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Sammendrag 

Denne masteroppgaven har satt fokus på syntese, struktur-, elektronisk- og katalytisk 

karakterisering av de hittil uutforskede perovskittsystemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt . Et 

anlegg for kombinert katalytisk testing og in-situ pulverrøntgendiffraksjon (XRD) har blitt 

bygget og benyttet til testing av LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  som katalysator for 

dekomponering av N2O.  Bakgrunnen for fokuset på disse systemene er inspirert av 

samarbeidsprosjekter mellom Yara international ASA, K. A: Rasmussen AS og 

forskningsgruppen NAFUMA, som har omhandlet katalytisk dekomponering av lystgass, et 

viktig trinn i produksjon av kunstgjødsel.  

I dette arbeidet har systemet LaNi1−xRhxO3  blitt syntetisert for 0 ≤ x ≤ 1 . Våtkjemiske 

metoder ble benyttet og produktene hadde svært lite eller ingen forurensninger. Siste 

varmebehandling (av pressede pelleter) ble gjort ved 850 og 1000 °C i 1 atm O2. 

Strukturkarakterisering viser at endefasen LaNiO3  har rombohedral symmetri (R3̅c) og at 

endefasen LaRhO3  har ortorombisk symmetri ( Pbn ). For LaNi1−xRhxO3  kan alle prøver 

(sammensetninger) indiseres i disse romgruppene. Det eksisterer imidlertid et strukturelt 

tofaseområde for 0,15 ≤ x ≤ 0,25.  Under oppvarming er det vist at prøvene med x =

0,20, 0,25 og 0,30 gjennomgår en faseomvandling fra ortorombisk til rombohedral symmetri.  

Prøver av LaNi1−xPtxO3 har blitt vellykket syntetisert for 0 ≤ x ≤ 0,50. Syntesene har blitt 

gjort ved 1000 °C i 1 atm O2 for 0 ≤ x ≤ 0,125, og med 7 bar O2 for x ≥ 0,20. Prøver med 

x > 0,50  viser store utfellinger av Pt(s) . Endefasen La2NiPtO6  er monoklin (P21/n ) og 

Ni/Pt-strukturelt ordnet på B-plass. I området med fast oppløselighet kan diffraktogrammene 

indiseres i henhold til romgruppene for endefasene. Det eksisterer et tofaseområde for 

0,075 ≤ x ≤ 0,125. Tendensen til strukturell ordning i La2NiPtO6 eksisterer i fortynnet grad 

gjennom systemet LaNi1−xPtxO3 for alle sammensetninger med monoklin symmetri.  

Magnetiske (PPMS) målinger viser at endefasene LaNiO3  og LaRhO3  er henholdsvis Pauli 

paramagnetisk og diamagnetisk. For LaNi1−xRhxO3  er alle studerte sammensetninger 

paramagnetiske ved temperaturer over omtrent 10 K. Fra analyse basert på Curie-Weiss lov 

fremkommer det at antiferromagnetiske koblinger dominerer ved høy temperatur og svake 

ferromagnetiske koblinger fremkommer ved lav temperatur. Det observeres paramagnetiske 

momenter som kan forklares ved lokaliserte uparede elektroner på B-atomet. 

Oksidasjonstrinnene til nikkel og rhodium er drøftet ved sammenligning av strukturelle og 
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magnetiske data. Det er konkludert med at for høy x eksisterer mesteparten av nikkelet som 

Ni(II). For x < ~0,50 − 0,60 eksisterer det både Ni(II), Ni(III), Rh(III) og Rh(IV) i likevekt. 

For lavt Rh-innhold, 𝑥 < 0,30, er ingen entydig konklusjon mulig. 

Endefasen La2NiPtO6  utviser tydelig antiferromagnetisme med TN~42 K . For x ≥ 0,20  i 

LaNi1−xPtxO3 eksisterer lignende antiferromagnetiske egenskaper, men mindre utpreget. For 

x = 0,05  er det ikke tegn til antiferromagnetisme. Oksidasjonstrinnene for Ni og Pt i 

La2NiPtO6  er konkludert til å være Ni(II) og Pt(IV). I LaNi1−xPtxO3  balanseres mengde 

Ni(II) av mengde Pt(IV) (tilsvarer x) i fast oppløselighetsfasen, men resten av B-kationene 

utgjøres av Ni(III). 

På basis av en serie med resistivitetsmålinger for LaNi1−xRhxO3  fremkommer en metall-

isolator-overgang som funksjon av sammensetning for 0 ≤ x ≤ 0,30.  For alle 

sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3  observeres halvledende egenskaper ved høy 

temperatur (T > 100 K) med båndgap på 5 − 50 meV. Endefasen LaRhO3 utviser et båndgap 

fra resistivitetsmålinger ( 50 meV ) betydelig lavere enn optisk båndgap beskrevet i 

litteraturen. Ved lav temperatur utviser samtlige sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3 

med x ≥ 0,42  en betydelig reduksjon i resistivitet ( ved T~10 − 30 K ). For LaRhO3 

observeres en tilsvarende reduksjon i resistivitet under 80 K . Årsaken til den uvanlige 

reduksjonen i resistivitet er ikke kjent. Nye prøver ble fremstilt og nye målinger foretatt, og 

resultatene ble fullt ut reprodusert. Fenomenet betraktes således som reelt. 

Det har det blitt tegnet (designet) og bygd et reaktoranlegg for kombinert katalytisk testing og 

in-situ XRD. Anlegget kan blande flere ulike gasser, gass-strømmen kan mettes med vann, 

in-situ XRD karakterisering av en operativ katalysator og analysere reaktanter og produkt 

med massespektrometri, MS. Anlegget er spesialbygd for nitrogenkjemi, med spesiell fokus 

på ammoniakkoksidasjon og NOx dekomponering. In-situ XRD under oppvarming har blitt 

benyttet til å vise at LaNiO3 er stabil i inert atmosfære opp til 600 °C.  

Anlegget har blitt benyttet til in-situ katalytiske studier av prøver av LaNi1−xMxO3, M =

Rh, Pt. Prøver av LaNi1−xRhxO3 viser full dekomponering av N2O til nitrogen og oksygen 

ved 600 °C. Av prøvene viser LaRhO3 seg som den beste katalysatoren med full konvertering 

allerede ved 500 °C. Systemet LaNi1−xPtxO3  viser ingen aktivitet med hensyn på 

dekomponering av N2O for temperaturer under 600 °C. Det er konkludert med at Rh(III), og 

eventuelt blandet valenstilstand Rh(III)/Rh(IV) er sentralt for den katalytiske aktiviteten. 
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1. Introduksjon 

Hovedtema for denne masteroppgaven er syntese og studier av de strukturelle og 

elektroniske egenskapene til perovskittsystemene LaNi1−xRhxO3  og 

LaNi1−xPtxO3 (0  x  1).   I tillegg har det blitt designet og bygget et anlegg for 

kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. Apparaturen har deretter blitt brukt for å 

undersøke katalytisk dekomponering av N2O. Et mål med arbeidet har vært å utforske 

hvorvidt perovskittsystemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  kan anvendes som en 

katalysator for dekomponering av N2O i et anlegg for ammoniakkoksidasjon. 

Dette kapittelet innledes med en kort bakgrunn for oppgaven. Som indikert over favner 

masterprosjektet over flere temaer, og i det følgende vil leseren bli introdusert til disse. 

Perovskittstrukturen vil bli beskrevet i detalj før leseren introduseres til tidligere arbeider 

rapportert for LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt med hensyn til krystallstruktur og elektroniske 

egenskaper. Deretter beskrives detaljer rundt kunstgjødselproduksjon med fokus på 

katalytisk dekomponering av lystgass, før oppgavens motivasjon presenteres.  

1.1 Bakgrunn 

Komplekse oksider innehar en rekke kjemiske og fysikalske egenskaper med anvendelse 

innen energi, katalyse, sensor- og informasjonsteknologi. I denne sammenheng er 

perovskitter en viktig subklasse oksider. Fra oppdagelsen av perovskitter med høy-

temperatur superledning til fremstilling av perovskittbaserte høy-effektive solceller har 

forskningen rundt denne materialklassen vært omfattende, og mange nye konsepter er 

blitt utviklet.  Tabell 1 gir en oversikt over et spenn av fundamentale egenskaper denne 

materialklassen innehar, kombinert med applikasjonsområder. Den imponerende 

variasjonen perovskitten utviser i struktur-egenskap-relasjoner gjør den til et perfekt 

forskningsfelt for studier innen materialvitenskap, faststoffkjemi og -fysikk.  
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Tabell 1. Oversikt over utvalgte oksidbaserte perovskitter med identifiserte egenskaper og 

bruksområde [1] 

Egenskap Applikasjon Material 

Protonledningsevne 
SOFC elektrolytt, H2 

sensor, H2 produksjon 
BaCeO3, SrCeO3, BaZrO3 

Ioneledningsevne Faststoffelektrolytt (La,Sr)(Ga,Mg)O3- 

Blandet ledningsevne SOFC elektrode 
La(Sr,Ca)MnO3-, LaCoO3, 

(La,Sr)(Co,Fe)O3- 

 Ferroelekrisk-

/piezoelektrisk effekt 

Pizeoelekriske transdusere, 

termistor, aktuator 

BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3, 

Pb(Mg,Nb)O3 

Katalyse Katalysator LaFeO3, La(Ce,Co)O3 

Elektrisk/dielektrisk 

Multilag kondensator, 

dielekrisk resonator, 

tynnfilm resistor 

BaTiO3, BaZrO3 

Magnetisme 
Magnetisk minne, 

ferromagnetisk 
GdFeO3, LaMnO3 

Optikk 
Elektrooptisk 

Modulator, Laser 

(Pb,La)(Zr,Ti)O3 

YAlO3, KNbO3 

Superledning Superleder Ba(Pb,Bi)O3, (Ba,K)BiO3 

Fotovoltaisk Solceller LaVO3/SrTiO3 

I forskningsgruppen NAFUMA har perovskittbaserte oksider vært gjenstand for utallige 

studier grunnet den unike muligheten perovskitten gir oss til å utvikle fundamental 

kompetanse, i parallell med applikasjoner. Tradisjonelt har forskningsgruppen jobbet 

mye med syntese av faserene startmaterialer, som har blitt etterfulgt av studier mot 
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strukturell forståelse i kombinasjon med kartlegging av elektroniske egenskaper. 

Perovskitter er også blitt fremstilt for applikasjon innen red-oks basert katalyse. Oksidene 

studeres i form av bulk materialer, tynne filmer og nanopartikler. I det følgende vil vi se 

litt nærmere på perovskittstrukturen og noen utvalgte perovskitter i forhold til fysikalske 

egenskaper og katalyse. 

1.1.1 Strukturell informasjon om perovskitten 

Perovskittstrukturen har sitt opphav i mineralet perovskitt, CaTiO3. Den generelle 

formelen er ABX3, hvor X-atomet er et anion, som oftest O2−, F− eller andre halogener. I 

dette arbeidet ser vi imidlertid kun på oksider ABO3. Atomene A og B er kationer, hvor 

A ofte er et alkali-, jordalkali- eller sjeldent jordalkali-metall med lignende størrelse som 

oksygen, mens B er mindre, gjerne et innskuddsmetall. A-atomene og oksygen danner en 

kubisk tetteste kulepakning, hvor B inntar ¼ av oktaederhullene. Den ideelle 

perovskittstrukturen er vist i Figur 1. Oksidasjonstrinnene på A- og B-kationene kan 

varieres, noe som viser fleksibiliteten til perovskittstrukturen. Eksempler på ulike 

kombinasjoner av oksidasjonstrinn er listet i Tabell 2 [2]. 
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Tabell 2. Oversikt over ulike kombinasjoner av oksidasjonstrinn tilgjengelig i perovskitten 

[2] 

A B O 𝐀𝐁𝐎𝟑 Eksempel Kommentar 

III III -II AIIIBIIIO3
−II LaAlO3 

Rombohedral perovskitt, kubisk 

ved høy temperatur 

II IV -II AII BIV O3
−II CaTiO3 Fra mineralet perovskitten 

I V -II AIBVO3
−II CsIO3 Kubisk perovskitt 

 VI -II █0BVIO3
−II ReO3 

ReO3 , perovskittlignende 

struktur uten A-kation 

III II / IV -II AIIIB0.5
II C0.5

IV O3
−II La2MgRhO6 

Monoklin B-plass-ordnet 

dobbelperovskitt 

III III -II AIIIB1−x
III B′

x
III

O3
−II LaCo1−xCrxO3 

Uordnet perovskitt, 

faseovergang fra R3̅c  til Pnma 

for 0,76 < x < 0,84 [3] 

−𝐈𝐈𝐈 −𝐈𝐈𝐈 +𝐈𝐈 A−IIIB−IIIX3
+II SbNCa3 Kubisk antiperovskitt 

For ytterliggere variasjon av oksidasjonstrinnene kan strukturen også danne vakanser, 

gjerne av oksygen, som endrer oksidasjonstrinnet på B-kationene. Mange perovskitter 

med B-kationer bestående av lett-reduserte metaller vil gjerne beskrives med mulighet for 

oksygenvakanser, som en forbindelse ABO3−δ.  En relatert familie forbindelser er 

antiperovskitter, hvor A- og B-ionene er anioner og det er et kation på X-plass. Dette er 

derimot en mindre vanlig struktur enn den vanlige perovskitten [2]. 
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Figur 1. Strukturell illustrasjon av den kubiske perovskitten 𝐒𝐫𝐓𝐢𝐎𝟑 . Bildene viser to 

forskjellige måter å se enhetscellen på. Det grønne atomet er A-atomet, B-atomet er inni de 

grå oktaedrene, og oksygenatomene er røde og på hjørnet av alle oktaedrene. Origo i bildet 

til høyre er en annen målte å se perovskittstrukturen på, og er satt til (
𝟏

𝟐
,

𝟏

𝟐
,

𝟏

𝟐
) i fra venstre 

bilde.  

