheten rundt 60 

%. Dette ble ansett for å være alt for porøst til å kunne brukes til elektrisk karakterisering.  

 

4.1.2 Våtkjemisk (sol-gel) metode 

I denne metoden blir kationene løst i syre eller vann sammen med en kompleksdanner som for 

eksempel sitronsyre eller EDTA. Ved inndamping vil en polykondenseringsreaksjon finne 
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sted slik at det dannes en gel med homogen fordeling av kationer. Etter dekomponering av 

gelen ved en passende temperatur (i denne oppgaven er dette gjort ved 250 ºC), vil det dannes 

en skorpe. Denne kan bli brent ved høyere temperatur (i denne oppgaven er dette gjort ved 

800 ºC) for å gi svært fint pulver med homogen fordeling av kationer. Etter dette blir pulveret 

kalsinert før den presses og sintres. 

Følgende kjemikalier ble brukt under syntesen: BaCO3 (Sigma Aldrich, 99,98 %), ZrO(NO3)2 

•xH2O (Sigma Aldrich, 99 %), Y(NO3)3 •6H2O (Aldrich Company, 99,9 %), Ni(NO3)2 •6H2O 

(Fluka, 99 %), H2PtCl6(aq) 8 vekt % (Sigma Aldrich), Pt-pulver (Sigma Aldrich) og 

monohydrert sitronsyre (Fluka, 99,5 %) 

Siden oksyzirkoniumnitratet inneholdt en ukjent mengde krystallvann, ble noen gram av 

materialet varmet opp til 900 ºC. Ut fra massen på restene ble riktig mengde 

oksyzirkonuimnitratet veid inn.  

Følgende framgangsmåte ble benyttet: 

1. Alle stoffene ble løst i vann hver for seg, unntatt BaCO3 som ble blandet med 

sitronsyre (mengden sitronsyre var litt mer enn 3 × kationer) og vann, og holdt under 

omrøring ved 150 ºC. 

2. Etter at blandingen av BaCO3 og sitronsyre var løst, ble Zr-løsningen tilsatt etterfulgt 

av Y-løsningen og evt. Ni- ellet Pt-løsning for prøver som inneholdt et av disse 

metallene. 

3. Blandingen ble holdt ved 150 ºC for inndamping av vann inntil det ble dannet en gel. 

4. Gelen ble overført til et større begerglass og dekket med Al-folie med hull. 

Begerglasset ble deretter satt i et varmeskap ved en temperatur på 250 ºC og holdt der 

over hele natten.  

5. Skorpen som ble dannet under punkt 4 bleknust og overført til et aluminaskip for 

fjerning av resterende karboner ved 700 ºC (utildekket i en ovn med ventilasjon). 

6. Pulveret fra punkt 5 ble kalsinert ved 1250 ºC i 10 timer (prøver som inneholdt nikkel 

ble ikke kalsinert). 

Det ble laget pulver med følgende komposisjoner: 

                (BZY10),                          (BZYP),                         

(BZYPe) og                         (BZYN). 
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4.1.3 Sintring  

For elektriske målinger ble pulver av BZYN presset til tabletter som er 25 mm i diameter med 

et uniaksialt trykk på 140 MPa. Tettheten på grønnkroppen var på 45 %. Tablettene ble sintret 

etter følgende program: 

         
            
→              

          
→              

        
→            

                
→                   

Det ble sintret to tabletter. Den ene ble lagt på sitt eget pulver og tildekket med en 

aluminadigel, mens den andre ble innpakket i platinafolie i tillegg. Det er den siste (med en 

tetthet på 94 %) som ble benyttet til elektriske målinger. 

Sintringen av BZY, BZYP og BZYPe (10 mm i diameter) var mindre vellykket, og et annet 

temperaturprogram ble derfor forsøkt: 

         
          
→      

          
→      

             
→      

           
→              

Der R1 og R2 ble variert fra 150 til 450 °C/time. T1 ble variert fra 700 °C til 1200 °C (når R1 

≠ R2), mens ST fra ble variert mellom 1300 °C og 1600 °C. Sintringstiden, t, var 3, 10 eller 

15 timer. Det ble også forsøkt å variere pressetrykket uten at det hjalp. Heller ikke sintring i 

tørr og/eller inert atmosfære førte til høyere tetthet. Tettheten på de sintrede tablettene var 

stort sett under 60 %. Sintring utført ved 1700 °C ga en tetthet på mer enn 70 %, men det viste 

seg at mesteparten av platina kom ut av strukturen, og prøven ble derfor ikke brukt. 

Til slutt ble det forsøkt med sjokksintring av nanopulver av BZYP i 3 og 10 timer. 

Temperaturen ble økt fra romtemperatur til 1600 °C i løpet av 2-3 minutter. Den relative 

tettheten var på hhv. 71 og 69 %. Tablettene hadde blå farge, som er det Matsumoto et al. 

rapporterte for SZY med platina, noe som tydet på at Pt hadde blitt inkorporert i strukturen til 

prøvene. 

I tillegg ble det presset tabletter av det kalsinerte BZY10-pulveret uten platina, med 10 masse 

% platina (BZYP10) og med 50 masse-% platina (BZYP50) i et 20 mm stempel med 100 

MPa trykk. Følgende temperatur- og tidsprofil ble brukt: 

         
            
→               

       
→           

           
→              

Da disse prøvene skulle brukes som PLD-target, er det ikke nødvendig med høy tetthet. 
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Det ble også forsøkt å lage                 (SZY10) med platina, men disse prøvene ble 

utelatt pga. ikke vellykket sintring. Tabell 4.1 viser en oversikt over prøver benyttet under 

arbeidet med denne oppgaven. 

 

Tabell 4.1: Tabell over prøver benyttet under arbeidet i denne oppgaven. 

Navn Komposisjon Merknader 

BZYS                 Sparkplasmasintret 

BZYP3                          Sjokksintret i 3 timer 

BZYP10 (BZYP)                          Sjokksintret i 10 timer, benyttes til 

elektriske målinger. 

BZYN                         Sintret som beskrevet i teksten, benyttes 

til elektriske målinger. 

BZYN2                         Sintret som beskrevet i teksten, benyttes 

til TEM-undersøkelser 

 

 

4.1.4 Pulsert laserdeponering (PLD) 

I prinsippet er PLD en veldig enkel teknikk der en laserstråle treffer et targetmateriale i 

vakuum. Materialet fordamper og legger seg på et substrat slik at en tynnfilm dannes. 

Deponeringsprosessen kan deles inn i følgende steg: 

Vekselvirkningen mellom laser og target: Det sterke elektriske feltet generert av laser-

strålen som penetrerer overflaten på targetmaterialet vil føre til dielektrisk sammenbrudd hvor 

elektronene i materialet blir fjernet og det dannes et plasma. Temperaturen på overflaten kan 

nærme seg 5000 K slik at materialet fordamper i en ikke-likevektstilstand. Dermed kan det 

forventes at dampen har samme støkiometri som targeten.  

Mengden på fordampet materiale avhenger bl.a. av materialets kjemiske natur, strålens 

bølgelengde, energitettheten og overflatemorfologien. 

Plasmadynamikk: På grunn av elektrostatiskvekselvirkning samt den høye temperaturen ved 

overflaten vil plasmaet forlate targeten. På vei mot substratet vil den ekspandere samtidig som 
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den bremses ned av bakgrunnsgassen. Tettheten på plasmaet (parallelt med targeten) er ujevn 

og kan beskrives med en Gauss-kurve. Derfor vil også tykkelsen på filmen være ujevn.  

Bakgrunnstrykket har mye å si for formen på plasmaet, og dermed også tykkelsen på filmen, 

da høyere trykk vil føre til mindre uniform plasmatetthet. På den annen side vil lavere trykk i 

mindre grad bremse ned partiklene slik at plasmaet som var ment å deponeres vil i stedet 

avdampe filmen som allerede er deponert. Dette gir mindre effektiv deponering. I tillegg kan 

det føre til intrinsisk spenning på grunn av defekter som oppstår. 

Kondensasjon av plasma og filmvekst: Når et atom treffer substratet vil det ha to 

muligheter: Enten hoppe tilbake i vakuum eller bli adsorbert. For å få god kvalitet på filmen 

er det nødvendig med god overflate diffusjon slik at atomene kan bevege seg til 

termodynamisk stabile posisjoner. Ellers kan filmen bli amorf. Overflatediffusjonen kan økes 

ved å øke substrattemperaturen. Ulempen med dette er at større andel atomer vil hoppe tilbake 

til vakuum. Adsorberte atomer kan danne klynger og gi opphav til kornete filmer eller spre 

seg utover substratet for å gi monokrystallinsk film med en såkalt lag-for-lag (layer-by-layer) 

vekst. Det er også mulig at både lag- og klyngevekst skjer samtidig. Filmkvaliteten avhenger 

også av ruheten til substratoverflaten. En ru overflate vil normalt gi opphav til kornete filmer. 

Siden tykkelsen på filmen er direkte proporsjonal med antall laserpulser, kan den enkelt 

kontrolleres ved å endre sistnevnte. Imidlertid er mye av det som skjer i PLD-kammeret ikke 

godt forstått, noe som innebærer at det må gjøres flere testdeponeringer for å finne passende 

parameterne. Tabell 4.2 viser de ulike parameterne brukt i denne oppgaven. 

 

Tabell 4.2: De ulike parameterne brukt for å deponere bariumzirkonatfilmer (med og uten platina) samt tykkelse. 

Materiale Energi  Ant. Pulser Trykk (O2) Temp. Høyde Tykkelse 

BZY 350 mJ 80 k 0,02 mbar 700 60 mm 3,8 µm 

BZYP10 350 mJ 80 k 0,02 mbar 700 60 mm 1,8 µm 

BZYP50 350 mJ 120 k 0,02 mbar 700 60 mm 0,8 µm 

 

4.1.5 Elektroder 

Det ble brukt platinaelektroder på alle prøvene. På hver side av prøvene ble det malt tre strøk 

med platinamaling (Metalor Technologies Ltd, uten flux). Mellom hvert strøk ble prøvene 
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tørket i et varmeskap ved 150 ºC i to timer. Og mellom det andre og tredje strøket ble det også 

lagt et platinanett. Til slutt ble elektrodene brent ved 1000 ºC i 1 time. 

For tynnfilmer ble elektrodene enten deponert med elektronstrålefordampning (eBeam) eller 

det ble malt et strøk med ufortynnet platinamaling før varmebehandling ved 800 ºC. 

 

4.2 Prøvekarakterisering 

4.2.1 Røntgendiffraksjon (XRD) 

For faseidentifikasjon og bestemmelse av gitterparametere ble det utført XRD med et 

instrument av typen Siemens D5000 med en Bragg-Brentano θ-2θ-konfigurasjon. 

Instrumentet benytter monokromatisk Cu Kα1-stråling med en bølgelengde på 1,54 Å. 

Diffraktogrammene ble analysert med programmet EVA og sammenlignet med data fra PDF-

databasen (Powder Diffraction File) laget av ICDD (International Centre for Diffraction 

Data). Rietveld/La Bail-analyse er utført med programmet Topas. 

 

4.2.2 Sveipeelektronmikroskopi (SEM) 

Det ble bruk et sveipeelektronmikroskop av typen FEI Quanta 200F utstyrt med en EDS-

detektor av typen EDAX Genesis 2200. Instrumentet opererer både i høy- og lavvakuum. 

Begge ble benyttet for avbildning. Instrumentet er også utstyrt med en Everhart Thorney 

detektor (ETD) og høyfeltsdetektor (LFD)som gir informasjon om topologien ved hhv. Høy 

og lavvakuum, samt en faststoffdetektor (SSD) og som detekterer tilbakespredte elektroner. 

SSD gir informasjon om gjennomsnittsatomnummer slik at bl.a. sekundære (med ulik 

massetetthet) som det er lite av, og som ellers ikke kan detekteres med XRD, lett kan 

observeres fra SSD-bilder. 

 

4.2.3 TEM 

Prøven ble preparert ved å slipe en del av materialet til tykkelsen var ca. 20 µm. Deretter ble 

den limt med vakuumlim til en kobberring som er 3 mm i diameter. Til slutt ble prøven 

ioneetset av en argonionkanon. Mikroskopet som ble brukt er av typen JEOL 2010F med 200 

kV operasjonsspenning. Selve avbildningen ble utført av Stefano Rubino. Det ble også gjort 
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TEM på en prøve preparert ved å knuse en del av tabletten. Denne avbildningen ble utført av 

Protima Rawel. 

 

4.2.4 Rutherford-tilbakespredningsspektroskopi (RBS) 

RBS er en ikke-destruktiv karakteriseringsteknikk der en stråle av høyenergetiske ioner 

vekselvirker med kjernene i et targetmateriale. Den blir ofte brukt i forbindelse med 

karakterisering av tynnfilmer. RBS er basert på at energien til tilbakespredte partikler er 

avhengig av massen til targetatomene samt dybden der vekselvirkningen med atomene skjer. 

