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SAMMENDRAG 

 
Brenselceller er en viktig del av en fremtidig energimodell. Protonledende keramer kan være 

effektive ved temperaturer mellom 400 og 700 oC. Et elektrolytisk materiale det forskes mye 

på er yttriumdopet bariumzirkonat, kalt BZY. Dette materialet har høy bulkledningsevne, men 

resistive korngrenser. I nyere tid finnes forskning som sier at protoner trappes i materialet som 

en assosiasjondefekt med akseptor. Akseptorene Y, Gd og Sc undersøkes for trapping i 

bariumzirkonat. 3 15 mol% dopede prøver (BZY15, BZGd15 og BZSc15) lages og 

karakteriseres med XRD, SEM, TG og impedansspektroskopi. Ledningsevnemålinger utføres 

i temperaturintervallet 120-400 oC i våt oksygen. Verdier for bulkledningsevner anvendes i en 

diffusjonsmodell til å anslå assosiasjonsentalpi for trapping og aktiveringsenergien for fri 

protonbevegelse.  

 

For BZGd15 gir modellen en fri aktiveringsenergi på 16±9 kJ/mol og en  

assosiasjonsentalpi for trapping på -27±8 kJ/mol 

 

For BZSc15 gir modellen en fri aktiveringsenergi på 23±5 kJ/mol og en  

assosiasjonsentalpi for trapping på -34±4 kJ/mol 

 

BZY15 har usikre resultater, men ved å definere en aktiveringsenergi på 17 kJ/mol gis 

en assosiasjonsentalpi for trapping på -37±1 kJ/mol 
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1 INNLEDNING 
 

Dagens energiforbruk påvirker jorda som økosystem. Mange er enige i at klimaet endres i 

negativ retning, og at global oppvarming vil skape problemer i fremtiden. 

 

Et vanlig tema i dagens energidebatt er vår avhengighet av fossile energikilder. Disse 

energikildene gjør at vi pumper store mengder drivhusgasser ut i atmosfæren hvert eneste 

sekund. Energirike karbonforbindelser som jorden har skapt gjennom millioner av år slippes 

fri i løpet av noen mannsaldre. Denne kursen må skifte. 

 

Det er et stadig større fokus på alternative energimodeller som vil føre til en kraftig 

reduksjon i drivhussgasser. Solceller, vindkraft, vannkraft og andre "grønne" metoder bringes 

stadig frem i det offentlige ordskiftet. Det påpekes også at energibruken må ned. Samtidig kan 

man argumentere for at en del av løsningen er å effektivisere energibruken.  

 

Brenselceller kan være en viktig komponent i fremtidens "grønne" energimodell [1]. For det 

første kan de anvendes til å lagre energi, som for eksempel elektrolyserør i H2-produksjon. Ei 

solcelle produserer all sin energi mens det er sollys. Et velfungerende solcellesystem må være 

koordinert med andre metoder for energiproduksjon, slik at et overskudd av energi på dagtid 

ikke går tapt. Ei brenselcelle kan være et ledd i lagring av energi fra solen.  For det andre er 

brenselceller en effektiv måte å få igjen mest mulig av lagret energi. Dagens 

forbrenningsmetoder ved bruk av fossilt brensel gir en lav effekt pr. lagret energienhet. 

Elektrokjemisk konvertering av energi har derimot høy effekt ettersom det omdanner kjemisk 

energi direkte til strøm. 

 

Brenselceller minner litt om et batteri med en anode og katode med elektrolytt imellom, og 

hvor et kjemisk potensial mellom anode og katode konverteres til elektrisitet i en krets. I 

motsetning til et batteri er det et åpent system hvor brensel tilføres ene siden og restprodukt 

fjernes fra andre siden. Det finnes mange typer brenselceller i dag. Denne masteroppgaven 

omhandler et materiale tiltenkt ei såkalt keramisk protonledende brenselcelle (PCFC) [2]. De 

er en type fast-oksid-brenselceller (SOFC), men skiller seg fra de tradisjonelle ved at det er 

protoner som er ladningsbærere fremfor oksidioner. Dette muliggjør bruk ved lavere 

temperaturer (SOFC opererer gjerne over 800 oC). Relevante temperaturer for bruk av PCFC 
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er 400-700 oC [3].  I teorien er både brenselutnyttelse og driftstemperatur bedre i en PCFC, 

men det gjenstår fremdeles utfordringer før teknologien kan bli en kommersiell realitet. To 

områder ved PCFC som trenger utbedring er en kombinasjon av ledningsevne og stabilitet. 

 

Et protonledende elektrolyttmateriale som det forskes mye på er yttriumdopet 

bariumzirkonat. Dette materialet har høy stabilitet i omgivelser som vann og karbondioksid, 

god bulkledningsevne, men har lav ledningsevne i korngrensene, som reduserer total 

ledningsevne [4]. Ledningsevnen til et materiale styres av konsentrasjonen og mobiliteten til 

ladningsbærere. For å øke konsentrasjonen protoner, som er ladningsbærer i PCFC, er det 

vanlig å tilsette en såkalt akseptor. Nyere forskning viser til at disse akseptorene muligens har 

en uønsket effekt i at de samtidig fanger protonene i strukturen, såkalt trapping [5]. Dette øker 

energien som kreves for å bevege protonene igjennom strukturen, som igjen reduserer 

ledningsevnen, og særlig ved de temperaturene man ønsker at en PCFC skal operere. 

Hovedmålet med denne oppgaven er å undersøke og forstå trapping i bariumzirkonat ved å 

studere effekter av forskjellige akseptorer på materialets ledningsevne. 

 

Elektronegativitet og ionisk radius anses som en viktige parametre for å vurdere om et 

grunnstoff egner seg som akseptor [4]. Man ønsker at akseptoren oppfører seg mest mulig som 

atomet det substituerer strukturelt, man samtidig at det gir en annen ladning til strukturen som 

åpner for høyere protonkonsentrasjoner. Mange grunnstoffer har blitt undersøkt som akseptor 

i bariumzirkonat [6], men ingen har systematisk påvist trapping. I denne oppgaven falt valget 

på å undersøke yttrium, gadolinium og scandium som 15 mol% akseptordopant i 

bariumzirkonat. Yttrium ble valgt ettersom det er den mest anvendte akseptoren i 

bariumzirkonat og derfor gir godt sammenligningsgrunnlag. Gadolinium ble valgt ettersom et 

nært beslektet material til bariumzirkonat med lovende egenskaper, bariumcerat [2], fungerer 

best med denne dopanten. Scandium ble valgt ettersom det ligger rett over yttrium i det 

periodiske systemet, og fordi dens ioniske radius er nærest zirkonium av vurderte akseptorer 

(72 pm for Zr, 75 pm for Sc [7]). Totalt, vil et studie som omfatter disse tre dopantene kunne 

gi verdifull innsikt om hvordan trapping fungerer i bariumzirkonat, og hvordan den avhenger 

av forskjellige materialparametre. 
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2 TEORI  
 

 

2.1 DEFEKTKJEMI 
 

Hovedreferanse i delkapittel 2.1 er Defects and Transport in Crystalline Solids av Per 

Kofstad og Truls Norby [8]. 

 

Defektkjemien tar for seg uregelmessigheter i en krystallstruktur. En krystallstruktur kan 

deles inn i et sett gitterposisjoner med bestemte atomer på bestemte posisjoner. I en perfekt 

krystallstruktur er alle gitterposisjoner okkupert og alle enkeltatomer på sin tiltenkte plass. 

Defektkjemien styres av termodynamikkens lover. Defekter øker entropien i et system og alle 

temperaturer over 0 K tvinger frem defekter i forhold til en perfekt krystallstruktur. 

 

Når defekter oppstår så kan disse ha en reell ladning som er annerledes enn i den perfekte 

strukturen. Forskjellen i ladning fra det perfekte kalles effektiv ladning. Hvis man fjerner et 

atom med ladning +2 i en perfekt krystallstruktur, så vil man få en tomplass, en såkalt vakans, 

med 0 reell ladning, og dette vil da representere -2 effektiv ladning i forhold til den perfekte 

strukturen.  

 

Defekter kommer i mange former og kan være alt fra nulldimensjonale punktdefekter, 

endimensjonale radforskyvninger, todimensjonale overflatedefekter til tredimensjonale 

overordnede strukturendringer som f.eks. et kluster med fremmedatomer. Denne oppgaven 

omhandler nulldimensjonale punktdefekter. Slike defekter kan beskrives som vakanser, 

interstitielle atomer og substituerte atomer. Frie elektroner og elektronhull behandles også som 

defekter. Endringer i en krystallstruktur kan beskrives med forskjellige defektligninger og 

likevekter. Ved å beskrive defekters likevekter og konsentrasjoner under gitte betingelser, så 

kan man forstå krystallstrukturens oppførsel og egenskaper.  
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2.1.1 KRÖGER-VINK-NOTASJON  
 

Defektkjemiske reaksjoner beskrives med Kröger-Vink-notasjon. Denne notasjonen 

beskriver på enkelt vis konkrete spesier, deres plassering og ladning i en krystall. Et Kröger-

Vink-symbol har tre komponenter, et hovedsymbol etterfulgt av et subskript og et superskript. 

Hovedsymbolet viser til et konkret spesie, som for eksempel et atom, molekyl, vakans, elektron 

eller elektronhull. Subskriptet indikerer på hvilken plass i krystallen dette spesiet befinner seg. 

Superskriptet viser til elektrisk ladning. 

 

OHO
⦁  

 

(2.1)  

Kröger-Vink-symbolet (2.1) viser en OH-gruppe plassert på en oksygenplass med en 

effektiv ladning på +1. Man kan velge å angi enten effektiv eller reell ladning, men aldri begge 

deler i samme reaksjon. Reelle ladninger angis som ved andre kjemiske symboler, dvs. med + 

eller -. Ved effektive ladninger byttes + ut med ⦁ og - med '. Nøytral effektiv ladning beskrives 

med x. Det finnes også symboler for å beskrive vakanser og interstitielle posisjoner. 

 

vi
x 

 

(2.2)  

Symbolet (2.2) beskriver en vakans på interstitiell posisjon med ingen effektiv ladning.  

 

Ved beskrivelse av frie elektroner og elektronhull kan man unnlate å oppgi posisjon ettersom 

disse anses å være delokaliserte i strukturens ledningsbånd eller valensbånd. 

 

 

2.1.2 TRE VIKTIGE REGLER  
 

Alle defektkjemireaksjoner må overholde tre viktige regler: 

 

Regel 1: Uendret masse 

Den totale mengden spesifikke atomer må være identisk på begge sider av likhetstegnet. 

Elektroner er unndratt denne regelen grunnet neglisjerbar masse. 
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Regel 2: Uendret ladning 

Den totale mengden ladning må være lik på begge sider. Ladningen trenger ikke å være 

nøytral. 

 

Regel 3: Uendret støkiometri 

Begge sider av likhetstegnet må ha de samme posisjonene med et par unntak. Man kan legge 

til eller trekke fra hele støkiometriske sett med posisjoner i henhold til den ideelle 

krystallstrukturen. Hvis den perfekte strukturen eksempelvis inneholder en A- og to B-

posisjoner, så kan man legge til eller trekke fra en A- og to B-posisjoner samlet. Interstitielle 

posisjoner kan fritt defineres ettersom de ikke er en vanlig del av krystallstrukturen. Frie 

elektroner og elektronhull er også unndratt regelen. Det opprinnelige antallet posisjoner trenger 

ikke å følge den ideelle strukturen. 

 

 

2.1.3 INTRINSISKE &  EKSTRINSISKE DEFEKTER 
 

Defekter i en krystallstruktur kan plasseres i to kategorier:  

 

Intrinsiske defekter oppstår i et system uten endring av masse i systemet. Det reflekterer 

materialets evne til å danne entropi uten å endre på atomer i systemet. Et eksempel vil være 

dannelsen av Schottky-defekter i TiO2: 

TiTi
x + 2OO

x =  TiTi
x + 2OO

x + vTi
4′ + 2vO

⦁⦁ (2.3)  

Et annet eksempel er dannelsen av Frenkel-defekter i AgI: 

AgAg
x =  Agi

⦁ +  vAg
′  (2.4)  

Frie elektroner og elektronhull er også intrinsiske defekter. 

 

Ekstrinsiske defekter danner en endring av masse i systemet. Det reflekterer materialets 

evne til å danne entropi med sine omgivelser. Et eksempel er dannelsen av ikke-støkiometri i 

materialet: 

 

OO
x =  vO

⦁⦁ + 2e′ +  
1

2
O2(g) 

(2.5)  



OLAV THORSEN 

7 

 

 

Formelen fjerner oksygen fra krystallstrukturen og danner på denne måten ikke-støkiometri 

i forhold til en perfekt struktur. 

 

Mange metalloksider har en grad av ikke-støkiometri i sin naturlige struktur ved mange 

betingelser. Med dette begrepet menes at forholdet mellom metall- og oksygen-atomer ikke er 

nøyaktig i henhold til den perfekte strukturen. F.eks. kan metalloksidet være oksygenfattig, 

som betyr at oksygenvakanser finnes naturlig i større grad enn andre Schottky-defekter. Dette 

legger grunnlag for økt ekstrinsisk defektaktivitet i kontakt med oksygen, som 𝑝𝑂2
-avhengighet 

i reaksjon (2.5). 

 

 

2.1.4 DOPING  
 

En viktig indusert defekt er doping. Ved doping så substitueres et atom i en krystallstruktur 

med et fremmedatom. Dette fremmedatomet har så like egenskaper som atomet det substituerer 

at den ideelle strukturen forblir mest mulig uendret, men samtidig har atomet endrede 

egenskaper. Atomer med en annen effektiv ladning vil tvinge frem andre ladede defekter for å 

oppnå elektronøytralitet. Disse defektene kan være vakanser, interstitielle atomer, elektronhull, 

frie elektroner eller inkorporeringen av andre fremmedatomer. Dette samspillet gir endrede 

elektroniske og/eller ioniske egenskaper i materialet. Gitt overdoping av et material vil 

materialet kunne endre seg drastisk og tilstrebe en ny type ideell struktur. Doping beskrives 

ofte som en prosentvis substitusjon av et spesifikt spesie. 

 

Doping kan deles inn i to kategorier: akseptordoping og donordoping. En akseptor vil 

trekke til seg et ekstra elektron fra krystallstrukturen, og en donor vil gi fra seg et ekstra elektron 

til krystallstrukturen.  

 

Å innføre et høyere valent kation i et metalloksid, M2O3, gir donordoping: 

 

2MℎO2(s) =  2MℎM
⦁ + 3OO

x +  Oi
′′ 

eller 

(2.6)  
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2MℎO2(s) =  2MℎM
⦁ + 3OO

x + 2e′ +
1

2
O2(g) 

 

Å innføre et lavere valent kation i et metalloksid, M2O3, gir akseptordoping: 

 

2M𝑙O(s) =  2M𝑙M
′ + 2OO

x +  vO
⦁⦁ 

eller 

2M𝑙O(s) +
1

2
O2(g)  =  2M𝑙M

′ + 3OO
x +  2h⦁ 

 

(2.7)  

Dopingen kompenseres ved å danne andre ladede defekter, som f.eks. interstitielt oksygen 

eller frie elektroner i ligning (2.6), og oksygenvakanser eller elektronhull i ligning (2.7).  

 

 

2.1.5 DEFEKTER I AKSEPTORDOPET BAZRO3  
 

Bariumzirkonat er et polykrystallinsk keram som har blitt undersøkt grunnet sin påviste 

protonledningsevne. Det innehar en perovskitt-struktur, ABO3 , med barium på A-plass og 

zirkonium på B-plass. Akseptordopingen av bariumzirkonat involverer innførsel av et lavere 

valent kation på Zr-plass i strukturen: 

 

Aks2O3 + 2BaO = 2AksZr
′ + 2BaBa

x + 5OO
x +  vO

⦁⦁ 

 

(2.8)  

Et system vil alltid nøytralisere ladning. Positive oksygenvakanser skaper ikke-støkiometri 

i bariumzirkonat, og balanserer under tørre betingelser inkorporeringen av dopanten:  

 

[𝐴𝑘𝑠𝑍𝑟
′ ] ~ 2[𝑣𝑂

⦁⦁] 

 

(2.9)  

Bariumzirkonat brukes som en protonleder. Protonene fungerer som donordefekter i 

strukturen og påvirker også mengden oksygenvakanser gjennom reaksjonen: 

 

H2O(g) +  OO
x +  vO

⦁⦁ = 2OHO
⦁  

 

(2.10)  
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Intrinsiske defekter som frie elektroner og elektronhull, samt Schottky-defekter er alltid 

tilstedeværende i strukturen, men ofte av en ubetydelig mengde. 

 

Bariumzirkonat kan danne komplekse defekter, såkalte defektassosiasjoner. Et eksempel 

på dette er tilknytningen mellom et akseptoratom og et inkorporert proton: 

 

AksZr
′  +  OHO

⦁ = (AksZrOHO)x 

 

(2.11)  

Denne spesifikke assosiasjonsdefekten, gjerne kjent som trapping, vil bli utdypet i 

litteraturkapitlet. 

 

En komplett elektronøytralitet kan defineres ved å summere ladninger fra nevnte 

ekstrinsiske og intrinsiske prosesser: 

 

[𝐴𝑘𝑠𝑍𝑟
′ ] +  2[𝑣𝐵𝑎

′′ ] + 4[𝑣𝑍𝑟
4′

] + [𝑒′] = [𝑂𝐻𝑂
⦁ ] + 2[𝑣𝑂

⦁⦁] + [ℎ⦁] 

 

(2.12)  

Flere av disse konsentrasjonene er neglisjerbare under betingelser relevante for oppgaven. 

En forenklet elektronøytralitet er derfor: 

 

[𝐴𝑘𝑠𝑍𝑟
′ ] =  [𝑂𝐻𝑂

⦁ ] + 2[𝑣𝑂
⦁⦁] 

 

(2.13)  

 

2.1.6 MASSEVIRKNINGSLOVEN  
 

En viktig kjemisk relasjon i termodynamikken er Massevirkningsloven: 

 

𝐾 =  ∏ 𝑎𝑖
𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(2.14)  

Den sier at alle kjemiske reaksjoner har en likevektskonstant, 𝐾 . De forskjellige 

komponentene i reaksjonen har en aktivitet, 𝑎, og en støkiometri, 𝑣. Støkiometrien har positivt 

fortegn for produkter og negativt fortegn for reaktanter. Uavhengig av samspillet mellom 

forskjellige reaksjoner så forblir likevektskonstanten til den enkelte reaksjonen uforandret. 
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Kompliserte reaksjoner som inneholder mange enkeltreaksjoner kan multipliseres sammen til 

en ny likevektskonstant for den overordnede reaksjonen.  

 

Aktiviteten til en komponent under ideelle betingelser er lik konsentrasjonen til 

komponenten. Defekter oppfører seg ofte som under tilnærmet ideelle betingelser ved lavere 

konsentrasjoner. Spesiers konsentrasjon kan beskrives som en brøk av krystallstrukturen og 

forenkles deretter. Defektaktiviteter beskrives som brøk av totale gitterposisjoner. Her er et 

eksempel på et likevektsuttrykk til en tidligere beskrevet reaksjon (2.5): 

 

𝐾 =
𝑎vO

⦁⦁ 𝑎e′ 𝑎O2

𝑎OO
x

=

[𝑣𝑂
⦁⦁]

[𝑂]
(

[𝑒′]
Nc

)
2

(
𝑝𝑂2

𝑝𝑂2

0 )

1/2

[𝑂𝑂
𝑥]

[𝑂]

 

 

(2.15)  

Likevektsuttrykket viser dannelsen av en oksygenvakans sammen med to elektroner og ½ 

O2(g). (
𝑝𝑂2

𝑝𝑂2
0 ) er gassens aktivitet som partialtrykk i forhold til partialtrykket ved standardiserte 

betingelser. Partialtrykket er direkte proporsjonalt med aktiviteten til en ideell gass. 
[𝑣𝑂

⦁⦁]

[𝑂]
 er 

antall oksygenvakanser pr oksygenplass i krystallstrukturen. 
[𝑒′]

Nc
 viser til antall mobile 

elektroner delt på antall tilgjengelige båndtilstander i ledningsbåndet. Likevektsuttrykk kan 

ofte forenkles, f.eks. kan man anta at antall ledige båndtilstander til elektronene er tilnærmet 

konstant under en serie betingelser. Konstante elementer kan trekkes inn i en ny 

likevektskonstant: 

 

𝐾∗ =
[𝑣𝑂

⦁⦁][𝑒′]2𝑝𝑂2
1/2

[𝑂𝑂
𝑥]

 

 

(2.16)  

Her beskrives den samme reaksjonen, dvs. dannelsen av en oksygenvakans. 𝐾∗ er merket 

med * fordi den er endret i forhold til den rene likevektskonstanten for reaksjonen (2.15). Nc 

anses som tilnærmet konstant og er en del av 𝐾∗sammen med eventuelle andre konstanter. 

Begge likevektsuttrykkene følger den samme logaritmiske utviklingen under varierende 

betingelser, og i mange tilfeller er det endringer i verdier som gir kvalitativ informasjon. Gode 
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forenklede likevektsuttrykk er enklere å jobbe med, og i mange tilfeller er rene teoretiske 

likevektskonstanter ikke praktisk tilgjengelige.  

 

 

2.1.7 GIBBS,  VAN ‘T HOFF &  ARRHENIUS  
 

Gibbs energi er et viktig termodynamisk konsept. Det er den tilgjengelige frie energien som 

driver kjemiske reaksjoner. 

 

∆𝐺0 =  ∆𝐻0 − 𝑇∆𝑆0 = −𝑅𝑇 ln 𝐾  

 

(2.17)  

Formelen beskriver sammenhengen mellom endringen i Gibbs energi ∆𝐺0, entalpi ∆𝐻0, og 

entropi ∆𝑆0 ved standardbetingelser. 𝑇 er temperatur og 𝑅 er den molare gasskonstanten. Ved 

negativ endring i Gibbs energi så er en reaksjon termodynamisk selvdrevet. Ved denne 

formelen så kan en likevektskonstant beskrives slik: 

 

𝐾 = exp (
∆𝑆0

𝑅
) exp (

−∆𝐻0

𝑅𝑇
) 

 

(2.18)  

Sammenhenger kan videre forklares ved å derivere ln 𝐾 mot resiprok temperatur: 

 

ln 𝐾 =
∆𝑆0

𝑅
−

∆𝐻0

𝑅𝑇
 

 

𝑑 ln 𝐾

𝑑
1
𝑇

= −
∆𝐻0

𝑅
 

 

(2.19)  

Ved å plotte verdier for resiprok temperatur på x-aksen mot logaritmiske verdier for 

likevektskonstanten på y-aksen så kan følgende informasjon trekkes ut: Stigningstallet til 

plottet vil tilsvare standard dannelsesentalpi for en bestemt reaksjon. Dette stigningstallet kan 

brukes til å regne ut en ekstrapolert verdi for likevektskonstanten ved betingelsen  
1

𝑇
= 0, og 

denne verdien vil korrespondere til den vibrasjonelle entropiendringen i reaksjonen. Et plott 

som viser slike sammenhenger kalles for et van ‘t Hoff -plott.  
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fig.2.1 Et forenklet van ‘t Hoff –plott som beskriver logaritmiske konsentrasjoner (gitt 

av aktiviteten til en komponent ved ideelle betingelser, delkap. 2.1.6) av Schottky-defekter 

i metalloksidet MO på y-aksen og resiprok temperatur på x-aksen. Grafens 

krysningspunkt ved y-aksen tilsvarer dannelsesentropien og stigningstallet tilsvarer 

dannelsesentalpien for defekten. 

 

Van ‘t Hoff -plott omhandler ren termodynamikk. Det beskriver samhandlingen mellom 

entropi og entalpi i et system ved likevekt, som er en sluttilstand uten utvikling. Et 

reaksjonsforløp derimot er utviklingen mot sluttilstanden og påvirkes av kinetikk. Kinetikk er 

aspekter som kollisjons-frekvenser og -vinkler mellom spesier på et mikroskopisk nivå. Spesier 

krever en aktiveringsenergi for å kunne bevege seg fra én tilstand til en annen, forskjellige 

energitilstander kan være adskilt av potensialbarrierer.  
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fig.2.2 Figur som viser to forskjellige energitilstander, X og Y, med en potensialbarriere 

imellom. Energiforskjellen mellom en tilstand og toppen på potensialbarrieren er 

aktiveringsenergien som kreves for å bevege seg fra en tilstand til en annen. ∆𝐻  er 

dannelsesentalpien som oppstår grunnet den totale energiforskjellen mellom 

energitilstandene. Reaksjonen som beskrives er endoterm, dvs. at reaksjonen tar opp 

varme fra omgivelsene / har en negativ endring i dannelses-entalpi. 