I utgangspunktet er perovskitten kubisk og tilhører romgruppe Pm3̅m, slik situasjonen er 

i SrTiO3 . Strukturen kan derimot deformeres av varierende størrelser på A- og B-

atomene, ensomt elektronpar eller Jahn-Teller effekt. Førstnevnte er svært vanlig, og for 

å beskrive omfanget av slike deformasjoner brukes Goldschmidts τ −faktor [2], som er 

gitt ved ligning (1). 

 
τ =

rA + rO

√2(rB + rO)
 (1) 

Hvor rA, rB og rO er ioneradiene til henholdsvis A-, B- og O-ionet. Merk at τ-faktoren 

kun er en tilnærming som antar 100 % ioniske bindinger, og den kan avvike fra reelle 

tilfeller hvor bindingen er delvis preget av kovalens. Når τ-faktoren fra ligning (1) er lik 

1, er perovskitten kubisk. τ-faktoren indikerer derfor det relative avviket fra de ideelle 

størrelsene til A- og B-atomene. Når τ -faktoren avviker fra 1 kan strukturen derfor 

deformeres til mindre symmetriske krystallsystemer, som f.eks. tetragonal, rombohedral, 

ortorombisk eller monoklin [2]. 
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Den vanligste deformasjonen for en perovskitt er at den har et for lite A-kation eller for 

stort B-kation til å oppnå den kubiske varianten, som gir τ < 1. Dette påfører et stress 

som gjør at (A-O)-bindingen strekkes og (B-O)-bindingen trykkes sammen, som avlastes 

ved å innføre tilting av BO6-oktaederene. Oversikt over slike deformasjoner er listet i 

Tabell 3. 

Tabell 3. Oversikt over ulike deformasjoner hos en perovskitt forårsaket av tilting av BO6-

oktaedrene [2] 

Krystallsystem Romgruppe Gruppe* Deformasjon 

Kubisk Pm3̅m a0a0a0 Ingen deformasjon 

 Im3̅ a+a+a+ Rotasjon rundt den kubiske [111]-aksen 

hvor rotasjonen i etterliggende (111)-plan er 

i fase 

Tetragonal P4/mbm a0a0c+ Rotasjon rundt den kubiske [001]-aksen 

hvor rotasjonen i etterliggende (001)-plan er 

i fase  

 I4/mcm a0a0c− Rotasjon rundt den kubiske [001]-aksen 

hvor rotasjonen i etterliggende (001)-plan er 

ute av fase 

Rombohedral R3̅c a−a−a− Rotasjon rundt den kubiske [111]-aksen 

hvor rotasjonen i etterliggende (111)-plan er 

ute av fase 

Ortorombisk Pnma ∗∗ a+b−b− Rotasjon rundt den kubiske [110]-aksen 

Monoklin P21/n  Ordning av ulike A- eller B-kationer, gjerne 

av ulik størrelse, som gir opphav til 

reduksjon i symmetri 

*Gruppe med Glazers notasjon for ulike oktaeder tilt [4, 5] 

**Pnma er samme romgruppe som Pbnm, bare sett fra en annen side (nr. 62) 
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Glazer karakteriserte de mulige tilt-systemene for perovskitter og kom fram til 23 ulike 

grupper, hvor 15 av disse er oppdaget i reelle perovskittsystemer [2]. Gruppene til Glazer 

består av 3 bokstaver, hver gjeldende for en akseretning i den pseudokubiske cellen, og 

hver med en superskript. Bokstaven indikerer størrelsen på tiltingen til oktaederet, hvor to 

like bokstaver på rad betyr at de har samme størrelse på tiltingen. Superskripten indikerer 

om de etterliggende planene av oktaedre har rotasjonen i fase eller ute av fase, se Figur 2. 

De pseudokubiske akseretningene er illustrert i Figur 3. 

Dersom et stort A-kation kombineres med et lite B-kation, kan τ-faktoren bli større enn 1. 

Dette vil strukturen kompensere for enten ved å forskyve B-kationet ut av 

senterposisjonen i oktaederet, eller ved å stable om AO3-planene til å danne noen 

heksagonale lag. Denne strukturen kalles ofte en heksagonal perovskitt. Strukturen får 

flatedelende oktaedre, noe som gir mulighet for elektroniske interaksjoner mellom B-

kationene. 

Det er også mulig å kombinere ulike kationer på B-plass som ordner seg relativt til 

hverandre, og som danner en såkalt dobbelperovskitt [2]. Da blir den generelle formelen 

A2BB′O6, hvor oksidasjonstrinnene også kan kombineres som angitt i Tabell 2. Om en 

perovskitt har to forskjellige B-kationer, men som ikke er ordnet relativt til hverandre, 

dannes en vanlig fastoppløselighetsfase, som betegnes AB1−xBx
′ O3. Tilsvarende gjelder 

for dobbelperovskitter med to A-ioner [2]. 

1.1.1.1 Faseovergangen fra ortorombisk (Pnma) til rombohedral (R�̅�c) 

Noen perovskittsystemer utviser en faseovergang mellom ortorombisk og rombohedral 

symmetri som funksjon av for eksempel sammensetning, trykk eller temperatur. Ved 

høye temperaturer vil fasen med lavest cellevolum favoriseres, så ved tilstrekkelig høye 

temperaturer vil en også oppleve en faseovergang til en kubisk perovskitt, gitt at 

materialet ikke dekomponerer før det. Når faseovergangen induseres kan det være på 

grunn av skift i atomposisjoner eller endret forhold mellom Gibbs-energiene til de 

forskjellige strukturene. 
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Den ortorombiske enhetscellen (Pnma) har en lavere τ-faktor enn den rombohedrale 

(R3c), som indikerer en økning i symmetri over faseovergangen. Forskjellen mellom 

tiltingen til oktaedrene er at den ortorombiske cellen har a+b−b− -tilt, mens den 

rombohedrale har a−a−a−-tilt i følge Glaziers notasjon. 

 

Figur 2. Skjematisk illustrasjon av tiltingen til den ortorombiske perovskitten. Til venstre 

vises a
+
-tiltingen, som er i fase, mens i midten og til høyre vises b

-
-tiltingen som er ute av 

fase. 

Om en bruker gruppeteori og ser på de matematiske forskjellene mellom de to 

romgruppene Pnma og R3̅c, vil en oppdage at Pnma ikke er en undergruppe av R3̅c, i 

følge Howard et al. [5]. Det betyr at faseovergangen er en førsteordens faseovergang, og 

det vil eksistere et to-fase-område utspent av parameterne trykk, temperatur og 

substitusjonsgrad. Det er også forbundet en forskjell i enhetscellevolum ( ∆V ) ved 

faseovergangen, noe som kommer av at den ortorombiske cellen er mindre tettpakket enn 

den rombohedrale [3]. Ettersom de to krystallsystemene beskrives med forskjellige 

enhetsceller, er det vanlig å sammenligne volumet med den pseudokubiske cellen, noe 

som er illustrert i Figur 3 [2]. 
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Figur 3. Illustrasjon av den pseudokubiske cellen til sammenligning med en ortorombisk 

(venstre) og en rombohedral celle (høyre). Figuren er hentet fra Gilbu et al. [3]. 

Faseovergangen fra den rombohedrale til den kubiske perovskitten er derimot en andre 

ordens faseovergang, ettersom det er et kontinuerlig skift i atomposisjonene, slik at det 

ikke vil eksistere et to-fase område. Fra gruppeteori ser en også at den rombohedrale 

cellen er en undergruppe av den kubiske cellen [5]. 

1.1.2 Elektroniske egenskaper hos perovskitter 

Fundamentale studier, som for eksempel kartlegging av elektriske og magnetiske 

egenskaper, er viktige for å forstå egenskapene til nye materialer. Elektroniske tilstander 

og eventuelle elektroniske koblingsmekanismer kan gi en verdifull forståelse av et 

materiales funksjonelle egenskaper.  

I perovskittstrukturen kan en serie ulike grunnstoffer kombineres [2]. Dette inkluderer d- 

og f-metaller som kan inneholde frie elektroner lokalisert på metallatomet i perovskitten. 

Avhengig av oppførselen til d- og f-elektronene vil ulike elektriske og magnetiske 

egenskaper utvises. I dette arbeidet er det kun fokusert på perovskitter med d-metaller 

som B-kation. 
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Det eksisterer flere typer magnetiske materialer. Materialer som frastøter magnetiske felt 

kalles diamagneter, mens materialer som tiltrekker magnetiske felt kalles paramagneter. 

Forskjellen på disse er at paramagnetiske materialer inneholder uparede elektroner som 

lar seg tiltrekke det magnetiske feltet, men parede elektroner ikke gjør det. Alle 

materialer med parede elektroner har et diamagnetisk bidrag fra disse, men det er 

betydelig svakere enn et paramagnetisk bidrag fra et uparet elektron.  

For forbindelser med uparede elektroner kan elektronene på ulike atomer orientere seg i 

forhold til hverandre, f.eks. med spinnet i samme retning. Da vil det utvises et netto 

magnetisk moment. Denne egenskapen kalles ferromagnetisme, og det er den magnetiske 

egenskapen som finnes blant annet i stavmagneter. Tilsvarende som for ferromagneter 

kan elektronspinnet orienteres med annet hvert spinn motsatt av hverandre. Denne 

egenskapen kalles antiferromagnetisme, og materialet utviser null netto magnetisering.  

For perovskitter med d-metaller på B-plass er d-elektrontilstanden kritisk for de 

magnetiske egenskapene. Uparede d-elektroner lokalisert på B-atomet kan vekselvirke 

med de omgivende oksygenatomene. «Super exchange» er en vanlig koblingsmekanisme 

hos perovskitter og resulterer som oftest i antiferromagnetisme, slik som i CaMnO3 [6]. 

Ferromagnetisk kobling fra «super exchange» er et litt uvanlig tilfelle, men den ideelt 

ordnede dobbelperovskitten La2NiMnO3 utviser nettopp dette [7].  

I noen tilfeller forblir ikke d-elektronene lokalisert på B-atomet, men delokaliseres over 

B-O-nettverket i perovskitten. Slik kan perovskitter også utvise metalliske egenskaper, 

som i SrRuO3. Dette er derimot et relativt sjeldent tilfelle og de fleste perovskitter er 

isolatorer eller halvledere [8]. I tillegg til å være metallisk er SrRuO3  er også en 

ferromagnet, og oppfører seg lignende som metallisk jern [9]. En annen måte å få 

ferromagnetisk kobling på er gjennom «double exchange», slik vi finner i den ikke-

støkiometriske forbindelsen La0.825Sr0.175MnO3 [10]. 

Ytterligere detaljer om magnetiske egenskaper står beskrevet i kapittelet teori og 

metoder. 
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1.2 Tidligere arbeider på LaNi1-xMxO3, M = Rh, Pt 

Begge systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  er relativt lite studert i tidligere arbeid. 