Den er mest egnet for kvantifisering av tunge elementer da vekselvirkningsarealet er 

proporsjonal med kvadratet av massen, men i prinsippet kan alla elementer som er tyngre enn 

strålingsionene detekteres. På grunn av sin store nøyaktighet, er RBS også egnet for å 

avdekke forurensninger som er til stede i små mengder. Siden vekselvirkningstverrsnittet også 

er en funksjon av energi (den er proporsjonal med 1/E
2
) og ionene mister energi på vei inn i 

materialet, kan det tilbakespredte signalet også gi informasjon om sammensetning som 

funksjon av dybde med en oppløsning på noen få nanometer. Av samme grunn vil intensiteten 

øke med dybden i filmen selv når konsentrasjonen er konstant. 

RBS-analysen ble i denne oppgaven utført av Alexander Azrov med et hjemmelaget RBS-

instrument med en 1 MeV Tandem ioneakselerator. Det ble bruk en 
7
Li

+
-stråling med en 

energi på 1,7 MeV og en detektor plassert 160º i forhold til prøven. Analyse av data er utført 

med programmet SIMNRA.  

 

4.3 Apparatur 

 

4.3.1 Målecellen 

Elektriske målinger er blitt gjort i en Probostatcelle (NorECs AS, Norge) som er gasstett og 

tillater bruk av ulike atmosfærer og høye temperaturer. Cellen består av et rustfritt 

stålunderstell (chassis) med et bærerør og et ytre rør av alumina. Det ble brukt et såkalt 

sandwich-oppsett der to prøver plasseres oppå hverandre på bærerøret, og blir separert av en 

felles elektrode. Prøvene holdes fast av tre fjærbelastede aluminarør festet til en aluminaskive. 

To gassinnganger (og utganger) gjør det mulig å måle med ulike atmosfærer på hver side av 
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prøven.  I denne oppgaven ble det brukt samme atmosfære på begge sider. Det ble benyttet 

platinatråder for alle tilkoblinger på innsiden av cellen. Temperaturen ble bestemt ved å bruke 

et S-type termoelement (Pt/10%Rh+Pt) og en temperaturkontroller. Oppsettet er vist i Figur 

4.1 

 

 

Figur 4.1: Probostatcelle med sandwich-oppsett. 

 

4.3.2 Gassblanderen 

For å kontrollere atmosfæren i cellen, ble det benyttet en selvlaget gassblander (Figur 4.2). 

Denne har 9 gasstrømningsmetere og tillater bruk av to ulike gasser samtidig, (G1 og G2). De 

tre første leddene (6 strømningsmetere) benyttes til å fortynne gass G1 med G2. Dette 

benyttes i forbindelse med    
-målinger. I det neste leddet har man muligheten til å føre 

gassen gjennom et fukteledd eller et tørkeledd.  Noe som benyttes i forbindelse med     -

målinger.  

I fukteleddet føres gassen over destillert vann (eller D2O) og deretter bobles i en mettet KBr-

løsning. Dette vil gi en      på 2,6 % som er 80 % relativt til      over rent vann. Med dette 

vil faren for vannkondensering i gassrørene reduseres.  

I tørkeleddet benyttes pulver av P2O5, men på grunn av lekkasjer vil det alltid være noe 

fuktighet i gassene. Dette er estimert av Kofstad og Norby [57] til å være rundt 30 ppm. 
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Figur 4.2: Skisse av gassblanderen brukt for å kontrollere atmosfæren under elektriske målinger. 

 

4.4 Elektriske målinger 

For konstantfrekvensmålinger ble det brukt et impedansspektrometer av typen HP 4192A LF, 

gjennom en multiplekser av typen Pickering. Den har en inngangsimpedans på 1 MΩ og kan 

måle impedanser fra 0,1 mΩ til 1,3 MΩ i frekvensområdet 5 Hz til 13 MHz med en 

oscillasjonsspenning på opptil 3 V. Nøyaktigheten er gitt til å være innenfor 0,1 %. 

Impedanssveip ble utført med et Solartron SI1260 impedansspektrometer uten multiplekser. 

Også dette instrumentet har en inngangsimpedans på 1 MΩ og kan måle i frekvensintervallet 

1 μHz til 32 MHZ. Maksimal oscillasjonsspenning er 3 V, mens nøyaktigheten er gitt til å 

være innenfor 0,1 %. 

Det ble benyttet 2-punksmålinger med 4 ledninger. Alle målingene ble utført med en 

oscillasjonsspenning på 0,5 V, og det ble korrigert for geometri ved å multiplisere 

konduktansen med elektrodearealet og dele med tykkelse. Videre ble det korrigert for 

porøsitet ved å dele målt ledningsevne med kvadratet av den relative tettheten. 

 

4.5 Termogravimetri (TG) 

For å måle vannopptak er det gjort isobare TG-målinger med et Netzsch 449 F1 instrument. 

Det ble benyttet Ar-gass med en relativ fuktighet på 80 %. Gassen ble videre blandet med tørr 

Ar-gass (med et fuktig/tørr-forhold på 4:1) inn i instrumentet for å beskytte den. Dette 

tilsvarer til et vanndamppartialtrykk på 2,0 %. 
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Det ble gjort to sett med målinger: Først ble prøvene oksidert i en ovn ved 1250 ºC i noen 

timer før TG-eksperimentet ble utført. Deretter ble prøvene redusert i hydrogen i et 

Probostatcelle ved 1250 ºC i noen timer, før TG-eksperimentet ble gjentatt. Figur 4.3 viser 

temperaturprogrammet som er benyttet i alle målinger.  
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Figur 4.3: Temperaturprogrammet brukt i alle TG-målinger. Temperaturen ble økt med 7 ºC/min og senket med 5 

ºC/min. 

 

4.6 Feilkilder og usikkerhet 

Blant feilkildene er forurensing under syntesen noe som kan være et problem. Spesielt 

silisiumforurensning kan forekomme under kulemølling av pulver.Hvis mengden er liten vil 

den ikke være mulig å observere med EDS eller XRD da deteksjonsgrensen for disse er noen 

få atom- eller masseprosent. Imidlertid kan det være mulig å observere sekundære faser med 

SSD-detektoren hvis det er stor forskjell i massetettheten. Videre er det noe usikkerhet i 

forbindelse med bestemmelse av tettheten. Dette gjelder spesielt for prøven med platina da 

platina som ikke har løst seg i strukturen til oksidet vil føre til at målt tetthet er større enn det 

den egentlig er. 
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Som tidligere nevnt kan lekkasjer gi feil i    
 og     . I tillegg har gasstrømningsmeterne en 

usikkerhet på ca. 5 % ved strømninger over 30 og opptil 50 % under 30 mm. 

Under målinger kan det være feil ved den leste temperaturen enten fordi termoelementet ikke 

er like høyt som prøven eller fordi platinatråden som er brukt ikke er veldig rent. Sistnevnte 

kan føre til at målt temperatur kan være opptil 20 grader lavere enn den faktisk er. Avviket er 

størst ved de høyeste temperaturer. 

Under dekonvolutering av impedanssveip der den første halvsirkelen ikke synes, vil 

bulkmotstanden underestimeres mens korngrensemotstanden overestimeres. Dette er illustrert 

i Figur 4.4 Dette vil ha større betydning dersom korngrensehalvsirkelen er mye større enn 

bulkhalvsirkelen. På samme måte vil det ikke å dekonvoluttere elektroden føre til 

overestimering av korngrensemotstanden. 

En annen kilde til usikkerhet er likevekter som tar lang tid. Ofte ble det ventet til endringen i 

ledningsevne ved 10 kHZ punktet ikke var vesentlig. Det kan derimot ikke utelukkes at 

prøven var ved fullstendig likevekt, og det kan da ha stor betydning for tolkningen.  

 

 

Figur 4.4: Dekonvoluttering av impedanssveip der den første halvsirkelen bare tilegnes et R-element (øverst) og der 

det tas hensyn til at det er et (RQ)-element (nederst).  

Bulk     Korngrenser 

Bulk     Korngrenser 



60 

 

  



61 

 

5 Beregningsmetoder 

 

5.1 Metoder benyttet I DFT-koden/Vienna Ab-inition Simulation Package 

(VASP) 

5.1.1 Blochs teorem og utvalg av basissett 

I alle DFT-koder blir Schrödingerligningen (eller rettere sagt Kohn-Sham-ligningene) løst i 

det resiproke rommet.  

I følge Blochs teorem [58] kan bølgefunksjonen som løser av SL for en periodisk struktur 

uttrykkes ved Lign. 5.1. Dette teoremet sier oss at SL kan løses uavhengig for hver verdi av k. 

                      5.1 

 

der           representerer en planbølgedel og       er en periodisk del med samme 

periodisitet som supercellen. Siden       er periodisk, kan den Fourierutvikles og uttrykkes 

ved et sett av planbølger: 

       ∑           

 

 5.2 

 

Slik at: 

       ∑                 

 

 5.3 

 

der summasjonen går over alle resiproke gittervektorer, G. Blochs teorem reduserer problemet 

med beregningen av et uendelig antall én-elektronbølgefunksjoner i en krystall til et endelig 

antall (samme som antall elektroner i supercellen) ved å utnytte supercellens periodisitet. 

Imidlertid innebærer 5.3 at det summeres over et uendelig antall resiproke gittervektorer i 

første Brillouinsone. Dette problemet kan reduseres ved kun å betrakte et endelig antall k-

punkter og ekstrapolere til resten. Bølgefunksjonen ved hvert k-punkt kan nå uttrykkes ved et 

diskret planbølgebasissett. I prinsippet er basissettet uendelig. Men siden koeffisientene      

for planbølger med mindre kinetisk energi,        ⁄  |   | , er av større betydning, 
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kan basissettet begrenses til å inkludere planbølger som har en kinetisk energi som er mindre 

enn en viss verdi kalt cutoff-energien,     . Likevel må det brukes veldig store cutoff-energier 

for å kunne beskrive kjerneelektronene som er mer lokaliserte enn valenselektroner, noe som 

kan gjøre at beregningene tar ekstremt lang tid. Ettersom kjerneelektronene i liten grad 

påvirker kjemiske bindinger, og dermed energien til systemet, kan disse betraktes som låste 

(kalt frozen-core approximation) og erstattes av et potensial. Dette vil redusere cutoff-

energien betraktelig og gi mer effektive beregninger. 

Nå er det introdusert to variabler som må bestemmes. Den første er utvalg av k-punkter og 

antallet av disse. Utvalget av k-punkter kan gjøres med ulike metoder. I denne oppgaven 

benyttes metoden utviklet av Monkhorst og Pack. Mens antallet enkelt kan bestemmes ved å 

konvergere totalenergien mhp. antall k-punkter i hver retning. Den andre variabelen som må 

bestemmes er     . Også denne kan bestemmes ved konvergens av totalenergien. 

 

5.1.2 Potensialer 

Det finnes ulike typer potensialer som beskriver elektroner nær kjernene. I VASP er det mulig 

å bruke pseudopotensialer (PP) eller Projector Augmented Wave (PAW) metoden. I 

pseudopotensialtilnærmingen erstattes de indre elektronene med et effektivt potensial slik at 

kun valenselektroner tas med i beregningen [17]. Dette er til en viss grad en god 

approksimasjon da de fleste egenskapene til et system bestemmes av valenselektronene.  

 

5.1.3 Nudged elastic band (NEB) 

NEB-beregninger benyttes til å finne sadelpunkter og misteenergibane mellom to kjente 

minima. I denne metoden optimeres et sett med bilder (posisjoner) langs 

transports/reaksjonsbanen. For hvert bilde bestemmes den laveste energien, samtidig som 

avstanden mellom bildene holdes konstant, noe som gjøres ved å legge til en fjærkraft langs 

banen mellom bildene i VASP-beregningen [59]. I beregningen blir kraften vinkelrett på 

banen minimert slik at sadelpunktet, som korresponderer til aktiveringsenergien, kan 

bestemmes. 
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5.1.4 Baderanalyse 

Hoved ideen bak Baderanalysen, utviklet av Richard Bader, er å dele molekyler inn i atomer 

på en intuitiv måte [59]. Definisjonen av et atom i følge Baderanalysen er hovedsakelig basert 

på elektronisk ladningstetthet. Et molekyl (eller faststoff) deles i atomer vha. såkalte null-

fluks-overflater som er en 2-dimensjonal overflate der ladningstettheten vinkelrett på 

overflaten er ved et minimum. Det er typisk i et molekyl at ladningstettheten går gjennom et 

minimum mellom to atomer, noe som i Baderanalysen benyttes til å skille mellom atomene. 

Denne definisjonen kan være svært nyttig i forbindelse med bestemmelse av ladningen til et 

atom. 

 

5.2 Modellering av defekter i krystallinske materialer 

 

5.2.1 Supercellemetoden 

Siden DFT-modellering av faste stoffer er basert på periodiske grensebetingelser, vil 

introduksjonen av symmetribrytende defekter, som punktdefekter og grenseflater medføre at 

Blochs teorem ikke kan benyttes. For å overkomme denne utfordringen, kan det benyttes en 

periodisk repeterende supercelle med den ønskelige defekten. Dette innebærer at defekten vil 

gjenta seg periodisk. Dette kan da medføre defekt-defekt-vekselvirkninger dersom supercellen 

er for liten [58, 60]. Ved beregninger på flere defekter eller på grenseflater kan det også 

dannes dipoler som vil vekselvirke med sine periodiske bilder. Det mest korrekte er da å 

konvergere defektdannelsesenergiene som funksjon av supercellestørrelsen (eller tykkelsen på 

slaben i en overflate/grenseflate-beregning). 