 

 

Energiforskjellen mellom en stabil tilstand og toppen på en potensialbarriere er 

aktiveringsenergi. Ved Arrhenius ligning knyttes aktiveringsenergi opp mot hastigheten til en 

kjemisk reaksjon:  

 

𝑘 = 𝐴 exp (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 

 

(2.20)  

𝑘  er reaksjonens ratekonstant, 𝐴  er en pre-eksponentiell faktor, 𝐸𝑎  er reaksjonens 

aktiveringsenergi. Ligning (2.20) behandles videre: 

 

ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

 

𝑑 ln 𝑘

𝑑 
1
𝑇

= −
𝐸𝑎

𝑅
 

(2.21)  
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Ved å plotte logaritmisk 𝑘  mot resiprok temperatur kan aktiveringsenergier finnes som 

stigningstall i grafen. En spesifikk aktiveringsenergi ved en konkret temperatur, dvs. 

stigningstallet i et linjært område av et Arrhenius-plott, kan ekstrapoleres til krysningspunktet 

med y-aksen, og denne verdien er logaritmisk 𝐴 til det samme området av Arrhenius-plottet. 

 

Kjemiske komponenters bevegelse i et system domineres av forskjellige aktiveringsenergier, 

f.eks. vil et protons vandring gjennom et metalloksid styres av protonets aktiveringsenergier 

for bevegelse/interaksjon med andre deler av metalloksidet. 

 

 

2.2 DIFFUSJON 
 

Hovedreferanse i delkapittel 2.1 er Defects and Transport in Crystalline Solids av Per 

Kofstad og Truls Norby [8]. 

 

Diffusjon er makroskopisk spredning av et spesie gjennom tilfeldig mikroskopisk bevegelse. 

Sentralt i diffusjon står Ficks første lov: 

 

𝑗 = −𝐷
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 

 

(2.22)  

Formelen (2.22) beskriver fluks, 𝑗, som produktet av en diffusjonskoeffisient, 𝐷, og en 

negativ konsentrasjonsgradient langs en akse, −
𝑑𝑐

𝑑𝑥
. Konsentrasjonsgradienten kan ses på som 

drivkraften, mens diffusjonskoeffisienten beskriver hvor lett spesiet sprer seg gjennom et 

system ved gitte kriterier. Dette uttrykket gjelder ved ideelle betingelser hvor individuelle 

spesier beveger seg totalt uavhengig av hverandre, og krever blant annet at partiklene har 

nøytral ladning og uniform temperatur. Fluksen til en type spesie, 𝑞 , kan deles opp til 

konsentrasjon, 𝑐, ganger farten, 𝑣. 

 

𝑗𝑞 = 𝑐𝑞𝑣𝑞 

 

(2.23)  
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Farten til spesiet kan videre deles inn i et produkt av kraft, 𝐹, og mekanisk bevegelighet, 𝐵. 

 

𝑣𝑞 = 𝐹𝑞𝐵𝑞 

 

(2.24)  

Mekanisk bevegelighet er et mål på hvor lett det er å bevege et spesie gjennom et materiale.  

 

Istedenfor å beskrive en ren konsentrasjonsgradient av et spesie, kan man generelt beskrive 

potensialgradienter, og på denne måten kan man ta høyde for andre parametere som elektrisk 

potensial og kjemisk potensial: 

 

𝐹𝑞 = −
𝑑𝑃𝑞

𝑑𝑥
 

 

(2.25)  

𝑃 er et potensial som setter opp en kraft i negativ retning av gradienten.  

 

En diffusjonskoeffisient kan deles opp i mikroskopisk bevegelse i henhold til en 

bevegelsesmodell, og ved anskuelse av en kjemisk potensialgradient til et nøytralt spesie fås 

følgende viktige uttrykk: 

 

𝐷𝑞 = 𝐵𝑞𝑘𝑇 = 𝐷0 exp (
𝑄

𝑅𝑇
) 

 

(2.26)  

𝑘 er Boltzmanns konstant og relaterer til molenheten. 𝐷0 er en pre-eksponentiell faktor og 

𝑄  er aktiveringsenergien for bevegelse. Det betyr at stigningstallet til logaritmisk 𝐷𝑞  i et 

Arrhenius-plott er energien som kreves for å bevege spesie 𝑞. 

 

 

2.2.1 OPPDELINGEN AV EN DIFFUSJONSKOEFFISIENT  
 

En diffusjonskoeffisient, 𝐷 , kan deles opp i mikroskopiske tilfeldige bevegelser/hopp. 

Diffusjonskoeffisienten for tilfeldige hopp i en unik retning i en 3D-struktur kan defineres slik: 

 

𝐷 =
1

6
𝑠2Г 

(2.27)  
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Det tredimensjonale rom består av 3 uavhengige akser hvor et spesie kan bevege seg i 2 

unike retninger langs en akse. 
1

6
 reflekterer at man følger én dimensjon ved måling av diffusjon 

fra et punkt til et annet, og gitt at all diffusjon som måles går i en retning, så måler man 

halvparten av diffusjonen i denne ene dimensjonen.  𝑠 er distansen et hopp tilbakelegger og 

beskrives gjerne via celleparametere. Г er hopperate for suksessfulle hopp, dvs. antall hopp, n, 

pr tidsenhet, t, og kan videre defineres: 

 

Г = 𝜔𝑍𝑁𝑑 

 

(2.28)  

𝜔 er hopperaten mot en nærliggende plass i strukturen. 𝑍 er antallet nærliggende plasser et 

spesie forsøker å hoppe til. 𝑁𝑑 er sannsynligheten for at et hoppeforsøk er vellykket, og henger 

gjerne sammen med okkupasjonsfraksjonen av et bestemt spesie på en bestemt plass i 

strukturen. Diffusjonskoeffisienten kan videre defineres for kubiske strukturer: 

 

𝐷 = 𝛾𝑎0
2𝜔𝑁𝑑 

 

𝛾 =
1

6
𝑍 (

𝑠

𝑎0
)

2

 

 

(2.29)  

𝛾 er en geometrisk faktor for den kubiske strukturen og 𝑎0 er sidelengden i den kubiske 

enhetscella. Eksempelvis er 𝛾 = 1 for bevegelse fra posisjon til posisjon i en FCC-struktur, 

ettersom hvert hopp har en 𝑠 =
𝑎0

√2
 og 𝑍 = 12 som gir 𝛾 =

1

6
∙ 12 ∙ (

1

√2
)

2

= 1. Eksempelvis er 

𝛾 = 1 for bevegelse fra posisjon til posisjon i en BCC-struktur, ettersom hvert hopp har en 𝑠 =

√3

2
𝑎0  og 𝑍 = 8  som gir 𝛾 =

1

6
∙ 8 ∙ (

√3

2
)

2

= 1 . For et proton som beveger seg fra 

oksygenposisjon til oksygenposisjon i en ABO3 kubisk struktur er 𝛾 =
2

3
, ettersom  𝑠 =

𝑎0

√2
 og 

𝑍 = 8 som gir 𝛾 =
1

6
∙ 8 ∙ (

1

√2
)

2

=
2

3
. 

 

Frekvensen bevegelsesforsøk mot en nærliggende plass, 𝜔, kan utvides/forklares: 
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𝜔 = 𝜔0 exp (−
∆𝐺𝑚

𝑅𝑇
) = 𝜔0 exp (

∆𝑆𝑚

𝑅
) exp (−

∆𝐻𝑚

𝑅𝑇
) 

 

(2.30)  

𝜔0  er et atoms vibrasjonelle frekvens. ∆𝐻𝑚  er entalpien som kreves for å overkomme ei 

potensialbarriere mellom to plasser i strukturen. Ved protoners bevegelse fra oksygen til oksygen i 

bariumzirkonat er sannsynligheten for et vellykket hopp, 𝑁𝑑 , gitt av okkupasjonsfraksjonen til 

oksygen på oksygenplass, 
[𝑂𝑂

𝑥]

[𝑂]
. Dette gir en sammensatt diffusjonskoeffisient som kan utledes: 

 

𝐷 = 𝐷0 exp (−
𝑄

𝑅𝑇
) =

2

3
𝑎0

2𝜔𝑁𝑑 =
2

3
𝑎0

2
[𝑂𝑂

𝑥]

[𝑂]
𝜔0 exp (

∆𝑆𝑚

𝑅
) exp (−

∆𝐻𝑚

𝑅𝑇
) 

 

𝑑 ln 𝐷

𝑑
1
𝑇

= −
𝑄

𝑅𝑇
=

𝑑 ln[𝑂𝑂
𝑥]

𝑑
1
𝑇

−
∆𝐻𝑚

𝑅𝑇
 

 

(2.31)  

𝑄 er her aktiveringsenergien for protonbevegelse og 𝐷0 er den preeksponentielle faktoren 

for protondiffusjon beskrevet med 𝑄. Gitt at konsentrasjonen [𝑂𝑂
𝑥] forholder seg tilnærmet 

konstant i et bestemt temperaturintervall så er 𝑄 ≈ ∆𝐻𝑚  for protondiffusjon ved disse 

temperaturene. 

 

 

2.2.2 DIFFUSJON I ET ELEKTRISK FELT  
 

Et elektrisk felt, 𝐸  er en negativ potensialgradient, 𝐸 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑥
, hvor 𝜙  er et elektrisk 

potensial. Et ladet spesie, 𝑞, påvirkes av kraften 𝐹 i et elektrisk felt.  

 

𝐹𝑞 = −𝑧𝑞𝑒
𝑑𝜙

𝑑𝑥
= 𝑧𝑞𝑒𝐸 

 

(2.32)  

𝑧𝑞 er ladningstallet til spesie 𝑞 og 𝑒 er elementærladningen.  

 

Farten 𝑣 til spesie 𝑞 i et elektrisk felt kan defineres som: 
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𝑣𝑞 = 𝐵𝑞𝐹𝑞 = 𝐵𝑞𝑧𝑞𝑒𝐸 = 𝜇𝑞𝐸 

 

(2.33)  

𝜇 er ladningsmobilitet. 

 

Partikkelen 𝑞 finnes i en konsentrasjon, 𝑐. Under bevegelse innehar partikkelen en fluks, 𝑗, 

som gir strømtetthet, 𝑖: 

 

𝑖𝑞 = 𝑧𝑞𝑒 𝑗𝑞 = 𝑧𝑞𝑒𝑐𝑞𝜇𝑞𝐸 = 𝜎𝑞𝐸 

 

(2.34)  

𝜎 er den spesifikke ledningsevnen og kan ses på som en viktig kvalitet ved et strømførende 

materiale. 

 

𝜎𝑞 = 𝑧𝑞𝑒𝑐𝑞𝜇𝑞 

 

(2.35)  

Enheten til spesifikk ledningsevne er S cm-1 og viser til hvor lett strøm vandrer gjennom et 

materiale. Et strømførende system kan inneholde flere forskjellige typer ladningsbærere, og de 

individuelle spesifikke ledningsevnene kan summeres sammen til en total spesifikk 

ledningsevne: 

 

𝜎𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝜎𝑥

𝑥

 

 

(2.36)  

Den spesifikke ledningsevnen til et metalloksid kan grupperes på forskjellige måter. Man 

kan snakke om ionisk og elektronisk ledningsevne. Disse bidragene kan igjen deles opp i 

henholdsvis kationisk og anionisk ledningsevne, og n-type (frie elektroner) og p-type 

(elektronhull) ledningsevne: 

 

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑖𝑜𝑛 + 𝜎𝑒𝑙 = (𝜎𝑘𝑎𝑡 + 𝜎𝑎𝑛) + (𝜎𝑛 + 𝜎𝑝) 

 

(2.37)  

 

En type ladede spesier, 𝑞, har en diffusjonskoeffisient, 𝐷𝑞, i et bestemt material: 



OLAV THORSEN 

19 

 

 

𝐷𝑞 = 𝐵𝑞𝑘𝑇 = 𝜇𝑞

𝑘𝑇

𝑧𝑞𝑒
= 𝜎𝑞

𝑘𝑇

𝑐𝑞(𝑧𝑞𝑒)
2 

 

(2.38)  

Formel (2.38) viser diffusjonskoeffisienten som et produkt av partikkeltypens mekaniske 

mobilitet, 𝐵, i et bestemt medium og absolutte temperatur. 𝑘 er Boltzmanns konstant. Uttrykket 

relaterer til ligning (2.26) og herfra kan man vise til diffusjonskoeffisientens sammenheng i et 

elektrokjemisk potensial: 

 

𝐷𝑞 = 𝜎𝑞

𝑘𝑇

𝑐𝑞(𝑧𝑞𝑒)
2 = 𝐷0 exp (

𝑄

𝑅𝑇
) 

 

(2.39)  

Gitt at spesiet 𝑞 har en konstant konsentrasjon ved variabel temperatur så kan man vise til 

følgende proporsjonalitet:  

 

𝐷𝑞 ∝ 𝜎𝑞𝑇 ∝ exp (
𝑄

𝑅𝑇
) 

 

ln(𝐷𝑞) ∝ ln(𝜎𝑞𝑇) ∝
𝑄

𝑅𝑇
 

 

𝒅

𝒅
𝟏
𝑻

𝐥𝐧(𝑫𝒒) =
𝒅

𝒅
𝟏
𝑻

𝐥𝐧(𝝈𝒒𝑻) =
𝑸

𝑹
 

 

(2.40)  

Ligningen (2.40) følger en temperaturavhengig proporsjonalitet i ligning (2.39). Det 

uthevede uttrykket viser til at stigningstallet i et Arrhenius-plott over logaritmisk 𝜎𝑞𝑇  er 

diffusjonskoeffisientens aktiveringsenergi for bevegelse av spesie 𝑞 ved uendret konsentrasjon. 
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2.3 ELEKTRISKE MÅLINGER 
 

Hovedreferanse i delkapittel 0 er kompendiet Electrical Measurements tilhørende faget 

Eksperimentelle Metoder KJM-MENA 4010 av Truls Norby [9]. 

 

Elektriske målinger er metoder som brukes til å anslå bestemte elektriske egenskaper i et 

materiale. Et materiale vil kunne ha visse egenskaper ved påførsel av elektrisitet. Et typisk 

elektrolytisk materiale er egnet til å overføre et kjemisk potensial mellom en anode og en 

katode til et elektrisk potensial i en strømkrets. En faststoff-elektrolytt kan ha en heterogen 

struktur, og distinkte deler av strukturen kan ha forskjellige egenskaper. Et polykrystallinsk 

keram er sammensatt av mange krystaller. Dette gir opphav til forskjellige områder i keramet 

som bulk og korngrenser. Samtidig kan produksjonsaspekter, flerfaseproblematikk og annet 

påvirke egenskapene. Ved å analysere prøver ved bruk av impedans-spektroskopi kan 

informasjon hentes ut om forskjellige områder. Denne informasjonen kan videre analyseres og 

individuelle prosesser i elektrolytten kan identifiseres og forstås.  

 

 

2.3.1 SINUSBASERT VEKSELSTRØM  
 

  Ved vekselstrøm skifter hele tiden strømretningen i kretsen. En sinusbasert vekselstrøm 

har en frekvens 𝑓, som gir en vinkelfrekvens 𝜔, og en spenningsamplitude 𝑈0: 

 

𝜔 = 2𝜋𝑓 

 

(2.41)  

 

𝑈 = 𝑈0sin(𝜔𝑡) 

 

(2.42)  

Frekvensen er det totale antallet rotasjoner til strømmen i løpet av et sekund. 

Vinkelfrekvensen er inndelingen av frekvensen i en kontinuerlig bevegelse rundt en sirkel, 𝑡 

er tid og produktet 𝜔𝑡  kalles for fasevinkelen. Spenningsamplituden er den maksimale 

spenningen som forekommer når en strøm går utelukkende i en retning. Spenningen 𝑈  er 

sammenhengen mellom spenningsamplitude og vinkelfrekvensen i et gitt øyeblikk. Dette betyr 

at spenningen aldri er konstant i en sinusbasert vekselstrøm. Når spenning oppgis for et bestemt 
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system, så er det den gjennomsnittlige spenningsverdien, uavhengig av retning, til systemet 

som oppgis. Gjennomsnittlig spenningsverdi til en sinusbasert vekselstrøm er: 

 

𝑈𝑔𝑗.𝑠𝑛. =  
𝑈0

√2
 

 

(2.43)  

 

2.3.2 IMPEDANS OG ADMITTANS  
 

En sinusbasert vekselstrøm vil ha et kontinuerlig faseskift mellom de to strømretningene. 

Strømmen i kretsen kan deles inn i to bidrag. Et reelt bidrag som gir målbar forflytning av 

ladning i kretsen, og et imaginært bidrag som ikke gir målbar forflytning av ladning i kretsen. 

Begge bidragene eksisterer, men den imaginære delen forsvinner i materialets indre egenskaper 

til å holde på og/eller motvirke ladning. De to bidragene vil samlet være spenningsamplituden. 

Ettersom spenning ganger strøm er lik motstand, så kan man beskrive en kompleks motstand, 

impedans, som består av en reell og en imaginær del: 

 

𝑈0𝐼 = 𝑍∗ = 𝑅 + i𝑋 

 

(2.44)  

𝑍∗ er impedans, 𝑅 er resistans og det reelle bidraget, mens 𝑋 er det imaginære bidraget og 

kalles reaktans. Admittans 𝑌∗ er resiprok impedans og kan også beskrives med en imaginær og 

en reell del: 

 

1

𝑍∗
= 𝑌∗ = 𝐺 + i𝐵 

 

(2.45)  

Det reelle bidraget kalles konduktans 𝐺, mens det imaginære bidraget kalles susceptans 𝐵. 

 

Admittans og impedans kan også beskrives slik: 

 

𝑌∗ =  
1

𝑍∗
=

1

𝑅 + i𝑋
=

𝑅 − i𝑋

𝑅2 + 𝑋2
 

 

(2.46)  
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𝑍∗ =  
1

𝑌∗
=

1

𝐺 + i𝐵
=

𝐺 − i𝐵

𝐺2 + 𝐵2
 

 

En krets inneholder komponenter som er koblet i serie og komponenter som er koblet 

parallelt. En viktig sammenheng er at impedans kan summeres serielt og admittans kan 

summeres parallelt i en strømkrets: 

 

𝑍∗
𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  𝑍∗

1 + 𝑍∗
2 + ⋯ + 𝑍∗

𝑛 =
1

𝑌∗
1

+
1

𝑌∗
2

+ ⋯ +
1

𝑌∗
𝑛

 

𝑌∗
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙 = 𝑌∗

1 + 𝑌∗
2 + ⋯ + 𝑌∗

𝑛 =
1

𝑍∗
1

+
1

𝑍∗
2

+ ⋯ +
1

𝑍∗
𝑛

 

 

(2.47)  

Formelen (2.47) viser hvordan en impedans kan være summen av mange impedans-bidrag 

koblet i serie, eller hvordan en admittans kan være summen av mange admittans-bidrag koblet 

parallelt. 

 

 

2.3.3 GENERELLE KRETSELEMENTER I EN ELEKTROLYTT  
 

En elektrolytt er et dielektrisk medium, dvs. at materialet lar seg polarisere, som igjen gir 

materialet et elektrisk potensial mellom en anode og en katode. Et dielektrisk material påvirkes 

av elektriske prosesser som påvirker dets evne til å lede strøm, og disse kvalitetene kan 

beskrives som elementer i en strømkrets: 

 

En resistor, eller lineær motstand, er et topolet elektrisk element som påvirker den generelle 

transporten av ladningsbærere. Den fungerer alltid i strømretningen og konverterer strøm til 

varme: 

 

𝑃 =
𝑈0𝐼0

2
 

 

(2.48)  

Formelen beskriver effekten 𝑃 i en sinusbasert vekselstrøm. Denne effekten gir opphav til 

varme som et energitap i kretsen. 𝐼0 er strømmens amplitude ved spenningsamplituden. Det 

påpekes at motstanden fra en resistor er uavhengig av frekvensen, den er direkte proporsjonal 

med påført spenning. 
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En kondensator er et topolet elektrisk element som viser til evnen til å holde på statisk 

ladning. Den viser materialets evne til å motvirke et påført elektrisk potensial: 

 

𝐶 = 𝑄/𝑈 

 

(2.49)  

Formelen viser kapasitans 𝐶 som ladning pr spenning.  

 

𝐶 = 𝜀0𝜀𝑟

𝐴

𝑑
 

 

(2.50)  

Formelen viser kapasitansen sammenheng mellom arealtverrsnitt 𝐴  og distansen 𝑑  hvor 

strømmen vandrer i et materiale. 𝜀0 er den elektriske permittiviteten i vakuum, og 𝜀𝑟 er den 

relative permittiviteten i den spesifikke materialtypen. Et stort arealtverrsnitt øker evnen til 

statisk lagring, og lengre vandringsdistanser senker evnen. Strømmen i en kondensator ligger 

𝜋

2
 radianer foran spenningen i en sinusbasert vekselstrøm, dvs. at kapasitansen gir et imaginært 

strømbidrag når spenningen peker i en reell retning. Enheten til kapasitans er F (Farad). 

 

En spole skaper induktans, som er magnetiske krefter som oppstår og motvirker 

strømendringer i et materiale ved å skape en motsatt rettet spenning. Spenningen fra en 

induktans ligger 
𝜋

2
 radianer foran strømmen i en sinusbasert vekselstrøm. 

 

𝑈 = −𝑈𝐿 = 𝜔𝐿𝐼0cos 𝜔𝑡 

 

(2.51)  

𝐿 er induktansen og 𝑈𝐿 er den induserte spenningen. 

 

𝑅𝐿 = 𝜔𝐿 

 

(2.52)  

𝑅𝐿  er induktansens motstand, og den er proporsjonal med vekselstrømmens frekvens. 

Enheten for induktans er H (henry). 

 

 

  



OLAV THORSEN 

24 

 

2.3.4 IMPEDANS-SPEKTROSKOPI &  NYQUIST-DIAGRAMMER  
 

Impedans-spektroskopi er målingen av impedans ved forskjellige frekvenser vekselstrøm 

over et definert intervall. De forskjellige frekvensene vil ha variabel interaksjon med ulike deler 

av prøven, som f.eks. bulk eller korngrense. Grunnet kretselementer, som f.eks. en kondensator 

i delkapittel 2.3.3, så vil en bestemt frekvens skape en bestemt impedans som kan logges som 

et (x,y)-punkt, hvor x-aksen er resistans og y-aksen er negativ reaktans. Ved en serie frekvenser 

vil et Nyquist-diagram formes. Disse diagrammene inneholder gjerne en eller flere halvsirkler, 

hvor hvert bidrag ideelt kan tilegnes et bestemt område av prøven. Basert på et Nyquist-

diagram kan en teoretisk/ekvivalent krets modelleres. Denne kretsen skal gi samme impedans-

utvikling som Nyquist-diagrammet, og ved god overlapp mellom ekvivalent krets og måledata 

kan forskjellig informasjon om prøven konstateres.  

 

                        

fig.2.3 Et typisk Nyquist-diagram for et polykrystallinsk materiale. X-aksen viser 

verdier for resistans og y-aksen viser verdier for negativ reaktans. X- og Y-akse er 1:1 

proporsjonale. De forskjellige punktene som danner diagrammet er unike frekvenser 

vekselstrøm med høyere frekvenser mot venstre. Plottet indikerer to halvsirkler, en med 

resistans R1 og en med resistans R2. Den siste stigningen i plottet er fra et 

elektrodebidrag. 
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fig.2.4 En ekvivalent krets over det foregående Nyquist-diagrammet, fig.2.3. Kretsen 

består av to subkretser satt sammen av en parallell-kobling mellom en resistor, R, og et 

konstant-fase-element, Q. Disse subkretsene er seriekoblet sammen med et tredje 

konstant-fase-element. 

 

Nyquist-diagrammer for polykrystallinske materialer viser ofte en halvsirkel ved høyere 

frekvenser, en halvsirkel ved lavere frekvenser og et lineært elektrodebidrag ved de laveste 

frekvensene. Dette kan tilpasses en ekvivalent krets som består av resistorer, R, og konstant-

fase-elementer, Q. De to halvsirklene kan beskrives som to RQ-subkretser (parallellkoblet 

resistor og konstant-fase-element) og elektrodebidraget som et Q-element, alle tre koblet i serie. 