Endemedlemmene LaNiO3  og LaRhO3  er derimot mer studert. For M = Rh  er både 

LaNi0,50Rh0,50O3  og LaNi1−xRhxO3, x ≥ 0,70 kjent, mens for M = Pt  er det kun 

sammensetningen La2NiPtO6 som er kjent.  

1.2.1 Struktur LaNi1-xRhxO3 

Synteser av prøver med kjemisk sammensetning LaNi1−xRhxO3 lages i følge litteraturen 

med keram- eller en komplekseringsmetode og med gjentatte varmebehandlinger i 

temperaturintervallet 850 − 1100oC i luft eller ren oksygen [11-13]. En oversikt over 

rapporterte syntesebetingelser er listet i Tabell 4.  

Endefasene, LaNiO3  og LaRhO3 , i fastoppløsningserien LaNi1−xRhxO3  har begge 

perovskitt-type struktur [12, 14]. LaNiO3  er rombohedral ( R3̅c ), mens LaRhO3  er 

ortorombisk (Pbnm, Pnma, nr. 62). LaRhO3  er mer strukturelt deformert enn LaNiO3 , 

trolig siden rhodium er et større B-kation enn nikkel. Det gir en lavere t-faktor og større 

tilting av Rh-O-oktaedrene [14], se avsnitt 1.1.1. Til tross for at nikkel har 

elektronkonfigurasjon t2g
6 eg

1 utviser ikke LaNiO3 noen Jahn-Teller deformasjon [15]. 

Det er lite arbeid som beskriver fastoppløselighetsfasen LaNi1−xRhxO3, men Battle et al. 

[11] studerte strukturen til LaNi0,50Rh0,50O3 (x = 0,50) med både XRD og ND. De kom 

fram til at det er en ortorombisk perovskitt i romgruppe Pbnm (Pnma, nr. 62) uten 

ordning på B-plass 1 . Ettersom denne sammensetningen har ortorombisk struktur 

forkommer det en strukturell faseovergang fra en rombohedral til en ortorombisk 

perovskitt et sted i sammensetningsintervallet 0 < x < 0,50. De kom også fram til at 

oksidasjonstrinnene til både nikkel og rhodium var +III, noe som ble støttet av Schinzer 

et al. [16]. 

                                                 
1 Battle et al. [11] oppga perovskitten opprinnelig som 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑅ℎ𝑂6, men ettersom den ikke har ordning på 

B-plass er det mer korrekt å angi den som 𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3. 
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1.2.2 Struktur LaNi1-xPtxO3 

Det finnes ikke noen som har rapportert en fremstillingsmetode for LaPtO3. Ouchetto 

[17] har derimot syntetisert den B-plass-ordnede perovskitten La2NiPtO6 , som 

inneholder platina i oksidasjonstrinn IV og nikkel i oksidasjonstrinn II (tilsvarer x = 

0,50). Syntesen bestod av kerammetoden og lengre varmebehandlinger ved temperaturer 

opp mot 1100
o
C, men prøven inneholdt likevel små forurensinger av binær oksider, se 

Tabell 4. Siden denne perovskitten er ordnet på B-plass, får den redusert symmetri og 

beskrives i den monokline romgruppen P21/n (nr. 14), men med den monokline vinkelen 

nære 90 
o
 [17]. 

1.2.3 Elektroniske egenskaper i LaNi1-xRhxO3 

Det er godt etablert i litteraturen atLaNiO3 er et semimetall [18]. Den metalliske evnen 

kommer fra hybridisering av eg-orbitalene til nikkel og 2p-orbitalene til oksygen. Lantan 

har nesten full overføring av sine valenselektroner til oksygen og bidrar ikke til den 

metalliske ledningsevnen [15]. Ved romtemperatur er resistiviteten ρ300 K = 1,7 mΩcm, 

mens ved 4 K er resistiviteten ρ4,2 K = 0,6 mΩcm. For temperaturer mellom 0,4 K og 4 K 

øker resistiviteten proporsjonal med T2 , som begrunnes i sterke elektron-elektron 

interaksjoner som i en Fermi væske [12]. Andre mener derimot at Fermi væske 

egenskapene eksister opp til 50 K [18]. Ved temperaturer over ~200 K øker resistiviteten 

proporsjonalt med T, slik som er vanlig for metaller. LaNiO3  utviser også Pauli 

paramagnetisme, altså at de elektroniske båndene for spinn opp og spinn ned skilles 

under et eksternt magnetisk felt [19].  

Det andre endemedlemmet, LaRhO3, er en klassisk Mott-Hubbard isolator2 og har en 

resistivitet ved romtemperatur på ρ300 K = 3,5 − 30 Ωcm, fra ulike referanser [16, 20]. 

Forklaringen på at LaRhO3 er en isolator er at rhodium har elektronkonfigurasjon t2g
6 eg

0, 

og LaRhO3 er dermed diamagnetisk [21].  

                                                 
2  I en Mott-Hubbard isolator (halvleder) domineres båndgapet av U, forskjellen i energi mellom d-

orbitalene til metallatomet, som i dette tilfellet er 𝑡2𝑔- og 𝑒𝑔-orbitalene Torrance et. al [8]   
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For å undersøke oksidasjonstrinn i LaNi0.50Rh0.50O3 gjennomførte Battle et al. [11] en 

serie magnetiske målinger. Ved å se på d-elektrontilstandene til rhodium og nikkel og 

sammenligne med eksperimenter, er det mulig å se om det er Ni(II)(3d8)/Rh(IV)(3d5) 

eller Ni(III)(3d7)/Rh(III)(3d6) som er tilstede i strukturen. Målingene viste en svak 

stigning i magnetisk susceptibilitet ved synkende temperatur, som er tilskrevet at det er 

ett uparet elektron til stede i strukturen [11, 16]. Figur 4 illustrerer de forskjellige 

elektrontilstandene som er mulig. Rhodium antas å være i lavspinn, noe Nakamura et al. 

[22] har konkludert med.  

 

Figur 4. Illustrasjon over energinivåer for d-elektronene til nikkel og rhodium i oktaedriske 

omgivelser, slik som i perovskitten [6]. 

Resultatene tilsier at det er situasjonen med Ni(III)/Rh(III) med nikkel i lavspinn som 

stemmer. EPR 3 -data sier også at termisk eksitasjon av Ni(III) lavspinn til Ni(III) 

høyspinn ikke forekommer [16]. LaNi0,50Rh0,50O3 er rapportert som en paramagnetisk 

halvleder ved temperaturer over 10 K, mens ved temperaturer under 10 K er forbindelsen 

et spinn glass [16]. 

For å undersøke oksidasjonstrinnene til nikkel og rhodium for x ≥ 0,70 ble det gjort 

elektriske målinger og sammenlignet med endefasene LaNiO3 og LaRhO3 [23]. Om hele 

systemet hadde vært preget av en fastoppløselighetsfase bestående av Ni(III) og Rh(III) 

ville ledningsevnen oppført seg som en blanding av metallisk LaNiO3  og halvledende 

LaRhO3. Det gjør den derimot ikke for x ≥ 0,70. Shibasaki et al. [23] konkluderte med at 

Ni(II) fungerer som såkalte «scattering centers». Som bekreftelse målte de også Seebeck 

                                                 
3 EPR står for «Electron Paramagnetic Resonance» 

𝑁𝑖: 4𝑠23𝑑8  →    𝑁𝑖2+    𝑑8 

𝑁𝑖3+    𝑑7 

𝑅ℎ: 5𝑠14𝑑8   →     𝑅ℎ3+    𝑑6 

𝑅ℎ4+    𝑑5 

 Høyspinn         Lavspinn 
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koeffisient S, en verdi som skulle blitt negativ om Ni(III) var tilstede i materialet4. De 

målte i stedet en stor positiv S helt opp til 800 K. Dette ble sett i sammenheng med 

endring i celleparametere som funksjon av substitusjon. Ettersom disse endres lite for 

x ≥ 0,70 tyder det på at den elektroniske tilstanden med Ni(II)/Rh(IV) eksisterer for 

x ≥ 0,70 [13]. 

For noen perovskittsystemer kan det forekomme en metall-isolator overgang, f.eks. ved 

endring av A-atom eller økt substitusjon på B-plass. Dette er tilfellet for RNiO3 [15] og 

LaNi1−xMxO3  [24], hvor R er et sjeldent jordalkalimetall og M er innskuddsmetall. 

Metall-isolator overgangen kan også være en funksjon av temperatur, slik som for 

PrNiO3 [15]. 

Det er ikke gjort noe tidligere arbeid på LaNi1−xPtxO3 for elektriske eller magnetiske 

egenskaper, kun syntese og strukturkarakterisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 S har samme fortegn som ladningsbæreren i materialet, det gir negativ S for elektronledning 
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Tabell 4. Oversikt over syntesemetode og resultater for tidligere arbeid på systemene 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐌𝐱𝐎𝟑, hvor 𝐌 =  𝐑𝐡, 𝐏𝐭 

Forbindelse Ref. Syntese Ekstra informasjon 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 

[12, 

15, 

25] 

Samfelling av karbonater, 

eller dekomponering av 

nitrater, 800/850 
o
C i O2 

24 + 24t. Evt. høyt trykk 

av O2 (200 bar) på 1000 

°C 

Rombohedral perovskitt, romgruppe 

R3̅c, enfase, semimetall, 

oksidasjonstrinn Ni(III) 

𝐋𝐚𝐑𝐡𝐎𝟑 [23] 

Kerammetoden, reaktanter 

var La2O3, Rh2O3, 1000 
o
C i 24t + 1100

o
C i 48t i 

luft 

Ortorombisk perovskitt, romgruppe 

Pbnm (nr. 62), enfase, halvleder, 

oksidasjonstrinn Rh(III) 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝐑𝐡𝟎,𝟓𝐎𝟑 
[11, 

16] 

Kerammetoden, 1100 
o
C i 

20t + 48t 

Ortorombisk perovskitt, romgruppe 

Pbnm (nr. 62), enfase, 

oksidasjonstrinn Ni(III) og Rh(III), 

ingen B-kation ordning, halvleder, 

spinnglass under 10 K. 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 

𝐱 ≥ 𝟎, 𝟕𝟎 

[13] 

Kerammetoden, reaktanter 

var La2O3, Rh2O3, NiO, 

1000 
o
C i 24 + 48t i luft 

Ortorombisk, enfase for x ≥ 0,85, 

Ni(II) og Rh(IV) i tillegg til Rh(III), 

tilnærmet uendrede celleparametere 

for x ≥ 0,70 

𝐋𝐚𝟐𝐍𝐢𝐏𝐭𝐎𝟔 [17] 

Kerammetoden, 1000 + 

1100 °C i 7 + 3 dager i 

luft. 

Monoklin perovskitt, romgruppe 

21/n (nr. 14), B-kation ordning, 

oksidasjonstrinn Ni(II) og Pt(IV), 

forurensninger NiO, La2O3, Pt, 

La2NiO4. Dekomponerer ved 1200
o
C 
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1.3 Kunstgjødselproduksjon 

I produksjonen av kunstgjødsel, som startet med Norsk Hydro i 1905 [26], spiller 

katalysatorene i dag svært viktige roller, selv om prosessen den gangen var basert på 

lysbuen til Birkeland og Eide. I dag baseres derimot kunstgjødselproduksjon først på 

produksjon, og deretter oksidasjon, av ammoniakk. Produksjon av ammoniakk gjøres 

gjennom den kjente Haber-Bosch prosessen som vist i reaksjon (2) 

 
N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3 (g) 

(2) 

For å få så stort utbytte som mulig tilpasses betingelsene for å forskyve likevekten over 

mot ammoniakk. Reaksjonen er svakt eksoterm ( ∆H = −92 kJ mol−1 ) og produktet 

inneholder færre mol gass enn reaktantene, som gjør at produktet favoriseres ved lav 

temperatur og høyt trykk. Treg kinetikk gjør at reaksjonshastigheten er for lav under 400 

o
C. Katalysatoren som brukes er jern-basert og typiske reaksjonsbetingelser er 

400 - 500 
o
C og 100 – 200 bar [27]. 

Den fullstendige produksjonsprosessen går over mange trinn, hvor første trinn er 

produksjon av hydrogen som lages ved våtreformering av naturgass, som f.eks. metan 

(3). Produsert CO-gass reageres deretter ytterligere med vann for å danne mer hydrogen, 

via vanngass-skift reaksjonen (4). Disse reaksjonene gjennomføres i ulike reaktorer og 

kan derfor ikke legges sammen til én reaksjon. 