 

5.2.2 Dannelsesenergi for isolerte punktdefekter og hydratisering 

Dannelsesenergien for en isolert punktdefekt er definert som forskjellen i den totale energien 

for det defekte og det perfekte systemet [61]: 

   
  

 
                             5.4 
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Dersom defekten forandrer materialets støkiometri, må det kjemiske potensialet til de 

speciene som inngår i reaksjonen tas med. For elektroner er det kjemiske potensialet samme 

som ferminivået,    (eller   ).  

Dannelsen av en oksygenvakans i BaZrO3 med en ladning, q, kan som tidligere nevnt skrives 

som: 

 
  

    
  

 

 
          5.5 

 

Mens dannelsesenergien er: 

   
  

 
      [ (         ⁄ )  ]      [ (         ⁄ )]         5.6 

 

hvor     [ (         ⁄ )  ] er totalenergien til et system med   formelenheter i supercellen. 

  ⁄  er da den effektive konsentrasjonen i beregningen, og    er oksygenets kjemiske 

potensial. 

Hydratiseringsentalpien for reaksjonen i 2.7 er gitt ved [41]: 

             [ (         ⁄ )   ]      [ (         ⁄ )  ]

                 
5.7 

 

5.2.3 Supercellekorreksjon 

Beregninger på ladede defekter innebærer at antall elektroner i supercellen justeres manuelt 

(ved å legge til eller fjerne elektroner). En nøytraliserende, homogen ladning blir introdusert 

for å kompensere defektladningen [60]. Dette fører til at potensialet til elektronene i en defekt 

supercelle vil avvike fra den for en perfekt supercelle. Avviket vil være størst for små 

superceller, da ladningen vil fordeles over et lite volum. Ettersom cellestørrelsen øker blir 

avviket mindre, og for uendelig store celler vil den forsvinne.  

For å korrigere for dette, kan kjernepotensialene i den defekte og den perfekte cellen 

likestilles. Dette gjøres ut fra forskjellen mellom det elektrostatiske potensialet (som VASP 

regner ved å sette en testladning på posisjonen til hvert ion) i et bulkliknende område langt 
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unna defekten i den defekte cellen,   , og i den perfekte cellen,   . Dermed kan energien 

f.eks. ved valensbåndkanten,     , korrigeres til [61, 62]: 

                       5.8 

 

Så følgende korreksjonsfaktor kan benyttes for beregninger på defekter med en ladning  : 

               5.9 

 

I prinsippet skal man se på forskjellen i det elektrostatiske potensialet som funksjon av 

avstanden fra defekten og ekstrapolere mot uendelig. Men feilen ved ikke å gjøre dette er så 

liten at den kan ignoreres. 

 

5.2.4 Bestemmelse av båndgap og båndgapskorreksjon 

Det kjemiske potensialet til elektronene (ferminivået) kan, i et materiale med båndgap, anta 

verdier mellom valensbåndtoppen (VBM) og ledningsbåndbunnen (CBM). Kjemikere 

beregner elektroners kjemiske potensial ved VBM og CBM (hhv.      og     ) ved å 

benytte seg av supercellemetoden: 

                       5.10 

 

og  

                       5.11 

 

hvor         er den totale energien for en perfekt supercelle med ladning q. Da båndgapet er 

gitt som energien som kreves for å eksitere et elektron fra VBM til CBM, kan den uttrykkes 

som: 

                                         5.12 

 



66 

 

Imidlertid fører denne typen beregninger til frastøtningseffekter mellom VBM og CBM. I 

prinsippet kan      og      bestemmes ved å betrakte energien til de ulike k-punktene for 

VBM og CBM fra VASP-beregningen. Det er disse verdiene som benyttes i denne oppgaven. 

Det er et kjent problem at båndgapet for halvledere og isolatorer er kraftig underestimert i 

DFT-beregninger [17]. Dette gjelder både for LDA og PBE potensialer. Feilen i båndgapet vil 

føre til feil i dannelsesenergier for ladede defekter siden det kjemiske potensialet inngår i 

beregningene. Bjørheim et al. [41] har gjort en sammenligning av dannelsesenergier for 

defekter i rutil-type TiO2 beregnet med ulike funksjonaler (GGA, GGA+U og HSE). Disse 

viser at for nøytrale defekter er energiene ganske like [41]. For ladede defekter er situasjonen 

litt forskjellig. Dannelsesenergiene til disse er veldig forskjellige ved      og     , men 

krysningspunktet mellom dannelsesenergien for de ulike defektene som funksjon av 

elektronets kjemiske potensial ligger ved tilnærmet samme energi, men ved ulikt ferminivå. 

Imidlertid gir beregninger basert på hybridfunksjonaler båndgap som er like store som 

eksperimentelt målte gap. Her må det presiseres at bruk av 100 % eksakt exchange (basert på 

HF) vil normalt overestimere båndgapet, noe som er et kjent problem [41]. Derfor må 

båndgapet konvergeres mhp. mengden eksakt exchange inntil det beregnede båndgapet 

stemmer overens med det eksperimentelle. 20 % exchange er for eksempel vist seg å være en 

fornuftig mengde i beregningene til rutil (Janotti et al., 2010, Physical Review B 81 (8), 

085212). 

Det finnes ulike måter å korrigere for båndgapsfeil på. F.eks. ved å flytte VBM og CBM like 

mye inntil båndgapet sammenfaller med det eksperimentelle [63, 64]. I denne oppgaven blir 

båndgapet korrigert på følgende måte: Båndgapet blir først konvergert med hensyn på 

mengden eksakt exchange i en HSE-beregning. Vakuumpotensialet og tilstandstettheten 

(DOS) beregnes for en slab (dvs. en supercelle med et oksidlag og et vakkumlag.) av oksidet 

både med HSE06 og GGA-PBE funksjonaler. I slike beregninger vil de elektroniske 

tilstandene og totalenergien automatisk justeres med hensyn til vakuumpotensialet siden vi 

har et vakuumlag i supercellen. Vakuumpotensialet vil, i disse beregningene, være forskjellig 

slik at det må likestilles manuelt. VBM og CBM blir deretter flyttet slik at båndgapet for 

GGA-beregningen sammenfaller med HSE-beregningen. Se Figur 5.1.  
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Figur 5.1: Metoden som ble brukt til å korrigere for båndgapsfeil. 

 

5.2.5 Kjemisk potensial for atomære specier og dannelsesenergier ved endelige 

temperaturer 

For å regne dannelsesenergier for defekter som involverer utveksling av kjemiske specier med 

omgivelsene, er det nødvendig å bestemme det kjemiske potensialet for disse. Det kjemiske 

potensial for specier i gassfase kan beregnes med DFT ved å plassere ett gassmolekyl i en stor 

supercelle på 20x20x20 Å
3
. For hydrogen er det kjemiske potensialet halvparten av den totale 

energien for hydrogenmolekylet: 

 
  

  
 

 
         5.13 

 

På samme måte er det kjemiske potensialet til H2O gitt ved: 

 
    

  
 

 
          5.14 

 

I prinsippet kan det kjemiske potensialet til oksygen bestemmes på samme måte, men fordi 

VASP beregner den totale energien for O2-molekylet med en feil på ca. 1 eV (ref.), blir det 

kjemiske potensialet i denne oppgaven beregnet fra likevekten: 
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                    5.15 

 

slik at: 

                           5.16 

 

Dette benyttes ved endelige temperaturer. Mens ved 0 K, hvor bl.a. partialtrykk ikke er 

definert, benyttes: 

   
      

     
  5.17 

 

For å beregne dannelsesenergier ved endelige temperaturer kreves det at effekten av 

temperatur og partialtrykk inkluderes. Men pga. Born-Oppenheimer-approksimasjonen, er 

DFT ikke egnet for [17]. Imidlertid kan vi inkludere slike effekter gjennom det kjemiske 

potensialet til atomære specier dersom materialet er i termisk likevekt med en gassfase. Dette 

gjøres ved å ta i betraktning gassens partialtrykk og temperaturavhengighet fra 

termodynamiske tabeller slik at det kjemiske potensialet blir [61]: 

           
                          

  

  
 5.18 

 

der   
  er energien fra en DFT-beregning. Ofte blir det antatt at vibrasjonsentropien til 

materialet ikke forandrer seg mye ved introduksjonen av defekten, og at denne tilnærmingen 

derfor vil gi gode resultater. Imidlertid har Bjørheim et al. [41] nylig rapportert at 

inkluderingen av vibrasjonsentropien kan ha stor innvirkning på defektkonsentrasjonene ved 

at defekter som ikke er dominerende likevel kan vise seg å dominere dersom 

vibrasjonsentropien tas i betraktning. Vibrasjonsentropien har størst innvirkning ved høyere 

temperaturer, mens ved lave temperaturer er forskjellene minimale. I denne oppgaven har det 

derimot blitt antatt at vibrasjonsentropiene ikke forandrer seg mye ved introduksjon av 

defekter, noe som kan da bety at den beregnede defektstrukturen vil avvike litt fra det reelle, 

og da spesielt ved høye temperaturer. 
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5.2.6 Defektkonsentrasjoner og bestemmelse av ferminivå 

Defektkonsentrasjoner kan beregnes ut fra dannelsesenergier ved [41]: 

 
   

          (         
 

   ⁄ )

     (         
 

   ⁄ )
 5.19 

 

Som ved en fortynnet defektsituasjon kan tilnærmes til: 

 
             ( 

        
 

   
) 5.20 

 

Konsentrasjonene til elektroniske defekter kan, dersom den effektive massen til elektroner og 

hull, hhv.    og    er kjent, finnes ved: 

 
   (

     

    
)
  ⁄

   ( 
       

   
) 5.21 

 

og 

 
   (

     

    
)
  ⁄

   ( 
       

   
) 5.22 

 

I fravær av slik informasjon kan konsentrasjonen beregnes utfra tilstandstettheten (DOS), og 

Fermi-Dirac-statstikk,       : 

 
  ∫      

 

   

          ∑            ( 
     

   
)

 

     
 5.23 

 

 
  ∫      

   

  

          ∑            ( 
     

   
)

   

    
 5.24 

 

Dermed kan vi finne ferminivået ved å løse den fulle elektronøytraliteten selvkonsistent: 
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∑                  

 

   
 5.25 

 

der   er antall defekter. 

 

5.2.7 Grenseflateenergi 

Grenseflate- eller overflateenergien er definert som overskuddsenergien per areal assosiert 

med dannelsen av flaten. For en grenseflate mellom et metall og et oksid, kan man med DFT 

beregne grenseflateenergien. Denne er gitt som differansen mellom totalenergien for en 

supercelle bestående av et lag av metall og et lag oksid    ⁄
    og totalenergiene per 

formelenhet av metallet og, oksidet hhv.   
        

 og   
        

, delt på arealet av flatene [15]: 

 
  [

  

  
]  

 

  
(   ⁄

        
             

        ) 5.26 

 

der    og    er hhv. antall metallatomer og formelenheter av oksidet i supercellen. Samme 

uttrykk gjelder også for dannelsen av overflater. 

 

5.2.8 Arbeidsfunksjon og ioniseringspotensial 

Arbeidsfunksjonen til metallet er definert som den minste energien som kreves for å fjerne et 

elektron fra metallet til vakuum. Altså er den gitt som forskjellen mellom vakuumnivået,     , 

og metallets ferminivå [15]: 

            5.27 

 

Begge disse størrelsene kan fås ved beregning på en supercelle av metallet med et tykt nok 

vakuumlag. På samme måte kan ioniseringspotensialet til oksidet, som er definert som 

potensialforskjellen mellom vakuum og valenbåndtoppen, beregnes fra en supercelle med et 

vakuumlag [15]: 

                 5.28 
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Som tidligere nevnt er posisjonen av      og      beregnet med GGA-funksjonaler feil. 

Derfor ble korrigerte verdier benyttet i beregningene som involverer      og     . 

 

5.3 Feilkilder 

Som tidligere nevnt er båndgap vanligvis underestimert i DFT-beregninger med GGA- og 

LDA-funksjonaler. Dette vil resultere i feil kjemisk potensial for elektronene, og dermed feil i 

de beregnede dannelsesenergiene for ladede defekter og i ferminivået. 

Bindingslengder er vanligvis underestimert i LDA og overestimert i GGA. For molekyler kan 

dette føre til store feil i den beregnede energien. F.eks., som tidligerenevnt, er O2-molekylet 

overbundet med 1,0 eV [41]. 

Videre er det problemer ved beregning av asymmetriske defekter som    
 

 i 

høytemperaturstrukturer da disse kan relaksere til lavtemperaturstrukturen. Selv om BaZrO3 

vanligvis er rapportert til å ha kubisk perovskittstruktur, har det vært noen DFT studier som 

rapporterte at lavtemperaturstrukturen kan avvike fra den kubiske ved at ZrO6-oktaederne blir 

litt rotert mot hverandre [41].  
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6 Beregningsresultater 

 

1 I dette kapitlet presenteres noen av resultatene oppnådd under arbeidet med denne 

masteroppgaven. Dette inkluderer modellering av punktdefekter og grenseflater. 