Resistorene gir et rent reelt impedansbidrag, 𝑍𝑅 = 𝑅 , mens Q-elementene gir følgende 

impedans, 𝑍𝑄: 

 

𝑍𝑄 = [𝑌(i𝜔)𝑛]−1 

 

(2.53)  

𝜔 er frekvens, og i er √−1. 𝑛 er en konstant mellom 0 og 1. 𝑌 er pseudo-kapasitans. Den er 

en konstant og oppfører seg som en ren kondensator ved en 𝑛-verdi på 1. Et polykrystallinsk 

materiale inneholder mange individuelle korn og korngrenser av varierende størrelse og 

orientering. En RQ-subkrets kan derfor inneholde mange nærliggende kapasitanser, og 

distribusjonen av disse gir en halvsirkel med en grad av flathet/ovalhet i diagrammet. Det er 

vanlig å gjengi Nyquist-diagrammer med 1:1 proporsjoner mellom verdier på x- og y-akse for 

å fremheve halvsirklenes flathet. En RQ-subkrets har en definert karakteristisk frekvens, 𝜔0. 

Dette er frekvensen som responderer ved midten/toppen til en veldefinert halvsirkel i et 

Nyquist-diagram. Dette er frekvensen hvor det imaginære bidraget grunnet kapasitans er størst 

i verdi: 

 
(2.54)  
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𝜔0 = (
1

𝑌𝑅
 )

1
𝑛

 

=
1

𝑅𝐶
=

𝜎

𝜀0𝜀𝑟
 

 

Som fremgår av ligning (2.54) vil pseudo-kapasitansen, 𝑌, være en ren kondensator ved 𝑛 =

1. 𝜀0 og 𝜀𝑟 er henholdsvis permittiviteten i vakuum og den relative dielektriske konstanten. 

Karakteristiske frekvenser er tilnærmet proporsjonale med spesifikke ledningsevner, 𝜎 , i 

halvsirkler med tilnærmet lik dielektrisk permittivitet. Geometriske faktorer og modell, samt 

andre betingelser som temperatur og partialtrykk er viktige for videre å forstå dataene i et 

Nyquist-diagram. 

 

   

2.3.5 MURSTEINSMODELLEN &  GEOMETRISKE FAKTORER 
 

Ved tolkning av impedansen over polykrystallinske materialer anvendes mursteinsmodellen. 

Denne modellen er ansett som en forenklet men god fremstilling av den indre strukturen til 

denne typen materialer. Man ser for seg et material sammensatt av mange mindre terninger, 

hvor terningenes sammenfallende overflater er korngrenser. En ladning som sendes vinkelrett 

gjennom en slik struktur kan bevege seg i tre forskjellige deler av strukturen. Den kan vandre 

gjennom terningers indre, såkalt bulk, den kan vandre gjennom parallelle korngrenser, og den 

kan vandre vinkelrett gjennom ei korngrense mellom to områder bulk. Lengden på ei 

gjennomsnittlig side i terningen defineres som 𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘 . Tykkelsen på ei gjennomsnittlig 

korngrense defineres som 𝑙𝑘.𝑔.. Arealet, 𝐴, er tverrsnittet som ladningen beveger seg gjennom 

i prøven. Lengden, 𝐿, er distansen ladningen vandrer gjennom prøven. 
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fig.2.5 Dette er mursteinsmodellens utseende. Ladning beveger seg gjennom prøven en 

distanse, 𝑳 . Størrelsen 𝒍𝒃𝒖𝒍𝒌  tilsvarer lengden gjennom et gjennomsnittlig korn. 

Størrelsen 𝒍𝒌.𝒈.  tilsvarer lengden gjennom ei gjennomsnittlig korngrense. 

Tverrsnittarealet av strømmen kalles 𝑨. 

 

Ved å anta at mursteinsmodellen er en god approksimasjon til prøvens indre struktur, så kan 

man sette opp en ekvivalent krets over materialet: 

 

                           

fig.2.6 Her er kretsen som samsvarer til mursteinsmodellen. Den består av to RQ-

subkretser som er koblet parallelt, og en RQ-subkrets som videre er koblet serielt. Til slutt 

følger elektrodebidraget. 

 

𝑙𝑘.𝑔. 

𝐴 

𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘 

𝐿 



OLAV THORSEN 

28 

 

Kornene antas å være langt tykkere enn korngrensene, dvs. 𝑙𝑘.𝑔. ≪ 𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘. Videre antas den 

spesifikke ledningsevnen i bulk å være høyere enn den spesifikke ledningsevnen i 

korngrensene. Mursteinsmodellen gir en første halvsirkel som er bulk og parallelle korngrenser 

koblet parallelt. I henhold til formelen (2.47) så er admittansen til denne halvsirkelen summen 

av admittansen til bulk og parallelle korngrenser. Ettersom det geometriske tverrsnittet 

domineres av områder bulk og at disse antas å ha en høyere spesifikk ledningsevne, så blir 

admittansen til parallelle korngrenser neglisjerbart. Det betyr at bidraget fra denne halvsirkelen 

approksimerer mot den totale bulkledningsevnen, hvor man da får den ekvivalente kretsen 

beskrevet i fig.2.4. Ved å legge til geometriske faktorer i henhold til modellen og prøven finner 

man de spesifikke ledningsevnene for bulk og korngrense: 

 

𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 ≫ 𝜎𝑝𝑎𝑟.𝑘𝑔  , 𝑙𝑘.𝑔. ≪ 𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘 

 

1

𝑅1
=  

𝐴

𝐿
(𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 +

2𝑙𝑘.𝑔.

𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘
𝜎𝑝𝑎𝑟.𝑘𝑔) ≈  

𝐴

𝐿
𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 

 

1

𝑅2
=  

𝐴

𝐿

𝑙𝑏𝑢𝑙𝑘

𝑙𝑘.𝑔.
𝜎𝑠𝑒𝑟.𝑘𝑔 

 

(2.55)  

Formel (2.55) forklarer hvorfor den første halvsirkelen i fig.2.3 har større resistans enn andre 

halvsirkel, selv om den spesifikke ledningsevnen kan være høyere. Ladning vandrer gjennom 

større lengder bulk enn korngrense, og dette forstørrer det totale resistansbidraget fra bulk. Ved 

å anta at den dielektriske permittiviteten er noenlunde lik i bulk og korngrense, så samsvarer 

spesifikk ledningsevne noenlunde proporsjonalt med karakteristisk frekvens for de to 

halvsirklene. Dette indikerer at den første halvsirkelen i Nyquist-diagrammer over 

polykrystallinske materialer sannsynligvis har høyest spesifikk ledningsevne og er bulk. 
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3 LITTERATUR 
 

 

3.1 PROTONLEDENDE PEROVSKITTER 
 

Et stadig høyere forbruk av energi i verden stiller nye krav til renhet, effektivitet og 

bærekraft. Brenselceller konverterer effektivt kjemiske potensial til elektrisitet og anses derfor 

som gode hjelpere i en fremtidig bærekraftig energimodell [10, 11]. Tradisjonelle 

oksygenioneledere (SOFC; Solid Oxid Fuel Cell) har høy ioneledningsevne, kan bruke mange 

former for brensel og kan være billig å fremstille [12], men krever en høy operasjonell 

temperatur (gjerne 800-1000 oC), som igjen skaper mange problemer tilknyttet produkters 

levetid, lekkasje/effektivitet etc. [13]. Høytemperatur protonledere (HTPC; High Temperature 

Proton Conductor) vies stadig mer vitenskapelig oppmerksomhet, og styrken ved disse er at de 

fremstår som potensielt bedre ioneledere ved temperaturer ned mot 600 oC [2]. Generelt for 

disse materialene er at de ofte har en perovskittype struktur, ABO3, og at de leder protoner i 

kontakt med hydrogen som i vanndamp. A-plassen i strukturen er ofte et divalent 

jordalkalimetall, som regel Ba, Sr og/eller Ca, mens B-plassen gjerne er et tetravalent element, 

som regel Zr eller Ce. B-plassen i strukturen aksepttordopes med et trivalent element (Y, Nd, 

In, Gd, Sc etc) [2]. Akseptordopingen kompenseres av oksygenvakanser, som igjen bidrar til 

inkorporeringen av protoner. Videre antas det at protoner kan bevege seg gjennom materialet 

ved hjelp av en hoppemekanisme fra oksygen til oksygen (den såkalte Grotthuss-mekanismen 

[14]), og at aktiveringsenergien til denne bevegelsen tilsier potensielt god ionisk ledningsevne 

ved relativt lave temperaturer (350-600oC) [2].  
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fig.3.1 Graf over spesifikk protonledningsevne i bulk i forskjellige oksider under fuktige 

betingelser som fremvist av Norby og Larring i 1997 [15]. Protonledende perovskitter 

indikeres med uthevede (tykke) linjer. 

 

I 1997 fremviste Norby og Larring [15] en oversikt over spesifikke protonledningsevner for 

bulk, fig.3.1. Som fremgår av denne figuren så skiller protonledende perovskitter seg ut som 

generelt gode protonledere i bulk med BaZrO3 som den beste mellom 600-800 oC. Bariumcerat, 

BaCeO3, ses på pga. sin høye totale ledningsevne som en god potensiell elektrolytt i ei 

brenselcelle, men materialet lider av lav stabilitet og danner lett hydroksider og karbonater i 

kontakt med henholdsvis vann og karbondioksid [2, 4], og dette er ødeleggende opp mot 

praktiske bruksområder [11]. Bariumzirkonat, BaZrO3, ses på som en mer lovende kandidat 

grunnet god kjemisk stabilitet og generelt meget lovende bulkledningsegenskaper, fig.3.1, men 

dette materialet rapporteres å danne korngrenser med høy motstand, som igjen trekker ned dens 

totale ledningsevne [2]. De siste 20 årene har forskningen rundt høytemperatur protonledere 

vært dominert av systemer rundt akseptordopet BaZrO3 og BaCeO3 grunnet deres påviste 

ledningsevne [11, 16]. Delkapittel 3.1 bruker i stor grad BaCeO3 og BaZrO3 som utgangspunkt 

i beskrivelsen av konsepter, med vekt på BaZrO3 ettersom det er materialtypen som er anvendt 

i denne oppgaven. 
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3.1.1 PROTONKONSENTRASJON  
 

I henhold til ligning (2.35) er den spesifikke ledningsevnen til et spesie proporsjonal med 

konsentrasjonen. En viktig begrensning på protonkonsentrasjon er dopingkonsentrasjon. 

Protoner inkorporeres som hydroksider på oksygenplass som vist i reaksjon (2.10) og er en del 

av en elektronøytralitet dominert av akseptordopantens totale negative bidrag, som beskrevet i 

ligning (2.13). Rent teoretisk vil derfor akseptordopantens konsentrasjon være ei øvre grense 

for konsentrasjonen donordefekter som eksempelvis protoner. Det finnes dog andre 

begrensninger på protonopptak, og noen av de mer generelle vil nå bli gjennomgått.                   

                                

fig.3.2 Graf over protonopptak under fuktige betingelser ved variabel temperatur og 

variabel konsentrasjon av mol% yttrium som substituerer zirkonium i bariumzirkonat som 

fremvist av Kreuer et al. i 2001 [6]. Den termogravimetriske analysen logger 

protonopptaket basert på vektendringer i prøven. Piler i plottet indikerer om målingene 

er utført under kjøling eller oppvarming. De overlagte kurvene er en teoretisk 

hydratiseringsmodell som er tilpasset måledataene. 

 

fig.3.2 viser en sammenheng mellom dopantkonsentrasjon og protonopptak utarbeidet av 

Kreuer et al. [6], og denne grafen viser også en annen generell begrensning som er 

temperaturavhengig hydratisering. Dopantkonsentrasjon setter en øvre grense for protonopptak 

basert på elektronøytralitet, mens hydratisering viser til likevekter for protonopptak og hvordan 

disse påvirkes av temperatur. Prøvene fremstår i figuren som å ha et protonopptak nært opp 
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mot et teoretisk maksimum basert på elektronøytralitet ved 2-10 mol% doping ved 200 oC. Ved 

15 mol% doping rapporterer Kreuer en protonkonsentrasjon på 14 mol%, og den 20 mol% 

dopede prøven fremvises ikke ved 200 oC, men viser en tendens til å kunne oppnå kanskje 18 

mol% i forhold til 20 mol% teoretisk mulig. De beregnede og overlagte hydratiseringskurvene 

virker dessuten å ha en lik utvikling ved variabel temperatur, dvs. avbøyningen mot mettet 

hydratisering virker å følge den samme temperaturavhengigheten. En prøve skiller seg markant 

ut, 25Y:BZ, og i artikkelen [6] argumenteres det for at denne 25 mol% Y-dopede prøven har 

gjennomgått strukturelle forandringer grunnet den høye dopingkonsentrasjonen. Struktur kan 

påvirke protonopptak og elektronøytralitet, og noen teorier rundt dette nevnes senere i dette 

delkapitlet.  

 

                               

fig.3.3 Graf over protonopptak ved fuktige betingelser som fremvist av Kreuer et al. i 

2001 [6]. Fire prøver er 10 mol% dopet bariumzirkonat ved bruk av fire forskjellige 

dopanter (Y, Gd, Sc og In). Den femte prøven er SrTi0.98Sc0.02O3-x. 

 

fig.3.3 illustrerer en hydratiseringsmodell basert på protonopptak i fuktige betingelser av 

fire forskjellige komposisjoner 10 mol% akseptordopet bariumzirkonat. Disse er dopet med 

henholdsvis yttrium, gadolinium, scandium og indium. Her fremstår yttrium som å gi størst 

protonopptak etterfulgt av scandium, gadolinium og til slutt indium. Hydratiseringskurvene, 

som inkluderer temperaturområdet for anslått tilnærmet mettet hydratisering, er også 

forskjellige for de fire dopantene. Forskjeller i hvordan individuelle dopanter gir forskjellig 

temperaturavhengig hydratisering understrekes av at f.eks. scandium tilsynelatende har en 
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større grad av protonopptak enn for eksempel yttrium ved temperaturer på 500-800 oC, men 

lavere grad av hydratisering utforbi dette temperaturområdet. Piler i figurene indikerer om 

målinger er gjort ved avkjøling eller oppvarming. Ved synkende temperatur har prøvene en 

lavere grad av protonopptak enn ved økende temperatur. Dette kan være kinetiske 

begrensninger som blir mer fremtredende ved lave temperaturer, og på grunn av dette økes 

temperaturen igjen etter laveste måletemperatur for å gi en mer korrekt anslått 

temperaturavhengig hydratiseringsmodell i figurens referanse [6]. 

                                  

fig.3.4 Graf over protonopptak i 20% dopet bariumzirkonat som fremvist av Yamazaki 

et al. [5]. De røde sirklene er en kompakt pellet lik den som det gjøres impedansmålinger 

på i artikkelen. De blå sirklene er et grovere pulver og de svarte sirklene er et finere 

spesialknust pulver. Protonkonsentrasjonen i de fylte røde sirklene anvendes i referansen 

til å kalkulere protondiffusivitet. 

 

fig.3.4 viser protonopptak i BZY20 av Yamazaki et al. [5] og det er tydelig en stor forskjell 

i protonopptak basert på en prøves tetthet. En tett og kompakt tablett BZY20 (20 mol% dopet 

bariumzirkonat) oppnår her kun rett over en fjerdedel av teoretisk opptak basert på 

elektronøytralitet. Videre fremstår protonkonsentrasjonen i denne tabletten å være uendret 

under 400oC, og denne konsentrasjonen anvendes derfor i referansen [5] til å videre kalkulere 

protondiffusivitet. Et fint pulver av samme kjemiske sammensetning (antydet med svarte 

sirkler i figuren) oppnår nesten maksimal teoretisk metning ved temperatur ned mot 0 oC, og 

et grovere pulver (blå sirkler) oppnår ca. 8 mol% protonmetning fra 300 oC og lavere. Denne 

forskjellen i protonopptak basert på generell partikkelstørrelse anvendes som argument for 
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konkrete kinetiske begrensninger grunnet lav overflate-til-volum-ratio i tette tabletter Y-dopet 

bariumzirkonat av Yamazaki et al. [5].  

 

Hovedgrunnenene til begrenset protonopptak anses i denne oppgaven å være det 

teoretiske maksimum av protoner man kan ha basert på en dominerende og effektiv 

konsentrasjon av akseptordopant, en temperaturavhengig likevekt for protonopptak og 

kinetiske aspekter. Videre kan noen årsaker som påvirker en av disse nevnes.  

 

Flere artikler argumenterer for at avdampning av barium i en produksjonsprosess kan skape 

en endret elektronøytralitet hvor en trivalent akseptor tiltenkt en tetravalent B-posisjon kan 

havne på en divalent A-posisjon, og dermed bli en donor [16-18], som vist i reaksjon (3.1) for 

bariumzirkonat med yttrium som dopant: 

 

2BaBa
x + 2OO

x + YZr
′ + vO

⦁⦁ = YBa
⦁ + 2BaO(g) 

 

(3.1)  

I det beskrevede tilfellet (3.1) vil akseptorkonsentrasjon være mindre enn 

dopantkonsentrasjon, og elektronøytraliteten vil balanseres av et ekstra spesie donordefekt (den 

feilplasserte dopanten). Babilo et al. fra 2007 [19] fant en reduksjon av total ledningsevne, dvs. 

2 størrelsesordener, mellom prøver sintret med ekstra "isolerende" BaCO3 rundt prøven for å 

motvirke avdampning kontra prøver sintret uten dette tiltaket. Bariumavdampningen fjerner 

også oksygenvakanser som kan påvirke likevekten for protonopptak, men fungerer ikke som 

et argument i tilfeller hvor A-plass -avdampning kan ses bort ifra, som for eksempel i 

strontiumzirkonat og strontiumcerat [20] 

 

Et mer generelt argument for en lavere protonkonsentrasjon enn akseptorkonsentrasjonen 

tilsier er muligheten og likevekten for dannelse av komplekser mellom akseptor og 

eksempelvis oksygenvakanser [20], noe som det argumenteres for i flere eksperimentelle og 

simulerte arbeid [5, 18, 21, 22]. Dette kan binde en del av akseptorens elektronøytralitet opp 

mot donordefekter som ikke er protoner, og dessuten "forverre" likevekten for protonopptak 

ettersom konsentrasjonen tilgjengelige oksygenvakanser reduseres.  

 

Et argument for endret protonopptak er forskjellige faser/strukturer av en bestemt kjemisk 

sammensetning som beskrevet av Azad et al. i 2008 [23]. I henviste referanse argumenteres det 



OLAV THORSEN 

36 

 

for at 10 mol% Y-dopet bariumzirkonat kan ha en α- og en β-form, hvor α-formen er stabil og 

har ei mer kompakt enhetscelle og dårligere protonledningsevne enn den antatt metastabile β-

formen. Artikkelen argumenterer videre for at β-formen har en økt forekomst av feilplasserte 

dopant-atomer på A-plass, men at en reduksjon av assosiasjonsdefekter mellom akseptor og 

donorspesier gir totalt sett økt protonopptak og ledningsevne i forhold til den stabile α-formen.  

 

Kation Ioneradius / Å Grunnstoff Elektronegativitet 

Ga3+ 0.62 Ba 0.97 

Zr4+ 0.72 Ce 1.08 

Sc3+ 0.745 Er 1.11 

In3+ 0.8 Y 1.11 

Ce4+ 0.87 Gd 1.11 

Er3+ 0.89 Sc 1.20 

Y3+ 0.9 Zr 1.22 

Gd3+ 0.938 In 1.49 

Ba2+ 1.61 Ga 1.82 

 

tab.3.1 Tabell over ioneradius og elektronegativitet til forskjellige dopanter sammen 

med de naturlige kationene i bariumzirkonat og bariumcerat (uthevet) med økende 

verdier nedover. Dataene er hentet fra Shannon et al. [7] og Little et al. [24]. 

 

tab.3.1 viser to parametere man kan se på med tanke på dopanter, som er ioneradius og 

elektronegativitet. Protonopptak har blitt relatert opp mot forskjeller i ioneradiuser og 

elektronegativiteter mellom spesier i forskjellige materialer av Norby et al. i 2004 og Bjørheim 

et al. i 2010 [25, 26], men disse forskjellene beskriver dårlig endringen i protonopptak ved 

endring av type dopant og konsentrasjonen av denne [6, 27]. Giannici et al. fra 2010 [28] 

argumenterer for at en dopants avanserte elektroniske sammensetning påvirker hva som er 

optimal ioneradius og elektronegativitet i en bestemt struktur. Eksempelvis så ses yttrium på 

som en ideell dopant i bariumzirkonat [16], men har en betydelig større tabulert ioneradius enn 

zirkonium og mange andre typer akseptordopant. 

 

3.1.2 PROTONMOBILITET  
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I samsvar med ligning (2.35) så er spesifikk ledningsevne proporsjonal med 

ladningsmobilitet. Protoner hevdes å bevege seg med en såkalt Grotthuss-mekanisme [14]. 

Denne mekanismen kan deles inn i to forskjellige bevegelser: Protonets rotasjon rundt et 

oksygen-atom og protonets løsrivelse og påfølgende tilknytning til nye oksygenatomer.  

 

                                         

fig.3.5 En illustrasjon over mulig protonbevegelse i perovskittype protonledere [2]. Den 

todelte bevegelsen beskrives som et protons relokalisering fra oksygenatom A til 

oksygenatom B (rød boks 1 til 2) for deretter å rotere rundt oksygenatom B (rød boks 2 

til 3). 

 

Det fremstår som tvetydig om protonets rotasjon rundt et oksygen eller om protonets 

relokasjon til et nytt oksygen er bevegelsesmønsterets begrensende faktor [2]. Diverse 

forskning, som involverer simulering av kvantedynamikk, antyder protonets relokasjon til et 

nytt atom for å være den begrensende faktoren [29-31]. Annen forskning, som involverer 

infrarød spektroskopi, finner protonets rotasjon rundt et atom for å være den begrensende 

faktoren [32]. En senere kvantedynamisk analyse gir begge bevegelsene relativt lik hyppighet, 

hvor faktorer som materialtype (bindingslengder) og temperatur påvirker hva som er 

begrensende i et gitt tilfelle [33].  

 

Struktur påvirker protonmobilitet [16]. Avvik fra en ideell kubisk perovskittstruktur vil 

gjerne bety økt aktiveringsenergi for protonbevegelse. En studie av Münch et al. fra 1999 [34] 

sammenligner 10 % Y-dopet BaCeO3 med 10 % Y-dopet SrCeO3. Her argumenteres det for at 

strontiumceratets store ortorombiske deformasjon fra en ideell kubisk perovskittype gir altfor 

ulike oksygenposisjoner, og hvor det derfor er lett for protonet å bevege seg i noen få retninger, 

men vanskelig å bevege seg i andre. Bariumceratet, på tross av sin reduserte symmetri, antas å 

ha tilnærmet likeverdige oksygenposisjoner med tanke på protontransport, som igjen gir 
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protonet mer lik bevegelse i alle retninger. Dette gir protonet i bariumcerat langt flere 

migrasjonsruter enn i strontiumcerat, som igjen fører til høyere protonmobilitet [33].  

 

                        

 

fig.3.6 Graf over relasjon mellom aktiveringsenergi og enhetscellevolum i en rekke 

forskjellige ioneledere som fremvist av Wakamura i 2009 [35]. Relasjonen baserer seg 

på en formel, 𝐸𝑎𝑐 =
𝐴𝑣

𝑉
2
3

, hvor 𝐸𝑎𝑐  er aktiveringsenergien for ionetransport, 𝐴𝑣  er en 

utarbeidet konstant for materialgruppen og 𝑉
2

3 er 2/3-roten av cellevolum. Dataene er 

hentet fra 13 forskjellige kilder: T. Norby [36], K. D. Kreuer [37], Karlsson et al. [38], 

Lavrova et al. [39], samt andre og diverse tidligere arbeid av Wakamura. 

 

 

Det virker å være en klar relasjon mellom enhetscellevolum og protonmobilitet. Chen et al. 