 
CH4 (g) + H2O(g) → CO(g) + 3H2(g) 

(3) 

 
CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g) 

(4) 

I Figur 5 vises et flytskjema for produksjonen av ammoniakk, mottatt fra Yara [28]. 
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Figur 5. Flytskjema for produksjon av ammoniakk, mottatt fra Yara [28]. Naturgass 

kommer inn i systemet øverst til venstre, som først renses for blant annet svovel, før 

dampreformering gjøres i trinnet ved «primary reformer». Deretter tilsettes luft før 

«secondary reformer» for å introdusere N2 til Haber-Bosch prosessen. Etter reformeringen 

gjøres vanngasskiftet nede til venstre i skjemaet, før CO2 fjerning og metanisering. Til slutt 

kjøres prosess-strømmen gjennom en sløyfe for å produsere ammoniakk. 

Jamfør likning (2) skal forholdet mellom hydrogen og nitrogen ideelt sett være 3:1, noe 

som oppnås ved å blande inn prosessert luft i gasstrømmen. Dette skjer ved enheten i 

Figur 5 notert «secondary reformer» [27].  

Deretter gjennomgår gassblandingen en serie med reaksjoner for å separere 

hydrogengassen fra de andre gassene i prosess-strømmen. Dette er spesielt viktig for 

karbonoksidene, CO og CO2, ettersom disse virker forgiftende på katalysatoren for 
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Haber-Bosch-prosessen. De fjernes stort sett ved bruk av en absorbent eller adsorbent, 

f.eks. vann eller K2CO3. Eventuelle rester av CO og CO2 konverteres til metan for å virke 

inerte mot katalysatoren under dannelsen av ammoniakk. Etter dette er det ca 0,7 mol% 

metan, 5 ppm CO og ikke sporbare mengder CO2 i gasstrømmen [27]. 

Til slutt dannes ammoniakk i en sløyfe hvor reaktanter som ikke har reagert sirkuleres 

gjennom systemet på nytt. Likevekten (2) gjør at kun en liten mengde NH3 (g) dannes om 

gangen, men et separasjonssystem tar ren ammoniakk ut av ammoniakksløyfen. 

I det første trinnet av ammoniakkoksidasjonen ledes ammoniakk sammen med luft inn i 

en reaktor, og over et nett bestående av en platina-rhodium legering som katalyserer 

reaksjon (5). Konsentrasjonen av ammoniakk er på 8,5-12 mol % og den er så lav for å 

hindre at ammoniakken eksploderer i luft. Eksplosjonsgrensen for NH3 (g) i luft som en 

må holde seg under er ca. 15 % [29]. 

 
4NH3 (g) + 5O2 (g) → 4NO (g) + 6H2O (g) 

(5) 

Prosesstemperaturen for reaksjon (5) er typisk 830-930 
o
C og reaksjonen gjøres ved et 

trykk på 1-15 bar. Dette er et relativt lavt trykk for å utnytte den økte mengden gass i 

produktet, og oppholdstiden er svært kort (1 ms) for å hindre sidereaksjoner. Her er det 

viktig med en god katalysator for å få så stort utbytte av NO og lite dannelse av andre 

produkter som mulig. To bi-reaksjoner forekommer likevel samtidig med reaksjon (5), 

vist i reaksjon (6) og (7) 

 4NH3 (g) + 3O2 (g) → 2N2 (g) +  6H2O (g) (6) 

 
NH3 (g) + O2 (g) → N2O (g) + H2O (g) 

(7) 

Reaksjon (6) viser produksjonen av den inerte forbindelsen N2, mens reaksjon (7) viser 

produksjonen av lystgass, N2O . I en vanlig industriell reaktor dannes det omtrent 

800 - 2000 ppm. med N2O [30]. 
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Dagens katalysator for ammoniakkoksidasjon (5) er et nett bestående av edelmetaller, 

hvor de viktigste grunnstoffene er platina og rhodium. Selektiviteten til NO over 

katalysatoren ligger på 94-98 %. Til sammenligning har de beste oksidbaserte systemene 

vist selektivitet på 90 % i kommersielle enheter. Noe høyere selektivitet utvises på 

videreutviklede systemer som fortsatt er under testing [30]. Et problem med katalysatorer 

med for lav selektivitet og konvertering er at det kan eksistere både NH3 og NO samtidig, 

som da kan reagere med hverandre til unyttige forbindelser, som vist i reaksjon (8). 

 
4NH3(g) + 4NO(g) + O2(g) → 4N2(g) + 6H2O(g) 

(8) 

På denne måten forsvinner produktet, NO, samtidig som en mister muligheten for å 

reagere ammoniakk, og utbyttet blir redusert.  

Neste steg i ammoniakk oksidasjonsprosessen, er oksidasjon av NO til NO2. Reaksjonen 

foregår i gassfase ved ca. 300 
o
C og høyere trykk enn reaksjon (5), og drives frem som en 

termodynamisk likevekt uten bruk av katalysator. 

 
2NO (g) + O2 (g) ⇄ 2NO2 (g) 

(9) 

Videre reageres NO2 med vann som danner salpetersyre og NO (reaksjon (10)), hvor NO 

resirkuleres og reageres på nytt etter reaksjon (9). 

 
3NO2 (g) + H2O (g) ⇄ 2HNO3 (g) + NO (g) 

(10) 

Salpetersyre er sluttproduktet i denne prosessen. Salpetersyre reageres deretter med 

diverse fosfater og sulfater for å danne det endelige kunstgjødselproduktet [31]. 

Figur 6 viser et flytskjema over et av anleggene til Yara for produksjon av salpetersyre. I 

den røde reaktoren midt i bildet (NH3 burner) oksideres ammoniakk som i reaksjon (5). 

Produktene dannet i reaktoren for ammoniakkoksidasjon står i den hvite 

informasjonsruten i Figur 6. Videre oksidasjon av NO til NO2 (reaksjon (9)) og 

hydratisering av NO2 til HNO3 (reaksjon (10)), skjer i den hvite kolonnen lengst til høyre 

i Figur 6. 
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Figur 6. Flytskjema for oksidasjon av ammoniakk til salpetersyre, mottatt fra Yara [28]. I 

den røde reaktoren midt i bildet (NH3 burner) oksideres ammoniakk etter reaksjon (5). Den 

hvite faktaruten viser innholdet av gasser i denne reaktoren, 𝐍𝟐𝐎-innholdet der er noe 

høyere enn indikert i [30]. Oksidasjon av NO (reaksjon (9)) og hydratisering av 𝐍𝐎𝟐 

(reaksjon (10)) foregår i den store hvite kolonnen lengst til høyre, hvor sluttproduktet 

HNO3 dannes.  

Ettersom reaksjon (5) er sterkt eksoterm (∆H298 K
0 = −907 kJ/mol) dannes det mye lokal 

varme over katalysatornettet. Dette gjør at platina og rhodium fordamper henholdsvis i 

form av de flyktige oksidene PtO2 og RhO2. Pt- og Rh- gassmolekylene kan bevege seg 

videre med gasstrømmen, hvor de kan reagere med materialer senere i prosessen [32]. 

Det er derfor plassert et palladium-metall-basert nett direkte under katalysatornettet til 

reaksjon (5), for å fange og beholde edelmetallene i den katalytisk aktive sonen. Det er 

hovedsakelig fordamping av platina som er et problem for prosessen, ettersom det er 

dette grunnstoffet det forsvinner mest av, og som gjør at katalysatoren taper effektivitet 

over tid. Det er også noe tap av palladium under fangst av platina slik at dette ikke er en 
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ideell løsning. Figur 7 viser et SEM-bilde av et katalysatornett for ammoniakkoksidasjon 

før bruk og hvordan det ser ut etter lengre tid i drift. 

 

Figur 7. SEM-bilde av et platina-rhodium-nett før (venstre) og etter (høyre) bruk i en 

forskningsreaktor. På bildet etter bruk har det vokst blomkål lignende krystaller eller 

såkalte «cauliflowers» på tråden. 

Videre viser nyere forskning at N2O  virker som en sterk drivhusgass med lang 

dekomponeringstid (150 år) og bidrar til nedbrytning av ozonlaget. N2O har opp mot 310 

ganger større drivhuseffekt enn CO2 [33]. For å hindre store utslipp av N2O anvendes en 

oksidkatalysator for direkte nedbrytning av N2O, som vist i reaksjon (11): 

 
2N2O(g) → 2N2(g) + O2(g) 

(11) 

Yara bruker i dag et patentert koboltbasert oksid som katalysator for reaksjon (11). Denne 

er plassert direkte nedstrøms for katalysatoren til reaksjon (5), altså i samme reaktor som 

ammoniakkoksidasjon [34]. Dette trinnet, reaksjonen (11), har vært et fokusområde i 

denne oppgaven, ettersom oppgaven inneholder katalytisk testing av dekomponering av 

N2O. 

1.4 Lystgassdekomponeringskatalysatorer 

Det er flere tidligere arbeid som rapporterer om katalysatorer for dekomponering av 

lystgass. Vanlige forbindelser som undersøkes er blant annet zeolitter [35], nanopartikler 

på bærer [33], diverse metalloksider [36] og hydrotalsitter [37]. Mange av dem viser gode 
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katalytiske egenskaper, men dyre komponenter, krevende synteser, problemer med 

stabilitet og dekomponering av katalysatoren under reaksjonsbetingelser er utfordringer 

som må overkommes. 

Kun noen få arbeider har sett på systemene LaNi1−xMxO3 (M = Rh, Pt), og da med fokus 

på fundamentale studier [11, 13, 16, 21]. Undersøkelse av LaNi1−xMxO3 (M = Rh, Pt) 

som katalysator for dekomponering av lystgass er derfor lite utforsket. Videre 

oppsummeres tidligere arbeid på ulike lystgassdekomponeringskatalysatorer. 

1.4.1 N2O-dekomponering – reaksjonsmekanismer på overflaten 

I katalyse er det overflaten som er den aktive komponenten. Sammensetning, 

atomarrangement, overflateareal og form på overflaten har derfor stor påvirkning på de 

katalytiske egenskapene.  

N2O er molekyl som er isoelektronisk med CO2, men har en liten vinkling over N-N-O 

bindingene. Fra to mulige resonansstrukturer, som vist i Figur 8, er det tydelig at 

bindingsordenen til molekylet er 2,5 for N-N-bindingen og 1,5 for N-O-bindingen [38]. 

 

Figur 8. To resonansstrukturer for N2O [39] 

Første trinn i dekomponeringen av N2O er adsorpsjon på overflaten til katalysatoren, som 

kan foregå ved ulike mekanismer. Dekomponering av N2O  over en katalytisk aktiv 

overflate er illustrert i Figur 8. For at dekomponering av N2O  skal forekomme må 

oksygenatomet først adsorberes på overflaten. Ved adsorpsjon skjer det en 

elektronoverføring fra katalysatoren til oksygenatomet, som fyller et elektron inn i de 

antibindene orbitalene til N2O og reduserer bindingsorden til N-O-bindingen (vist med Ni 

basert katalysator under) [36]: 

 NiNi
x + N2O (ads) → NiNi

δ+ + N2Oδ− (ads) (12) 
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Destabilisering av N-O-bindingen fører til at N2O kan disproporsjonere til N2 (g) og til et 

O-atom adsorbert på overflaten. O-atomer på overflaten kan reagere videre med 

hverandre og desorbere fra overflaten som O2, eller reagere med N2O direkte til N2 (g) og 

O2 (g). Flere arbeid ser på reaksjonstrinnene for den totale dekomponeringen av N2O. 

Kapteijn et al. [36] oppsummerte i en artikkel om katalytisk nedbrytning av 

nitrogenoksider for perovskittlignende forbindelser. Følgende reaksjoner er anerkjent 

som mekanisme i flere studier [33, 36, 40, 41]: 

 N2O (g) + ∗ → N2 (g) + O∗ (13) 

 2O∗  ↔ O2 (g) + 2∗ (14) 

 N2O (g) + O∗ → N2 (g) + O2 (g) (15) 

∗  symboliserer en oksygenvakans, og regnes som et aktivt sete for reaksjonen. 

Reaksjonsmekanismen fra ligning (13-15) er oppsummert i Figur 9. Det viser seg at ikke 

alle adsorpsjonsseter er aktive for dekomponering av N2O. Dette indikerer et behov for 

flere aktive seter på overflaten [36]. Elektronoverføringen fra katalysatoren til N2O betyr 

at katalysatoren endrer oksidasjonstrinn og virker som en Lewis base, noe som indikerer 

at både syre-base egenskapene og redoksegenskapene til katalysatoren kan påvirke den 

katalytiske evnen.  