 

6.1 Defekter i SrZrO3  

Lavtemperaturstrukturen SrZrO3 er ortorombisk med romgruppe Pbnm, der Sr og Zr besitter 

hhv. 4c og 4a posisjonene. Strukturen har to krystallografisk ulike oksygenioner som besitter 

4c og 8d posisjonene. Relaksering den perfekte enhetscellen til SrZrO3 resulterte i 

gitterkonstantene presentert i Tabell 6.1. Sammenlignet med eksperimentelle gitterkonstanter 

er de beregnede verdiene overestimert med oppimot 1,3 %. Imidlertid anses avviket som 

akseptabelt, ettersom tilsvarende avviket er rapportert i studier av lignende systemer. 

 

Tabell 6.1: Sammenligning av eksperimentelle og beregnede gitterkonstanter. 

 Eksperimentelt DFT-GGA Avvik Bjørheim et al. 

a 5,7862 5,8266 0,7 % 5,8497 

b 5,8151 5,8884 1,3 % 5,9141 

c 8,196 8,2671 0,9 % 8,302 

 

Den beregnede elektroniske tilstandstettheten (DOS) for perfekt SrZrO3 er vist i Figur 6.5, 

sammen med partielle tilstandstettheter for Ba, Zr og O. Valensbåndet består hovedsakelig av 

O-2p-orbitaler og Zr-4d-orbitaler, samt noe bidrag fra Sr-4d-orbitaler. Fra den totale DOS 

observeres et båndgap på 3,7 eV, som er mindre enn det eksperimentelle båndgapet på 6,0 eV.  



74 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

0

5

0

5

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

0

5

10

15

20

Zr

Sr

 

 

D
O

S
/v

ilk
å

rl
ig

e
 e

n
h

e
te

r

 Total

Energi/eV

SrZrO
3

 

 s

 p

 d

 

 s

 p

 d

O

 

 s

 p

 

Figur 6.1: Total DOS for SrZrO3 og partiell DOS for de ulike atomene. 

 

6.1.1 Hydrogendefekter 

I denne seksjonen blir egenskapene til isolerte hydrogendefekter i ellers defektfri SrZrO3 bli 

studert nærmere. Som nevnt i seksjon 5.2 bør det benyttes relativt store superceller ved 

defektberegninger for å unngå defekt-defekt-vekselvirkninger. Derfor blir hydrogendefekter 

først studert i en 2x2x1-supercelle, før den mest energetisk gunstige konfigurasjonen blir 

modellert i en 3x3x2 supercelle. Ettersom det er 4 formelenheter SrZrO3 per enhetscelle, vil 

supercellene representere en effektiv konsentrasjon på hhv. 1/16 og 1/72. 

I prinsippet finnes det et stort antall unike protonposisjoner. Men, som nevnt i litteraturdelen, 

har Hempelmann et al. [27]rapportert at protoner ligger i planet vinkelrett på Zr-OZr-linjen 

mellom to oktaedre, noe som reduserer antall mulige posisjoner betraktelig. Likevel er der det 

mange mulige posisjoner protonet kan okkupere. Derfor ble 6 ulike posisjoner undersøkt. De 

relakserte posisjonene er vist i Figur 6.2.  
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Figur 6.2: De 6 ulike protonposisjonene som ble undersøkt i en 2x2x1-supercelle av SrZrO3. 

 

Dannelsesenergiene som korresponderer for de ulike posisjonene er vist i Tabell 6.1. Posisjon 

3 er den med laves dannelsesenergi, derfor ble denne posisjonen benyttet i de påfølgende 

beregningene. Også beregninger gjort av Bjørheim [65]viser at denne posisjonen er mest 

energetisk gunstig. Dannelsesenergien for et proton i den 3x3x2 store supercellen var -1,48 

eV. Dette er sammenlignbart med det Bjørheim [65] hadde beregnet (-1,54). 

 

Formel 29: Dannelsesenergiene som korresponderer for de ulike protonposisjonene vist i Figur 6.2. 

Posisjon 1 2 3 4 5 6 

    -0,959 -0.978 -1.005 -0.961 -0.914 -0.952 

    /Å 0,998 1,000 0,998 1,012 1,020 0,997 

 

Den elektroniske tilstandstettheten for den store supercellen med en protoniskdefekt ble 

beregnet, og er vist i Figur 6.1. Fra figuren ser vi at protonet introduserer markante tilstander 

ved -18 og -7 eV, samt mindre bidrag til Valens og ledningsbåndet. Ettersom disse tilstandene 

overlapper med 2s- og 2p-tilstandene til oksygenatomet i nærheten, innebærer dette at 

protonet er bundet til oksygenet. 



76 

 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

 

 DOS.total
SrZrO

3

+ 1/64 H

O
O-H

H

O
normal

 

 s

 p

 

 s

 p

 

 s

 p

D
O

S
/v

ilk
å

rl
ig

e
 e

n
h

e
te

r

Energi/eV

 

Figur 6.3: Total og partiell DOS for SrZrO3 med en protonisk defekt. I figuren representerer OO_H tilstandstettheten 

for oksygenet som har protonet bundet til seg. 

 

6.1.2 Oksygenvakanser 

Ettersom strukturen har to ulike oksygenioner, ble dannelse av oksygenvakanser studert i 

begge posisjonene i en 2x2x1-supercelle. Deretter ble dannelsesenergien i den mest gunstige 

posisjonen beregnet i en 3x3x2-supercelle. I motsetning til det Bjørheim [65] rapporterer, 

varierer dannelsesenergien for de to posisjonene lite (-2,09 eV for 4c vs. -2,24 eV for 8d). I 

den store supercellen ble dannelsesenergien beregnet til -1,73 eV. Dette er mindre enn verdien 

rapportert av Bjørheim. 

 

6.1.3 Hydratiseringsentalpi 

Basert på totalenergiene de mest stabile konfigurasjonene av    
  og   

  , ble 

hydratiseringsentalpien beregnet til -1,22 eV (118 kJ/mol), hvilket er sammenlignbar med de 

eksperimentelle verdiene til 5 % Yb-dopet og 1 % In-dopet SrZrO3 på hhv. -106 og -69 

kJ/mol (begge ekstrapolert til udopet) [66]. Bjørheim [65] beregnet en entalpi på 120 kJ/mol. 
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6.1.4 Konsentrasjoner som funksjon av temperatur 

Basert på dannelsesenergiene for protoner og oksygenvakanser, samt tilstandstettheten, ble 

konsentrasjonen av de ulike defekter beregnet som funksjon av temperatur ved å løse den 

fulle elektronøytraliteten numerisk. Figur 6.4 viser konsentrasjoner som funksjon av 

inverstemperatur. Ved lavere temperaturer kompenseres akseptordopanten av protoner, inntil 

konsentrasjonen begynner å avta. Ved ~750 °C er det oksygenvakenser som dominerer. 

Konsentrasjonene av elektroner og elektronhull er så lav og derfor ikke er vist i figuren. 
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Figur 6.4: Defektkonsentrasjoner som funksjon av inverstemperatur. Konsentrasjonene av elektroner og elektronhull 

er så lav og derfor ikke er vist. 

 

6.2 Defekter i BaZrO3 

Relaksering av den perfekte strukturen ga en gitterkonstant på 4,241 Å, som er 1,2 % større en 

den eksperimentelle gitterkonstanten på 4,191 Å [67]. Derimot er den  beregnede 

gitterkonstanten mindre av den Bjørheim et al. og Sundell et al. har rapportert. Dette kan tyde 

på at myke potensialer gir bedre resultater ettersom disse inkluderer flere valenselektroner i 

beregningen. 

Den beregnede elektroniske tilstandstettheten (DOS) for perfekt BaZrO3 er vist i Figur 6.5, 

sammen med partielle tilstandstettheter for Ba, Zr og O. Mens valensbåndet hovedsakelig 

består av O-2p-orbitaler med noe bidrag fra Zr-4d-orbitaler, har ledningsbåndet bidrag fra 

orbitalene til både Ba, Zr og O. Fra den totale DOS observeres et båndgap på 3,0 eV, som er 

mindre enn det eksperimentelle båndgapet på 5,3 eV. Dette båndgapet er litt større enn det 
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Bjørheim hadde rapporter i sin masteroppgave, imidlertid er den elektroniske 

tilstandstettheten ganske lik med det Bjørheim [65], og Sundell et al. [30] hadde beregnet. 
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Figur 6.5: Total og partiellelektronisk tilstandtettheter for perfekt BaZrO3. Toppen av valensbåndet er satt til 0 eV. 

 

6.2.1 Hydrogendefekter 

Dannelsesenergien for hydrogendefekter ble beregnet i en 4x4x4 supercelle (64 

formelenheter), som gir en effektiv konsentrasjon på 1/64. Ettersom Hemplemann et al. har 

rapportert at protonet eksisterer i planet vinkelrett på Zr-O-Zr-bindingen (altså mellom to 

oktaedere), vil det finnes kun én unik protonposisjon. Dannelsesenergien foret brotpn ble 

beregnet til -1,28 eV. Dette er sammenlignbart med dannelsesenergier rapportert av Bjørheim 

et al. [65] og  Björketun et al. [29] (hhv. -1,03 og -1,22 eV). Bindingslengden på 0,979 

mellom O og H er identisk med det Bjørheim rapporterte.  
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Figur 6.6: Den relakserte protonposisjonen i en 4x4x4-supercelle. Her er bare en del av supercellen vist. 

 

Protonets innvirkning på den elektroniske strukturen ble undersøkt ved å beregne total og 

partiell DOS til den defekte supercellen. I Figur 6.7 er den totale DOS, samt partielle DOS for 

protonet, et normalt oksygen og oksygenet som har et proton bundet til seg. Det er tydelig at 

protonet introduserer markante tilstander ved -26 og -4 eV, i tillegg til mindre tilstander ved 

valensbåndtoppen og ledningsbåndbunnen (igjen er valensbåndtoppen satt til 0 eV). Ettersom 

hydrogenet og oksygenet har overlappende tilstander, indikerer dette at disse er bundet til 

hverandre. Imidlertid avviker de beregnede proton-introduserte tilstandene noe fra det 

Bjørheim hadde beregnet (ref. master), i den forstand at tilstandene i hans beregning ligger lå 

ved -20 og -7 eV. Dette kan skyldes at han benyttet en mindre supercelle (3x3x3). Slik at 

frastøtning mellom defekten og dens periodiske bilder kunne føre til destabilisering av O-H-

bindingene. 
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Figur 6.7: Total og partiell DOS for BaZrO3 med en protonisk defekt. I figuren representerer OO_H tilstandstettheten 

for oksygenet som har protonet bundet til seg. 

 

6.2.2 Oksygenvakanser 

Dannelsesenergien til en fullstendig ionisert oksygenvakans ble beregnet i en 4x4x4 

supercelle. Den beregnede dannelsesenergien var -1,83 eV. Dette er mye lavere enn hva 

Sundell et al. og Bjørheim har rapportert (hhv. 1,21 og 0,71 eV for en 3x3x3 supercelle).  

 

6.2.3 Hydratiseringsentalpi 

Utfra de beregnede totalenergiene for    
  og   

  , samt totalenergien for den perfekte 

supercellen, kan hydratiseringsentalpien beregnes. Den beregnede hydratiseringsentalpien på -

0,74 eV (-73 kJ/mol) er veldig lik den eksperimentelle verdien på 75 kJ/mol for 10 % Y-dopet 

BaZrO3 (ekstrapolert til udopet) [22]. I motsetning til dette har Bjørheim beregnet 

hydratiseringsentalpien til -0,68. 

 

6.3 Modellering av grenseflater 
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6.3.1 Relaksering  

Det ble modellert to grenseflater mellom platina og SrZrO3 (SZO). Den ene grenseflaten var 

SZO(001)/Pt(001) bestående av 3 platinalag og 5 oksidlag. Supercellen hadde dimensjonene 

8,2x8,2x24,6 Å
3
. Den andre var grenseflaten mellom SZO(332)/Pt(001).  Denne bestod av 3 

metallag og 9 oksidlag, og hadde dimensjonene 8,28x11,70x32,97 Å
3
. Denrelakserte 

supercellen er vist i Figur 6.8. Denne supercellen hadde lavere grenseflateenergi, og derfor ble 

benyttet ved videre beregninger. For å undersøke om konvergens mhp. antall lag av platina, 

ble samme supercelle modellert med 5 platina lag. Ettersom grenseflateenergien ikke 

forandret seg nevneverdig. Grenseflateenergiene er presentert i Tabell 6.2. 

 

 

Figur 6.8: Den relakserte strukturen for grenseflaten mellom SZO(332)/Pt(001). 

 

Tabell 6.2: Grenseflateenergier for de ulike modellerte grenseflatene. 