[40] undersøkte i 2011 en direkte relasjon mellom påført trykk og økt aktiveringsenergi for 

protontransport i Y-dopet BaCeO3. Samgin argumenterte for at protoner beveget seg med 

fonon-aktiverte hopp i år 2000 [41]. Uavhengig av nøyaktig anvendt bevegelsesmodell fant 

Samgin en relasjon mellom protonbevegelse og distanser mellom oksygenatomer i en struktur. 

I 2009 utarbeidet Wakamura [35] en forenklet korrelasjonsmodell mellom økt 

aktiveringsenergi for transport og  redusert cellevolum basert på en gruppe artikler for en rekke 

forskjellige solid-state-ioneledere som såkalte SICs (superionic conductors), perovskittype 

protonledere og konvensjonelle oksygenioneledere. Den tilsynelatende tilstedeværelsen av 
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korrelasjon mellom mobilitet og cellevolum over en rekke forskjellige typer strukturer kan ses 

på som en styrke for dette argumentet. 

                     

fig.3.7 Graf over protondiffusiviteten i dopet bariumzirkonat som fremvist av Kreuer et 

al. i 2001 [6]. Fire prøver BaZrO3 er 10 % dopet med henholdsvis Y, In, Gd og Sc. Den 

inskutte grafen viser dopantens relative ioniske radius i forhold til Zr sin ioniske radius. 

 

En mulig viktig strukturfaktor er lokal perturbasjon indusert av type dopant(er) på B-plass i 

strukturen. Tradisjonelt velger man aliovalente dopanter med en ionisk radius så lik som mulig 

atomet det substituerer. Dette sies å fungere dårlig med perovskittype protonledere [16]. Som 

vist i fig.3.7 korresponderer ikke mest nærliggende tabulert radius, mellom dopanten og det 

substituerte atomet, med høyest diffusivitet. Sc og In er av meget lik størrelse som Zr, men 

fremviser dårligere diffusivitet enn Y og Gd, hvor særlig Gd har en ionisk radius som er 

betraktelig større enn for Zr. Det samme gjelder for bariumcerat, hvor en undersøkelse av 

Giannici et al. fra 2010 [28] argumenterer for at den elektroniske sammensetningen til dopanten 

er langt mer avgjørende for protonledningsevnen enn tabulert ionisk radius. I arbeidet dopes 

bariumcerat med henholdsvis indium, gadolinium og yttrium, og bariumzirkonat dopes med 

yttrium og indium. Det argumenteres for at hver dopant har et unikt samspill med en gitt 

struktur, og at tabulert ionisk radius er misvisende for dopantens faktiske radius i den bestemte 

strukturen. Y har en løselighet på kun 17 mol% i BC-strukturen, og Gd har en løselighet på 20 
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mol%, mens Indium er mer eller mindre komplett løselig. Dette argumenteres videre ved at 

indium danner symmetriske omgivelser rundt hvert dopantatom, og at ladning delokaliseres 

effektivt i den overordnede strukturen. Gadolinium på sin side danner mye stress i strukturen 

med sterkt deformerte GdO6-oktahedere og et markert krympet GdBa8-polyheder, som sies å 

være grunnet coulombisk tiltrekning mellom Gd og Ba i en struktur som ikke delokaliserer 

ladning effektivt. Dette samspillet mellom dopant og symmetri settes opp mot 

protonledningsevnen. Sammefattet mener arbeidet [28] at en "god" dopant påvirker den 

overordnede/globale strukturen lite, men påvirker samtidig den lokale strukturen rundt hver 

enkelt dopant mye, og vice versa for en "dårlig" dopant. 

 

 

3.1.3 ASPEKTER FRA BARIUMCERAT TIL BARIUMZIRKONAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.3.8 Bildene viser strukturen til BaCeO3 til venstre og strukturen til BaZrO3 til høyre 

ved standardiserte betingelser. 

  

Standardiserte data BaCeO3 BaZrO3 

Romgruppe Pnma (62)  

Ortorombisk 

Pm-3m (221)  

Kubisk 

Formelenheter pr celle 4 1 

Lengden på a-side 8.7769 Å 4.1943 Å 

Lengden på b-side 6.2357 Å -  

Lengden på c-side 6.2161 Å -  
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Volum 0.3402 nm3 0.0738 nm3 

Volum pr formelenhet 0.0851 nm3 0.0738 nm3 

Massetetthet 6.35 g cm-3 6.22 g cm-3 

 

tab.3.2 Tabell over data ved standardbetingelser for bariumcerat og bariumzirkonat. 

Dataene er hentet fra Springer Materials  som refererer videre til Knight et al. [42] 

for bariumcerat og Levin et al. [43] for bariumzirkonat. 

BaCeO3 Crystal Structure   http://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1414391   

BaZrO3 Crystal Structure    http://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1817171 

 

På et tidligere tidspunkt ble det antatt at de potensielle elektrolyttkandidatene, 

bariumzirkonat, BaZrO3, og bariumcerat, BaCeO3, hadde noenlunde motsatte egenskaper 

angåendes stabilitet og konduktivitet, og dette førte til undersøkelser etter et kompromiss 

(blandinger) mellom de to materialene [2, 16]. Blant perovskittype protonledere oppnår 

BaCeO3-baserte oksider den høyeste protonledningsevnen ved 600 oC [2, 44-46], men samtidig 

har materialet lav kjemisk stabilitet i kontakt med gasser som vanndamp og karbondioksid [47, 

48]. Dette er et stort problem ettersom vann nesten uunngåelig genereres ved katode i ei 

potensiell brenselcelle [2]. BaZrO3 har på sin side meget god kjemisk stabilitet under en rekke 

betingelser [44, 46], men prøver Y-dopet bariumzirkonat har anslått omtrent en størrelsesorden 

lavere total ledningsevne en Y-dopet bariumcerat ved samme temperatur [11, 16, 44, 46]. 

Bariumzirkonat har meget god bulkledningsevne, men svært resistive korngrenser som 

kombinert med fremvekst av små korn under sintring er problematisk [2]. Det hevdes at dette 

materialet vil kunne utkonkurere de beste faststoffoksid-ledere ved temperaturer under 700 oC 

hvis korngrenseproblematikken løses [16]. Det antas at Zr og Ce vil kunne arrangere seg 

periodisk på B-plass lokalt ved blanding av disse, og at slik arrangering er negativt for 

protonmobilitet grunnet overordnet strukturendring (delokalisering av ladning), men samtidig 

antas det at en utvidelse av celleparametere er positivt for protonmobilitet gitt at cellen 

forholder seg tilnærmet kubisk (høysymmetrisk) [16, 35]. Det finnes et antall arbeid som 

blander inn Zr i bariumcerat eller vice versa i jakt på et mer skreddersydd material med tanke 

på kjemisk stabilitet og korngrenseledningsevne, bl.a. [44, 46, 48-51]. 

http://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1414391
http://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1817171
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fig.3.9 Den sammensatte grafen viser protonkonduktiviteter i blandinger bariumcerat 

og bariumzirkonat, Ba(CexZr1-x)O3, ved temperaturene 100 oC og 600 oC, samt anslått 

enhetscellevolum, som fremvist av Kreuer i 2003 [16]. Prøver er dopet med distinkte 

konsentrasjoner av distinkte dopanter, som igjen danner et teoretisk kontinuum av 

protonledningsevne for disse i variable blandingsforhold Zr/Ce. De oppgitte referansene 

i grafen er referanser i Kreuers artikkel [16]. 

 

fig.3.9 [16] viser protonledningsevner og cellevolum i blandingsforhold mellom BaZrO3 og 

BaCeO3, dvs. Ba(CexZr1-x)O3. Generelt i fig.3.9 synker protonledningsevnen ved 

materialendring fra BaCeO3 til BaZrO3, men ikke for 15 mol% yttrium-dopede prøver, og da 

særlig bulkledningsevnen, som viser en generell stigning i ledningsevne ved materialendring 
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mot BaZrO3. Ifølge samme graf synker enhetscellens volum mot bariumzirkonat, noe som skal 

gi dårligere protonledningsevne, men samtidig representerer bariumzirkonat en kubisk 

høysymmetrisk struktur, noe som skal gi bedre protonledningsevne. Som kan ses for yttrium i 

fig.3.9 virker det å være en positiv "trade off" for ledningsevnen ved å blande inn en liten 

mengde Ce i BaZrO3. 

 

Artikkelen (2003) [16] fremhever at det bare er elektrolytter basert på Y-dopet BaZrO3 som 

kombinerer høy bulkprotonledningsevne med høy kjemisk stabilitet og dette synspunktet virker 

å fremdeles være gjeldende [2, 11]. Argumentene fra artikkelen [16] er som følger: 

Bariumzirkonat er den kubiske perovskitten med størst celleparametere. Høy symmetri gir 

isotropisk migrasjon av defekter og stor enhetscelle gir høy løselighet av defekter. Videre 

argumenteres det for at yttrium er en nær perfekt dopant for materialet ettersom oksygenenes 

basisitet forblir nesten uendret ved Y-doping. Dette gjør at både protonmobilitet og 

hydratiseringskurver er nesten uendret ved variabel konsentrasjon og at bulkledningsevnen i 

materialet derfor fremstår direkte proporsjonalt med dopanten, hvor dette ser ut som å være 

tilfellet ved Y-konsentrasjoner opp mot 20 mol%. 

 

 

3.1.4 FABRIKKERING AV BAZRO3  
 

I litteraturen finnes en stor variasjon i målte ledningsevner for BZY, som kan ses i fig.3.10, 

og dette kan vise til vanskeligheter rundt det å finne optimaliserte produksjonsmetoder for et 

materiale hvor korn og korngrenser har veldig forskjellige egenskaper [2]. I 2010 viste 

Pergolesi et al. [52] en meget høy protonledningsevne for 20 mol% Y-dopet bariumzirkonat 

(0.11 S cm-1 ved 500 oC) ved å danne materialet som en korngrensefri tynnfilm på en et MgO-

substrat (pulsed laser deposition). Arbeidet understreker viktigheten av å minimalisere 

korngrenseproblematikk i praktisk industriell produksjon av materialet for bruk i større 

brenselceller.  
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fig.3.10 Figur over forskjellige angitte spesifikke ledningsevner over resiprok 

temperatur for Y-dopet BaZrO3 hentet fra Fabbri et al. [2]. B indikerer 

bulkledningsevne, mens T indikerer total ledningsevne. Tallene i parantes er 

referanser i den henviste artikkelen [2]. Videre info relatert til figuren vises i tab.3.3. 

 

 

tab.3.3 Tabell over spesifikasjoner til prøvene fremvist i fig.3.10 som også er hentet 

fra Fabbri et al. [2]. Tabellen spesifiserer elektrolyttkomposisjon, sintringsprosess, 

måleelektrode og atmosfære ved impedansmåling. Komposisjonene beskrevet som 

BZYxx viser til xx mol% Y-dopet bariumzirkonat. Referansene er referanser i henviste 

artikkel [2]. 
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Selve syntesen av akseptordopet BaZrO3 kan gjøres på forskjellige måter. To vanlige 

metoder er Solid-state-reaksjon og våtkjemisk syntese [11]. fig.3.11 er en enkel illustrasjon 

over forskjeller i produksjonen av BZY-pulver før sintring med disse to metodene. 

 

                                    

 

fig.3.11 En enkel illustrasjon over forskjellen i pulver skapt ved tradisjonell solid-state-

reaksjon kontra våtkjemisk syntese hentet fra Bi & Traversa sin oversiktsartikkel, og som 

bruker yttrium som dopant [11]. Våtkjemisk syntese skaper et homogent pulver av mindre 

korn ved diffusjon i løsning som danner grunnlag for sintring ved lavere temperatur for 

komplett diffusjon i en tett sluttprøve. Tradisjonell solid-state-reaksjon har diffusjon 

mellom solide partikler gjennom flere steg med mekanisk miksing, pressing og brenning 

av reaktanter som oksider og karbonater. Sluttproduktet er ikke fullstendig homogent og 

inneholder en større spredning av partikkelstørrelser. 

 

Solid-state-reaksjoner er den vanligste og praktisk enkleste metoden, og involverer enkelt 

beskrevet og tradisjonelt flere steg med pulverknusing og kalsinering før et siste steg med 

sintring [53]. Startkomponentene er hovedsakelig oksider og karbonater som blandes i 

bestemte støkiometriske forhold. Et problem med denne metoden er at det kreves høye 

sintringstemperaturer (gjerne 1800 oC) for effektiv faststoff-diffusjon i prøver, og disse består 

som regel av relativt små korn [46].  Duval et al. sitt arbeid fra 2007 [54] fant to 

størrelsesordener forskjell mellom total ledningsevne i prøver BZY10 sintret ved henholdsvis 

1720 oC (lav ledningsevne) kontra 2200 oC for høy ledningsevne ved bruk av tradisjonell solid-

state-reaksjon. Arbeidet argumenterer for at bulkledningsevnen var lik i de to prøvene, men at 

prøven sintret ved 2200 oC dannet større korn og hadde derfor mindre total korngrensemotstand. 
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Men høy sintringstemperatur over tid er problematisk grunnet påstått Ba-avdampning, og 

Iguchi et al. sitt arbeid fra 2009 [55] viser til gjennomsnittlige kornstørrelser på 0.67 μm ved 

20 timers sintring kontra 1.61 μm ved 200 timers sintring ved 1800 oC på prøver BZY5. På 

tross av relativt godt større korn viste prøven sintret i 200 timer 2 størrelsesordener lavere total 

ledningsevne ved 350 oC enn prøven sintret i 20 timer, og i arbeidet argumenteres det for at 

dette understreker problemer knyttet til høy Ba-avdampning og Y-rike korngrenser med 

alternative Y-rike faser som Y2O3. Fabrikkering ved høy temperatur er også problematisk med 

tanke på samtidig produksjon av elektroder og elektrolytt for å danne tette overganger mellom 

disse i ei brenselcelle, ettersom dette skaper høy restrukturering mellom materialene [11, 56].  

 

Våtkjemisk syntese skiller seg fra solid-state-reaksjon i at reaktantene løses opp som ioner 

i en væske, og dermed foregår blandingen i langt større grad på et molekylært nivå [11]. Dette 

gjør at den endelige diffusjonsavstanden ved sintring er langt kortere enn ved faststoff-sintring 

som resulterer i en lavere påkrevd temperatur og kortere tid for komplett reaksjon [57]. Den 

vanligste våtkjemiske metoden er en sol-gel-metode hvor homogent pulver dannes fra en 

løsning bestående av heterometalliske alkoksider [58]. Det finnes mange alternativer i sol-gel-

metoden [11], og hvor eksempelvis Magrez og Schober i 2004 [59] oppnådde 95% teoretisk 

tetthet på prøver BZY20 ved 10 timers sintring ved 1500 oC basert på en polyakrylamid sol-

gel-metode, som er flere hundre grader lavere enn lignende oppnådde tettheter for BZY20 ved 

bruk av tradisjonell solid-state-reaksjon [11]. Taglieri et al. [60] argumenterte i 1999 for at 

pulvere produsert med sol-gel-metoder krympet i større grad enn pulvere produsert med solid-

state-reaksjoner ved sintring, noe som gir lavere påkrevd sintringstemperatur. Sol-gel-metoden 

gir ikke bare en større grad av fortetning ved sintring, men skaper også vekst av større korn, og 

dette gjør denne metoden mer attraktiv med tanke på å minimalisere  problemer som oppstår 

ved høytemperatur-sintring i praktisk produksjon av dopet bariumzirkonat i et 

brenselcelleoppsett [11]. Et argument mot våt-kjemiske-metoder er at mengden produsert 

pulver er generelt lavere enn ved solid-state-reaksjoner, men hvor Sin et al. [61] viser til at 

bruken av en modifisert akrylamid-rute i sol-gel-metoden gir store mengder homogent pulver 

til en potensielt lav pris. En annen vanlig våtkjemisk syntese er forbrenningsmetoden  [11]. 

Deganello et al. [62] løste ut metallioner fra metallnitrater i lag med vann, sitronsyre og 

ammoniumnitrat, og ved varming på rundt 1000 oC oppstår forbrenning mellom sitronsyre og 

metallnitrater hvor produktet er en bestemt fase perovskitt  basert på reaktantene. Det oppgis i 
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artikkelen [62] at det støkiometriske forholdet mellom nitratene, sitronsyre og valgt pH-verdi 

påvirker fasekomposisjon, påkrevd temperatur og dopant-segregering. 

 

 

Et konsept som kan kombineres med både våtkjemisk syntese og solid-state-reaksjoner er 

aktiv reaksjonssintring (reactive sintering) [11, 63]. Konseptet her er at mye av den endelige 

dannelsen av eksempelvis BZY skjer i sintringsprosessen. Yamazaki et al. [64] gjorde i 2009 

en ikke fullført sol-gel-metode av BZY20 ved å brenne ut pulveret ved 850 oC fremfor 1100 

oC, og på denne måten beholdes en del av BaCO3-pulveret i komposisjonen. Artikkelen [64] 

argumenterer for at sluttproduktet etter sintring inneholder en større variasjon av kornstørrelser 

med en generell økning av gjennomsnittlig kornstørrelse (1.4 μm), og med en nesten 

proporsjonal økning av korngrenseledningsevne med gjennomsnittlig kornlengde. En relativt 

ny teknikk, som dessuten er teknikken anvendt i denne oppgaven, er bruken av aktiv 

reaksjonssintring som et enkelt solid-state-reaksjonsoppsett i såkalt Solid State Reative 

Sintering (SSRS) [63, 65]. Denne teknikken er ganske uvanlig og nyskapende i og med at hele 

solid-state-reaksjonen er én enkel sintring av en prøve med forskjellige reaktantpulvere og med 

bruk av en sintringshjelper (mest brukte og kanskje lovende sintringshjelper i SSRS er 

foreløpig NiO) [63]. Teknikken trekkes frem som kostnadsvennlig / industrielt aktuell [65]. 

Sintringshjelpere er et avansert emne og blir nærmere forklart i neste delkapittel. 

 

3.1.5 SINTRINGSHJELPERE OG MULTIDOPING  
 

Bruken av sintringshjelpere kan være et naturlig verktøy i en videre forbedring av 

produksjon/fabrikasjon av akseptordopet BaZrO3, men bruken av en sintringshjelper kan 

degradere ønskede elektriske egenskaper [11]. 

 

I et arbeid av Babilo og Haile fra 2005 [66] sintres 93 % tette prøver BaZr0.85Y0.15O3-d ved 

1300 oC ved tilsetning av ZnO. Videre fremstår kjemisk stabilitet som god i materialet, men at 

det forekommer en moderat nedgang i bulkledningsevne (ca. halvparten av BZY10 uten tilsatt 

ZnO), og det spekuleres i å være grunnet Zn2+-ioner som okkuperer Zr-plasser i bulkstrukturen  

[66]. En rekke andre overgangsmetaller ble også testet som sintringshjelpere, og arbeidet av 

dette oppsummeres i fig.3.12. I figurens spesifikke undersøkelse vil tilsetning av 4 mol% Ni, 

Cu eller Zn i en prøve BaZr0.85Y0.15O3-d gi 86-88 % teoretisk tetthet ved 4 timer sintring ved 
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1300 oC, og dette er en solid økning fra 60 % teoretisk tetthet oppnådd ved sintring av 

umodifisert materiale ved samme betingelser [66]. Bruken av ZnO som sintringshjelper gir 

tettere prøver ved lavere sintringstemperaturer enn uten sintringshjelper for pulvere produsert 

ved våtkjemisk syntese [66, 67] og pulvere produsert ved tradisjonelle solid-state-reaksjoner 

[68]. Babilo et al. [66] argumenterer på generelt grunnlag for at Cu- og Ni-tilsatte prøver 

muligens har betydelig elektronisk ledningsevne basert på en svart fargeendring av prøvene, 

mens Zn-tilsatt prøve muligvis ikke har like mye av dette ettersom fargeendringen av prøven 

er til en mørk grønn nyanse. En fersk artikkel av Shafi et al. fra 2015 [69] hevder at bruken av 

NiO i BZY ikke skaper betydelig elektronisk ledningsevne i materialet basert på OCV-

undersøkelser av materialet (Open Circuit Voltage).  

 

 

                          

fig.3.12 Figuren er hentet fra referanse [66] og viser forskjellige prøver BaZr0.85Y0.15O3-

d tilsatt 4 mol% med forskjellige transmetaller ansett som potensielle sintringshjelpere. 

Alle prøvene er sintret i 4 timer ved 1300 oC. X-aksen viser forskjellige spesier anvendt 

som sintringshjelper, og y-aksen viser tetthet i % opp mot teoretisk tetthet til BaZrO3. 

Linjen som er strukket parallelt med x-akse er en referanseverdi gitt av umodifisert 

BaZr0.85Y0.15O3-d sintret ved oppgitte betingelser. 

 

Tong et al. [65] beskriver i 2010 en helt ny metode for fabrikasjon av BZY ved bruk av NiO 

som sintringshjelper i prosessen tidligere beskrevet som Solid State Reactive Sintering (SSRS). 

I denne artikkelen [65] oppnås over 95 % teoretisk tetthet og meget store korn (5 μm) i prøver 
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BZY20 tilsatt 1-2 vekt% NiO ved 4 timers sintring ved 1400 oC. Artikkelen [65] oppgir totale 

ledningsevner i arbeidet (3.3 10-2 S cm-1 i våt argon ved 600 oC) som blant de beste som er målt 

for BZY. Ved SSRS gjøres hele reaksjonen, fra diverse sammenblandede pulvere til ferdig 

produkt, i én enkel sintringsprosess. Man kan argumentere for at NiO skaper diverse gunstige 

smeltefaser ved temperaturer lavere enn sintringstemperatur som muliggjør en høy 

diffusjonshastighet i sintringsprosessen, og at SSRS derfor er en teknikk som er helt avhengig 

av en sintringshjelper for å kunne fungere. I  en artikkel senere i 2010 argumenterer Tong et al. 

[70] for konkret reaksjonsutvikling ved bruk av NiO som sintringshjelper i BZY. Et solid 

hovedargument i artikkelen [70] er dannelsen av en uren fase BaY2NiO5 og at denne har et 

gunstig sampill med reaktanter, og da særlig med BaCO3. Artikkelen [70] forklarer videre 

hvordan denne fasen blander seg inn med metalloksidene for å til slutt senke smeltepunktet til 

BaCO3 med ca. 100 oC fra 1250 oC til 1150 oC. I fortetningen (densification) av prøven ses en 

stor volumreduksjon av materialet ved temperaturendring fra 1250 oC til 1350 oC, og hvor 

prøver over denne temperaturen lett oppnår >95% tetthet og kornstørrelser på 3-5 μm. Den 

videre argumentasjonen i artikkelen for nøyaktige reaksjoner er noe avansert og hypotetisk 

med involvering av Ni som bl.a. et interstitielt spesie i produksjonen av BZY-korn, og hvor to 

forslag til konkret defektkjemi i kornveksten av BZY20 med hjelp av nikkel kan ses i 

reaksjonsligningene (3.2).  

 

Forslag 1 (nikkel på zirkonium-plass): 

BaY2NiO5 = BaBa
x + 2vBa

′′ + NiZr
′′ + 2YZr

′ + 5OO
x + 4vO

⦁⦁ 

 

Forslag 2 (nikkel som insterstitielt spesie): 

BaY2NiO5 = BaBa
x + vBa

′′ + Nii
⦁⦁ + 2YZr

′ + 5OO
x + vO

⦁⦁ 

 

De defektkjemiske reaksjonene (forslag 1 og 2) tar utgangspunkt i BaZrO3 som 

ideell struktur og er hentet fra referanse [70]. 

 

(3.2)  

Noe som kan stadfestes etter ferdig sintring av nikkelholdig BZY er at Ni-nanopartikler og 

eventuelt en liten sporrest BaY2NiO5 ansamler seg mellom rene BZY-korn [70]. I et arbeid av 

Ricote et al. [63] sammenlignes kornvekst i nominelt like komposisjoner Ni-holdige BZY10-

prøver hvor de som ble sintret med en gang (SSRS) fikk færre og større korn (opptil 6 μm) enn 
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prøver laget i flere steg med tradisjonell solid-state-reaksjon med tilsetning av NiO først ved 

høytemperatur sintring (opptil 4 μm). 