 

Figur 9. Illustrasjon av dekomponering av N2O over en katalytisk aktiv overflate 

Desorpsjon av oksygen er for mange katalysatorer ansett som det hastighetsbestemmende 

steget. Slik er det blant annet for oksidkatalysatorene undersøkt i [33, 36, 40-42]. 
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1.4.2 Oksidbasert lystgassdekomponeringskatalysator 

Pan et al. [40] har studert reaksjonsmekanismen for konvertering av N2O  med 

perovskittlignende forbindelser som katalysator. De konkluderte med at det er B-plass i 

perovskitten som er katalytisk aktiv, fordi den er lokalisert ved siden av oksygenanionet 

og trigger desorpsjon [40]. A-kationet kan endre den elektroniske tilstanden til B-kationet 

og påvirke katalysen indirekte. Slik påvirker kjemisk sammensetning de fysikalske 

egenskapene, og kan endres for å oppnå best mulig katalytisk evne. 

Zhu et al. [43] har sett nøye på effekten av ulike oksidasjonstrinn hos oksidkatalysatorer 

for nedbrytning av NO. Selv om dette arbeidet ser på dekomponering av NO, ikke N2O, 

er informasjonen om redoksegenskaper fortsatt aktuell for en katalysator for 

dekomponering av N2O  [40]. Utgangspunktet for arbeidet er den perovskittlignende 

forbindelsen La2NiO4, mens det er La0.7Ce0.3SrNiO4 som oppnår best katalytisk resultat. 

Her er nikkel på B-plass og har mulighet til å variere oksidasjonstrinn som nærmeste 

nabo til oksygenatomet, mens cerium på A-plass påvirker katalysen indirekte. Her er 

forholdstallet mellom Ni
2+

 og Ni
3+

 ca 1, altså eksisterer det mange Ni
2+

 – O – Ni
3+ 

– par. I 

følge Ladavos et al. [44] skal det være et tilfelle hvor La2−xSrxNiO4 presterer bra som 

katalysator for dekomponering av N2O. 

For La0.7Ce0.3SrNiO4 er det funnet at det aktive setet er en oksygenvakans kombinert 

med 2 reduserte kationer, Ni
2+

 og Ce
3+

 [43]. Når et oksygenatom adsorberes på et aktivt 

sete spaltes N2 av, mens oksygenatomet reduseres til O
2-

 og tar en plass i strukturen, mot 

at nikkel og cerium oksideres. Deretter skal O2 desorberes fra overflaten. For La2NiO4 

mettes overflaten av oksygen grunnet for lav desorpsjon. Da spiller Ce
4+

 inn, som har 

høyere Pauling elektronegativitet sammenlignet med La3+  [45]. Ce
4+

 trekker på 

elektronene fra oksygen og fremmer desorpsjon. Dette er en av fordelene med 

substitusjon av Cerium inn i strukturen. 

Selv om Zhu et al. [43] har sett på en katalysator for nedbrytning av NO viste Pan et al. 

[40] at arbeidet også er svært relevant for dekomponering av N2O. Figur 10 viser 

reaksjonsmekanismen foreslått for dette materialet [43]. 
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Figur 10. Illustrasjon av reaksjonsmekanisme for dekomponering av NO over katalysatoren 

𝐋𝐚𝟎.𝟕𝐂𝐞𝟎.𝟑𝐒𝐫𝐍𝐢𝐎𝟒 . Det aktive setet er en oksygenvakans kombinert med to reduserte 

kationer, her Ni
2+

 og Ce
3+

. Elektronoverføring mellom oksygen og cerium fremmer 

desorpsjon av 𝐎𝟐 (𝐠) [43]. 

I prosessen for ammoniakkoksidasjon inneholder et av reaksjonstrinnene produksjon av 

NO. Derfor er det viktig at en katalysator for nedbrytning av N2O ikke bryter ned NO. 

Dette gjør at La0,7Ce0,3SrNiO4  kan være lite passende som 

lystgassdekomponeringskatalysator i gasstrømmen etter ammoniakkoksidasjon. 

1.4.3 Eksempler på lystgassdekomponeringskatalysatorer 

Mange forskjellige typer katalysatorer er blitt testet for katalytisk dekomponering av 

N2O. Flere av disse har 100 % effektivitet under riktige betingelser. Best effektivitet 

utviser katalysatorer bestående av nanopartikler av RhOx på bærer [33, 41]. Variablene 

for å øke effektiviteten til katalysatoren er blant annet overflateareal, porevolum, 

partikkelstørrelse, antall aktive seter og bærerens redoks- og syre-base-egenskaper, 

spesielt med tanke på evnen til å desorbere O2. Under selve katalysen er temperatur, 

trykk, gass-sammensetning og strømningshastighet over katalysatoren variabler som må 

vurderes. 

1.4.3.1 Nanopartikler av rhodium, og effekten av forskjellig bærer 

Det er vanlig innen katalyse å bruke nanopartikler for å bedre ytelsen til katalysatoren, 

ettersom en kan få et større overflateareal md flere aktive seter. Piumetti et al. [33] testet 
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flere katalysatorer bestående av nanopartikler av rhodium på bærer for dekomponering av 

N2O. Dette arbeidet viste gode resultater begrunnet i flere basiske seter kombinert med 

små RhOx -partikler. Resultatene er listet i Tabell 25 i Appendiks A. Endringer i 

bærermateriale endrer de basiske egenskapene, som gir god O2-desorpsjon. Mens liten 

partikkelstørrelse utbedrer redoksegenskapene til katalysatoren ved å gjøre oksidasjon og 

reduksjon enklere. 

Lignende resultater er oppnådd av Lin et al. [41] på nanopartikler av RhOx, med x nære 

1,5 (tilsvarer oksidasjonstrinn +III på rhodium, som i Rh2O3). Med en kalsiumfosfat-

basert bærer oppnådde de 97 % konvertering allerede ved 275 °C. Et kjennetegn ved 

overflaten til denne katalysatoren var at en høy andel av overflateoksygenet eksisterte 

som OH−-grupper, omkring 50 %. Resultatene fra dette arbeider er listet i Tabell 26 i 

Appendiks A. 

1.4.3.2 Dagens lystgassdekomponeringskatalysator til bruk under 

ammoniakkoksidasjon 

I arbeidet som beskriver utviklingen av og egenskapene til den kommersielle 

lystgassdekomponeringskatalysatoren til Yara, understrekes viktigheten av en katalysator 

som tåler det aggressive miljøet i reaktoren, og som deaktiveres så lite som mulig over 

tid. Et mål var at den skulle opprettholde aktiviteten i minst en normal syklus, altså tiden 

mellom hver gang katalysatoren for reaksjon (5) byttes ut. Det kanskje viktigeste kravet 

var høy selektivitet for dekomponeringen av N2O, og ikke NO, som er hovedproduktet i 

det første trinnet av ammoniakkoksidasjonen (5). 

Nirisen et al. [34] studerte systemet Co3−xMxO4, M = Al, Fe  som katalysator for 

dekomponering av N2O. Spesielt Co2AlO4 viste seg å ha høy effektivitet. På grunn av 

prisen på kobolt, lavt overflateareal og deaktivering over tid, trengs det en bærer. 

Bæreren skal ha et så stort overflateareal som mulig, over 10 m2/g og helst 50 m2/g. 

For å hindre sintring og senkning av overflateareal over tid burde den ha et smeltepunkt 

på over 1800
o
C. Mulige bærere som ble vurdert var MgO, Al2O3, ZrO2 og CeO2. CeO2 

viste seg som en svært lovende kandidat. CeO2 bidro i seg selv til dekomponering av 

N2O, noe MgO og Al2O3 ikke gjorde. 



 

27 

Konklusjonen ble at Co2AlO4/CeO2 tilsatt 0.1 − 0.2 % ZrO2 var den beste katalysatoren, 

og den er i dag katalysatoren Yara anvender i sin reaktor [34]. 

Denne katalysatoren er ikke den som utviser størst effekt av de beskrevet her, men den er 

best egnet til å tåle det krevende miljøet i reaktoren for ammoniakkoksidasjon. 

1.4.3.3 Påvirkning av O2 og H2O på katalytisk evne 

Under industrielle prosessbetingelser er det både oksygen og vanndamp til stede under 

den katalytiske prosessen for dekomponering av N2O. Katalysatoren kan la seg påvirke 

av disse gassene ettersom de lett kan vekselvirke med overflaten, noe som er mindre 

sannsynlig for inerte gasser. Pan et al. [40] viste at effektiviteten til N2O -

dekomponeringkatalysatorer synker med O2 og H2O til stede, men at La0.7Ce0.3SrNiO4 

har lav senkning i effektivitet med O2 og H2O til stede. Merk at disse målingene ikke er 

blitt gjort ved temperaturer høyere enn 600
o
C, slik at katalysatorene kan oppføre seg 

annerledes under industrielle prosessbetingelser. 

1.5 Motivasjon for oppgaven  

I forskningsgruppen NAFUMA ved Universitetet i Oslo har vi en god tradisjon for 

forskning på nye materialer mot diverse anvendelsesområder. Kombinasjon av 

fundamentale studier med applikasjonsmotivert forskning er et viktig fokusområde for 

aktiviteten i gruppa. Perovskittbaserte oksiders fleksibilitet med hensyn til kjemisk 

sammensetning reflekteres gjennom deres store mulighetsrom i forhold til å kontrollere 

kjemiske og fysikalske egenskaper. LaNiO3 er eksempelvis et halvmetall og krystalliserer 

i det romboedriske krystallsystemet, mens LaRhO3  er en isolator med ortorombisk 

symmetri. Intermediære B-plass substituerte sammensetninger, som LaNi1-xRhxO3, er 

imidlertid lite undersøkt. Videre, i et samarbeidsprosjekt mellom NAFUMA og K. A. 

Rasmussen ble LaNiO3  med Pt og Rh substituerte varianter, vurdert som mulige 

katalysatorer for dekomponering av lystgass i forbindelse med kunstgjødselproduksjon. 

Med utgangspunktet i at LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  er lite kartlagt i forhold til 

fundamentale egenskaper som krystallstruktur og elektroniske egenskaper, samtidig som 

de kan være interessante innen katalyse, er dette perovskitter som ønskes undersøkt 

nærmere. 
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I første del av prosjektet vil det etableres syntesemetoder som gir faserene prøver av 

LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt.  De faserene perovskittene vil undersøkes i forhold til 

krystallstruktur og elektroniske egenskaper, og eventuelle strukturelle overganger fra 

romboedrisk til ortorombisk symmetri som funksjon av B-plass substitusjon og 

temperatur vil utforskes. Korresponderende vil utvalgte sammensetninger i de to 

systemene studeres med hensyn til elektriske og magnetiske egenskaper.  

I den andre delen av aktiviteten skal det designes og bygges et gassblandingsanlegg for 

kombinert katalytisk testing av lystgassdekomponeringskatalysatorer og in-situ XRD 

studier. Prøvene som studeres skal pakkes i kvartskapillar, for deretter å testes som 

katalysator for nedbrytning av N2O under variable temperaturer. 

Lystgassdekomponeringen skal monitorers med MS. 

Prøver vil bli syntetisert både med keram- og sitratmetoden etterfulgt av 

høytemperaturvarmebehandlinger i egnet atmosfære. Pulver (synkrotron) 

røntgendiffraksjonsdata og Rietveld-analyser vil brukes til evaluering av faseinnhold og 

krystallstruktur. PPMS vil brukes til å kartlegge faserene prøvers elektriske- og 

magnetiske egenskaper. Katalytisk aktivitet og termisk stabilitet planlegges undersøkt i et 

anlegg for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD.  
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2. Teori og metoder 

Dette kapittelet tar for seg teori og metoder for syntese og karakterisering av forbindelser 

relevante for dette prosjektet. I tillegg presenteres teori som er nyttig for å forstå 

forbindelsenes fysikalske egenskaper, og metodene som anvendes for å måle dem. 

2.1 Synteser 

Det har blitt brukt 2 forskjellige syntesemetoder i dette arbeidet; kerammetoden og 

sitratmetoden. De to metodene har hver sine fordeler, kerammetoden er svært lite 

kompleks i sin gjennomføring, mens sitratmetoden er litt mer teknisk krevende. Til 

gjengjeld vil sitratmetoden ofte gi bedre homogenitet for synteseproduktet. I det følgende 

kapittelet er deler av informasjonen oppnådd fra synteseerfaring i NAFUMA. 