Grenseflate Grenseflateenergi,           

SZO(001)/Pt(001) 3.05  

SZO(332)/Pt(001) [3 Pt lag] 2.25 

SZO(332)/Pt(001) [5 Pt lag] 2.24 

 

For å studere påvirkningen av å introdusere en platinafase, ble den elektroniske 

tilstandstettheten for hvert lag av oksid og metall beregnet. Disse er plottet i Figur 6.9, som 

viser at oksidlaget i kontakt med metallet får et kontinuerlig sett med tilstander i båndgapet 
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(kal metallinduserte gaptilstander). Disse skyldes brytning av de periodiske bindingene i 

oksidet, og introduksjonen av nye bindinger. 
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Figur 6.9:  Lagdekomponert tilstandstetthet for den relakserte perfekte supercellen. 

 

Videre ble dannelsesenergien for ulike defekter beregnet som funksjon av avstanden fra 

grenseflaten mellom metallet og oksidet. Disse er presentert i Tabell 6.3. Mens alle defekter 

blir mer stabile i nærheten av grenseflaten, ettersom defektene vil oppleve mindre spenning. 

Imidlertid får oksygenvakanser høyrere dannelsesenergi ved lag 3, noe som kan tyde på at 

oksygenvakansene faktisk ikke vil være stabilisert i romladningslaget ved grenseflaten. Det 

ble også forsøk å beregne dannelsesenergier for hydrogendefekter i metallaget, men alle 

hydrogendefektene relakserte til grenseflaten, hvor de var bundet til to platinaatomer. 

Bindingslengden var 1,67 Å. Denne bindingslengden er sammenlignbar med bindingslengden 

for hydrogen på en platinaoverflate, hvor lengden på bindingen avhenger av om hydrogenet er 

sterkt eller svakt bundet. For sterkt bundet hydrogen er lengden 1,89 Å, mens den er 1,94 Å 

for svakt bundet H. 

 

Tabell 6.3: Dannelsesenergier (relativt til dannelsesenergien i det midterste laget) for defekter i ulike lag. 

Defekt/Lag L3 L1 L1 (ved Pt) 

  
    0.12 eV -1.11 eV -2.74 eV 

   
  -0.91 eV -1.38 eV  
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 -0.003 eV -0.44 eV  

    
   -0.72 eV  

 

6.3.2 NEB 

For å finne aktiveringsenergien for transport av et proton/hydridion fra oksidet til metallet. 

Som startposisjoner ble den mest gunstige plasseringen for hydridionet bundet til platina 

benyttet, samt den nærmeste posisjonen til protonet bundet til et oksygenion (med en O-H-

avstand på 1,040 Å). Start- og sluttposisjonene, samt overgangsposisjonen er vist i Figur 6.10. 

Avstanden mellom proton-/hydridionposisjonene er vist i Tabell 6.1. Energiprofilen er vist i  

 

Figur 6.10: Start-, slutt- og overgangsposisjoner ved den utførte NEB-beregningen. 

 

Tabell 6.4: Avstanden mellom proton-/hydridionposisjonene.  

Posisjon # 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 

Avstand 0,071 0,613 0,136 0,256 0,312 0,207 

 

Den beregnede aktiveringsenergien er 0,45 eV for et hopp fra oksygenionet til platinametallet, 

og 0,15 for et hopp i den andre retningen. Imidlertid ser vi at protonet gjør et stort hopp 

mellom bilde 4 og bilde 5. dette betyr at fjærkonstanten i beregningen må optimaliseres for å 

få et bedre resultat. Den faktiske aktiveringsenergien, kan være mye høyere, ettersom 

potensialet mellom i en posisjon mellom bilde 4 og bilde 5 er sannsynligvis høyere. 
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Figur 6.11: Energiprofilen for proton-/hydridion-transporten. 
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7 Eksperimentelle resultater og diskusjon 

 

7.1 Materialkarakterisering 

7.1.1 XRD 

De sintrede tablettene ble først karakterisert med røntgendiffraksjon for å sjekke faserenheten. 

I Figur 7.1 er diffraktogrammene til BZYP10, BZYP10 redusert i H2 i 5 timer ved 900 °C, 

BZYP3, BZYS, BZYN2 (med slipt overflate), BZYN2 redusert i en time ved 800 °C (Red. 1) 

og BZYN2 redusert i ytterligere 8 timer ved 900 °C (Red. 2) sammenlignet med en 

pulverdiffraksjonsfil (PDF) for BaZrO3 (01-074-1299). Diffraktogrammene viser at 

gitterparameteren er noe større enn for rent bariumzirkonat, noe som er forventet da dopanten 

yttrium har større ionisk radius enn zirkonium (0,9 Å for Y vs. 0,72 Å for Zr). Videre er det 

ingen tegn til eksistensen av sekundære faser unntatt for diffraktogrammet til BZYN (Red. 2) 

der det ser ut som to ekstra refleksjoner dukker opp ved ca. 2θ = 19,5 og 20. Men disse har så 

lav intensitet at de kan være støy. For prøvene med platina har toppene en hale som kan 

indikere at det eksisterer en annen fase med samme struktur, men litt forskjellig 

gitterkonstant.  

 

Figur 7.1: XRD-diffraktogrammer av ulike prøver. 
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Figur 7.2 viser diffraktogrammene til sintret BZYN, før og etter overflaten ble slip, og 

BZYP50-PLD. For BZYP50-PLD er refleksjonene splittet i to, noe som kan indikere at det 

eksisterer to faser med ulike celleparametere. Ettersom intensiteten til den ene refleksjonen er 

dobbelt så høy som intensiteten til den andre refleksjonen, kan det tenkes at det kun eksisterer 

en fase med tetragonal krystallstruktur. Imidlertid viser nærmere inspeksjon at alle 

refleksjonene som korresponderer til BaZrO3, er splittet. Dermed kan en tetragonal fase 

utelukkes, da noen av refleksjonene (eksempelvis (111)) ikke ville vært splittet. En annen 

mulighet er dersom monokromatoren i diffraktometeret var fjernet da XRD ble utført. Da ville 

Cu-Kα2-strålingen gi opphav til splitting av refleksjonene, der intensiteten til den ene blir 

tilnærmet halvparten så høy som for den andre. Imidlertid er det ingen tegn til splitting av 

refleksjonene som korresponderer til platina. Derfor konkluderes det med at det eksisterer to 

faser med kubisk struktur, men forskjellig gitterkonstant. Dette kan også forklare de 

observerte halene i diffraktogrammene til BZYP10 og BZYP3. Grunnen til at refleksjonene 

ikke er splittet i disse prøvene, er at mengden platina som er løst i strukturen er sannsynligvis 

mindre. 

Diffraktogrammet til BZYN indikerer at det eksisterer en sekundær fase av BaY2NiO5 (PDF 

nummer 01-081-1253) og muligens også NiO. I tillegg er det tydelig at det eksisterer minst en 

fase til. For BaY2NiO5 er ikke alle refleksjonene som vises i pulverdiffraksjonsfilen presentert 

i diffraktoframmet (noe som kan ses fra mikrografene i Figur 7.3). Dette kan skyldes at denne 

fasen har en foretrukket orientering og at noen topper derfor ikke er synlig. Dette er ganske 

normalt når en sekundærfase dannes på en overflate. Derfor ble det også foretatt XRD av 

tabletten etter at overflaten var slip. Den viser hovedsakelig refleksjonene assosiert med 

BaZrO3, men ved 2θ = 32,5 ser det ut som en refleksjon med veldig lav intensitet er 

presentert. Denne samsvarer godt med posisjonen til refleksjonen med høyest intensitet i 

BaY2NiO5.  
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Figur 7.2: XRD-diffraktogrammer for sintret BZYN før og etter sliping, samt for BZY50-PLD. 

 

7.1.2 SEM 

Sveipeelektronmikroskopi på prøven BZYN (se Figur 7.3) viser at det eksisterer fire faser: 

Y:BaZrO3 (hoved fasen), NiO (mørk fase), ukjent fase (hvit dendrittisk fase), og BaY2NiO5 

(stavformet fase delvisdekket med den ukjente fasen). Resultatet fra EDS-analyse på den 

ukjente fasen er vist i Tabell 7.1. Det må nevnes at EDS-kvantisering ikke er veldig nøyaktig, 

og at omkringliggende atomer kan påvirke resultatet. Spesielt dersom den sekundære fasen er 

tynnere enn 1 µm, vil resultatet være påvirket av fasen som ligger under den. 

 

Tabell 7.1: EDS-kvantisering av den hvite dendrittiske fasen i Figur 7.3. Analysen ved lavest spenning er målt på et 

annet sted enn analysene ved høy spenning. 

Element Atom %  

(lav spenning) 

Atom %  

(middels spenning) 

Atom %  

(høy spenning) 

Ba 57.2 33.3 43.8 

Zr 6.0 33.9 22.8 

Ni 18.7 12.6 16.6 

Pt 18.1 20.2 16.8 
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Ettersom komposisjonen varierer mye, er det vanskelig å si noe konkret om denne fasen annet 

enn at den et oksid som inneholder platina, nikkel, barium og muligens også zirkonium. 

 

 

Figur 7.3: SEM mikrografer tatt med ulik forstørrelse av prøven BZYN, hvor de ulike fasene er synlig.  

 

Figur 7.4 viser mikrografer tatt av prøven BZYP10 med SSD-detektoren. Bildet viser tre 

faser: Y:BaZrO3, platinametall og en silisiumrik fase. Sistnevnte kan stamme fra kulemølling 

i silisiumbeger. Ut fra figuren ser vi at kornstørrelsen er rundt 200 nm. Videre har prøven 

områder med større tetthet og områder med lavere tetthet. 
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Figur 7.4: SEM mikrografer tatt av prøven BZYP10. Venstre: Lav forstørrelse, viser at det er tre faser tilstedet. 

Høyre: Viser at kornstørrelsen er rundt 200 nm. 

 

7.1.3 TEM 

Det ble også gjort lav oppløsnings (LR) og høyoppløsnings (HR) TEM på prøven BZYN2 

etter reduksjon i hydrogen ved 900 °C, for å bekrefte eller avkrefte eksistensen av Ni-

nanopartikler. Til venstre i Figur 7.5 vises et mørkfelts oversiktsbilde av prøven, til høyre 

vises et forstørret bilde. De små hvite prikkene er nanopartikler med en størrelse på 8-30 nm. 

Det har vært vanskelig å gjøre EDS-analyse på partiklene pga. for liten størrelse. Men det ble 

gjort Fouriertransformasjon som viste at noen av partiklene kan være BaY2NiO5, ettersom 

gitterkonstanten var av samme størrelse. Det var også en annen fase som kunne være NiO. 

Men fordi denne fasen hadde noe større gitterparameter enn NiO, kan det ikke med sikkerhet 

sies at det var NiO. Videre ble det observert at majoritetsfasen (BZY) rundt nanopartiklene 

var amorf i noen områder. Dette kan skyldes ioneetsing dersom prøven er tynnere enn 10 – 20 

nm. En annen mulighet er at nanopartiklene ødelegger strukturen rundt, men dette er lite 

sannsynlig da området rundt partiklene krystallinsk i andre deler av prøven. 
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Figur 7.5: TEM bilder av BZYN2. Venstre: mørkfeltsoversiktsbilde. Høyre: lysfeltsbilde med høy forstørrelse. 

 

7.2 Elektrisk karakterisering 

 

I det følgene presenteres og diskuteres resultater fra ledningsevnemålinger og 

impedansspektroskopi utført på sparkplasmasintret BZY10 (BZYS), BZY10:3,6 mol-% Ni 

(BZYN) og BZY10:3,6 mol-% Pt (BZYP) ved ulike atmosfærer og temperaturer. 

 

7.2.1 Totalledningsevne 

Det ble gjort både impedansspektroskopi og konstantfrekvensmålinger av ledningsevnen til 

BZYN og BZYS som funksjon av temperatur i intervallet 800 °C til 150 °C i tørr og fuktig 

oksygen og tørr og fuktig hydrogen. Avkjølingshastigheten var 12 °C/time for 

konstantfrekvensmålingene. Impedanssveip ble målt ved likevekt, observert ved 10 kHz som 

funksjon av tid. Impedansspektrene for BZYN viste at 10 kHz-punktet lå på 

elektrodehalvsirkelen over 500 °C  og på korngrensehalvsirkelen ved temperaturer lavere enn 

500 °C. For BZYS lå 10 kHz-punktet på korngrensehalvsirkelen ved temperaturer over 200 

°C. Dermed vil konstantfrekvensmålingene representere totalledningsevnen for prøvene. 

Figur 7.6 viser ledningsevnen (10 kHz) til BZYN som funksjon av temperatur i fuktig O2 og 

fuktig H2, og tørr O2 og tørr H2. Ved lavere temperaturer er ledningsevnen i fuktig oksygen 

høyere enn i tørr atmosfære. Dette tyder på at ledningsevnen under denne temperaturen er 
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dominert av protoner i fuktig atmosfære. Ved temperaturer over 400 °C er ledningsevnen i 

tørr oksygen høyere, og forskjellen blir større etter hvert som temperaturen øker. Dette 

indikerer at bidraget fra elektronhull til ledningsevnen blir av betydning over denne 

temperaturen. Dette støttes av resultatene til Bohn og Schober [47], som rapporterte at 

ledningsevnen til BZY hadde positiv    
-avhengighet i tørr, oksiderende atmosfære. Ved de 

høyeste temperaturene i O2 begynner kurvene å nærme seg hverandre igjen da 

konsentrasjonen av protoner går ned. I H2 er ledningsevnen i fuktig atmosfære høyere enn i 

tørr (direkte fra flaska,      i cella antas ≈ 50 ppm) over hele temperaturintervallet. Her må 

det bemerkes at    
er høyere i fuktig H2, men fordi totalledningsevnen ikke viser    

-

avhengighet i reduserende Figur 7.9, vil den observerte effekten i hovedsak kunne tilskrives 

endringen i     . Dermed kan det antas at oksygenvakanser hydratiseres og ledningsevnen 

domineres av protoner. Ved ~600 °C i reduserende atmosfære flater ledningsevnen ut. Dette 

indikerer at protonkonsentrasjonen går ned, siden hydratiseringsreaksjonen er eksoterm. 