 

Andre eksempler på bruk av sintringshjelper er Li [71]. Selv om Li er lovende som 

sintringshjelper fordi Li fordamper i prosessen, så skaper bruken av denne hjelperen relativt 

små korn i sluttproduktet [72], og dette gjør stor forbedring av total ledningsevne vanskelig 

grunnet mange korngrenser [11]. CaO har vært undersøkt som sintringshjelper [73]. CuO har 

også blitt undersøkt som sintringshjelper [74]. I arbeidet ses en økning i aktiveringsenergi for 

protontransport ved bruk av Cu som sintringshjelp, og hvor det argumenteres for at dette er 

fordi Cu muligvis diffuserer inn på Zr-plass i strukturen og skaper assosiasjonsdefekter [74].  

 

Forskjellige former for multidoping (eller co-doping) av bariumzirkonat har vært anvendt 

for å skape en bedre sintrinsprosess. I et arbeid av Imashuku et al. utgitt i 2008 [75] testes 

variable blandinger mellom scandium og yttrium i BZ. Arbeidet [75] konkluderer med at en 

høy Y/Sc-ratio gir bedre, men også flere korngrenser. I et arbeid av Fabbri et al. utgitt i 2011 

[3] co-dopes B-plass i bariumzirkonat med en blanding praseodym (som kan både ha +3 og +4 

i ladning) og yttrium for bedre sintringsegenskaper. Artikkelen [3] viser til total ledningsevne 

i overkant av 10-2 S cm-1 ved 600 oC for komposisjonen BaZr0.7Pr0.1Y0.2O0.3-d, og hvor arbeidet 

argumenterer for generelt økt kornvekst (1.7 μm kornbredde) og lettere dannelse av tette prøver 

ved sintring ved 1600 oC i 8 timer luft ved bruk av praseodym i BZY enn uten. Sun et al. i 2013 

[76] co-dopet bariumzirkonat med 20 mol% yttrium og 10 mol% tinn. Arbeidet argumenterer 

for høy kjemisk stabilite, men bruker bariumcerat som sammenligningsgrunnlag. Arbeidet 

argumenterer for forbedrede sintringsegenskaper, men anvender NiO indirekte som 

sintringshjelper via anodesubstratet.  

 

Kanskje sintringshjelpere også er en form for doping. Det hevdes at nikkel ikke inngår i 

bulkstrukturen i ferdig materiale BZY [70], men at det muligens finnes Ni både som interstitielt 

spesie og som akseptor på zirkonium-plass i kornveksten til BZY ved sintringstemperaturer 

(3.2) [70]. En artikkel av Shafi et al. (november 2015) [69] bruker Ni teoretisk direkte som co-

dopant i lag med yttrium i bariumzirkonat, og her argumenteres det for at Ni går inn i strukturen 

på Zr-plass i ferdig materiale.  Hvordan fungerer NiO opp mot andre dopanter i bariumzirkonat 

(som Gd og Sc i denne masteroppgaven) og sintringen av disse ved bruk av SSRS?  
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3.2 PROTON-TRAPPING I Y-DOPET BAZRO3 
 

I 2013 kom Yamazaki et al. [5] med artikkelen Proton trapping in yttrium-doped barium 

zirconate, og denne artikkelen gir et direkte fokus for denne masteroppgaven. I arbeidet [5] 

undersøkes muligheten for dannelse av proton-dopant-assosiasjoner, såkalt protontrapping, i 

BaZr0.80Y0.20O3-d. En konkret trappingmodell anvendes. Artikkelen argumenterer for at disse 

assosiasjonsdefektene påvises ved bruk av termogravimetriske målinger kombinert med 

impedansspektroskopi, og oppgir aktiveringsenergier på 29 kJ mol-1 for å bryte assosiasjonen 

mellom proton og dopant og 16 kJ mol-1 for fri protontransport i materialet via den anvendte 

modellen. Videre brukes NMR til å hevde at det forekommer to forskjellige generelle tilstander 

for protoner i strukturen og at dette understreker tilstedeværelsen av protontrapping. Disse 

defektene er uønsket med tanke på ledningsevnen til materialet hvor det til slutt sies at 

alternative dopanter kanskje har andre verdier for dette fenomenet. Hvis det ikke spesifiseres, 

så refererer dette delkapitlet, 3.2, og underkapitler til Yamazaki et al. sin artikkel [5] som 

inkluderer et tilknyttet supplement-skriv hvor teknikker, resultater og teori nærmere beskrives.  

 

Ved 20 mol% Y-doping av bariumzirkonat er et teoretisk maksimum for protonopptak 20 

mol% hvor 1 av 16 oksygenplasser er okkupert av ei hydroksidgruppe, OHO
⦁ . Ved helt tilfeldig 

distribusjon av yttrium vil i overkant av 1/3 av oksygenatomene ha Y-O-M -bindinger (M er Y 

eller Zr) og resten vil ha Zr-O-Zr -bindinger. Det antas at protoner trappes på oksygenet i en 

Y-O-M-binding hvor antallet slike oksygenatomer i forhold til antallet protoner muligjør høy 

forekomst av trapping [5].  

 

 

3.2.1 ET LITE TILBAKEBLIKK PÅ TRAPPING  
 

En tidlig beskrivelse av en "two state"-modell rundt protoners frie eller fastlåste posisjoner 

i faststoff, såkalt trapping, kommer fra Oriani i 1970 [77]. I 1996 beskriver Matzke et al. [78] 

mulig trapping i ytterbium-dopet strontiumcerat. Her forklares konseptet som at et proton enten 

sitter fast i nærheten av en akseptor, eller beveger seg fritt, og hvor argumentasjonen rundt 

dette baserer seg på en analyse av nøytronspredning i materialet under et såkalt QENS-

eksperiment [78]. Videre finnes diverse simuleringseksperimenter ved bruk av DFT-teori som 
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foreslår muligheten for trapping i akseptordopet bariumzirkonat [21, 79]. Bjørketun et al. [79] 

sin DFT-analyse gir direkte assosiasjonsenergier for trapping ved bruk av forskjellige dopanter 

i bariumzirkonat, noe som gir denne undersøkelsen mulig økt relevanse opp mot denne 

masteroppgaven. Et interessant motargument til "two state"-modellen fremmes av Karlsson et 

al. i 2010 [80]. I denne artikkelen undersøkes og tilsynelatende verifiseres protoners 

"Grotthuss-mekaniske" bevegelsesmønster gjennom BZY10 ved bruk av såkalt NSE-analyse 

(Neutron Spin-Echo) og supplerende DFT-beregninger. Arbeidet argumenterer for at yttriums 

elektroniske påvirkning på strukturen er sterkt delokalisert og at dette taler imot en 

konvensjonell "two state"-modell som trapping. Ved trapping så øker protoners 

aktiveringsenergi ved synkende temperatur [4], men hvor det etter undersøkelse av 

eksempelvis akseptor-dopet BaCeO3 menes å være en uendret aktiveringsenergi for protoners 

bevegelse ved synkende temperatur, og derfor fravær av trapping [4, 80]. 

 

 

3.2.2 NOEN SPESIFIKASJONER RUNDT PRØVER &  MÅLINGER  
 

Ledningsevnen til lignende komposisjoner BZY varierer stort fra arbeid til arbeid, som kan 

ses i fig.3.10, og dette knyttes opp mot produksjonen av prøver [2]. Det anses derfor som 

hensiktsmessig å trekke frem nøyaktig produksjon av BZY20 sammen med et par momenter 

rundt termogravimetri og impedansspektroskopi i hovedreferanse [5].  

 

Prøver Ba0.97Zr0.79Y0.21O3-d (BZY20) prepareres via en våtkjemisk metode som beskrevet av 

Yamazaki et al. i 2009 [64]. Pulver som produseres fra prosessen presses sammen til tabletter 

med 19 mm diameter og 3-4 mm tykkelse. Disse sintres ved 1580 oC i luft i 24 timer for tettheter 

på ca. 92 % av teoretisk tetthet i BaZrO3. I henhold til referanse [64] tilsettes det 10 mol% 

BaCO3 ved sintring for å motvirke bariumavdampning. Det anvendes ingen form for 

sintringshjelp i fremstillingen av prøver. Mindre tabletter med tetthet på 0.44 mm og 0.77 mm 

kuttes ut og poleres speilblanke fra de sintrede tablettene for anvendelse i 

impedansspektroskopi. Disse får deponert 1 μm tykk sølvfilm på hver side som fungerende 

elektrodematerial.  

 

Ved termogravimetriske målinger av tette tabletter BZY20 anvendes en likevektstid på 1 

time ved 710 og 610 oC, og 15 minutter likevektstid ved lavere temperaturer. 
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Nedkjølningshastigheten mellom målepunkter er 10 grader pr minutt for både tette tabletter og 

løst pulver. For termogravimetriske målinger av pulver BZY20 anvendes likevektstider på 30 

minutter ned til 412 oC og 2 timer ved 360 oC og lavere. Tanken bak de korte likevektstidene 

for tette tabletter er å fryse inn / danne en konstant konsentrasjon protoner ved lavere 

konsentrasjoner for løsning av trappingmodellen. Et resultat fra disse forsøkene kan ses i fig.3.4. 

 

Ved impedansmålinger anvendes en likevektstid på 1 time ved 615 oC og 15 minutter ved 

lavere temperaturer. Nedkjølningshastigheten mellom måletemperaturer er 10 grader pr minutt.  

 

3.2.3 RESULTATER HOS YAMAZAKI ET AL.  
 

fig.3.13 er en grafisk fremstilling av protondiffusivitet, aktiveringsenergier og anslått 

protonkonsentrasjoner i hovedreferanse [5]. Figurene kan ses på som visuelle argumenter for 

at trapping forekommer i BZY20. Figur a sammenligner resultater opp mot et arbeid [80] som 

argumenterer for fravær av trapping som en tradisjonell two-state-modell. Det vises til en 

økende aktiveringsenergi ved synkende temperatur i figur b, noe som ifølge hovedreferanse 

ikke har vært påvist før. Figur c forklarer endringer i anslått protondiffusivitet ved variabel 

temperatur som endringer i konsentrasjoner frie og trappede protoner. En kommentar til figur 

c er at antallet frie protoner fremstår som å være på et maksimum fra 500 oC til ca. 650 oC. 

Over dette temperaturintervallet synker antallet protoner med økende temperatur. Under dette 

intervallet synker antallet frie protoner som en jevn kurve ved synkende temperatur, mens 

antallet trappede protoner stiger omtrent med samme verdi som antallet frie protoner synker, 

og her kan det vises til fig.3.4 som anslår antallet protoner i strukturen til å være konstant fra 

400 oC og lavere i tette tabletter BZY20, og som anvendes av hovedreferanse i løsningen av 

trappingmodellen. Antallet trappede protoner stiger ved synkende temperatur og virker å flate 

ut mot et maksimum et sted mellom 100 og 200 oC. Etter fig.3.13 følger tab.3.4 som viser 

verdiene gitt av modellen for bl.a. aktiveringsenergi for fri protontransport (16 kJ mol-1) og 

trappingentalpien (-29 kJ mol-1) ved tilpasning til måledata som vist i figur a. 
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fig.3.13 3 figurer hentet fra hovedreferanse [5]: Figur a viser protoners diffusivitet i 

materialet, såkalt "long range transport". De røde fylte sirklene i figur a viser til 

målt/anslått diffusivitet for protoner via vanlig impedansspektroskopi av BZY20 i våt 

nitrogen, og de røde fylte trianglene ved høyere temperatur viser anslått diffusivitet 

for protoner via impedansspekstroskopi i våt nitrogen hvor man gjør et bytte fra H2O 

til D2O og videre anvender en ambipolar diffusjonskoeffisient opp mot forskjellen 

som oppstår i ledningsevne. De blå hule sirklene viser data for protontransport 

hentet fra NSE-eksperimentet (Neutron Spin-Echo) til Karlsson et al. [80]. Rød linje 

er modellen for trapping, anvendt av hovedreferanse, som er basert på tilsynelatende 

protondiffusivitet angitt av datapunkter (røde fylte sirkler og trekanter). Blå linje 

viser til en forventet projeksjon gitt modellens kalkulerte verdier gitt ingen trappede 

protoner. Figur b viser aktiveringsenergier for protontransport basert på 

stigningstallene i figur a. Figur c viser anslåttte konsentrasjoner frie og trappede 

protoner i henhold til den anvendte modellen. 

 

          

tab.3.4 Oversikt  over verdier hentet ut av en trappingmodell anvendt på måledata 

fra figur a i fig.3.13. 𝐷0 er en preeksponentiell konstant tilknyttet fri protontransport, 

mens 𝐴 er en preeksponentiell konstant tilknyttet trapping. 𝐸𝑎 er aktiveringsenergien 

for fri protontransport. 𝐸𝑎𝑠 er aktiveringsenergien for assosiasjon mellom dopant og 
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proton. [YZr.f
′ ]  er konsentrasjonen yttriumatom på zirkoniumplass som ikke er 

involvert i trapping. To sett med verdier gjengis i tabellen, ett med og ett uten 

betraktning av hydratisering. 

 

En annen del av hovedreferanse [5] er verifisering av unike protontilstander ved bruk av en 

type NMR (1H magic-angle-spinning nuclear magnetic resonance). Kort sagt så ser man etter 

en eller flere resonanstopper, deres kjemiske skift og intensitet i en graf gitt av metoden. Under 

200 oC ses bare en topp (5.8 ppm ved 100 oC), og dette brukes som argument for at protonene 

finnes i kun en bestemt energitilstand eller skifter raskt mellom energitilstander. Ved økende 

temperatur over 200 oC ses det etter hvert to tydelige resonanstopper fra protoner (3.1 ppm og 

3.7 ppm ved 450 oC). Det menes i hovedreferanse at dette viser til nye tilgjengelige 

energitilstander for protonet. Det skrives at det høye kjemiske skiftet (3.7 ppm) kan knyttes til 

trappede protoner, det lave kjemiske skiftet kan knyttes til frie protoner. Ved å analysere 

relative intensitetsendringer mellom disse to toppene finner man samsvar med figur c i fig.3.13, 

og dette samsvaret vises i fig.3.14. 

                                         

fig.3.14 Figur over samsvar mellom anslåtte protonkonsentrasjoner gitt av NMR og 

konsentrasjoner gitt av trappingmodell. Høy frekvens (røde sirkler) antas å være 

trappede protoner, mens lav frekvens antas å være frie protoner. Det trekkes frem i 

hovedreferanse om forskjellige problemer tilknyttet kalkuleringer basert på NMR: 

svake signaler ved høye temperaturer grunnet Boltzmanns faktor og vanntap, og 

store feilmarginer ved dekonvoluttering av bredt overlappende resonanstopper. 
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3.2.4 TRAPPINGMODELLENS TEORI  
 

Teorien i dette delkapitlet er basert i sin helhet på hovedreferanse [5]. Artikkelen anvender 

en trappingmodell som tar utgangspunkt i at et proton enten er en fri defekt eller en 

assosiasjonsdefekt i lag med en dopant i strukturen til bariumzirkonat. I samsvar med 

artikkelens modell gjøres anslag og utregning av aktiveringsenergier rundt proton-transport og 

derfra assosiasjonsentalpien til trapping. 

 

LIKEVEKTER OG RELEVANTE SPESIER: 

 

 

OHO.f
⦁ + YZr.f

′ = (OHO
⦁ YZr

′ )x 

 

(3.3)  

Reaksjonen (3.3) viser et fritt proton som kombineres med et fritt yttrium til en 

assosiasjonsdefekt i bariumzirkonat. Disse assosiasjonsdefektene knytter opp de frie 

tilgjengelige protonene i strukturen, som igjen fører til redusert ledningsevne. Dette kalles 

trapping.  Basert på reaksjonen kan man sette opp et likevektsuttrykk: 

 

𝐾𝑎𝑠 =
[(𝑂𝐻𝑂

⦁ 𝑌𝑍𝑟
′ )𝑥]

[𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ][𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ]
= 𝐴 exp (−

𝐸𝑎𝑠

𝑅𝑇
) 

 

(3.4)  

 Konsentrasjonene til produkter og reaktanter gir en assosiasjonsentalpi, 𝐸𝑎𝑠 , og en pre-

eksponentiell faktor, 𝐴 , som kan relateres til assosiasjonsentropi. Ved antakelse om at 

yttriumkonsentrasjonen er frosset inn og konstant i materialet og at protoner og dopant kan 

eksistere i to tilstander, som frie eller assosierte defekter, så kan følgende matematiske forhold 

konstateres: 

 

[𝑂𝐻𝑂
⦁ ]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [𝑂𝐻𝑂.𝑓

⦁ ] + [(𝑂𝐻𝑂
⦁ 𝑌𝑍𝑟

′ )𝑥] 

 

[𝑌𝑍𝑟
′ ]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ] + [(𝑂𝐻𝑂
⦁ 𝑌𝑍𝑟

′ )𝑥] 

 

(3.5)  

Ved antagelse om at elektronhull er neglisjerbare i hele det relevante temperaturområdet 

(120-450oC), så kan to elektronøytraliteter spesifiseres: 
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Ved trapping: 

[𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ] = [𝑂𝐻𝑂.𝑓

⦁ ] + 2[𝑣𝑂
⦁⦁] 

 

Uavhengig av trapping (global): 

[𝑌𝑍𝑟
′ ]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [𝑂𝐻𝑂

⦁ ]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 2[𝑣𝑂
⦁⦁] 

 

(3.6)  

Videre kan frie protoner beskrives som en brøk av totale protoner: 

 

𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

[𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ]

[𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ]+[(𝑂𝐻𝑂

⦁ 𝑌𝑍𝑟
′ )

𝑥
]

=
1

1+[(𝑂𝐻𝑂
⦁ 𝑌𝑍𝑟

′ )
𝑥

]/[𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ]

= (1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ]𝐾𝑎𝑠)

−1
 

 

(3.7)  

En viktig betingelse er når konsentrasjonen frie protoner er langt mindre enn 

konsentrasjonen oksygenvakanser, som gir følgende approksimasjon: 

 

𝑣𝑒𝑑  [𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ] ≪ 2[𝑣𝑂

⦁⦁] 

 

[𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ] ≈ 2[𝑣𝑂

⦁⦁] 

 

𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= (1 + 2[𝑣𝑂

⦁⦁]𝐾𝑎𝑠)−1 

 

(3.8)  

 

PROTONERS DIFFUSJON I MATERIALET: 

 

Ionisk diffusjon viser seg vanligvis som rette linjer i et Arrhenius-plot: 

 

𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖 = 𝐷0 exp (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 

 

(3.9)  

Ligning (3.9) viser frie protoners diffusjonskoeffisient, 𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖. 𝐷0 er den pre-eksponentielle 

faktoren og 𝐸𝑎  er aktiveringsenergien for bevegelse. Ved trapping inkludert så vil dog 

diffusjonskoeffisienten få et annet uttrykk: 
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𝐷𝐻.𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔 = 𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖  
𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝐷0 exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ]𝐾𝑎𝑠)
−1

 

=
𝐷0 exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇)

1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ]𝐴 exp (−

𝐸𝑎𝑠

𝑅𝑇)
 

 

(3.10)  

𝐷𝐻.𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔er den tilsynelatende diffusjonskoeffisienten under variabel temperatur. 
𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 er 

brøken av frie protoner. Uttrykket relaterer til at diffusjonskoeffisienter er proporsjonale med 

konsentrasjonen av det bestemte spesiet under ideelle betingelser. Dette uttrykket kan forenkles 

ved bestemte grensebetingelser. 

 

Grensebetingelse ved høy temperatur →  [𝒀𝒁𝒓.𝒇
′ ]𝑲𝒂𝒔 ≪ 𝟏 

En grensebetingelse er når assosiering mellom dopant og proton er neglisjerbart som gir: 

 

𝐷𝐻.ℎø𝑦𝑇 = 𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖  = 𝑫𝟎 𝐞𝐱𝐩 (−
𝑬𝒂

𝑹𝑻
) 

 

(3.11)  

Ved denne betingelsen er uttrykket som beskrevet i ligning (3.9). 

 

Grensebetingelse ved lav temperatur →  [𝒀𝒁𝒓.𝒇
′ ]𝑲𝒂𝒔 ≫ 𝟏 

En annen grensebetingelse er når assosieringen mellom protoner og dopant er tilnærmet 

komplett: 

 

1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ]𝐾𝑎𝑠 ≈ [𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ]𝐾𝑎𝑠 ≈ 2[𝑣𝑂
⦁⦁]𝐾𝑎𝑠 

 

𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= (1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ]𝐾𝑎𝑠)
−1

= (2[𝑣𝑂
⦁⦁]𝐾𝑎𝑠)−1 

 

𝐷𝐻.𝑙𝑎𝑣𝑇=𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖(2[𝑣𝑂
⦁⦁]𝐾𝑎𝑠)−1=

𝐷0 exp(−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)

2[𝑣𝑂
⦁⦁] exp(−

𝐸𝑎𝑠
𝑅𝑇

)
 

=
𝐷0

2[𝑣𝑂
⦁⦁] 

exp (−
𝐸𝑎 − 𝐸𝑎𝑠

𝑅𝑇
) = 𝑩 𝐞𝐱𝐩 (−

𝑸

𝑹𝑻
) 

(3.12)  
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𝑄 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑎𝑠 , 𝐵 =
𝐷0

2[𝑣𝑂
⦁⦁]𝐴 

 

 

Ligningene (3.12) ender opp i et standard Arrhenius-uttrykk som gir ei rett linje ved 

tilnærmet komplett grensebetingelse. 𝐵 er tilnærmet konstant i et slikt avgrenset område (gitt 

neglisjerbar hydratisering) og 𝑄 er den sammensatte aktiveringsenergien som er større enn 𝐸𝑎 

ettersom 𝐸𝑎𝑠 er et negativt tall.  

 

Grensebetingelsesuttrykkene som er fremhevet i (3.11) og (3.12) kan kombineres sammen 

i et totalt uttrykk for protondiffusjon ved varierende grad av assosiasjon. 

 

𝐷𝐻.𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔 = 𝐷𝐻.𝑓𝑟𝑖  
𝐶𝐻.𝑓𝑟𝑖

𝐶𝐻.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝐷0 exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓

′ ]𝐾𝑎𝑠)
−1

 

=
𝐷0 exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇)

1 +
𝐷0

𝐵 (1 +
[𝑂𝐻𝑂.𝑓

⦁ ]

2[𝑣𝑂
⦁⦁]

) exp (−
𝐸𝑎 − 𝑄

𝑅𝑇 )

≈
𝑫𝟎 𝐞𝐱𝐩 (−

𝑬𝒂

𝑹𝑻)

𝟏 +
𝑫𝟎

𝑩 𝐞𝐱𝐩 (−
𝑬𝒂 − 𝑸

𝑹𝑻 )
 

 

(3.13)  

Approksimasjonen i det fremhevede uttrykket i ligning (3.13) er betingelsen [𝑂𝐻𝑂.𝑓
⦁ ] ≪

2[𝑣𝑂
⦁⦁]. Det fremhevede uttrykket inneholder fire ukjente faktorer  𝐷0, 𝐸𝑎, 𝑄 og 𝐵. 

 

Det antas at protondiffusjon følger en "Random Walk"-modell: 

 

𝐷𝐻 = 𝜔𝛾𝑎2 

 

(3.14)  

𝜔  er hopperate, dvs. antall hopp pr. tidsenhet. 𝛾  er en geometrisk faktor for tilfeldig 

bevegelse fra oksygen til oksygen og settes lik 8/6 i hovedrefranse. 𝑎 er hoppedistanse og settes 

lik 
𝑎0

√2
, hvor 𝑎0 = 4.2295Å er sidelengden i enhetscella.  

 

Til slutt ser det endelige uttrykket for Yamazakis trappingmodell slik ut: 

 

 
(3.15)  
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[𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ] =

𝐷0

𝐴 𝑓(𝑇)
 

𝑓(𝑇) = 0.003 +
0.012

1 + exp (−
𝑇−1 − 0.0011

0.00012 )
 

 

𝐷𝑎𝑝𝑝 = 𝐷0

exp (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇)

1 + [𝑌𝑍𝑟.𝑓
′ ]𝐴exp (−

𝐸𝑎𝑠

𝑅𝑇)

= 𝐷0

exp (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇)

1 +
𝐷0

𝐴 (0.003 +
0.012

1 + exp (−
𝑇−1 − 0.0011

0.00012 )
)

𝐴exp (−
𝐸𝑎𝑠

𝑅𝑇)
 

 

 

 

𝑓(𝑇)  i ligning (3.15) er en hydratiseringsfaktor. 