2.1.1 Kerammetoden 

Kerammetoden er en rett frem metode for å syntetisere et fast materiale, f.eks. oksider. 

Metoden tar utgangspunkt i å blande enkle forbindelser, som oksider, karbonater eller 

hydroksider, presse en pellet av blandingen, etterfulgt av varmebehandling, gjerne over 

flere trinn. Det er viktig at reaktantene veies inn i støkiometriske mengder. Av den grunn 

burde formelvekten til startforbindelsene bestemmes eksakt, eventuelt glødes eller tørkes 

for hindre avvik fra formelvekt. 

Kerammetoden baserer seg på diffusjon av atomer fra flere enkle forbindelser inn i 

hverandre, som skal føre til at de blandes og danner den ønskede forbindelsen. Prosessen 

er gunstig pga. sin tekniske enkelhet i gjennomføring, men begrenses hovedsakelig av 

fysiske parametere som diffusjon, kinetikk og nukliering. Disse forsøkes å overkommes 

med gjentatte varmebehandlinger ved høy temperatur, evt. også i en spesifikk atmosfære 

og ved høyt trykk [46]. 

Hvis to forbindelser, A og B, skal reagere til forbindelse C, trengs en kontaktflate mellom 

A og B hvor C dannes i grenseflaten. Når A og B diffunderer inn i C og møtes vil 

mengden C øke, men denne diffusjonsprosessen kan være treg og begrense dannelsen av 



 

30 

C, som vist i figur 1. Både A og B må diffundere langt inn i C før de møtes, noe som kan 

være en tidkrevende prosess, og reaksjonstiden øker når C blir tykkere [46]. 

 

Figur 11. Illustrasjon av dannelse av C fra reaktantene A og B, hvor pilene indikerer 

diffusjon av A og B gjennom C. Diffusjon gjennom C kan virke som en barriere som 

hemmer reaksjonen 𝐀 + 𝐁 → 𝐂 

God blanding av reaktanter er derfor viktig for å få et godt synteseresultat. Et godt 

utgangspunkt er å mortre reaktantene, men det er også mulig å bruke kulemølling for å 

senke kornstørrelsen til reaktantene. Dette kan derimot introdusere forurensinger som 

påvirker sluttproduktet. For å gi så korte diffusjonsveier som mulig presses prøven til en 

pellet før varmebehandling. Knusing av pelleten og pressing av en ny pellet gjentatte 

ganger under syntese, mellom hver varmebehandling, øker homogeniteten til prøven. Det 

kan likevel kreve mange og lange temperaturbehandlinger før en oppnår en homogen 

prøve. Det kan gjøre kerammetoden til en tidkrevende syntesemetode, selv om den er 

teknisk lite krevende. 

For å forbedre diffusjonshastigheten kan temperaturen økes, ettersom diffusiviteten Di til 

et materiale er proporsjonal med temperaturen T 

   A                  C                 B 

Kontaktpunkt/grenseflate 

  A                                  B 
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 Di = kBTBi (16) 

hvor kB er Boltzmanns konstant, T er temperaturen i kelvin og Bi er den mekaniske 

mobiliteten til spesiet i [47]. Diffusjonen kan også være tregere over korngrensene enn 

ellers i forbindelsen, som blir en ekstra barriere atomene må bevege seg over. Økt 

temperatur kan motvirke dette, men kan samtidig gå på bekostning av stabiliteten til det 

ønskede produktet. Høy temperatur kan virke reduserende på oksider, og er dermed ikke 

å favorisere for oksider med kationer i høyt oksidasjonstrinn. I tillegg kan reaktantene 

være oksider som er flyktige ved høy temperatur, og før disse er kjemisk bundet i 

produktet kan de fordampe fra prøven. Dette gjelder oksider som WO3, MoO3, Na2O, 

osv. [48], som f.eks. kan være blant ønskede reaktanter til å danne perovskitten NaWO3. 

En slik fordampning vil danne ikke-støkiometri i produktet som det nesten blir umulig å 

anslå omfanget av [46]. 

For å aktivere tilstrekkelig diffusjon kan det være nødvendig å anvende temperaturer helt 

på kanten av produktets stabilitet, kanskje også nære smeltepunktet. Da er det fare for å 

introdusere forurensinger fra digelmaterialet ettersom den ikke nødvendigvis er inert ved 

så høye temperaturer. Til gjengjeld vil høy temperatur gi økt krystallinitet på produktet, 

men det kan oppnås uavhengig av hvilken metode som anvendes, så lenge en bruker 

varmebehandling ved høy temperatur [46]. 

Om materialet er avhengig av å treffe spesifikke oksidasjonstrinn på noen av atomene 

kan en varmebehandle prøven i en bestemt atmosfære. Et gitt partialtrykk av O2  kan 

derfor velges etter ønske. For kationer i et høyt oksidasjonstrinn kan en ren 

oksygenatmosfære, evt. også et høyt trykk av oksygen, være nyttig. Om det er ønskelig 

med et høyt trykk av en spesifikk gass kan det oppnås ved å ha prøven i en evakuert 

ampulle, sammen med en forbindelse som avgir den ønskede gassen ved økende 

temperatur. En illustrasjon av en slik ampulle er vist i Figur 12. Evt. kan ampullen 

inneholde en forbindelse som absorberer oksygen, slik at prøven blir redusert. Et typisk 

reduksjonsmiddel som brukes i en slik situasjon er NbO [46]. 
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Figur 12. Illustrasjon av hvordan en ampulle for syntese med forhøyet 𝐎𝟐-partialtrykk ser 

ut. De brune firkantene inni ampullen representerer alumina digler, som inneholder 

henholdsvis prøven som syntetiseres og et oksidasjonsmiddel. 

Et typisk oksidasjonsmiddel er Ag2O, som avgir oksygengass etter reaksjon (17). 

 

Ag2O(s) → 2Ag(s) +
1

2
O2 

(17) 

For å få et ønsket trykk inni ampullen kan trykket regnes ut ved hjelp av den ideelle 

gassloven, gitt ved ligning (18). 

 
pV = nRT 

(18) 

hvor p er gasstrykket i ampullen, V er volumet inni ampullen, n er mol gass i ampullen, R 

er gasskonstanten og T er temperatur i kelvin. Ved bestemmelse av hvor mye 

oksidasjonsmiddel som trengs løses ligning (18) med hensyn til n, som deretter settes inn 

i ligning (19) for å regne ut massen til oksidasjonsmiddelet. 

 
m = M × n 

(19) 

hvor M er formelvekten til oksidasjonsmiddelet.  

For å syntetisere forbindelser i et fastoppløselighetssystem med store variasjoner i 

innhold av kationer, kan de strukturelle ulikhetene mellom de binære utgangsoksidene 

gjøre det vanskelig å oppnå et produkt uten forurensinger. En mulig snarvei kan være 

først å syntetisere endemedlemmene av fastoppløselighetsfasen, for deretter å bruke disse 

som utgangsstoffer i syntese av sammensetninger innad i systemet. Altså å bruke ABO3 

og AB′O3 som reaktanter for å syntetisere AB1−xBx
′ O3. 
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Alternativt kan en gå for en våtkjemisk synteserute for å få en atomær fordeling av 

atomene fra starten. En stor fordel er at man slipper problemer med diffusjon over store 

distanser og korngrenser, og man kan ofte ha varmebehandling ved lavere temperaturer 

med samme resultat av homogenitet.  

2.1.2 Sitratmetoden 

Sitratmetoden er en sol-gel type syntese, som er beskrevet godt i flere arbeid [49]. Målet 

med sitratmetoden er å oppnå en atomær fordeling av kationene som skal inngå i oksidet, 

for å kunne danne en så homogen prøve som mulig. Dette kan være nyttig for syntese av 

både støkiometriske og ikke-støkiometriske forbindelser. Sannsynligheten for å danne 

den ønskede fasen er stor, ettersom forholdstallet mellom atomene vil være korrekt på en 

atomær skala, og ikke bare på mikrometerskala, slik som i kerammetoden. 

Metoden tar utgangspunkt i å løse opp utgangsstoffer og få alle reaktantene i løsning. 

Deretter skal disse bindes i komplekser i løsning, som så polymeriseres for å få atomene 

permanent plassert i en tilfeldig fordeling i forhold til hverandre. Videre 

varmebehandling dekomponerer polymeren til en luftig amorf forbindelse som 

varmebehandles på høyere temperatur for å danne det ønskede produktet. 

Varmebehandlingen kan enten gjøres som pulver eller pellet, og i motsetning til i 

kerammetoden kan den gjøres ved relativt moderate temperaturer, typisk 800-1000 
o
C. 

Moderate temperaturer kan benyttes fordi diffusjonsavstandene er marginalisert gjennom 

atomær blanding av atomene, og fordi sitratmetoden gir små partikler (< ~750 nm) før 

varmebehandling. Videre følger en detaljert beskrivelse av syntesemetoden [49]. 

2.1.2.1 Standardløsninger – trinn 1 

For å sikre nøyaktig innveiing av reaktanter må en sjekke formelvekten på kjemikaliene 

som blir brukt. Om en opererer med hydrerte salter kan formelvekten variere avhengig av 

temperatur og luftfuktighet som svinger betydelig i løpet av et år. Ved å lage løsninger 

bestående av nitratsalter løst i vann kan en bestemme formelvekten til denne løsningen 

med lav usikkerhet. Ettersom løsningen oppbevares i en lukket flaske vil ikke 
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formelvekten variere betydelig over tid. Det går også an å bruke andre salter som f.eks. 

acetater. Konsentrasjonen i løsningen er relativt liten, og ligger på størrelsesorden 

10−4 − 10−3 mol/g løsning. 

Bestemmelse av løsningskonsentrasjon er et viktig presisjonsarbeid som gjøres for hver 

standardløsning. Trinnene i prosessen er listet under. 

1. Gløding av digler og kvartsull ved 800 – 1100 
o
C i minst 12 timer, etterfulgt av 

nedkjøling i eksikator 

2. Innveiing av digler, deretter digler tilsatt løsning, og til slutt digler tilsatt løsning 

og dekket med kvartsull.  

3. Gløding av digelene på høy temperatur, typisk 800 – 1100 
o
C, med bruk av en 

veldig treg stigningsrate i temperatur, etterfulgt av nedkjøling i eksikkator. Målet 

her er å danne et binært støkiometrisk oksid uten forurensninger, og uten at noe 

spruter ut av digelen under oppvarming. 

4. Veiing av digelene og beregning av løsningskonsentrasjon 

Trinn 1 er viktig for å fjerne alt av fuktighet og diverse overflatespesies på digelene og 

kvartsullen ettersom de uansett vil forsvinne under glødingen i trinn 3. Trinn 3 og 4 

gjentas frem til diglene ikke utviser endring av vekt mellom hver varmebehandling, 

ettersom det først da er oppnådd full konvertering til et oksid. Nedkjølingen gjøres ved å 

ta digelene og kvartsullen direkte ut av ovnen ved 800 – 1100 
o
C, og plassere dem i en 

eksikator. Varmen fra digelene skaper et økt trykk inni eksikatoren slik at den må luftes 

jevnlig, spesielt i starten når digelene er veldig varme. Det er viktig at innveiing ikke 

finner sted før digelene har nådd romtemperatur, ettersom eventuell varme fra digelene 

gir økt usikkerhet under innveiing. 

Trinn 2 er for å vite hvor mye løsning som tilsettes digelene, men under den siste 

veiingen i trinn 4 veies både digel, prøve og kvartsull sammen, og da må man vite vekten 

på alle komponentene individuelt. 

Trinn 3 starter med en langsom oppvarming for å hindre brå reaksjoner som kan føre til at 

noe prøvemateriale spruter ut av digelen og skape unøyaktighet i bestemmelsen. Hvis det 
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brukes standardløsning lønner det seg å være spesielt forsiktig rundt kokepunktet til 

løsemiddelet. Detaljene rundt dette programmet er listet i eksperimentelt. Under 

oppvarming vil løsningen først tørke inn til et pulver, f.eks. et nitrat, hydroksid eller 

oksid. Ved økende temperatur vil pulveret konvertere om til et binært oksid. Bruk av 

riktig varmebehandlingstemperatur vil danne et støkiometrisk oksid, som bekreftes med 

XRD. Om produktet danner forurensende faser kan det påvirke usikkerheten i 

bestemmelsen i stor grad. 