Bøyningen i ledningsevnekurven ved temperaturer under 200 °C kan begrunnes med at 10 

kHz-punktet ikke lenger representerer totalledningsevnen, men bulkledningsevnen. 

Aktiveringsenergiene i de ulike atmosfærene er presentert i Tabell 7.2. Disse er 

sammenlignbare verdier rapportert i litteraturen. 

 

Tabell 7.2: Aktiveringsenergier for totalledningsevnen til BZYN. 

Fuktig O2 Tørr O2 Fuktig H2 Tørr H2 

50 (300 – 500 °) 75 (300 – 600 °) 55 (250 – 350 °) 33 (250 – 400 °) 
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Figur 7.6: Ledningsevnen til BZYN ved 10 kHz som funksjon av invers temperatur i fuktig og tørr oksygen- og 

hydrogenatmosfære. 

 

De samme trendene i ledningsevnen til BZYN observeres også for BZYS (Figur 7.7). 

Ledningsevnen i tørr oksygen blir høyere enn i våt oksygen ved temperaturer over 410 °C. 

Sammenlignet med BZYN, er forskjellen i ledningsevnen til BZYS i tørr og fuktig atmosfære 

noe mindre, spesielt ved høyere temperaturer. Dette gjelder både i O2 og H2. Grunnen til 

denne forskjellen er sannsynligvis at ledningsevnen ved 10 kHz for BZYN også inkluderer 

elektrodebidraget, som nevnt tidligere. Ettersom elektrodemotstanden kan ha en annen 

vanndampavhengighet enn totalledningsevnen, vil dette forklare den observerte forskjellen. 

Aktiveringsenergiene for BZYS er presentert i Tabell 7.3. 

 

Tabell 7.3: Aktiveringsenergier for BZYS i ulike atmosfærer. 

Fuktig O2  Tørr O2 Fuktig H2 Tørr H2 

98 (600 – 800 °) 98 (30 – 800 °) 59 (400 – 550 °) 46 (300 – 500 °) 

80 (350 – 500 °) 53 (200 – 300 °)   
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Figur 7.7: Ledningsevnen til BZYS ved 10 kHz som funksjon av invers temperatur i fuktig og tørr oksygen- og 

hydrogenatmosfære. 

 

I Figur 7.8 vises temperaturavhengigheten til totalledningsevnen (summen for bulk og 

korngrenser) fra dekonvolutering av impedanssveip ved likevekt, sammenlignet med 

totalledningsevnen ved 10 kHz, for BZYN og BZYS i fuktig H2. Ettersom ledningsevnen for 

punktene målt ved likevekt overlapper med 10 kHz-kurven, konkluderes det med at materialet 

er i likevekt over 300 °C ved en avkjølingshastigheten på 12 °C/time. For BZYN er den totale 

ledningsevnen fra dekonvoluttering noe høyere enn ledningsevnen ved 10 kHz ved 

temperaturer over 400 °C. Dette skyldes, som nevnt tidligere, elektrodebidraget til 

totalledningsevnen ved 10 kHz. 
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Figur 7.8: Totalledningsevnen til BZYS (venstre) og BZYN (høyre) ved 10 kHz sammenlignet med totalledningsevnen 

fra dekonvoluttering av impedanssveip som funksjon av invers temperatur i fuktig hydrogen. 

 

For å undersøke om den målte ledningsevnen hadde elektronisk bidrag, ble det gjort isoterme 

ledningsevnemålinger som funksjon av    
 (           atm) ved 800 og 600 °C. Figur 7.9 

viser at totalledningsevnen for både BZYS og BZYN i reduserende atmosfære er uavhengig 

av    
. Dette tyder på at kun ioniske ladningsbærere transporteres. Fra figuren ser vi at 

ledningsevnen for BZYN er tilnærmet like ved 800 og 600 °C. Dette stemmer med 

temperaturavhengighetene som viser liten endring i ledningsevnen ved disse temperaturene i 

reduserende atmosfære(Figur 7.6). 

I oksiderende atmosfærer viser begge prøvene økende ledningsevne med økende    
ved 800 

°C. Dette tyder på at elektronhull dominerer ledningsevnen. Ved 600 °C er økningen i 

ledningsevne med økende    
for BZYN litt lavere, noe som indikerer at bidraget fra 

elektronhull blir mindre med minkende temperatur. I motsetning til dette fant Bohn og 

Schober [47] at ledningsevnen var uavhengig av    
 opptil 700 °C. Videre viser Figur 7.6 at 

ledningsevnen til BZYS synker med økende    
ved 600 °C. Dette tyder på transport av 

elektroner, noe som er lite sannsynlig for et akseptordopet materiale som BZY. Derfor antas 

det at disse punktene er feil. 
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Figur 7.9: Ledningsevne som funksjon av    
 ved ulike temperaturer, for prøvene BZYS og BZYN. 

 

Økningen i ledningsevne ved 800 °C er tilnærmet proporsjonal med    

  ⁄
, som tilsvarer den 

utledede avhengigheten for elektronhull der dopanten blir kompensert av ioniske defekter (se 

Figur 2.1). Grunnen til at elektronhullene dominerer ledningsevnen selv om konsentrasjonen 

er lav, skyldes den høye mobiliteten til disse. Dermed kan det konkluderes med at den 

forenklede elektronøytraliteten er: 

     
        

       
 
  7.1 

 

For å undersøke    
-avhengigheten til bulk- og korngrenseledningsevne ble 

ledningsevnemålinger gjort ved lavere temperaturer. For å få best mulig reproduserbarhet ble 

framgangsmåten til Kjølseth et al. (ref.), hvor temperaturen ble senket til 300 °C (eller lavere) 

etter at likevakt var oppnådd ved 700 °C, benyttet. I denne oppgaven ble temperaturen senket 

til 100 °C, for deretter å økes med 50 °C inntil temperaturen var 300 – 400 °C. Ved hver 

temperatur ble ventet i 15 – 30 min. før det ble tatt et impedanssveip.    
-avhengigheten til 

totalledningsevnen ved 300 °C er vist i Figur 7.10. Figur 7.10Figuren viser at ledningsevnen 

kan betraktes som uavhengig i reduserende atmosfærer, i motsetning til Kjølseth et al. Som 

rapporterte at ledningsevnen økte med minkende    
. I oksiderende atmosfærer derimot viser 
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BZYS og BZYP noe økende ledningsevne med økende    
, mens ledningsevnen til BZYN er 

   
-uavhengig. En ting å legge merke til er at ledningsevnen til alle prøvene er lavere i 

oksiderende enn i reduserende atmosfærer. Ettersom også ledningsevnen til BZYS går ned, 

kan ikke dette forklares med at nanopartikler av metaller fører til høyere ledningsevne i 

reduserende atmosfære, og at ledningsevnen går ned i oksiderende atmosfærer pga. at 

partiklene blir løst i strukturen. 
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Figur 7.10:    
-avhengigheten til totalledningsevnen for BZYS, BZYN og BZYP ved 300 °C.  

 

Videre ble ledningsevnen som funksjon av      målt ved ulike temperaturer ved likevekt. I 

reduserende atmosfære øker ledningsevnen for alle prøvene med økende      . Ved høyere 

temperaturer er det logaritmiske stigningstallet på ~1/2. Igjen indikerer dette at vi har en 

defektsituasjon som den vist i Figur 2.1, der akseptordopanten blir kompensert av 

oksygenvakanser, mens protoner er en minoritetsdefekt, der konsentrasjonen øker med 1/2 

(logaritmisk). En annen mulighet kunne vært at protoner kompenserer dopanten og at den 

observerte økningen i ledningsevne skyldes økt konsentrasjon av elektroner. Med siden 

ledningsevnen til prøvene ikke viser    
-avhengighet i reduserende betingelser, er dette 

usannsynlig. I oksiderende atmosfærer derimot, synker ledningsevnen med økende     , både 

ved 400 og 500 °C. Dette indikerer at ledningsevnen er dominert av elektronhull i tørr, 

oksiderende atmosfære, og at dopanten er kompensert av protoner i ved oksiderende 

betingelser. 
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Figur 7.11: Ledningsevne som funksjon av vanndamp i reduserende og oksiderende atmosfærer målt ved ulike 

temperaturer.  

 

7.2.2 Bulkledningsevne 

Også bulkledningsevnen ble målt ved ulike atmosfærer og temperaturer. I Figur 7.12 er 

bulkledningsevnen til BZYS og BZYN i fuktig hydrogen plottet sammen med 

totalledningsevnen for sammenligning. Ved temperaturer over 300 °C er ledningsevnen for 

begge prøvene lik, mens den er høyere for BZYN ved lavere temperaturer. 

Aktiveringsenergiene ved temperaturer under 400 °C er 40 kJ/mol for både BZYS og BZYN. 

Aktiveringsenergiene i temperaturintervallet 150 – 350 °C for BZYN, BZYS og BZYP er 

bestemt hhv. 46, 45 og 34 kJ/mol. Disse er sammenlignbare med 45 kJ/mol rapportert av 

Kjølseth et al. og 45 kJ/mol rapportert i [22, 45, 47]. Imidlertid er aktiveringsenergien for 

BZYP lav sammenlignet med de andre prøvene og litteraturverdier.  

Ved lave temperaturer (100 -200 °C) ble bulkkapasitansen til BZYS og BZYN bestemt til 2,5 

– 3,5 pF/cm, som tilsvarer en dielektrisitetskonstant på 30 – 40. Da bulkhalvsirkelen for 

BZYP ikke ble observert, kunne ikke bulkkapasitansen for denne prøven bestemmes. I 

litteraturen varierer den rapporterte dielektrisitetskonstanten mellom 46 og 150 [3, 45, 48].  I 
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resten av oppgaven brukes en kapasitans på 3 pF/cm for bulk når spesifikk 

korngrenseledningsevne skal beregnes vha. mursteinmodellen. 
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Figur 7.12: Bulkledningsevne til BZYS (venstre) og BZYN (høyre) som funksjon av temperatur i fuktig hydrogen, 

plottet sammen med totalledningsevnen for sammenligning. 

 

I Figur 7.13 er bulk ved 300 °C plottet mot    
 i et logaritmisk plott. For BZYN er 

ledningsevnen uavhengig av    
 (selv om den er noe lavere i oksiderende atmosfære), noe 

som støttes av resultatene til Kjølseth et al. [3]. For BZYS og BZYP derimot øker 

ledningsevnen med økende    
 i reduserende atmosfære, mens i oksiderende atmosfære 

synker ledningsevnen med økende    
. Grunnet denne motsetningen, er det knyttet stor 

usikkerhet til disse dataene. Imidlertid er ledningsevnen sammenlignbar med det Kjølseth et 

al. og andre [3, 37, 46] har rapportert.  
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Figur 7.13: Bulkledningsevne til de ulike prøvene som funksjon av    
 ved 300 °C i fuktig atmosfære. 

 

Bulkledningsevnen som funksjon av      er presentert i Figur 7.14. Ved er 500 °C 

ledningsevnen til BZYS og BZYN veldig like, mens ledningsevnen til BZYP er 1 

størrelsesorden lavere. Ledningsevnen til alle prøvene er relativt uavhengig av     , selv om 

ledningsevnen for BZYN øker litt. Dette kan, som tidligere nevnt skyldes usikkerhet ved 

dekonvolutering. I oksiderende atmosfære synker ledningsevnen til BZYS med økende      

ved 500 °C. Derimot er ledningsevnen ved 400 °C uavhengig av     , noe som tyder på at 

ledningsevnen til elektronhull ikke lenger er av betydning ved temperaturer under 400 °C. Det 

observeres også en markant endring i ledningsevnen til BZYP når atmosfæren endres fra 

reduserende til oksiderende. Ledningsevnen øker fra 5∙10
-5

 S/cm i reduserende atmosfære ved 

500 °C til 1,0∙10
-4

 S/cm ved 400 °C i oksiderende atmosfære. Dette kan muligens være 

forårsaket av eventuell dannelse av platinananopartikler i den reduserte prøven. Den samme 

trenden observeres i    
-avhengigheten i Figur 7.13, selv om økningen der er noe lavere. 

Videre er ledningsevnen til BZYP i oksiderende atmosfære høyere enn ledningsevnen til 

BZYS. 
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Figur 7.14: Bulkledningsevne som funksjon av      ved ulike temperaturer i oksiderende og reduserende atmosfære.  