 

 

3.2.5 LØSNINGSMETODE FOR MODELLEN I HOVEDREFERANSE  
 

Modellen løses opp mot et Arrhenius-plott over diffusjonskoeffisienter i et 

temperaturområde. Artikkelen [5] løser modellen på følgende måte: Først anslås verdier for 𝑄 

og 𝐵 i et lineært område av plottet ved lave temperaturer som definert i ligning (3.12). Her 

gjøres antakelsen om at protoner er maksimalt assosiert. Disse brukes så som faste konstanter 

i det større uttrykket (3.13). Ved bruk av kurvetilpasningsprogrammene Igor og WaveMetrics 

tilpasses den synlige diffusjonskoeffisienten som fremgår av Arrhenius-plottet det større 

uttrykket som nå bare har to ukjente, 𝐸𝑎 og 𝐷0. Den preeksponentielle faktoren 𝐴 anslås ved å 

løse 𝐵 =
𝐷0

2[𝑣𝑂
⦁⦁]𝐴 

 hvor de andre faktorene nå er kjent. Modellen løses to ganger. Den andre 

gangen tas det høyde for hydratisering gjennom en variabel 𝐵 hvor den anslåtte 𝐴 anvendes i 

lag med en temperaturavhengig [𝑣𝑂
⦁⦁]  som fremgår i ligning (3.8), og hvor det endelige 

uttrykket er i ligning (3.15). 
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3.3 ET ALTERNATIVT STUDIE AV TRAPPING 
 

Det kan være nyttig å se på et alternativ til Yamazaki et al. sitt arbeid [5]. Dette delkapitlet 

ser på en alternativ studie fra 2014 angåendes trapping som konsept, Lithium-Ion Trapping 

from Local Structural Distortions in Sodium Super Ionic Conductor (NASICON) Electrolytes 

av Fransisco et al. [81]. I denne artikkelen undersøkes fire NASICON-type Li-ioneledere: 

LiGe2(PO4)3 (LGP), Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP), LiGeSn(PO4)3 (LGSP) og 

Li1.5Al0.5Ge0.75Sn0.75(PO4)3 (LAGSP). En generell komposisjon, LiM2(PO4)3, ses og forklares i 

fig.3.15. Tinnets effekt på strukturen undersøkes med teknikker som røntgendiffraksjon, 

Raman-spektroskopi og impedans/modulus-spektroskopi. En konklusjon og teori i artikkelen 

er at det dannes flaskehalser for Li-ionetransport i materialet grunnet forskjeller i ioneradius 

mellom kationer, og at dette fører til trapping av ladningsbæreren Li+. Arbeidet anvender ikke 

defektkjemi, men strukturelle forklaringer rundt begrensningen av ionetransport i materialer. 

Formålet med dette delkapitlet er ikke å gå inn på denne artikkelens forskning som helhet, men 

å se på modellen for et noe alternativt trappingkonsept. 

 

                            

fig.3.15 Figur over en generell NASICON-struktur, LiM2(PO4)3, hentet fra artikkelen 

[81]. Blå oktaedre representerer MO6 og lilla tetraedre representerer PO4. Li-

ionenes transportrute indikeres som linjer med små gule og grønne kuler. Disse 

kulene representerer to lavenergiposisjoner Li-ioner har ved bevegelse, hvor de 

grønne kulene anses for å være gunstig og dominerende med tanke på energi. 

Figuren til venstre illustrerer trappingkonseptet som et "trangt" område mellom 6 O-
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atomer (røde kuler) med røde hjelpelinjer. Trapping sies å variere med forskjellige 

metallioner i de blå oktaedrene.   

 

Som vist i fig.3.15 anses Li+ å bevege seg via to posisjoner i strukturen, gul og grønn, hvor 

den grønne ses på som foretrukket energimessig. All trapping av Li+ antas å skje i grønn 

posisjon. Uten bevegelse tatt i betraktning antas Li-ionene å okkupere grønne posisjoner ved 

lave konsentrasjoner, og først ved Li-konsentrasjoner som overstiger antallet grønne posisjoner 

vil atomer okkupere gule posisjoner. Energiforskjellen mellom gul og grønn posisjon anvendes 

kun i generell argumentasjon rundt forskjellige strukturer i artikkelen. All måling av bevegelse 

og energier knyttet til dette ser på den overordnede transporten av ionene, hvor det enkelt og 

greit antas at ioner enten beveger seg eller er fanget/trappet.  

 

 

3.3.1 RELEVANT TEORI ,  ANVENDELSE OG NOEN RESULTATER  
 

Bulkledningsevnen i materialet beskrives med følgende relasjon: 

 

𝜎 =
𝜎0

𝑇
exp (−

𝐸𝑎

𝑘𝑇
)  

 

(3.16)  

𝜎0 er en preeksponentiell faktor som kan tilknyttes bl.a. entropi. 𝐸𝑎 er aktiveringsenergien 

for Li-transport gjennom materialet. Denne formelen, (3.16), er på mange måter identisk med 

formel (2.39). Sammenhengene mellom 𝜎𝑇 og diffusjonskoeffisienten er lik med tanke på 

stigningstallet, −𝐸𝑎, i et Arrhenius-plott. Forskjellen ligger i den preeksponentielle faktoren 

som i dette tilfellet tar utgangspunkt i spesifikk ledningsevne fremfor diffusjonskoeffisient. 

Videre bringes frem et generelt uttrykk for ledningsevnen til et vilkårlig materiale: 

 

𝜎 = 𝑐𝑧𝐹𝜇  

 

(3.17)  

Her er 𝑐 konsentrasjonen ladningsbærere og 𝑧 er ladning pr. bærer. 𝐹 er Faradays konstant 

og 𝜇 er ladningsmobiliteten. Formel (3.17) er i utgangspunktet formel (2.35) gitt at man har 

kun en type ladningsbærer, og hvor Faradays konstant fjerner mol-betegnelsen. 

Ladningsmobiliteten knyttes så opp mot diffusivitet, 𝐷: 
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𝜇 =
(𝑧𝐹)𝐷

𝑘𝑇
 

 

(3.18)  

Formel (3.18) kan knyttes direkte til formel (2.38).  

 

Videre deles diffusjonskoeffisienten: 

 

𝐷 = 𝛼𝑑2𝜈 

 

(3.19)  

𝛼 er den resiproke verdien av antall likeverdige retninger ionet kan bevege seg/hoppe. 𝑑 er 

hoppedistanse. 𝜈 oppgis som hopperaten til ionet. Hopperaten, 𝜈, i denne artikkelen fremstår 

som noe forskjellig fra hopperaten, 𝜔, i kap.2.2.1 og kap.3.2.4. Forskjellen ligger i at 𝜈 er en 

frekvens som inkluderer alle retninger et hopp kan forekomme, derav har antall retninger en 

motsatt proporsjonalitet (beskrevet som 𝛼 ) med diffusjonskoeffisienten. 𝜔  derimot er en 

frekvens opp mot hver enkelt retning et hopp kan forekomme, derav har antall retninger 

(beskrevet som 𝑍 i kap.2.2.1) et proporsjonalt forhold til diffusjonskoeffisienten.  

 

Forklaringer i artikkelen [81] fremstår som strukturkjemiske fremfor defektkjemiske. En 

forenkling i artikkelens diffusjonskoeffisient er at det ikke tas høyde for at plasser et Li-ion 

ønsker å hoppe kan være okkupert av et annet Li-ion, en forenkling som fungerer ved ideelle 

betingelser. Artikkelen har utstrakt bruk av entalpibegreper fremfor aktiveringsenergier via 

forenkling.   

 

𝜈 oppdeles videre: 

 

𝜈 = 𝜈0 exp (−
∆𝐺𝑚

𝑘𝑇
) = 𝜈0 exp (−

∆𝐻𝑚

𝑘𝑇
) exp (

∆𝑆𝑚

𝑘
) 

 

(3.20)  

∆𝐺𝑚  er den frie energien for ionebevegelse. Den preeksponentielle faktoren, 𝜈0 , er den 

fundamentale forsøksfrekvensen hvor ∆𝐻𝑚 er bevegelsesentalpien til et mobilt ion. Ligning 

(3.20) fremstår som identisk med ligning (2.30).  

 

Videre deles konsentrasjonen ladningsbærere: 
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𝑐 = 𝑐0 exp (−
∆𝐺𝑓

𝑘𝑇
) 

 

(3.21)  

∆𝐺𝑓  er den frie energien tilknyttet formasjonen av en fri ladningsbærer, og 𝑐0  er 

konsentrasjonen potensielle ladningsbærere, med andre ord en slags total konsentrasjon Li-

ioner. Så ekspanderes Gibbs-begrepene inn i formelen (3.17) for spesifikk ledningsevne 

sammen med formeletterkommere frem til (3.21): 

 

𝜎 =
(𝑧2𝐹2)𝛼𝑑2𝑐0𝜈0 exp (

∆𝑆𝑚 + ∆𝑆𝑓

𝑘
)

𝑘𝑇
exp (−

(∆𝐻𝑚 + ∆𝐻𝑓)

𝑘𝑇
)

=
𝜎0

𝑇
exp (−

𝐸𝑎

𝑘𝑇
) 

 

(3.22)  

Enkelt sagt beskriver uttrykket (3.22) en sammensatt entalpi som utgjør aktiveringsenergien, 

𝐸𝑎, i ledningsevnen, 𝜎. ∆𝐻𝑚 er entalpien for bevegelsen til frie ladningsbærere i strukturen, og 

∆𝐻𝑓 er entalpien for formasjonen av en fri ladningsbærer, og forenkles i artikkelen til å være 

entalpien tilknyttet trapping av Li-ioner. 

 

Entalpien for bevegelsen av frie Li-ioner i bulk, ∆𝐻𝑚, i materialene anslås via en alternativ 

analyse av ledningsevnemålinger hvor det anvendes en elektrisk modulusformalisme fremfor 

en impedansformalisme [81]. Uten å gå inn på teorien i modulusformalismen (den forklarer 

bl.a. modulus som resiprok kapasitans) vises visuelle resultater i fig.3.16. En kritisk frekvens i 

disse målingene, 𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡 , forenkles til å være lik 𝜈  i artikkelen. Ved å følge 

temperaturavhengigheten til ln 𝜈  mot resiprok temperatur anslås ∆𝐻𝑚  som stigningstallet. 

Videre måles total bulkledningsevne i materialene ved bruk av impedansformalisme, og herfra 

anslås 𝐸𝑎, og hvor resultater vises i fig.3.17. Forskjellen i aktiveringsenergi/entalpi gitt av disse 

to måtene å analysere bulkdata anses å være entalpien tilknyttet trapping av Li-ioner, 𝐸𝑎 −

∆𝐻𝑚 = ∆𝐻𝑓. Forholdet, 
∆𝐻𝑓

𝐸𝑎
, anses å være andelen trappede Li-ioner i strukturen. Resultater 

fra analysen av de fire materialene vises i tab.3.5. 
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fig.3.16 Figurer over modulusdata hentet fra artikkelen [81]. Figur a viser utvalgte data 

for LGP-materialet. Den innskutte grafen viser toppen av en bulkmodulus som 

definisjonen av en kritisk frekvens, 𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡, som forenkles til å representere hopperaten, 𝜈, i 

artikkelen. Figur b viser logaritmisk utvikling til de fire materialenes kritiske frekvenser 

mot resiprok temperatur, og hvor stigningstallet anses for å representere entalpien for fri 

ionetransport, ∆𝐻𝑚, i materialene. 

 

 

fig.3.17 Figurer over impedansdata hentet fra artikkelen [81]. Figur a viser et utvalgt 

sveip over LAGSP-materialet utført ved -55 oC. To piler indikerer karakteristiske 

frekvenser ved bulkhalvsirkel til venstre og korngrensehalvsirkel til høyre. Inskutt i grafen 

er den anvendte ekvivalente kretsmodellen. Figur b viser bulkledningsdata for de fire 

materialene logget som ln(σT) mot 1000/T. Stigningstallene i dette plottet settes til å være 

den totale aktiveringsenergien for Li+-transport i materialene. 

 



OLAV THORSEN 

66 

 

 

tab.3.5 Tabell over oppsummerte resultater fra impedans- og modulus-spektroskopi 

hentet fra artikkelen [81]. Tabellen viser data for spesifikk bulkledningsevne (σ) ved 

romtemperatur, den totale aktiveringsenergien/entalpien for Li+-transport (𝐸𝑎 = ∆𝐻𝑐), 

entalpien for fri bevegelse av Li-ioner (∆𝐻𝑚), entropianslag for fri bevegelse (∆𝑆𝑚), 

trapping som forskjellen i energi mellom ∆𝐻𝑐 og ∆𝐻𝑚 med prosentvis anslag av trappede 

ioner, og til slutt anslått diffusivitet ved romtemperatur (𝐷𝐿𝑖+). 

 

Som en sluttkommentar tas det ikke stilling til nøyaktig anvendelse av teoretisk avanserte 

entropitermer eller nøyaktige forenklinger til entalpitermer (Li+-diffusjon beskrives som ved 

ideelle betingelser hvor hvert atom beveger seg uavhengig av hverandre). Det er også konkrete 

forskjeller mellom problem og tilnærming med tanke på trapping i denne artikkelen [81] og 

artikkelen til Yamazaki et al. [5]. Her [81] omtales trapping som fysiske hindringer som 

påvirker forskjellige NASICON-materialer i forskjellig grad, mens hos Yamazaki et al. [5] 

behandles trapping som en assosiasjon mellom proton og dopanten som skaper endrede 

aktiveringsenergier for protontransport ved forskjellige temperaturer grunnet likevekten til 

denne assosiasjonen. Det som dog er interessant er at forskjellige forklaringer på hvorfor 

trapping skjer gir egentlig like typer uttrykk for trapping. Denne Li+-baserte modellen beskriver 

også konseptet som bevegelse kontra ingen bevegelse, og som en sammensatt 

entalpi/aktiveringsenergi som består av en konstant verdi for bevegelse og en konstant verdi 

for å kunne ha fri bevegelse. Arbeidet [81] viser at forskjellige forklaringsmodeller for 

trappingkonsepter gjerne beskrives som en kombinasjon av to aktiveringsenergier, en konstant 

energi for ideell bevegelse og en konstant energi som kreves for å oppnå denne ideelle 

bevegelsen (trappingenergien).  
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4 EKSPERIMENTELLE METODER 
 

4.1 SYNTESE OG PRØVEPREPARERING 
 

Prøvene ble laget i et steg ved den såkalte SSRS-prosessen, som ble beskrevet i kap.3.1.4. 

Følgende pulvere ble brukt: 

 

BZY15 → BaZr.85Y.15O2.925 

BaCO3 (99.98% , trace metal basis, Sigma-Aldrich) 

NiO (99%, green powder, Sigma-Aldrich) 

YSZ (8 at% Y2O3 , TOSOH-ZIRCONIA TZ-8Y) 

 

BZGd15 → BaZr.85Gd.15O2.925 

BaCO3 (99.8% , 1 micron powder, Alfa Aesar) 

ZrO2 (97%, Sigma-Aldrich) 

Gd2O3 (99.99% , Molycorp) 

NiO (99%, green powder, Sigma-Aldrich) 

 

BZSc15 → BaZr.85Sc.15O2.925 

BaCO3 (99.8% , 1 micron powder, Alfa Aesar) 

NiO (99%, green powder, Sigma-Aldrich) 

ZrO2 (99.7%, metals basis excluding Hf, Hf<75ppm, Alfa Aesar) 

Sc2O3 (99.9% (REO) powder, REacton, Alfa Aesar) 

 

Pulverne veies inn og mortes etterfulgt av kulemølling i 2 timer ved 200 rpm i isopropanol. 

De resulterende blandingene tørkes deretter i et varmeskap ved 120 °C. Det tørkede pulveret 

blir blandet med en binder og etylacetat og presses til tabletter med diametere på 20 mm under 

ca. 100 MPa uniaksialt trykk. Tablettene stables i såkalte aluminaskip hvor alle prøvene av 

hver nominelle komposisjon pakkes inn i isolasjonspulver av nominell komposisjon, dette for 

å hindre Ba-avdampning (kap.3.1.1) og sintres i en høytemperaturovn ved 1500-1550 °C (se 

under) i luft. Sintringsprogrammet bestod av en temperaturøkning på 300 oC i timen opp til en 
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konstant sintringstemperatur i et antall timer, for deretter å avkjøles 300 oC i timen ned til 

romtemperatur. Følgende sintringstemperaturer og varigheter ble brukt: 

 

BZY15 → 9 timer ved 1500 oC 

BZGd15 → 10 timer ved 1550 oC 

BZSc15 → 9 timer ved 1500 oC 

 

Etter sintring pusses prøvene forsiktig for å fjerne isolasjonspulveret. Prøvene karakteriseres 

med SEM. Deretter poleres prøvene. Ny karakterisering med SEM og XRD følger. Prøvene 

veies med balansert laboratorievekt og lengdemåles med håndholdt utstyr. Det males på 3 lag 

med Pt-maling uten fluks. For BZY15 males en fyll sirkel med diameter 1 cm på hver flatside 

av prøven. For BZGd15 og BZSc15 males hele flatsidene. Prøvene tørkes i varmeskap mellom 

hvert strøk Pt-maling. Prøvene sintres i 1 time ved 1100 oC for herding av Pt-maling 

(nanopartikler til sammenhengende fase). BZY15 får påmalt et fjerde strøk Pt-maling og ny 

sintring.  

 

 

4.2 EI ELEKTRISK MÅLECELLE 
 

For å måle elektriske egenskaper, ble ei elektrisk målecelle brukt. Dette var en NorECs 

probostat tilkoblet en ovn, en gassblander og et spektrometer. Prøvenes elektriske egenskaper 

undersøkes med impedansspektroskopi i temperaturintervallet 120-650oC med vekt på 

temperaturer under 450 oC. For BZY15 anvendes et enkelt 2-punkts oppsett, mens for BZGd15 

og BZSc15 anvendes et splittet sandwhich-oppsett. Frekvensområdet er 0.5Hz – 1MHz for 

BZY15, og 1Hz – 1MHz for BZGd15 og BZSc15. BZY15 måles i både tørr og våt argon, og 

tørr og våt oksygen, mens de to andre prøvene måles kun i våt oksygen, men med flere 

måletemperaturer. Det gjøres også kontinuerlige 10kHz-målinger under varierende 

temperaturbevegelse fra 1100-200oC for BZY15 og 750-120oC for de to andre prøvene. For 

BZGd15 og BZSc15 gjøres det også kontinuerlige målinger av 500kHz, 200kHz og 50kHz 

under nevnte betingelser. På Sandwich-oppsettet gjøres det også såkalte bråkjølingsmålinger, 

dvs. at man går kjapt ned fra en bestemt temperatur til en annen temperatur og gjør målinger 

ved minimalisert likevektsutjevning for prøven. I neste figur ses en illustrasjon over et typisk 



OLAV THORSEN 

70 

 

2-punkts oppsett og en sandwich-modifikasjon av et 2-punkts oppsett anvendt i en probostat 

fig.4.1: 

 

 

fig.4.1 Illustrasjon over oppsett i en probostat, modifisert fra [82]  

 

I et vanlig 2-punkts oppsett festes en øvre og en nedre elektrode til elektrodematerialet på 

hver side av en måletablett. En elektrode i målecella er et tynt rør av alumina med to tråder av 

strømførende material, platina, som er koblet til det påmalte elektrodematerial på hver side av 

tabletten. Måletabletten ligger oppå et hult bærerør av alumina, og inni røret er det et indre 

gassrør som tilfører en gassblanding som lager en atmosfære inni det tubeformede ytre 

kvartsrøret som innkapsler cella. Målecella er koblet til en gassblander som kontrollerer 

hvilken gassblanding som tilføres cella, og i bunn av målecella er en åpning hvor gass føres 

bort. Måletabletten med påkoblede elektroder holdes tett sammen av ei fjærbelastet skive av 

alumina. Målecella føres inn i en ovn som styres via et termoelement som består av to 

forskjellige metaller som måler en temperaturavhengig potensialforskjell. Et sandwich-oppsett 

er en modifikasjon på et vanlig 2-punkts oppsett. Her anvendes en tredje splittet elektrode som 

går til 2 måletabletter. Disse 2 måletablettene holdes adskilt av ei isolerende aluminaskive (og 

trådene i den splittede elektroden berører ikke hverandre). Den splittede elektroden opererer 

derfor på to forskjellige 2-punkts oppsett. Nå vises oppsettet til en typisk gassblander fig.4.2, 

som blir brukt til å kontrollere atmosfæren rundt prøvene under målinger: 

 

Indre gassrør 

Indre gassrør 

Nedre elektrode Øvre elektrode 

Termoelement 

Fjærbelastet skive 

Måletablett 
2 måletabletter 

Skilleskive 

Splittet elektrode 

2-punkts sandwich-modifikasjon 

Vanlig 2-punkts oppsett 
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fig.4.2 Illustrasjon over en gassblander hentet fra referanse [83]. 

 

En gassblander setter opp en gassblanding som føres til probostaten. Gassblanderen i fig.4.2 

har flytmetere nummerert fra A til I. To og to flytmetere er paret sammen, og hvor de vekselvis 

måler gassflyten med ei kule av glass eller tantal. Et typisk oppsett er at gassene G1 og G2 

kommer inn på A eller B, deretter mikses løsninger fra flytmeter til flytmeter hvor G2 kan føres 

inn på flere steder for kontrollert fortynning av G1. Alle flytmeterene er koblet til et boblerør 

som kontrollert fører gass ut av systemet. Hele systemet drives ideellt med et svakt overtrykk 

som gir en rolig og sakte bobling fra bobleleddene. Flytmeter F i fig.4.2 fører gassblandingen 

gjennom et fukteledd eller et tørkeledd. I et fukteledd så bobles gassen igjennom en mettet 

KBr-løsning som gir en kontrollert 𝑝𝐻2𝑂 på 0.025 atm. I tørkeleddet så føres gassen igjennom 

P2O5 som gir en 𝑝𝐻2𝑂 på ca. 3 ×10-5 atm. Uspesifisert tørr og våt gass i arbeidet utført i denne 

oppgaven indikerer disse verdiene for 𝑝𝐻2𝑂. Det siste flytmeteret (I) kontrollerer hvor mye gass 

som sendes til målecella. 

 

I denne oppgaven et Solartron SI 1260 spektrometer. Et spekrometer måler impedans ved å 

sende mange forskjellige frekvenser vekselstrøm igjennom kretsen som går via måletablettene, 
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for deretter å måle impedansresponsen ved forskjellige frekvenser. I BZY15-oppsettet 

anvendes frekvensområdet 0.5Hz-1MHz, mens i BZGd15/BZSc15-oppsettet anvendes 

frekvensområdet 1 Hz-1MHz. Data fra impedansmålinger logges på en tilkoblet datamaskin og 

analyseres videre ved bruk av eksempelvis programmet Equivalent Circuit. 

 

4.3 ANDRE INSTRUMENTER  
 

Etter ferdig produksjon av prøver anvendes SEM for å bestemme mikrostruktur og 

morfologi både før og etter polering av prøver. En SEM er et sveipeelektronmikroskop, og 

anvender en elektronkanon til å skyte en kontinuerlig stråle elektroner på overflaten av en prøve. 

Prøven gir 3 forskjellige typer respons. Sekundærelektroner kjennetegnes av lav og variert 

energi og er følsom for topografi. Tilbakespredte elektroner har høy energi og er proporsjonale 

med ladningstettheten gitt av atomkjerner i prøven, og kan ofte vise forskjellige faser som 

lysere eller mørkere enn omegn. Den tredje responsen er røntgenstråler med bølgelengder 

karakteristisk for hvert grunnstoff, og som gjør det mulig å anslå relative atomkonsentrasjoner 

via EDS (Energy Dispersive Spectrum). Instrumentet som brukes er en FEG-SEM Quanta 200F 

fra selskapet FEI. Det anvendes i lavvakuum hvor en Large Field Detector (LFD) måler 

sekundærelektroner og en Solid State Detector (SSD) måler tilbakespredte elektroner.  

 

I denne oppgaven anvendes et Bruker D8 diffraktometer med Ge(111) monokromator og 

LynxEye detektor for generell karakterisering av overflatefaser i prøven. Karakteriseringen 

skjer ved at en veldefinert monokromatisk røntgenstråle av typen CuKa1 sendes mot prøvens 

overflate i trinnvise vinkler (0.02o) i et fast tidsrom (0.5 sek.), og teller en respons gitt tilbake. 