Nedkjøling av digelene gjøres i eksikator slik som i trinn 1. 

Trinn 4 er veiing av digelene etter nedkjøling. Fra innveiingene oppnås først veken av 

oksidet som ble dannet, som vist i ligning (20) 

 
vekt oksid = total vekt etter gløding − (vekt digel + vekt ull) før gløding  

(20) 

Deretter regnes løsningskonsentrasjon ut, som vist i ligning (21) 

 

løsningskonsentrasjon [
mol

g
]

=
vekt oksid [g]

molar mass oksid [
g

mol
]

×
1

vekt løsning fra innveiing [g]
 

(21) 

2.1.2.2 Innveiing og kompleksering (sol-dannelse) – trinn 2 

Første del av selve syntesen går på å veie ut støkiometriske mengder standardløsninger, 

blande det sammen og tilsette sitronsyre i stort overskudd, typisk 50 g per gram produkt. 

Deretter varmes løsningen slik at vann fordamper og nitrat fra standardløsningene 

dekomponeres til nitrøse gasser, og damper ut av løsningen. Protoner, f.eks. fra 

sitronsyre, reagerer med nitrat etter reaksjon (22), og danner nitrøse gasser 
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2NO3
−(aq) + 2H+(aq) → 2NO2(g) + H2O(l) +

1

2
O2(g) 

(22) 

Om salpetersyre brukes som løsemiddel, f.eks. for tungt løselige oksider, kan 

fordampning av salpetersyre til nitrøse gasser skje etter reaksjon (23) 

 
4HNO3(aq) → 2H2O(g) + 4NO2(g) + O2(g) 

(23) 

Det er sitronsyre som gir opphav til den atomære fordelingen i prøven. De funksjonelle 

syregruppene på sitronsyren protolyserer til negativt ladede sentere. Om alle 

syregruppene protolyserer kalles det gjenværende molekylet sitrat, som er opphavet til 

navnet på syntesemetoden. Kationene i løsning binder seg til de negativt ladede 

karboksylgruppene, og når løsningen stivner er de låst i denne posisjonen. Et strukturelt 

bilde av sitronsyre er vist i Figur 13. 

 

Figur 13. Strukturelt bilde av sitronsyre (venstre) og sitrat (høyre) [50]. Forskjellen mellom 

dem er at alle syregruppene på sitronsyre må protolysere for å danne sitrat. 

2.1.2.3 Lavtemperatur varmebehandling – avbrenning av organisk 

templat – trinn 3 

Prøven gjennomgår deretter en varmebehandling over flere trinn. Først ved lav 

temperatur, typisk rundt 180 
o
C. I denne prosessen spaltes vann og karbondioksid av slik 

at sitratmolekylene har mulighet til å polymerisere. I polymeren ligger kationene sterk 

bundet til sitrat og er tilfeldig fordelt gjennom prøven.  

Neste varmebehandling er en kalsinering ved moderat temperatur, typisk 400 – 800 
o
C, 

for å brenne vekk alt organisk i prøven, altså det polymeriserte sitratet. Det damper vekk 
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hovedsakelig i form av CO2 og H2O, men om det ikke er tilstrekkelig med oksygen 

tilgjengelig under kalsinering kan det forekomme en ufullstendig forbrenning. Da kan CO 

dannes, som virker reduserende på prøven. Det kan være uheldig om en ønsker å 

stabilisere et kation i et høyt oksidasjonstrinn.  

Etter kalsinering er prøven vanligvis amorf. Avhengig av temperatur kan noen krystalline 

faser dannes, ønskede eller uønskede, og temperaturer må testes ut for ulike systemer for 

å finne en ideell oppskrift. Om en klarer å danne den ønskede fasen allerede etter 

kalsinering er det ideelt, men da er det viktig at det ikke nuklieres store mengder binære 

oksider i tillegg. Etter kalsinering kan også andre uønskede forbindelser være dannet, 

f.eks. hydroksider eller karbonater. Dette kan derimot motvirkes f.eks. ved bruk av høy 

temperatur mot slutten av kalsineringen, som fremmer dannelsen av oksider, hvor prøven 

deretter kjøles raskt ned fra høy temperatur. 

2.1.2.4 Høytemperatur varmebehandling – krystallisering og 

stabilisering av ønsket fase – trinn 4 

Varmebehandling ved høy temperatur er ofte nødvendig for å danne en krystallinsk og 

homogen prøve. Korte diffusjonsveier, slik en har i sitratmetoden, er et gunstig 

utgangspunkt som gjør at en kan bruke temperaturer noe lavere enn i kerammetoden. 

Fordelen med det er at en lettere kan plassere seg innenfor stabilitetsområdet til den 

ønskede fasen, f.eks. faser som lett dekomponerer ved høy temperatur. 

Varmebehandlingen kan enten gjennomføres som pulver eller pellet. Varmebehandling 

som pulver vi et stort overflateareal, mens varmebehandling som pellet gir en mer 

krystallinsk prøve. Det er vanlig at varmebehandlingen går over flere trinn, først et på 

moderat temperatur før det siste steget på høye, f.eks. 800
o
C og 1000

o
C. Mellom hver 

varmebehandling knuses pelleten og presses på nytt for å øke sannsynligheten for å danne 

en homogen prøve.  

Under varmebehandling ved høye temperaturer har en den samme problematikken som 

under kerammetoden, og er derfor ikke beskrevet ytterliggere her. Den store fordelen 

med sitratmetoden er at en ikke trenger like høy temperatur for å aktivere diffusjon, 
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ettersom atomene allerede er godt blandet med hverandre. Slik er det lettere å finne 

kurante betingelser for å stabilisere en ønsket fase. 

Figur 14 viser et flytskjema for syntese ved bruk av sitratmetoden. Alle de 4 trinnene er 

representert i flytskjema som et bilde av prøven på det daværende tidspunkt. 

 

Figur 14. Flytskjema med illustrasjoner for de 4 trinnene i sitratmetoden 

Standardløsninger etter innveiing (trinn 1) 

Produkt før(over)/etter(under) 

kalsinering (trinn 3) 

Kompleksering/sol-dannelse (trinn 2) 

Pellet før høytemperatur 

varmebehandling (trinn 4) 
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2.2 Karakteriseringsmetoder 

I dette arbeidet har pulver-røntgendiffraksjon blitt brukt til strukturkarakterisering, både 

på et hjemmeinstrument og med synkrotronstråling ved SNBL
5
 på storskalaanlegget ved 

ESRF
6
, Grenoble. Massespektrometri har blitt brukt til analyse av gassproduktet under 

katalytiske tester. 

2.2.1 Røntgendiffraksjon (XRD) 

Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger med bølgelengde fra 0,1 til 100 Å, som ble 

oppdaget av Wilhelm C. Röntgen i 1895 [51]. I dette intervallet finner vi bølgelengder 

tilsvarer de atomære avstandene i faste materialer, som gjør at de kan «se» hvordan 

atomene er plassert i forhold til hverandre [51].  

Røntgenstråler produseres ved at elektroner blir akselerert i et røntgenrør mot en anode 

av et metall, ved hjelp av en høy spenning. Anoden kan deretter absorbere energien fra 

elektronene ved å slå løs et kjerneelektron, f.eks. i K-skallet. Utsending av 

røntgenstråling forekommer deretter ved relaksjon av et ytre elektron i anodematerialet, 

f.eks. fra L- eller M-skallet, ned i den ledige plassen fra kjerneelektronet. Denne 

strålingen er kjent som en karakteristisk bølgelengde og er ulik for ulike anoder. Typiske 

anodematerialer er Cu, Mo, Cr, Ag og Co. I tillegg til karakteristiske bølgelengder 

produseres også en bakgrunn av røntgenstråling kjent som hvit stråling, eller 

bremsstrahlung. Dette er illustrert i Figur 15 [51].  

Når en anode får slått ut et K-elektron, og det er et L-elektron som faller ned i den 

plassen sendes det ut stråling kjent som Kα. Om det hadde vært et M-elektron som falt 

ned i plassen i K-skallet hadde det blitt sendt ut Kβ-stråling.  

                                                 
5 Swiss-Norwegian Beam Lines 

6 European Synchrotron Research Facility 
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Figur 15. Illustrasjon av stråling som blir sendt ut av et røntgenrør (venstre) med de 

karakteristiske linjene 𝐊𝛂 og 𝐊𝛃 spesielt markert. Til høyre vises relaksjon av elektroner 

fra L- og M-skallet når et kjerneelektron fra K er slått løs [51]. 

Når en studerer et materiale med røntgendiffraksjon sendes det røntgenstråler mot 

materialet. Røntgenstrålene spres av de atomære planene i strukturen og interfererer 

deretter med hverandre. Om bølgene er i fase etter spredningen får man konstruktiv 

interferens, ellers vil man få destruktiv interferens. Braggs lov (ligning (24)) viser et 

enkelt uttrykk for når en får positiv interferens i et 1-dimensjonalt tilfelle, som også er 

illustrert i Figur 16. 

 
nλ = 2d sin θ 

(24) 

I ligning (24) er n et positivt heltall, λ er bølgelengden til røntgenstrålen, d er avstanden 

mellom atomære plan i strukturen og θ er vinkelen til den innkommende strålen i forhold 

til de atomære planene. I følge Braggs lov får vi konstruktiv interferens når linjestykket 

FGH = nλ, hvor n er et heltall, se Figur 16. Vinkelen brukes som en variabel for å oppnå 

situasjoner hvor Braggs lov oppfylles, som gjør at en vil oppdage reflekser fra flere ulike 

plan. 
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Figur 16. Illustrasjon av konstruktiv interferens som oppfyller Braggs lov [52]. 

Hvilke vinkler som gir konstruktiv interferens bestemmes av strukturen til enhetscellen 

og celleparameterne, ettersom de har direkte innvirkning på planavstanden (d) i Braggs 

lov. Videre påvirkes spredningen av atomtype og symmetri. På den måten danner 

forskjellige materialer unike diffraktogrammer, mens to like forbindelser vil ha like 

diffraktogrammer [51].  

Når røntgenstråler treffer et atom begynner elektronene rundt å oscillere, og sender 

deretter ut sfæriske røntgenbølger. Slik er diffraksjon egentlig et 3-dimensjonalt fenomen, 

noe Laue viste, og hans krav for at diffraksjon skulle oppstå var følgende: 

 
𝐚 × (𝐤 − 𝐤′) = 2πh 

(25) 

 
𝐛 × (𝐤 − 𝐤′) = 2πk 

(26) 

 
𝐜 × (𝐤 − 𝐤′) = 2πl 

(27) 
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hvor h, k og l er de resiproke gitterindeksene, mens k og k’ er bølgetallet til henholdsvis 

den innkommende og utgående røntgenstrålen, definert som 

 

𝐤 =
2π

𝛌
 

(28) 

hvor 𝛌  er bølgelengden til røntgenstrålen. Ytterliggere informasjon fundamentale 

prinsipper bak røntgendiffraksjon er gitt av Als-Nielsen et al. [51] og Dinnebier et al. 

[53]. 

For å analysere et diffraktogram trengs mer enn bare Braggs lov og Laues ligninger, for 

det ligger informasjon i alle deler av diffraktogrammet. Refleksenes intensitet, posisjon, 

profil, areal, diffraktogrammets bakgrunn og hvordan refleksene står i forhold til 

hverandre forteller noe om krystallstruktur, partikkelstørrelse, krystallinitet og uorden i 

materialet. Variasjonen i intensitet for de ulike refleksene beskrives matematisk av 

strukturfaktoren Fhkl [51]. 

 

Fhkl = ∑ fje
2πi(hxj+kyj+lzj)

J

j=1

 
(29) 

Hvor j er antall identiske konstituenter, fj er det j-te atomets spredningsfaktor-faktor, og 

x, y og z er koordinatene til atomet i enhetscellen. Intensiteten til en refleks er direkte 

proporsjonal med kvadratet av Fhkl , men er også proporsjonal med atomets 

(elektronenes) egen evne til å spre røntgenstråling. Intensiteten til en røntgenstråling etter 

spredning er gitt ved 

 

I = σe (
1 + cos2(2θ)

2
)

I0

R2
 

(30) 

hvor I0 er intensiteten til den innkommende røntgenstrålen, σe er elektronets spredende 

tverrsnitt, og R er avstanden fra det spredende elektronet til punktet hvor intensiteten 

måles. Dette betyr at lette atomer gir lavere intensitet enn tunge atomer, og at en får 

lavere intensitet ved høye vinkler. For å oppnå god diffraksjonsdata for prøver med både 
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lette og tunge atomer kan en anvende nøytroner i stedet for røntgenstråler. Nøytronene 

spres av kjernen til atomet og avhenger dermed av andre faktorer enn røntgendiffraksjon 

[53]. 