 

7.2.3 Korngrenseladningsevne 

Korngrenseledningsevnen (ikke spesifikk) til BZYN og BZYS er vist i Figur 7.15, sammen 

med totalledningsevnen ved 10 kHz. For BZYS er totalledningsevnen dominert av 

korngrenser. Ved temperaturer over 700 °C derimot, domineres den totale ledningsevnen av 

bulk. For BZYN skjer denne overgangen ved 400 °C. 
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Figur 7.15: Total korngrenseledningsevne til BZYS (venstre) og BZYN (høyre) som funksjon av temperatur i fuktig 

hydrogen, plottet sammen med total- og bulkledningsevnen for sammenligning. 

 

Spesifikk korngrenseledningsevne ble beregnet ved mursteinmodellen utfra 

korngrenseledningsevne (ledningsevnen til halvsirkel 2 i et impedanssveip) og kapasitansene 

til bulk og korngrenser (lign. 2.51). Korngrensekapasitansene til BZYS, BZYN og BZYP var 

hhv. 2,0∙10
-10

, 1,2∙10
-10

 og 6,1∙10
-12

 F/cm. Variasjonen i disse verdiene i temperaturintervallet 

100 – 400 °C var liten. Korngrensekapasitansen til BZYP er av omtrent samme størrelse som 

for bulk (som er 3,0∙10
-12

), noe som må vurderes forsiktig da to elementer med samme 

kapasitans ikke vil gi to ulike halvsirkler. En mulighet er dersom kontaktområdet mellom 

kornene i prøven er svært liten, vil man observere to halvsirkler med omtrent samme 

kapasitans, men ulik motstand. Imidlertid ville aktiveringsenergien som korresponderer til de 

to bidragene være like, da også halvsirkel 2 vil representere bulk (altså måles det på bulk, men 

motstanden blir stor pga. lite areal). Ettersom aktiveringsenergiene for de to halvsirklene for 

BZYP var ulike, i tillegg til SEM-mikrografene som viser at det er god kontakt mellom 

kornene, konkluderes det med at den lave kapasitansen ikke skyldes lite kontaktområde 

mellom kornene i prøven. Den andre muligheten for å forklare den lave beregnede 

kapasitansen , er dersom de to elementene har svært forskjellig motstand, men samme 

dielektrisitetskonstant. I så fall vil det være mulig å observere to halvsirkler selv om 
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kapasitansene er like. De to bidragene kan være for årsaket av korngrenser og utfellinger av 

sekundære faser. Ettersom halvsirkel 2 er 2 størrelsesordener større enn halvsirkel 1, kan den 

observerte kapasitansen være forårsaket av utfelte nanopartikler. Imidlertid forventes det at 

nanopartiklene blir løst inn i strukturen i oksiderende atmosfære, og da burde kapasitansen bli 

høyere (omkring       F/cm), noe som ikke var tilfellet. En mulighet hadde vært dersom 

nanopartiklene ikke blir løst i strukturern igjen, når de først er dannet. Til tross for dette antas 

det i resten av oppgaven at korngrensekapasitansen er av størrelsen 10
-12

 F/cm.  

I Figur 7.16 er    plottet som funksjon av    
 ved 300 °C. Ved lavere    

, viser 

ledningsevnen for samtlige prøver ingen avhengighet. Ved høyere    
 viser både BZYS og 

BZYP økende ledningsevne med økende    
, noe som tyder på et lite bidrag fra elektronhull. 

På den annen side synker ledningsevnen for BZYN ettersom    
 øker. Dette kan tyde på at 

elektroner bidrar til ledningsevnen, noe som er lite sannsynlig ved mer oksiderende 

atmosfærer i hvert fall. Igjen presiseres det at det er større usikkerhet knyttet til 

dekonvoluttering av impedanssveipene for BZYN enn for BZYS og BZYP, og at den 

tilsynelatende observerte nedgangen i ledningsevne kan være innenfor usikkerheten ved 

dekonvoluttering. I motsetning til resultatene presentert her, har Kjølseth et al. rapportert at 

ledningsevnen øker med synkende    
 i reduserende atmosfærer, og uavhengig av    

 ved 

oksiderende atmosfærer.  

Aktiveringsenergiene til    i temperatur intervallet 150 – 350 °C for BZYN, BZYS og BZYP 

er hhv. 63, 79 og 62 kJ/mol. Disse er sammenlignbare med 81 kJ/mol rapportert av Kjølseth et 

al. [3] og 68 kJ/mol rapportert av Bohn og Schober [47]. 

Basert på bulk- og korngrenseledningsevne, ble Schottkey-barrierehøyden i fuktig oksygen 

beregnet til 0,43, 0,52 og 0,42 V for hhv. BZYN, BZYS og BZYP under antagelse om at 

protoner dominerer som ladningsbærer i både bulk og korngrenser. I fuktig hydrogen er den 

0,41, 0,53 og 0,39 V for hhv. BZYN, BZYS og BZYP10. Disse verdiene er sammenlignbare 

med det Kjøseth et al. og Duval et al. har rapportert (hhv. 0,51 og 0,46 eV). 

Den effektive korngrensetykkelsen,   , ble beregnet (vha. lign. 2.63) til 1,2, 1,4 og 1,2 nm for 

hhv. BZYN, BZYS og BZYP. Disse verdiene er lave sammenlignet det ~4 nm som 

rapporteres av Kjølseth et al. . 
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Figur 7.16: Spesifikk korngrenseledningsevne som funksjon av    
 ved 300 °C. 

 

I Figur 7.17 er vanndampavhengighetene (målt ved likevekt) til korngrenseledningsevnen 

presentert. I reduserende atmosfære viser ledningsevnen til BZYS relativt svak økning, mens 

for BZYN og BZYP er økningen større.  I oksiderende atmosfære synker ledningsevnen for 

BZYS og BZYP. 
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Figur 7.17: Spesifikk korngrenseledningsevne som funksjon av     . 

 

7.2.4 Isotopeffekt 

Det ble også foretatt en isotopskifte ved 400 °C i fuktig O2-gass. Korngrenseledningsevnen i 

BZYS ser ut til å være upåvirket av isotopskiftet, noe som tyder på at det er andre 

ladningsbærere enn protoner som transporteres i disse, se Tabell 7.4 og Tabell 7.5. Mest 

sannsynlig er det hull som dominerer korngrenseladningsevnen. Fra Figur 7.17 ser vi at 

ledningsevnen går ned med økende     , som er en annen indikasjon på at hull dominerer. 

For BZYP derimot, kan det observeres en markant endring i korngrenseladningsevnen (total 

korngrenseledningsevne). Likevel er endringen liten sammenlignet med endringen i 

bulkledningsevne. Dette tyder på at korngrenseledningsevnen i liten grad er protonisk, men 

den er likevel høyere enn for rent BZY. For BZYN var det ikke mulig å dekonvoluttere 

impedanssveipene. 

 

Tabell 7.4: Ledningsevne for halvsirkel 1 (hs1), halvsirkel 2 (hs2) og totalen i H2O- og D2O-fuktet oksygen ved 400 °C. 

                                                                         

BZYN   2.30E+02   4.12E+02 
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BZYS 1.81E+03 1.11E+04 1.29E+04 2.65E+03 1.13E+04 1.40E+04 

BZYP 1.44E+03 6.80E+03 8.24E+03 2.21E+03 8.22E+03 1.04E+04 

 

 

Tabell 7.5: Forholdet mellom ledningsevnen i H2O- og D2O-fuktet oksygen. 

                   ⁄                      ⁄                      ⁄  

BZYP 1.53 1.21 1.27 

BZYS 1.46 1.02 1.08 

BZYN   1.79 

 

7.3 Oppsummerende diskusjon 

 

Fra XRD er det observert at BZYN inneholder en sekundær fase av BaY2NiO3, samt en annen 

fase som ikke var mulig å indeksere. EDS-analyse i SEM viste at denne fasen inneholder 

platina, nikkel, barium og sannsynligvis zirkonium. TEM viste at prøven BZYN inneholder 

nanopartikler av blant annet BaY2NiO3. Det ble ikke observert nanopartikler av nikkelmetall. 

Prøver som inneholder platina metall består av to faser med ulike gitterkonstanter. 

Defektstrukturen til materialet ble bestemt fra den fulle elektronøytraliteten og 

Brouwerdiagrammene, samt målte trykk og temperatur avhengigheter. Fra    
 og      ble 

det konkludert med at den dominerende elektronøytraliteten er: 

    
        

       
 
  

Ved temperaturer over 400 °C, var ledningsevnen i tørr oksygen dominert av elektronhull. I 

fuktig atmosfære derimot var det protoner som dominerte totalledningsevnen. 

Ledningsevnekurven for bulk flatet ut ved 500 °C for BZYN og ved 600 °C for BZYS pga. 

tap av protoner. I reduserende atmosfære domineres ledningsevnen av protoner og 

oksygenvakanser i hhv. fuktig og tørr atmosfære.  

Mens bulkledningsevnen er tilnærmet upåvirket av nikkel, viser prøven med platina noe 

lavere ledningsevne i reduserende atmosfære sammenlignet med BZYS. Imidlertid er 

ledningsevnen for BZYP høyere ved enn for BZYS i oksiderende atmosfærer.  
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For prøvene med Pt og Ni var    markant høyere enn for den umodifiserte prøven. Imidlertid 

er korngrensekapasitansen funnet til å være av samme størrelse som bulk, noe som resulterte i 

høyere spesifikk korngrenseledningsevne sammenlignet med BZYS. Dersom 

korngrensekapasitansen ~10
-10

 F/cm, ville korngrenseledningsevnen vært tilnærmet lik den 

for BZYS. 

Ettersom forholdet mellom bulk- og korngrenseledningsevnen økte med økende     , 

indikerer dette at Schottkybarrierehøyden øker i fuktige betingelser grunnet hydratisering av 

korngrensekjernen, som beskrevet i litteraturen. 

Både nikkel og platina fører til økt spesifikk korngrenseledningsevne sammenlignet med 

umodifisert BZY. Om dette skyldes dannelse av nanopartikler er det usikkert da 

ledningsevnen også ved oksiderende atmosfærer er høyere.  

 

 

7.4 Videre arbeid 

 

Det ble målt at korngrenseledningsevnen var betydelig høyere for prøver som inne holdt Pt og 

Ni, derfor er det naturlig å undersøke (med EDS-analyse i TEM) om konsentrasjonen av 

platina og nikkel er høyere ved korngrensene, om den observerte økningen i ledningsevne 

skyldes akkumulering av dobbelt ladede, negative Pt, og Ni defekter som kompenserer 

ladningen til korngrensekjernen slik at SBH blir lavere. Eller om den økte ledningsevnen 

skyldes nanopartikler. 

For prøven som inneholdt platina var korngrensekapasitansen av samme størrelsesorden som 

for bulk. Derfor kan det tenkes å gjøre elektriske målinger på en tettere prøve med høyere 

renhet for å utelukke at den lave kapasitansen skyldes sekundære faser (annet en evt. Pt-

nanopartikler). 

I en av prøvene ble det funnet en sekundærfase som ikke var mulig å identifisere. Derfor kan 

det tenkes å syntetisere denne fase og undersøke om det kan være et hittil ukjent materiale. I 

så fall kan materialet bli karakterisert med ulike metoder, blant annet med elektriske og andre 

funksjonelle egenskaper. 
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8 Konklusjon 

 

På bakgrunn av resultatene i denne oppgaven kan det konkluderes med at ledningsevnen er 

dominert av protoner ved temperaturer under 600 °C under fuktige betingelser. Allerede ved 

600 °C gir elektronhull noe bidrag til ledningsevnen. Under tørre, oksiderende betingelser er 

ledningsevnen dominert av elektronhull ved temperaturer over 400 °C, mens 

oksygenvakanser dominerer ledningsevnen ved tørre, reduserende betingelser. 

I temperaturintervallet 150 – 350 °C, der konsentrasjonen av defekter kan antas låst inn, ble 

aktiveringsenergiene til ledningsevnen i bulk bestemt til 46, 34 og 45 kJ/mol for hhv. prøvene 

med hhv. Ni og Pt og umodifisert BaZrO3. Aktiveringsenergiene for korngrenseledningsevnen 

ble bestemt til hhv. 79, 63 og 62 kJ/mol.  

Basert på en romladningsmodell ble Schottkybarrierehøyden beregnet til 0,43, 0,42 og 0,52 V 

for hhv. prøven med Ni, Pt og den umodifiserte prøven av 10 mol-% Y-dopet BaZrO3. Basert 

på disse verdiene ble korngrensetykkelsen ble beregnet til hhv. 1,2, 1,2 og 1,4 nm.  

På bakgrunn av utførte elektriske målinger, ble det observer at både bulk- og 

korngrenseledningsevnen var høyere for prøver som inneholdt Ni og Pt. Det er uvisst om det 

kan skyldes utfellinger av metalliske nanopartikler eller om det skyldes at Ni og Pt virker som 

en dopant som forbedrer ledningsevnen til Y-dopet BaZrO3. Ettersom forholdet mellom bulk- 

og korngrenseledningsevnen økte med økende     , indikerer dette at 

Schottkybarrierehøyden øker i fuktige betingelser grunnet hydratisering av 

korngrensekjernen, som beskrevet i litteraturen.  