Forskjellige komposisjoner har en karakteristisk respons ved forskjellige vinkler, og hvor man 

ved analyse av difraktogrammet kan identifisere kjente komposisjoner/faser. Bredden på 

karakteristiske topper og relative intensiteter til svakt reduserte eller ekspanderte vinkler for 

respons kan gi informasjon om enhetscelleparametre, relative konsentrasjoner av faser og 

fordeling av kornstørrelser. 

 

BZY15 knuses med hammer og stempel og mortes for hånd i en time til et ved øyemål fint 

pulver. Pulveret anvendes i TG. TermoGravimetri er målinger av temperaturavhengige 

vektforandringer i en prøve og utføres i kontrollerte atmosfærer. TG-apparatet anvendt i denne 

oppgaven er en NETZSCH STA 449 F1 Jupiter. Prøven måles i en aluminadigel i våt argon 
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(𝑝𝐻2𝑂  = 0.02 atm) mellom temperaturene 1100 og 300 oC 2 ganger. En gang med kort 

likevektstid som blir progressivt lenger og er på 240 minutter under 500 oC, og en gang med 

lang likevektstid på 1200 minutter ved 400, 350 og 300 oC. Bakgrunnstøy trekkes fra på 

målingen med kort likevektstid.  Basert på forhåndskunnskap så kan vektforandringene vise til 

forandringer i komposisjon som kan regnes om til mol-enheten. 

 

4.4 FEILKILDER 
 

Det finnes forskjellige eksperimentelle feilkilder man bør være bevisst. Bytte mellom 

atmosfærer i ei målecelle gir lang likevektstid med prøven [83]. Prøvens vannopptak kan 

påvirkes av flere sykluser med økning og senkning av temperatur som vist for grovt pulver 

BZY20 i fig.4.3. Dette antas å være pga. dehydrering. Dette ble tatt hensyn til i sandwich-

modifikasjonen hvor prøver over flere temperatursykluser ikke oversteg 500 oC og hvor det 

også ikke ble byttet mellom atmosfærer. 

                                     

fig.4.3 Illustrasjon over forskjeller i protonopptak ved flere sykluser med økning og 

senkning av temperatur, hentet fra [5]. Prøven er et grovt pulver BZY20 anvendt i NMR. 

 

Geometrisk faktor er fastlått med håndholdt måleinstrument. Geometrisk faktor påvirker 

absolutte verdier til elektrisk permittivitet og spesifikk ledningsevne, men ikke relative verdier. 

Et impedansspektrometer skifter mellom indre motstander hvor det kan være unøyaktigheter i 

kalibrering, og hvor dette kunne ses i flere sveip ved de laveste temperaturene. Dette påvirker 

først og fremst RQ-tilpasninger ved de høyeste frekvensene ettersom det var her påvist dårlig 

kalibrert skift av indre motstand. Impedansmålinger er generelt meget nøyaktige [83], men det 



OLAV THORSEN 

74 

 

finnes bakgrunnstøy som kan variere fra oppsett til oppsett. Parasittisk kapasitans påvirker 

måleverdier, særlig ved de høyeste frekvensene. Dette påvirker RQ-tilpasninger av bulk, men 

antas å påvirke R(RQ) tilpasninger av bulk og korngrense i liten grad. Det ble likevel lagt til 

en parasittisk kapasitans på 5 pF (ProbostatTM Manual) parallelt med de ekvivalente kretsene, 

men det antas at det påvirker målingen i minimal grad ettersom de høyeste frekvensene generelt 

ikke ble anvendt i dekonvoluttering. Forskjellige halvsirkler kan overlappe hverandre og 

avhengig av tilnærming vil man få en høyere eller lavere verdi for resistans. Det finnes 

overlappende frekvenser mellom halvsirkelbidrag, og avhengig om man gjør en (RQ)(RQ) 

tilpasning eller om man gjør en R(RQ) vil equivalent circuit definere grensen mellom dem litt 

annerledes. Dette tas høyde for ved å kun bruke en type tilpasning, R(RQ), på de viktigste type 

dekonvolutteringene, som er verdier for bulkresistans ved temperaturer mellom 120 oC og 400 

oC, og ved å finne de største kurvene i korngrensebidraget nærliggende bulkbidraget i frekvens. 

Ved bruk av XRD til å anslå konsentrasjoner oppgis deteksjonsgrensen til å være på ca. 3 vekt% 

[83]. EDS har en feil på 1-2 atom% ved måling av atomkonsentrasjoner, og i tilfeller 

sannsynligvis større ettersom eksempelvis karakteristiske røntgenstråler for Zr og Y ligger nær 

hverandre i spektrumet. Samtidig vil EDS representere atomkonsentrasjoner fra et større 

område og må derfor brukes forsiktig ved analyse av sekundærfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OLAV THORSEN 

75 

 

  



OLAV THORSEN 

76 

 

5 RESULTATER 
 

 

5.1 RESULTATER XRD 
 

Etter produksjon av prøver ble disse karakterisert ved bruk av XRD. Apparatets program 

anvendt ved XRD-analysen teller i et halvt sekund for hvert steg, og hvor hvert steg er på 0.02o. 

BZY15 og BZSc15 ble målt ved en 2Theta mellom 10 og 100o og BZGd15 ved et 2Theta 

intervall på 10-90o. Ved måling av BZY15 og BZSc15 finnes intensitetstap i rådataene ved et 

2Theta i over 70o. Resultatene med søk etter treff i databasen PDF-2 ved bruk av programmet 

EVA presenteres i fig.5.1. 
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fig.5.1 Tre XRD-plott over prøvene BZY15, BZSc15 og BZGd15 analysert med 

programmet EVA. Y-aksen representerer roten av antallet tellinger ved hver vinkel, mens 

x-aksen representerer grader 2Theta.  

 

Alle fasene som identifiseres ved XRD representerer kubisk struktur BZ, romgruppe Pm-

3m (221). Diffraktogrammet som det sammenlignes med fra databasen PDF-2 oppgir en kubisk 

sidelengde for BZY15 på 4.208 Å. BZY15 i denne masteroppgaven har en nesten lik sidelengde 

på 4.206 Å, mens BZGd15 har en nesten lik sidelengde på 4.210 Å. Prøven BZSc15 har ei 

markert krympet enhetscelle med sidelengde på 4.190 Å, og dette bør kunne påvirke 

 

 BZSc15 

 

? 

BZGd15 

BZY15 primærfase 

Kubisk enhetscelle  

i primærfase med 

sidelengde = 4.206 Å 

Kubisk enhetscelle med 

sidelengde = 4.190 Å 

Kubisk enhetscelle med 

sidelengde = 4.210 Å 

Blå topper er treff på BaZr0.85Y0.15O3-d 

Røde topper er treff på BaY2NiO5 

Røde topper er treff på BaZrSc0.9O3-d 

Røde topper er treff på udopet BaZrO3 

? indikerer ukjent fase 
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ledningsevne i forhold til de andre to prøvene basert på sidelengde i BZ. Økningen i 

sidelengden fra BZSc15 til BZY15 og videre til BZGd15 kan anses å være på grunn av den 

økende ioniske radien til dopantkationene; Sc: 0.745 Å, Y: 0.9 Å, Gd: 0.938 Å i samsvar med 

Vegards lov. Ellers anses prøvene basert på treff i databasen for å være enfasede med unntak 

av BZY15 hvor en liten mengde BaY2NiO5 indikeres i diffraktogramet I BZGd15 påvises en 

lignende urenhet uten verifikasjon opp mot datasøk i PDF-2. Det er vanskelig å si hva denne 

urenheten i BZGd15 kan være ettersom den ikke kan inneholde yttrium (bortsett fra svært små 

spormengder i pulveret Gd2O3 brukt ved produksjon). Muligvis finnes en lignende fase som 

BaY2NiO5 med Gd-atomer i stedet for yttrium. Tilstedeværelsen av alternativ fase verifiserer 

med andre ord tiltenkt dopant som ikke er på Zr-plass i strukturen BZ. Med tanke på urenheter 

fremstår BZSc15 som den mest rene og BZY15 som den mest urene, men hvor prøvene 

generelt er BZ-struktur. 

 

5.2 RESULTATER SEM 
 

Som en del av karakteriseringen undersøkes prøver ved bruk av SEM, for å kunne studere 

morfologi og mikrostruktur samt få indikasjoner om komposisjon. Bilder tas med både bidrag 

fra sekundærelektroner og tilbakespredte elektroner. EDS spot-analyser utføres også. Alle 

bilder er tatt ved bruk av ei elektronstråle på 20 kV i såkalt lavvakuum. Prøver analyseres både 

før og etter polering. Basert på overflatebilder gjøres omtrentlige anslag over kornstørrelser. 

fig.5.2 til og med fig.5.7 viser 6 utvalgte EDS-spekter med tilhørende bilde over tilbakespredte 

elektroner. Hver analyse representerer et slipt område av prøvene. Det er to spot-analyser pr. 

prøve, ett for primærfase og ett for sekundærfase. Spot-en for hver EDS-analyse indikeres med 

et +:  
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fig.5.2 BZY15 primærfase. Se fig.5.7 for info 

 

 

fig.5.3 BZY15sekundærfase. Se fig.5.7 for info 

 

+ 

+ 
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fig.5.4 BZGd15 primærfase. Se fig.5.7 for info 

 

 

fig.5.5 BZGd15 sekundærfase. Se fig.5.7 for info 

 

+ 

+ 
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fig.5.6 BZSc15 primærfase. Se fig.5.7 for info 

 

 

fig.5.7 BZSc15 sekundærfase. fig.5.2 til og med fig.5.7 inneholder et bilde ved bruk av 

SSD-detektor (backscattering) til venstre og resultater fra EDS-analyse til høyre hvor den 

såkalte "spot-en" tilsvarer midten på bildet til venstre. Sentral informasjon er 

+ 

+ 
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lengdemåleren i bunnen av bildet og oppgitt konsentrasjon i At% for hvert grunnstoff i 

EDS-analysen til høyre. 

 

Det påpekes at konsentrasjoner gitt ved EDS er usikre, og at toppene som anslås til å angi 

Y og Zr ligger relativt nær hverandre i EDS-spekteret. Det er bare kjente kationer i prøver som 

måles, anslåtte atom% tilsvarer det dobbelte i mol% av nominell komposisjon BZ. De generelle 

komposisjonene til prøvene fremstår som ganske like med Zr-konsentrasjoner i overkant av 40 

atom% (ca 85 mol%) og Ba-konsentrasjoner like i underkant av 50 atom% (nesten 100 mol%). 

Alle tre primærfaser har en akseptorkonsentrasjon anslått i overkant av 7 atom% (15 mol%), 

med andre ord tilsvarer atomkonsentrasjoner nominell 15 mol% akseptor-dopet BZ. Ni-

konsentrasjon i generell komposisjon er liten med under 1 atom% i Y-dopet og Gd-dopet prøve 

og 1-2 atom% i Sc-dopet, og med ekstra høy usikkerhet i anslaget grunnet lav konsentrasjon. 

De tre sekundærfasene har større variasjon, og det påpekes samtidig at EDS fanger opp mye 

informasjon fra omgivelser rundt spot-en. Det antas også basert på det generelle fasebildet gitt 

av XRD at konsentrasjonen med generell komposisjon dominerer i alle tre prøvene. BZY15 

sekundærfase, fig.5.3, representerer små overflater i prøven BZY15 som er noen nyanser 

mørkere på SEM-bilder enn den generelle komposisjonen med konsentrasjoner på ca. 30 atom% 

Ba, 10 atom% Zr, 40 atom% Y og 20 atom% Ni. Ved bruk av XRD er det påvist en liten 

konsentrasjon BaY2NiO5. BZGd15 sekunderfase, fig.5.5, representerer små overflater i prøven 

BZGd15 som er litt lysere på SEM-bildet enn generell komposisjon, og dette kan forklares 

med økt forekomst av Gd som har stor kjerneladning. Den lyse overflaten gir et EDS-resultat 

på ca. 30 atom% Ba, 10 atom% Zr, 45 atom% Gd og 15 atom% Ni. Med andre ord er 

sekundærfasene i BZGd15 og BZY15 ganske like i atomkonsentrasjoner. BZSc15 

sekundærfase, fig.5.7, har en svært høy nikkelkonsentrasjonen på 75 atom%. Den høye 

konsentrasjonen nikkel antas å representere en høy tetthet NiO. I den generelle komposisjonen 

til BZSc15 oppgis en konsentrasjon nikkel (1-2 atom%) som ligger nærmere nominelle 4 mol% 

pr mol BZ enn for BZGd15 og BZY15, og hvor overflaten har noen få og svært spredte 

nikkeldominerte klumper lik den avbildet i EDS-analysen. Videre følger 3 bilder over 

ubehandlet materiale fig.5.8. Med ubehandlet menes at prøvene etter sintring bare har fått 

fjernet isolasjonspulveret anvendt ved sintring. 
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fig.5.8 3 SEM-bilder over prøvene og ei inforute. BZY15 og BZGd15 er avbildet via 

sekundærelektroner, mens BZSc15 er avbildet med "backscattering"-elektroner. BZGd15 

har 3000x forstørrelse, mens de to andre har 2000x (forstørrelser er ikke korrigert med 

bildestørrelse)  

 

Som vist i fig.5.8 fremstår overflaten til de 3 prøvene som noe forskjellige fra hverandre. 

Overflaten til BZSc15 skiller seg mest ut. Denne overflaten er mer ujevn enn de andre og 

fremstår ved sliping som å ha en annen hardhet to andre prøvene. Den har også generelt mindre 

korn og er representert ved tilbakespredte elektroner og høy kontrast for å fremheve porøsitet 

og samtidig vise klumper med mørkere nyanse nikkeloksid. BZY15 og BZGd15 ligner litt på 

hverandre, men BZGd15 fremstår som enda litt flatere og mer tettpakket. Inforuten i fig.5.8 er 

ment som å være en forsiktig vurdering av kornstørrelser.  

 

Gjennomsnittlige kornlengder (ved øyemål) 

BZY15 = ca. 2 ½  µm 

BZGd15 = ca 2 ½  µm 

BZSc15 = ca. 1 ½  µm 

 

Generell variasjon i kornlengde (ved øyemål) 

BZY15 = 1 ½  - 4 µm 

BZGd15 = 1 - 4 µm 

BZSc15 =  ½  - 2 ½  µm 
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Til slutt kommer et siste bilde, fig.5.9, som viser en del av prøven hvor det muligens var 

gunstig å danne sekundærfase i BZGd15. 

 

 

 

fig.5.9 Et sammensatt (begge typer elektroner) SEM-bilde over BZGd15. Bildet er laget 

av blå sekundærelektroner og gule tilbakespredte elektroner. Bildet er tatt etter ferdig 

polering og presenterer sterkt gule flekker som her indikerer høy konsentrasjon av en 

gadolinium-rik sekundærfase som undersøkt i fig.5.5.  

 

 

5.3 RESULTATER TG 
 

TG-målinger ble gjort av en grovknust ferdig sintret BZY15-prøve, og rådataene er 

presentert i fig.5.10. Målingene ble gjort isobart i fuktig Ar ( 𝑝𝐻2𝑂 = 0.02 atm og  𝑝𝑂2
= 10-5 

atm) i temperaturintervallet 1100-300 °C. 
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fig.5.10 TG-grafer over løst pulver BZY15. Atmosfæren er våt (𝑝𝐻2𝑂 = 0.023 atm) argon 

 

Massen i vekt% i fig.5.10 representerer vannopptak i nominell BaZr0.85Y0.15O3-d. Da det så 

ut til å være kinetiske begrensninger til vannopptaket ved lavere temperaturer (<450 °C) som 

vises i venstre graf, ble ekstra målinger utført med likevektstider på 20 timer (høyre graf). 

Prøven når en metningsgrad på  0.22 vekt%, og denne mengden øker ikke med økende 

likevektstider, som indikerer at det ikke er begrenset av kinetikk. Dette opptaket tilsvarer 6.6 

mol% protoner i BZY15, som er  langt lavere enn teoretiske 15 mol% basert på 

akseptorkonsentrasjon. Det antas at pulveret er tilsvarende grovkornet pulver i fig.3.4 som 

beskriver vannopptak i BZY20 basert på generell partikkelstørrelse. Det antas at tette tabletter 

har lignende protonopptak som tette tabletter i fig.3.4 ettersom protonopptaket i pulverprøven 

i fig.5.10 begrenses en del ned mot 300 oC. 
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5.4 RESULTATER IMPEDANSSPEKTROSKOPI  
 

Prøvenes elektriske egenskaper undersøkes med impedansspektroskopi i 

temperaturintervallet 120-650oC med vekt på temperaturer under 450 oC. BZY15 var i et eget 

2-punkts måleoppsett og BZGd15 og BZSc15 var i et sandwich-oppsett. Nå følger fig.5.11 

som viser sveip gjort ved 200 oC i våt oksygen for alle tre prøver: 

 

 

fig.5.11 4 grafer over sveip gjort ved 200 oC i våt oksygen. Det er en graf for hver prøve 

og en graf som sammenligner sveipene. Inne i  grafene finnes informasjon som 

eksempelvis frekvenser ved bestemte punkter og små røde tall som indikerer forskjellige 

halvsirkelbidrag. 

 

Ved å studere grafene i fig.5.11 kan man gjøre antagelser. Alle 1.-tallene i fig.5.11 anses å 

representere bulkbidrag og alle 2.-tallene anses å representere korngrensebidrag. Dette støttes 

av kapasitansverdier med variasjon på 2-3 størrelsesordener, Kapasitanser vises i tab.5.1,  og 



OLAV THORSEN 

87 

 

hvor verdier for bulk er nærere 1 pF /cm, mens den er nærere 1 nF /cm for korngrense [82]. 

Det er nærliggende å anta at 4.-tallene beskriver elektroderelaterte prosesser, mens 3.-tallene 

er mer "usikre". Ved å definere forskjellige bidrag ved eksempelvis lave temperaturer, kan man 

følge den relative utviklingen bidragene imellom ved økende temperatur. Nå følger fig.5.12 

over tre sveip ved 350 oC i våt oksygen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.5.12 3 grafer over sveip gjort ved 350 oC i våt oksygen. Inne i grafene finnes 

informasjon som eksempelvis små røde tall som indikerer forskjellige halvsirkelbidrag. 

 

fig.5.12 viser sveip ved 350 oC, og her kan fire unike bidrag i hver prøve identifiseres og 

nummereres med røde tall. 1.-tallene indikerer bulk som nå er tilnærmet utforbi 

frekvensområdet. 2.-tallene representerer korngrenser som har krympet betydelig i relativ 

størrelse. De "usikre" 3.-tallene har mistet noe intensitet, men overlapper sterkt med 

korngrensebidraget, kanskje de representerer en blanding av korngrense og elektrode. Heretter 

defineres 1.-tallene som bulk og 2.-tallene som korngrense. 3.-tall og 4.-tall defineres som 

irrelevante. 

 

Forskjellige dekonvolutteringsmetoder har blitt testet i denne oppgaven. Til slutt anvendes 

noen ganske enkle metoder tilpasset formål. Nå følger fig.5.13 og tab.5.1 som beskriver en 

metode og generell karakterisering: 
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fig.5.13 3 dekonvolutteringer over sveip. Forskjellige metoder for dekonvoluttering 

anvendes avhengig av formål. Her vises 3 såkalte R(RQ)(RQ) -tilnærminger i 

programmet Equivalent Circuit for prøvene ved 150 oC i våt oksygen. Blå firkanter 

markerer datapunkter anvendt ved tilnærming, og røde plusstegn viser tilnærmingens 

simulerte verdier tilbake. Utropstegnet i BZSc15-plottet viser en feil i måleapparatet ved 

skift av indre motstand. Tilnærmingene du ser på nå anvendes til å anslå kapasitanser og 

relativ korngrensetykkelse ved 150 oC i våt oksygen som vist i tab.5.1.  

 

Ved 150 oC i våt O2 BZY15 BZGd15 BZSc15 

Kapasitans 1. halvsirkel (F/cm) 6.47E-12 1.60E-11 5.99E-12 

Kapasitans 2. halvsirkel (F/cm) 1.47E-09 1.83E-08 7.22E-10 

Korngrense/Bulk  4.40E-03 8.70E-04 8.29E-03 

≈dielektrisk permittivitet (relativ til ε0) 54 95 173 

tab.5.1 Verdier for kapasitanser, relativ kapasitans mellom bulk og korngrense og 

tilnærmet dielektrisk permittivitet i bulk. Verdiene baserer seg på metoden beskrevet i 

fig.5.13. 

 

Korngrensetykkelse defineres i tab.5.1 ved antagelse om at bulk og korngrensene har 

tilnærmet lik dielektrisk permittivitet. Korngrensene er tykkest i prøven BZSc15, og tynnest i 

BZGd15. Den relative dielektriske permittiviteten i bulk anslås til 54 for BZY15, 95 for 

BZGd15 og 173 for BZSc15, som er nesten normale verdier ved sammenligning opp mot 

litteraturen, hvor det eksempelvis oppgis en permittivitet på 46 til 155 for BZY20 [19, 64], og 

derfor anses det også som sannsynlig at de første halvsirklene  er bulkbidrag.  

BZY15 

BZGd15 

BZSc15 

! 

Våte oksygenatmosfærer ved 150 oC 
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De aller viktigste og mest sentrale data er ledningsevne i bulk, gitt av motstanden til første 

halvsirkel, i våt oksygen ved temperaturbetingelser 120-400 oC for alle tre prøvene. Her er det 

anvendt en R(RQ) ekvivalent krets med 100 % fokus på å få denne ene lille parameteren ned 

så stabilt som mulig ved alle temperaturer. Det anses som ekstremt viktig at eventuelle avvik 

pga. tilnærmingsmetoden er lik ved alle temperaturer, og derfor må det anvendes en korrelert 

krets ved alle dekonvolutteringer.  Den neste figuren, fig.5.14, viser bulkens spesifikke 

ledningsevne ganger temperatur og tab.5.2 viser alle enkeltverdiene med oppgitte feilanslag 

gitt av programmet Equivalent Circuit. Videre modellering og bruk av disse data gjøres i 

kapittel 6. 

 

       

 

fig.5.14 Spesifikk ledningsevne ganger temperatur for bulk i våt oksygen med vedlagt 

linjetilpasninger for Ea over og under 250 oC.  

 

  

Aktiveringsenergier ved 

lave og høye 

temperaturer 

Ea ved T < 

250 oC 

(kJ/mol) 

Ea ved T > 

250 oC 

(kJ/mol) 

BZY15 51 40 

BZGd15 43 39 

BZSc15 51 44 
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Temperatur 

(oC) 

BZY15 

σ bulk 

(S cm-1) 

usikkerhet 

BZGd15 

σ bulk 

(S cm-1) 

usikkerhet 

BZSc15 

σ bulk 

(S cm-1) 

usikkerhet 

120 -  8.82E-6 0.38% 2.78E-6 0.19% 

150 1.10E-5 0.65% 2.09E-5 0.16% 7.93E-6 0.27% 

160 -  2.73E-5 0.26% 1.01E-5 0.15% 

170 -  3.44E-5 0.21% 1.48E-5 0.27% 

180 -  4.37E-5 0.24% 1.97E-5 0.22% 

190 -  5.46E-5 0.23% 2.58E-5 0.20% 

200 4.77E-5 0.88% 6.72E-5 0.21% 3.33E-5 0.24% 

220 -  9.87E-5 0.19% 5.31E-5 0.25% 

240 -  1.42E-4 0.16% 8.17E-5 0.40% 

250 1.41E-4 2.58% -  -  

260 -  1.97E-4 0.18% 1.20E-4 0.42% 

280 -  2.66E-4 0.18% 1.70E-4 0.35% 

300 3.30E-4 2.83% 3.47E-4 0.14% 2.35E-4 0.41% 

325 -  4.76E-4 0.17% 3.34E-4 0.71% 

350 5.98E-4 1.27% 6.21E-4 0.18% 4.44E-4 1.00% 

375 -  8.02E-4 0.24% 5.82E-4 1.15% 

400 9.00E-4 2.75% 9.87E-4 0.39% 7.48E-4 1.20% 

450 1.37E-3 1.25% -  -  

 

tab.5.2 Tabell over bulkresistanse for alle tre prøver i våt oksygen med usikkerhet 

oppgitt av dekonvolutteringsprogrammet Equivalent Circuit.  

 

Generelt i fig.5.14 finnes aktiveringsenergier ved temperaturbetingelser mellom 39 og 51 

kJ/mol, verdier som er greit sammenlignbare med Kreuers verdier for dopat BZ ved lav 

temperatur (1eV≈96kJ/mol), vist i fig.3.7, men hvor aktiveringsenergier under 45 kJ/mol 

fremstår som lave. I henhold til  fig.5.14  har BZY15 har en endring i aktiveringsenergi over 

og under 250 oC på ca. 11 kJ/mol, BZSc15 har en endring i Ea på ca. 7 kJ/mol og BZGd15 har 

en endring på ca. 4 kJ/mol. I fig.5.15 vises spesifikke ledningsevner for bulk BZY15 i fire 

atmosfærer med fire enkle linjetilpasninger med tabell. 
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fig.5.15 BZY15 Spesifikk ledningsevne ganger temperatur for bulk i våt/tørr oksygen og 

våt/tørr argon. 

 

 

 

 

 

         

                

                 

 

 

 

 

 

  

𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘𝑇 = 𝐷0 exp (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) ln 𝐷0 

𝐸𝑎 

(kJ/mol) 

BZY15, våt oksygen 7.69 45 

BZY15, tørr oksygen 9.07 57 

BZY15, våt argon 6.35 43 

BZY15, tørr argon 7.33 53 
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6 DISKUSJON 
 

 

6.1 EN IDEELL "TWO STATE"-DIFFUSJONSMODELL 
 

Verdier for spesifikk ledningsevne er konvertert til verdier for diffusjon pr akseptor (15 

mol%). 

 

Fremgangsmetoden ved kalkulering av trapping er litt annerledes enn hos Yamazaki et al. 

[5] som beskrevet i kap3.2.4. For det første så antas det her at tilnærminger til fullstendig 

trapping og ingen trapping er for unøyaktige ved løsning av en fri likevektsmodell. For det 

andre så antas det at man ikke trenger en ekstra hydratiseringsmodell på måledataene ettersom 

protonkonsentrasjonen skal være konstant ved gitte temperaturbetingelser. Antagelser som 

gjøres er derfor konstant protonkonsentrasjon og at disse har et dominerende bidrag av ladning 

i diffusjonen. Modellen som anvendes er veldig lik Yamazaki sin modell, men litt forenklet og 

forklares: 

 

La oss anta at trapping forekommer i bariumzirkonat, og at dette fenomenet kan beskrives 

som en ideell "two state"-modell som består av protoner med en fast aktiveringsenergi for fri 

bevegelse, og protoner med ingen bevegelse som krever en fast mengde aktiveringsenergi for 

å kunne ha fri bevegelse, og at konsentrasjonen mellom disse kan beskrives med et 

likevektsuttrykk. En "two state"-diffusjonsmodell ved ideelle betingelser kan beskrives (6.1): 

 

𝐷 =
𝐴0 exp (−

𝑄𝐴

𝑅𝑇)

1 + 𝐵0 exp (−
𝑄𝐵

𝑅𝑇)
 

𝑄𝐵 < 0 

 

(6.1)  

𝐴0  er en preeksponentiell faktor tilknyttet protoner med fri bevegelse og 𝑄𝐴  er 

aktiveringsenergien for fri bevegelse. 𝑄𝐵  er en negativ assosiasjonsentalpien, den såkalte 

trappingenergien. 𝐵0 er en preeksponentiell faktor tilknyttet trapping, og denne faktoren er 

også, i lag med 𝑄𝐵, tilknyttet temperaturavhengigheten til konsentrasjonen trappede protoner 

gitt at diffusjonskoeffisienten 𝐷 er proporsjonal med en konstant mengde protoner i strukturen: 
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𝐶𝑓𝑟𝑖𝑒

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
=

1

1+𝐵0 exp(−
𝑄𝐵
𝑅𝑇

)
 , 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
=

𝐵0 exp(−
𝑄𝐵
𝑅𝑇

)

1+𝐵0 exp(−
𝑄𝐵
𝑅𝑇

)
 

 

50 % av protoner er trappet ved en temperatur, 𝑇1/2 : 

𝐶𝑓𝑟𝑖𝑒

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
=

1

2
 

𝐵0 exp (−
𝑄𝐵

𝑅 𝑇1/2 
) = 1 

𝑇1/2 =
𝑄𝐵

𝑅 ln(𝐵0)
=

𝑄𝐴 − 𝑄𝐶

𝑅 ln (
𝐴0

𝐶0
)
 

 

 

(6.2)  

𝐶𝑓𝑟𝑖𝑒  er konsentrasjonen frie protoner, 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑡  er konsentrasjonen trappede protoner og 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 er total konsentrasjon protoner. 𝑇1/2  er temperaturen hvor halvparten av protonene er 

trappet og ses på som en interessant faktor ettersom at denne verdien endrer seg mindre ved 

forskjellige anvendte tilnærminger til måledata i et Arrheniusplott enn 𝑄𝐴  og 𝑄𝐵  som kan 

variere mer på en korrelert måte ved relativt like kurver i et Arrheniusplott.  

 

6.2 FEM ANVENDTE TILNÆRMINGER TIL TRAPPING  
 

Assosiasjonsentalpien for de tre prøvene finnes ved bruk av 5 tilnærminger, og disse kalles 

modell A, modell B, modell C, modell D og modell E. Alle fem tilnærmingene baserer seg på 

ideell "two state"-diffusjonsmodell og er forenklede syn på konseptet trapping. Ved bruk av 

modellene antas det at protonkonsentrasjon under 400 grader i tette tabletter BZ er begrenset 

av kinetikk og tilnærmet konstant, også for BZGd15 og BZSc15. Ledningsevnen under 400 oC 

antas å være dominert av protondiffusjon. De forskjellige resultatene opp mot måledata ved 

bruk av tilnærmingene blir drøftet. 

 

MODELL A: "17 kJ/mol fri bevegelse" 

Denne modellen tar utgangspunkt i at Yamazaki et al. [5] sin aktiveringsenergi for fri 

protonbevegelse anslått ved bruk av bytte mellom tungtvann og vanlig vann ved høyere 
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temperatur (ca. 700 oC) er korrekt og det samme i det relevante temperaturområdet for denne 

oppgaven (120-400 oC). Argumenter fra Karlsson et al. [80] om at fri protonbevegelse er mer 

korrekt ved økende avstand til dopant kan gi denne verdien relevans ved bruk av Gd og Sc som 

akseptor i BZ, ettersom fri protonbevegelse kanskje er uavhengig av dopant. Datatilnærmingen 

følger derfor ligning (6.1) med 3 ukjente, 𝐴0, 𝐵0 og 𝑄𝐵 , og med 𝑄𝐴=17 kJ/mol. Modell A 

utgjør de røde linjene i fig.6.1. 

 

MODELL B: "kalibrert lav T grensebetingelse" 

Denne modellen tar utgangspunkt i at trapping er tilnærmet komplett under 200 oC, en 

betingelse også Yamazaki et al. [5] bruker. Aktiveringsenergien, 𝑄𝐶, for de tre prøvene i dette 

temperaturområdet utgjør derfor en aktiveringsenergi som er differansen mellom 

aktiveringsenergiene 𝑄𝐴 (fri bevegelse) og 𝑄𝐵 (trapping), 𝑄𝐶 = 𝑄𝐴 − 𝑄𝐵. Denne modellen er 

likest Yamazakis første løsningsmetode (uten dehydratiseringsfaktoren f(T)) som beskrevet i 

kap3.2.5. Uttrykket som tilpasses har 3 ukjente (alle unntatt 𝑄𝐶) og ser slik ut (6.3): 

 

𝐷 =
𝐴0 exp (−

𝑄𝐴

𝑅𝑇)

1 +
𝐴0

𝐶0
exp (−

𝑄𝐴 − 𝑄𝐶

𝑅𝑇 )
 

 𝑄𝐵 = 𝑄𝐴 − 𝑄𝐶 og 𝐵0 =
𝐴0

𝐶0
 

 

En tilnærming ved lav temperatur, 𝑇𝑙𝑎𝑣, er: 

 

𝐵0 exp (−
𝑄𝐵

𝑅 𝑇𝑙𝑎𝑣
) ≫ 1 

 

𝐵0 exp (−
𝑄𝐵

𝑅 𝑇𝑙𝑎𝑣
) ≈ 1 + 𝐵0 exp (−

𝑄𝐵

𝑅 𝑇𝑙𝑎𝑣
) 

 

𝑄𝐵 < 0 

 

 

(6.3)  

Modell B utgjør de blå linjene i fig.6.1.  
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MODELL C: "fri kalibrering med 4 ukjente" 

Denne modellen er en helt fri tilpasning (4 ukjente, positive og/eller negative verdier) av 

impedansdataene ved bruk av ligning (6.1). Grunnet 4 ukjente (𝐴0, 𝐵0, 𝑄𝐴 og 𝑄𝐵) er det knyttet 

størst usikkerhet rundt svarene gitt av denne modellen, men samtidig er det modellen som 

ligger tettest opp mot måledata, og hvor modellen er fri for tilnærminger til grensebetingelser 

som at protoner er helt frie eller helt trappede. Modell C utgjør de svarte linjene i fig.6.1. 

 

MODELL D og E 

Modell D og E er svært like modell A. En fast verdi for aktiveringsenergien for fri bevegelse 

settes og tilnærmingen i TableCurve har 3 ukjente. Modell D setter 𝑄𝐴 =+13 kJ/mol, og 

argumentet her er at en energi på ca. -13 kJ/mol er funnet via NMR av Yamazaki et al. [5] for 

relaksjonen til protoner i BZY20 uavhengig av forskjellige kjemiske miljø (som Yamazaki 

argumenterer for representerer trappede og ikke-trappede protoner). 13 kJ/mol kan ses på som 

en minste fellesverdi i aktiveringsenergier tilknyttet alle protoner i strukturen BZY20 gitt at 

protoner bør i det minste bringes ut av sin relakserte posisjon ved bevegelse, og kan derfor i 

videre diskusjon ikke utelukkes å være en relevant aktiveringsenergi for fri protonbevegelse i 

akseptordopet BZ. Modell E setter 𝑄𝐴=20 kJ/mol og baserer seg på Karlsson et al. [80] sine 

aktiveringsenergier på 18 kJ/mol og 20 kJ/mol for de to komponentene i Grotthuss-

mekanismen som protoner antas å bevege seg med i protonledende perovskitter. I henhold til 

dette er 20 kJ/mol en begrensede faktor og en mulig aktiveringsenergi for fri protonbevegelse 

i dopet BZ. Modell D og E representeres ikke i fig.6.1, men verdier fra disse tilpasningene 

oppgis i tab.6.1. 
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fig.6.1 Tre grafer over prøvene i denne masteroppgaven hvor hver graf viser til tre 

anvendte tilnærminger til en "two state" trappingmodell. Forskjellige data fra 

trappingtilnærmingene oppgis i tab.6.1. 

 

Tab. a) 

BZY15 

𝑄𝐴 (kJ/mol) 

fri bevegelse 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐴) 

𝑄𝐵 (kJ/mol) 

trapping-

energi 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐵) 

𝑇1/2   

(oC) 

avvik  

1 − 𝑅2 

Modell A 17 - -37.2 ± 1.1 368 2.92E-05 

Modell B 8.5 ± 5.7 -42.2 ± 7.7 398 2.40E-05 

Modell C 11.6 ± 16 -41.6 ± 14 388 2.12E-05 

Modell D 13 - -40.4 ± 0.9 384 2.16E-05 

Modell E 20 - -35.0 ± 1.4 353 4.19E-05 

 

Tab. b) 

BZGd15 

𝑄𝐴 (kJ/mol) 

fri bevegelse 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐴) 

𝑄𝐵 (kJ/mol) 

trapping-

energi 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐵) 

𝑇1/2   

(oC) 

avvik  

1 − 𝑅2 

Modell A 17 - -26.4 ± 0.2 620 7.29E-06 

a) b) c) 
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Modell B 8.4 ± 4.2 -34.4 ± 4.3 609 8.96E-06 

Modell C 15.9 ± 8.7 -27.4 ± 8.1 620 7.26E-06 

Modell D 13 - -30.1 ± 0.2 615 7.50E-06 

Modell E 20 - -23.6 ± 0.3 616 7.78E-06 

 

Tab. c) 

BZSc15 

𝑄𝐴 (kJ/mol) 

fri bevegelse 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐴) 

𝑄𝐵 (kJ/mol) 

trapping-

energi 

95 % 

sikkerhet 

(𝑄𝐵) 

𝑇1/2   

(oC) 

avvik  

1 − 𝑅2 

Modell A 17 - -35.1 ± 0.3 441 1.32E-05 

Modell B 16.1 ± 2.8 -35.8 ± 2.8 449 1.60E-05 

Modell C 22.5 ± 4.5 -30.4 ± 3.7 422 8.78E-06 

Modell D 13 - -38.7 ± 0.4 449 2.10E-05 

Modell E 20 - -32.5 ± 0.2 433 9.72E-06 

 

tab.6.1 Tabeller over aktiveringsenergier for fri protonbevegelse og trapping, samt 

angitt temperatur for 50 % trapping av protoner ved bruk av fem tilnærminger til en 

generell "two state"-diffusjonsmodell. Tabell a) er for BZY15, b) for BZGd15 og c) for 

BZSc15. En grafisk fremstilling av de modellene A, B og C vises i fig.6.1. 

 

Fra fig.6.1og tab.6.1 kan man se at mange verdier for trapping og fri protonbevegelse kan 

tilpasses måledata. Et fellestrekk ved de forskjellige modellene (A til E) er at stigningstall 

sammenfaller  ved lavere temperaturer, men skiller lag ved temperaturer over 400 oC. Den 

påfølgende diskusjonen diskuterer de forskjellige resultatene. 

 

Modell B er meget lik Yamazakis tilnærming (ved antatt neglisjerbar hydratisering) [5]. I 

modell B gjøres en linjetilpasning på måledata som defineres som 𝐷 = 𝐶0 exp (−
𝑄𝐶

𝑅𝑇
) som 

brukes som fastlåste verdier i ligningen (6.3). Dette gjøres under antagelsen at trapping er 

tilnærmet total.  Aktiveringsenergier for fri protonbevegelse gitt av modell B anses som altfor 

lave for prøvene BZY15 (8.5 kJ/mol) og BZGd15 (8.4 kJ/mol) ettersom relaksjonen av 

hydrogen på en oksygenposisjon i BZY20 uavhengig av trapping anslås ved bruk av NMR av 

Yamazaki et al. [5] til å være -13 kJ/mol, og at en aktiveringsenergi for fri bevegelse bør minst 



OLAV THORSEN 

99 

 

kunne bringe et proton ut av en relaksert posisjon (modell E). Videre anses modell B derfor 

for å være litt for unøyaktig pga. manglende supplerende eksperimentell data for fri 

protonbevegelse ved høye temperaturer kombinert med at tilnærmingen total trapping ved lave 

temperaturer muligvis er litt for unøyaktig. 

 

I alle fem tilnærmingene til BZY15 (tab.6.1) finnes en temperatur for 50 % trapping, 𝑇1/2 , 

på 350-400 oC, hvorav det i referanse [5]  kan sies å være 50 % trapping ved ca. 450 oC. 

Temperaturen for 50 % trapping i denne masteroppgaven finnes å være lav for BZY15. Kanskje 

betyr at det muligvis er andre elementer enn trapping som også skaper krumning i 

temperaturområdet 150-300. Kanskje det er for få måleverdier for dette materialet og at 

usikkerheten er for stor. Dette understrekes av at modell C også gir et lave verdier for fri 

protonbevegelse i BZY15 (11.6 kJ/mol) og at usikkerheten tilknyttet den frie modellen også er 

størst for BZY15 (±16 kJ/mol) blant de tre prøvene på tross av mye krumning i plottet. Modell 

C har generelt størst usikkerhet blant modellene grunnet 4 ukjente, men den har minst avvik til 

målingene, og anvender ikke tilnærminger til ekstreme grenseverdier (total trapping og ingen 

trapping). 𝑄𝐴 for BZY15 (4.206 Å) bør basert på sidelengde i enhetscellen være "en smule" 

høyere enn for BZGd15 (4.210 Å), og derfor anvendes modell A for prøven BZY15 i videre 

diskusjon, men hvor det konkluderes at trappingenergien til protoner i henhold til 

protondominert "two state"-diffusjon i temperaturområdet 120-400 oC sannsynligvis er ganske 

feil. Prøvene BZSc15 og BZGd15 har bedre måleresultater med mindre usikkerheter (tab.5.2), 

og med kurveutvikling i et Arrheniusplott som passer ideell "two state"-diffusjon godt. 

 

For BZGd15 er 𝑇1/2  anslått ved alle 5 tilnærminger til å være rett i overkant av 600 oC. 

Dette er fordi denne prøven har tilsynelatende lite endring av kurve i nesten hele 

temperaturområdet 120-400 oC i et Arrheniusplott, men hvor kurven allikevel blir mer og mer 

progressiv. Prøven BZGd15 anses også for å være svært tett (teoretisk tetthet over 96 %,), og 

hvor protonkonsentrasjonen derfor kanskje er lav. At modell B for BZGd15 indikerer en fri 

protontransport på 8.4 kJ/mol gis samme forklaring som tidligere. Modell C sitt anslag på 15.9 

kJ/mol ses på som fornuftig basert på ei cellelengde på 4.210 Å. Gitt at beskrivelsen av 

protontrapping som assosiasjon mellom OHO
•  og Aks.Zr

′ bør være en konsistent modell 

bestående av en ideell aktiveringsenergi for fri protontransport (defektkjemisk uavhengig av 

akseptor) og en aktiveringsenergi for trapping (defektkjemisk avhengig av akseptor), så bør 

BZGd15 anses for å ha en høy konsentrasjon trappede protoner i hele temperaturområdet 120-
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400 oC, men hvor denne totale assosiasjonsenergien muligvis er noe lavere for Gd som dopant 

enn for Y og Sc. Man kan argumentere for at en endring av enhetscelleparametre bør kunne 

endre aktiveringsenergien for fri bevegelse, men hvor Giannici et al. [28] argumenterer for at 

både Y og Gd som akseptor påvirker generelle strukturparametere lite i BZ, og hvor dette også 

understrekes for BZGd15 med anslått kubisk sidelengde på 4.210 Å mot BZY15 sin sidelengde 

på 4.208 Å i databasen PDF-2. Dette kan samlet være et argument for at trapping som fenomen 

har en grad av delokalisering, som det argumenteres for hos Karlsson et al. [80]. Et generelt 

argument kan være at en økt grad av delokalisering av assosiasjonsenergien tilknyttet trapping 

gir en lavere energitetthet, og dette argumentet kan forklare hvordan BZGd15 får en høy grad 

av trapping ved temperaturbetingelser, men samtidig en forholdsvis lav assosiasjonsenergi for 

trapping. Slike forklaringer stiller muligvis spørsmål med forståelsen av en "two state"-modell 

som en streng enten/eller-modell, kanskje et proton kan være delvis trappet, men hvor det 

allikevel muligvis er samsvarende (og forenklende) å beskrive et kontinuum/bånd av 

bevegelsesenergier/tilstander mellom to termodynamiske ytterpunkter (ideell fri 

protonbevegelse og total trapping) som en konsentrasjon av spesier med ideell bevegelse og en 

konsentrasjon av spesier uten bevegelse.  

 

Ledningsevner til BZSc15 gir en temperaturavhengig kurveutvikling i Arrheniusplottet som 

ligner på utviklingen til ledningsevner hos BZY20 hos Yamazaki et al. [5] med en  𝑇1/2  

mellom 420 og 450 oC. Modell B gir hos BZSc15 en 𝑄𝐴 på 16.1 kJ/mol, og den helt frie modell 

C gir en 𝑄𝐴 på 22.5 kJ/mol med en 95 % sikkerhet på bare ±4.5 kJ/mol. At en fri modell med 

4 ukjente gir en så lav feilmargin for 𝑄𝐴 betyr at ideell "two state"-diffusjon muligvis forklarer 

endringer i aktiveringsenergier gjennom temperaturområdet 120-400 oC for BZSc15 relativt 

logisk og utvetydig. At anslag for fri protonbevegelse, 𝑄𝐴, er høyere i BZSc15 enn for BZY15 

og BZGd15 (og BZY20 hos Yamazaki et al.[5]) kan bety at en klart kortere sidelengde i ei 

kubisk enhetscelle for BZ (4.190 Å) påvirker fri protonbevegelse i betydelig grad. Man kan 

argumentere for at 𝑄𝐴 bør være klart størst for BZSc15 grunnet ei mindre enhetscelle (4.190 

Å) enn for BZGd15 (4.210 Å) og BZY15 (4.206 Å) ettersom det er en påvist generell 

sammenheng mellom relative størrelser på enhetsceller og ledningsevner for mange 

materialtyper [16, 35]. Et argument er at kortere distanser mellom generelle atomer i lik 

struktur (BZ) indikerer sterkere bindinger mellom generelle atomer som igjen krever mer 

energi for å brytes/påvirkes. Det påpekes at løsningen av modellen hos Yamazaki et al. [5] 

anser protoner ved temperatur på 700 oC som å være helt fri for trapping . Yamazaki et al. [5] 
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sin anvendelse av en kompliserende hydratiseringsfaktor i videre finkalibrering og fastlåsing 

av modellen ses på som "litt farlig" ettersom den påvirker forminsker verdien til 𝐵0 ved høye  

temperaturer og dermed fullfører hans tilnærming til helt frie protoner. Komplisering av 

forenklede bilder med stadig nye tilnærminger kan lett kan skape ubevisst påvirkning mot 

ønskede resultater.  

 

Det konkluderes at den frie modellen C kan godt brukes på prøvene BZGd15 og BZSc15. 

På BZY15 anvendes modell A, og resultatene gitt for denne prøven ses på som ganske feil. 

Presentert i Feil! Fant ikke referansekilden. er de tre prøvene representert med konkludert bruk 

av modell og fire anvendte verdier for parametere (𝐴0 , 𝑄𝐴 , 𝐵0  og 𝑄𝐵 ). Feil! Fant ikke 

referansekilden. viser en grafisk fremstilling av disse modellene i et Arrheniusplott med 

forskjeller mellom sammensatt og fri protonbevegelse, samt konsentrasjoner ved forskjellige 

temperaturer gitt en ideell "two state"-diffusjon. Den preeksponentielle faktoren 𝐴0 knyttes til 

ladningsdiffusjonen basert på tilsatt konsentrasjon akseptor (15 mol%) som antas å være 

tilknyttet protoner i temperaturområdet 120-400 oC. Reell protondiffusjon er derfor en god del 

høyere ettersom prøvene antas å ha en protonkonsentrasjon godt under akseptorkonsentrasjon. 

Uansett så vektlegges ikke de preeksponentielle faktorene, men derimot aktiveringsenergien 

for fri protonbevegelse og assosiasjonsentalpien trapping. 
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fig.6.2 Arrheniusplott over protondiffusjon. De stiplede linjene er uttrykket for fri 

protonbevegelse 

 

 

𝑫𝑯/𝒂𝒌𝒔.

=
𝑨𝟎 𝒆𝒙𝒑 (−

𝑸𝑨

𝑹𝑻
)

𝟏 + 𝑩𝟎 𝒆𝒙𝒑 (−
𝑸𝑩

𝑹𝑻
)
 

𝑨𝟎 

 

𝑸𝑨 

(kJ/mol) 

𝑩𝟎 

 

𝑸𝑩 

(kJ/mol) 

*BZY15, modell A 6.30E-06 17.0 9.32E-04 -37.2 

BZGd15, modell C 1.40E-05 15.9 2.51E-02 -27.4 

BZSc15, modell C 2.04E-05 22.5 5.24E-03 -30.4 

 

tab.6.2 Tabell over verdier som anvendes i fig.6.2. 

 

 

Det konkluderes med at BZY15 har usikre resultater, men hvor det defineres en 

aktiveringsenergi for fri protonbevegelse, 𝑸𝑨,  på 17 kJ/mol, og hvor 

assosiasjonsenergien for trapping, 𝑸𝑩,  finnes da å være -37±1 kJ/mol.  

 

For BZGd15 fås en aktiveringsenergi, 𝑸𝑨,  på 16±9  kJ/mol med en assosiasjonsenergi 

for trapping, 𝑸𝑩,  på -27±8 kJ/mol.  
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For BZSc15 fås en aktiveringsenergi, 𝑸𝑨,  på 23±5  kJ/mol med en assosiasjonsenergi 

for trapping, 𝑸𝑩,  på -30±4 kJ/mol.  
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