Basert på DFT ble aktiveringsenergien for protoner/hydridioner fra et oksidion til 

platinametall beregnet til og fra metallet til oksidionet, beregnet til hhv. 0,15 og 0,45 eV. 

  



108 

 

 

 

 

 

  



109 

 

Referanser 

 

1. Administration, U.S.E.I., International Energy Outlook 2011; World energy demand and 

economic outlook. 2011. 

2. Liu, w., Yttrium-doped barium zirconate as a most promising proton conductor for SOFCs. 

SciTopics, 2010. 

3. Kjølseth, C., et al., Space–charge theory applied to the grain boundary impedance of proton 

conducting BaZr0.9Y0.1O3. Solid State Ionics, 2010. 181(5–7): p. 268-275. 

4. Kasamatsu, S., T. Tada, and S. Watanabe, Parallel-sheets model analysis of space charge layer 

formation at metal/ionic conductor interfaces. Solid State Ionics, 2012. 226: p. 62-70. 

5. Matsumoto, H., et al., Nanoprotonics in perovsikte-type oxides: Reversible changes in color 

and ion conductivity due to nanoionics phenomenon in platinum-containing perovskite oxide. 

Solid State Ionics, 2011. 182(1): p. 13-18. 

6. Matsumoto, H., et al., Effect of dispersion of nanosize platinum particles on electrical 

conduction properties of proton-conducting oxide SrZr0.9Y0.1O3-α. Electrochem. Solid-State 

Lett., 2007. 10(Copyright (C) 2012 American Chemical Society (ACS). All Rights Reserved.): p. 

P11-P13. 

7. Norby, T. Kofstad, P., Defects and transport in crystalline solids. . Compendium for the 

advanced level course; Defect Chemistry and reactions. 

8. Kröger, F.A. and H.J. Vink, Relations between the Concentrations of Imperfections in 

Crystalline Solids, in Solid State Physics, S. Frederick and T. David, Editors. 1956, Academic 

Press. p. 307-435. 

9. Haile, S.M., D.L. West, and J. Campbell, The role of microstructure and processing on the 

proton conducting properties of gadolinium-doped barium cerate. Journal of Materials 

Research, 1998. 13(6): p. 1576-1595. 

10. Bonanos, N., Transport properties and conduction mechanism in high-temperature protonic 

conductors. Solid State Ionics, 1992. 53–56, Part 2(0): p. 967-974. 

11. De Souza, R.A., The formation of equilibrium space-charge zones at grain boundaries in the 

perovskite oxide SrTiO3. Physical Chemistry Chemical Physics, 2009. 11(43): p. 9939-9969. 

12. Guo, X. and R. Waser, Space charge concept for acceptor-doped zirconia and ceria and 

experimental evidences. Solid State Ionics, 2004. 173(1–4): p. 63-67. 

13. Polfus, J.M., et al., Defect chemistry of a BaZrO 3 Σ3 (111) grain boundary by first principles 

calculations and space-charge theory. Physical Chemistry Chemical Physics, 2012. 14(35): p. 

12339-12346. 



110 

 

14. Kasamatsu, S., T. Tada, and S. Watanabe, Theoretical analysis of space charge layer formation 

at metal/ionic conductor interfaces. Solid State Ionics, 2011. 183(1): p. 20-25. 

15. Hadidi, K., Ph.D. avhandling. 2012. 

16. Nygård, I., Masteroppgave. 2012. 

17. Sholl, D.S., Steckel, J.A., Density function theory: Apractical introdiction. Wiley, 2009. 

18. Kohanoff, J., Gidopoulos, N.I. , Density Functional Theory: Basics, New Trends and 

Applications. Handbook of Molecular Physics and Quantum Chemistry, Volume 2, Part 5, 

Chapter 26, pp 532–568, 2003. 

19. Mithchell, R.H., Perovskites: Modern and ancient. Almaz Press Thunder Bay (Canada), 2002. 

20. Iwahara, H., et al., Protonic conduction in calcium, strontium and barium zirconates. Solid 

State Ionics, 1993. 61(1–3): p. 65-69. 

21. Kreuer, K.D., Proton-Conducting Oxides. 2003. p. 333-359. 

22. Kreuer, K.D., Aspects of the formation and mobility of protonic charge carriers and the 

stability of perovskite-type oxides. Solid State Ionics, 1999. 125(1–4): p. 285-302. 

23. Norby, T., et al., Hydrogen in oxides. Dalton Transactions, 2004. 0(19): p. 3012-3018. 

24. Norby, T. and Y. Larring, Concentration and transport of protons in oxides. Current Opinion in 

Solid State and Materials Science, 1997. 2(5): p. 593-599. 

25. Sata, N., et al., Site identification of protons in SrTiO3: Mechanism for large protonic 

conduction. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 1996. 54(22): p. 

15795-15799. 

26. Weber, G., S. Kapphan, and M. Wöhlecke, Spectroscopy of the O-H and O-D stretching 

vibrations in SrTiO3 under applied electric field and uniaxial stress. Physical Review B, 1986. 

34(12): p. 8406-8417. 

27. Hempelmann, R., et al., Muon diffusion and trapping in proton conducting oxides. Solid State 

Ionics, 1998. 107(3–4): p. 269-280. 

28. Münch, W., et al., A quantum molecular dynamics study of the cubic phase of BaTiO3 and 

BaZrO3. Solid State Ionics, 1997. 97(1-4): p. 39-44. 

29. Björketun, M.E., P.G. Sundell, and G. Wahnström, Structure and thermodynamic stability of 

hydrogen interstitials in BaZrO3 perovskite oxide from density functional calculations. Faraday 

Discussions, 2007. 134: p. 247-265. 

30. Sundell, P.G., M.E. Björketun, and G. Wahnström, Thermodynamics of doping and vacancy 

formation in BaZrO3 perovskite oxide from density functional calculations. Physical Review B - 

Condensed Matter and Materials Physics, 2006. 73(10). 

31. Bjørheim, T.S., et al., A combined conductivity and DFT study of protons in PbZrO3 and 

alkaline earth zirconate perovskites. Solid State Ionics, 2010. 181(3–4): p. 130-137. 



111 

 

32. Kreuer, K.D., et al., Proton conducting alkaline earth zirconates and titanates for high drain 

electrochemical applications. Solid State Ionics, 2001. 145(1–4): p. 295-306. 

33. Babilo, P. and S.M. Haile, Enhanced sintering of yttrium-doped barium zirconate by addition 

of ZnO. Journal of the American Ceramic Society, 2005. 88(9): p. 2362-2368. 

34. Ryu, K.H. and S.M. Haile, Chemical stability and proton conductivity of doped BaCeO3–

BaZrO3 solid solutions. Solid State Ionics, 1999. 125(1–4): p. 355-367. 

35. Iguchi, F., et al., The relationship between chemical composition distributions and specific 

grain boundary conductivity in Y-doped BaZrO3 proton conductors. Solid State Ionics, 2009. 

180(6–8): p. 563-568. 

36. Schober, T. and H.G. Bohn, Water vapor solubility and electrochemical characterization of the 

high temperature proton conductor BaZr0.9Y0.1O2.95. Solid State Ionics, 2000. 127(3–4): p. 

351-360. 

37. Duval, S.B.C., et al., Electrical conductivity of the proton conductor BaZr0.9Y0.1O3−δ obtained 

by high temperature annealing. Solid State Ionics, 2007. 178(25–26): p. 1437-1441. 

38. Azad, A.K., et al., Structural origins of the differing grain conductivity values in BaZr 

0.9Y0.1O2.95 and indication of novel approach to counter defect association. Journal of 

Materials Chemistry, 2008. 18(29): p. 3414-3418. 

39. Bilić, A. and J.D. Gale, Ground state structure of BaZrO3: A comparative first-principles study. 

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 2009. 79(17). 

40. Bennett, J.W., I. Grinberg, and A.M. Rappe, Effect of symmetry lowering on the dielectric 

response of BaZrO3. Physical Review B, 2006. 73(18): p. 180102. 

41. Bjørheim, T.S., Ph.D. avhandling. 2012. 

42. Yamazaki, Y., P. Babilo, and S.M. Haile, Defect chemistry of yttrium-doped barium zirconate: A 

thermodynamic analysis of water uptake. Chemistry of Materials, 2008. 20(20): p. 6352-

6357. 

43. Kjølseth, C., et al., Determination of the enthalpy of hydration of oxygen vacancies in Y-doped 

BaZrO3 and BaCeO3 by TG-DSC. Solid State Ionics, 2010. 181(39–40): p. 1740-1745. 

44. Slade, R.C.T., S.D. Flint, and N. Singh, Investigation of protonic conduction in Yb- and Y-doped 

barium zirconates. Solid State Ionics, 1995. 82(3–4): p. 135-141. 

45. Babilo, P., T. Uda, and S.M. Haile, Processing of yttrium-doped barium zirconate for high 

proton conductivity. Journal of Materials Research, 2007. 22(5): p. 1322-1330. 

46. Duval, S.B.C., et al., Characterisation of BaZr0.9Y0.1O3-δ prepared by three different 

synthesis methods: Study of the sinterability and the conductivity. Fuel Cells, 2009. 9(5): p. 

613-621. 



112 

 

47. Bohn, H.G. and T. Schober, Electrical conductivity of the high-temperature proton conductor 

BaZr0.9Y0.1O2.95. Journal of the American Ceramic Society, 2000. 83(4): p. 768-772. 

48. Yamazaki, Y., R. Hernandez-Sanchez, and S.M. Haile, High total proton conductivity in large-

grained yttrium-doped barium zirconate. Chemistry of Materials, 2009. 21(13): p. 2755-2762. 

49. Yamazaki, Y., C.K. Yang, and S.M. Haile, Unraveling the defect chemistry and proton uptake of 

yttrium-doped barium zirconate. Scripta Materialia, 2011. 65(2): p. 102-107. 

50. Guo, X., W. Sigle, and J. Maier, Blocking grain boundaries in yttria-doped and undoped ceria 

ceramics of high purity. Journal of the American Ceramic Society, 2003. 86(1): p. 77-87. 

51. Park, H.J., et al., Interfacial protonic conduction in ceramics. Journal of the European Ceramic 

Society, 2009. 29(12): p. 2429-2437. 

52. Guo, X. and R. Waser, Electrical properties of the grain boundaries of oxygen ion conductors: 

Acceptor-doped zirconia and ceria. Progress in Materials Science, 2006. 51(2): p. 151-210. 

53. Iguchi, F., et al., Microstructures and grain boundary conductivity of BaZr1−xYxO3 

(x&#xa0;=&#xa0;0.05, 0.10, 0.15) ceramics. Solid State Ionics, 2007. 178(7–10): p. 691-695. 

54. Shirpour, M., R. Merkle, and J. Maier, Space charge depletion in grain boundaries of BaZrO 3 

proton conductors. Solid State Ionics, 2012. 225: p. 304-307. 

55. Matsumoto, H., et al., Nanoionics phenomenon in proton-conducting oxide: Effect of 

dispersion of nanosize platinum particles on electrical conduction properties. Science and 

Technology of Advanced Materials, 2007. 8(6): p. 531-535. 

56. Tong, J., et al., Electrical conductivities of nano ionic composite based on yttrium-doped 

barium zirconate and palladium metal. Solid State Ionics, 2012. 211: p. 26-33. 

57. Norby, T. and P. Kofstad, ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND DEFECT STRUCTURE OF Y//2O//3 

AS A FUNCTION OF WATER VAPOR PRESSURE. Journal of the American Ceramic Society, 

1984. 67(12): p. 786-792. 

58. Payne, M.C., et al., Iterative minimization techniques for ab initio total-energy calculations: 

Molecular dynamics and conjugate gradients. Reviews of Modern Physics, 1992. 64(4): p. 

1045-1097. 

59. http://theory.cm.utexas.edu/vasp/. 

60. Nieminen, R.M., Theory of Defects in Semiconductors, bind 104, kapittel Supercell Methods 

for Defect Calculations, side 29-68. Spring Berlin/ Heidelberg, 2007. 

61. Kuwabara, A. and I. Tanaka, First principles calculation of defect formation energies in Sr- and 

Mg-doped LaGaO3. Journal of Physical Chemistry B, 2004. 108(26): p. 9168-9172. 

62. Mattila, T. and A. Zunger, Deep electronic gap levels induced by isovalent P and As impurities 

in GaN. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 1998. 58(3): p. 1367-

1373. 



113 

 

63. Kohan, A.F., et al., First-principles study of native point defects in ZnO. Physical Review B - 

Condensed Matter and Materials Physics, 2000. 61(22): p. 15019-15027. 

64. Zhang, S.B., et al., Defect physics of the CuInSe2 chalcopyrite semiconductor. Physical Review 

B - Condensed Matter and Materials Physics, 1998. 57(16): p. 9642-9656. 

65. Bjørheim, T.S., Masteroppgave. 2008. 

66. Schober, T., F. Krug, and W. Schilling, Criteria for the application of high temperature proton 

conductors in SOFCs. Solid State Ionics, 1997. 97(1-4): p. 369-373. 

67. Levin, I., et al., Phase equilibria, crystal structures, and dielectric anomaly in the BaZrO3–

CaZrO3 system. Journal of Solid State Chemistry, 2003. 175(2): p. 170-181. 

 