I tillegg til at atomer sprer røntgenstråling kan de også absorbere den. Det foregår ved at 

røntgenstrålingen eksiterer et kjerneelektron i stedet for diffraksjon. Om energien til den 

innkommende røntgenstrålingen er høyere enn en av absorpsjonskantene til atomet kan 

strålingen bli absorbert. Sannsynligheten for absorpsjon er proporsjonal med tykkelsen på 

prøven som røntgenstrålen skal gjennom. Absorpsjonskoeffisienten er gitt ved 

 

μ = (
ρmNA

M
) σa 

(31) 

hvor ρm er tetthet, NA er Avogadros tall, M er molar masse og σa er «absorpsjon cross-

section». For å unngå absorpsjon kan prøven studeres i refleksjonsgeometri, men om den 

må studeres med transmisjonsgeometri kan den fortynnes med et kjent medium eller 

prepareres så tynn som mulig for å få så lite absorpsjon som mulig
7
 [51]. 

2.2.1.1 Pulver XRD 

Det finnes to måter å gjøre pulver-røntgendiffraksjon på, det er i refleksjon- og 

transmisjonsmodus. I dette arbeidet har det kun blitt gjort pulverrøntgendiffraksjon i 

transmisjonsgeometri. Prinsippene og de fysiske fenomenene bar de to metodene er de 

samme, men det eksperimentelle oppsettet er forskjellig. Fordelen med XRD i 

transmisjonsgeometri er at en ikke trenger å bruke så mye prøve. Oppsettet måler 

diffraksjon kun i én retning, som betyr at sitasjonen er enkel å sammenligne med Braggs 

lov. Ved røntgendiffraksjon av et pulver vil kornene være tilfeldig fordelt slik at det 

måles et diffraksjonsmønster som om det ble gjort i 3 dimensjoner, slik at alle reflekser 

observeres. Se illustrasjon av transmisjonsgeometri i figur 4.  

                                                 
7 Beregning av absorpsjon og hvor mye prøven må fortynnes kan gjøres via nettsiden til Argonne National 

Laboratory 54. Robert B. Von Dreele, M.R.S.a.B.H.T. Compute X-ray Absorption. 2013 Februar 2013; 

Available from: http://11bm.xray.aps.anl.gov/absorb/absorb.php. 
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Figur 17. Forenklet illustrasjon av røntgendiffraksjon i transmisjonsgeometri. 

Under XRD-eksperimenter i transmisjonsgeometri er det vanlig å ha prøven i et kapillær. 

Et problem ved transmisjonsgeometri er derimot absorpsjon av røntgenstråler. For å 

unngå for stor absorpsjon er en nødt til å sørge for at så tykkelsen på prøven er minimal, 

noe som kan løses på flere måter. En kan fortynne prøven med amorf kvarts eller en 

annen kjent forbindelse som absorberer lite røntgenstråling, men da må hvert eksperiment 

bruke like mye tynningsmiddel for å få sammenlignbare resultater. Om prøven ikke 

puttes i kapillær, men strøs på en bit teip blir prøvetykkelsen mye mindre. Et bilde av en 

prøve holder for sistnevnte (flat plate) og kapillær er vist i Figur 18. 

 

Figur 18. Bilde av prøveholder for flat plate (venstre) og et kapillær (høyre) 
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Under flat plate roteres derimot prøven kun i planet normalt på stråleretningen slik at den 

ikke unngår preferert orientering. For kapillær roteres prøven i et plan som inneholder 

stråleretningen, slik at en unngår preferert orientering. Ved bruk av flat plate minskes 

problemene med absorpsjon betydelig, som kan øke datakvaliteten på diffraktogrammet. 

Figur 19 viser et instrument satt opp for flat plate XRD i transmisjonsgeometri. 

 

Figur 19. Bilde av instrumentelt oppsett under XRD med flat plate transmisjon. Det runde 

området i midten av instrumentet inneholder prøven på en liten bit teip. 

2.2.1.2 Synkrotron 

For å kunne gjøre strukturbestemmelser med svært høy nøyaktighet trengs det 

karakteriseringsmetoder som gir bedre oppløsning enn XRD fra et hjemmeinstrument. 

Synkrotronstråling består også av røntgenstråler, men har en mye høyere intensitet enn 

vanlig røntgenstråling. Strålingen produseres ved at elektroner som beveger seg i 

hastigheter opp mot lyshastigheten bøyes av i et magnetfelt, hvor de avgir 

røntgenstråling. Dette er hvit stråling slik at man kan velge ut en ønskelig bølgelengde 

ved bruk av en monokromator. Bølgelengden kan varieres for å hindre store problemer 

med absorpsjon og fluorescens. På denne måten blir kvaliteten på den innkommende 

strålingen svært høy, slik at en kan detektere flere detaljer i diffraktogrammet, også 

eventuelle urenheter i små konsentrasjoner. 
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For å indikere intensiteten til en røntgenstråle brukes uttrykket brillians. Det er antallet 

fotoner av en gitt bølgelengde fokusert på et areal per tid. For synkrotronstråling fra 

ESRF er brilliansen omtrent 1013 ganger større enn for et vanlig røntgenrør [55].  

2.2.1.3 In-situ XRD 

Under in-situ XRD studeres strukturelle endringer under en reaksjon og/eller under 

oppvarming. Dette kan f.eks. være studier av faseoverganger, dekomponering av 

forbindelser eller lignende. Systemet endres litt mellom hver måling, og en kan se 

hvordan et system endres over f.eks. tid eller temperatur. Om en har 

gassgjennomstrømning gjennom et kapillær kan en se hvordan systemet endrer seg både 

med tid og temperatur, samtidig som den er påvirket av en spesifikk atmosfære. Slike 

studier er det spesielt nyttig å gjennomføre i synkrotron ettersom instrumentene der har 

mye høyre tidsoppløselighet enn hjemmeinstrumenter.  

 

Figur 20. Bilde av oppsett for in-situ XRD i hjemmelaboratoriet. Til venstre vises et 

nærbilde av et kapillær, som inneholder prøven, med en varmepistol under. De lyseblå 

ledningene frakter gass til og fra kapillæret. Til høyre vises et oversiktsbilde med 

røntgenkilden (venstre), prøven med varmepistol under (midten) og røntgendetektor 

(høyre). 

2.2.2 Karakterisering av ulike perovskittfaser 

Et røntgendiffraktogram består av en serie med reflekser (topper) med ulik intensitet, ved 

ulike vinkler (2θ), som kommer fra refleksjon av røntgenstråling på plan i forbindelsen 

som oppfyller Braggs lov. Størrelsen på enhetscellen, atomposisjoner og atomtype 
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påvirker fasongen, posisjonen og intensiteten til refleksene i diffraktogrammet. All denne 

informasjonen kan ekstraheres fra et diffraktogram. Ideelt har refleksene lav bredde, og 

diffraktogrammet ingen bakgrunn, som vist i Figur 21. Men dette er dessverre ikke 

tilfellet, som vist i Figur 22. 

For perovskittstrukturen er det som nevnt i innledningen flere forskjellige symmetriske 

kombinasjoner som kan oppstå, og det er viktig å vite hvordan et diffraktogram endres 

når prøven gjennomgår en endring. Ved reduksjon av symmetri blir diffraksjon i ulike 

akseretninger forskjellig, som betyr at en får flere reflekser i et diffraktogram. 

Intensiteten blir generelt lavere av dette ettersom færre akseretninger nå bidrar til samme 

refleks. I tillegg kan reduksjon av symmetri gjerne være forbundet med en liten 

forflytning av et oksygenatom, hvor oksygenatomer som nevnt ikke sprer røntgenstråling 

like bra som tunge atomer. Det betyr at de nye refleksene en finner i diffraktogrammet 

gjerne er av lav intensitet, eller kjente reflekser splittes. Figur 21 viser et simulert 

diffraktogram for den kubiske perovskitten SrTiO3. Her er det svært få reflekser, som 

indikerer at denne perovskitten innehar høy symmetri i strukturen. 

For bestemmelse av gitterkonstanter i de ulike krystallsystemene er det ulike relasjoner 

mellom vinkel, hkl-indeks og celleparametere. I ligning (32) og (33) listes uttrykk for 2 

relevante krystallsystemer 

Heksagonal 

sin2 θ = (
λ2

4
) ∗ [

4

3
(

h2 + hk + k2

a2
) +

l2

c2
] 

(32) 

Ortorombisk 

sin2 θ = (
λ2

4
) (

h2

a2
+

k2

b2
+

l2

c2
) 

(33) 
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Figur 21. Simulert diffraktogram for 𝐒𝐫𝐓𝐢𝐎𝟑 . Som det fremkommer av figuren vil 

refleksene i et ideelt tilfelle ikke ha noen forbredning. Diffraktogrammet er simulert 

gjennom programmet Diamond.  

2.2.3 Programvare for røntgenkarakterisering 

Analyse av data fra diffraksjon gjøres med ulike programvarer. Initiell karakterisering 

gjøres ofte med EVA
8
 for å identifisere ulike faser som er til stede i en prøve. Detaljert 

strukturell analyse gjøres derimot med et mer avansert matematisk program som tar for 

seg Rietveld-metoden for å bestemme strukturen (TOPAS
9
). 

2.2.3.1 EVA 

EVA er en programvare som brukes for å gjøre enkel faseidentifikasjon i en prøve. Den 

tar for seg strukturelle data fra en database og sammenligner med det eksperimentelle 

diffraktogrammet. Da ser en hvilke faser som kan være til stede i prøven, som gjør det 

mulig å identifisere eventuelle forurensninger. Metoden brukes kun til initiell 

karakterisering på grunn av unøyaktigheten til innholdet i prøven, spesielt med tanke på 

                                                 
8 EVA er et program som sammenligner eksperimentelt diffraktogram med andre diffraktogrammer fra en 

database (Crystallographic open database), og foreslår hvilke fase som er til stede basert på hvor godt de 

passer. Programvaren er levert av Bruker. 

9 TOPAS er et brukervennlig program for å gjøre Rietveld- og profiltilpasninger, levert av Bruker. 
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variasjon i celleparametere. Til gjengjeld er den svært god for å oppdage eventuelle 

forurensninger som er til stede i prøven.  

2.2.3.2 Rietveld – programvaren brukt var TOPAS 

For å gjøre detaljert strukturell analyse brukes programvare som matematisk regner ut 

diffraksjonsmønsteret på basis av strukturelle og atomære parametere. Deretter endrer 

programmet disse parameterne for å få det beregnede diffraktogrammet til å ligne så mye 

som mulig det eksperimentelle. Metoden fungerer for all pulverdiffraksjonsdata, både 

røntgen og nøytron. I dette arbeidet har programvaren TOPAS blitt brukt til å 

gjennomføre Rietveld-tilpasningene. 

Rietveld-metoden er en minste kvadraters metode som prøver å minimere differansen 

mellom observerte og kalkulerte verdier for et diffraktogram. Uttrykket for denne 

differansen summert over hele diffraktogrammet er gitt ved ligning (34) 

 M = ∑ w(Yi
obs − Yi

calc)
2

i

 (34) 

hvor Yi
obs og Yi

calc er henholdsvis den observerte og beregnede intensiteten i punktet i. 

Summeringen gjøres over alle eksperimentelt målte punkter, og Yi
calc  beregnes fra 

ligning (35) 

 

Yi
calc = s ∑ L(hkl)i

|F(hkl)j
|

2

ϕ (2θi − 2θ(hkl)j
) P(hkl)j

A + Yi
bakgrunn

j

 (35) 

hvor s er skaleringsfaktoren, L er produktet av Lorentz polariseringsfaktor og 

multiplisiteten for refleksen (hkl)j, F er strukturfaktoren, ϕ er en funksjon som beskriver 

profilen til refleksene, P er funksjonen for preferert orientering, A er absorpsjonsfaktoren 

og Yi
bakgrunn

 er en funksjon som beskriver bakgrunnen [56].  



 

50 

Kvaliteten på en tilpasning måles i en vektet forskjell mellom beregnet og eksperimentelt 

diffraktogram (Rwp
10

) og er gitt ved uttrykket i ligning (36) 

 

Rwp = √
M

∑ (wYi
obs)

2
i

 (36) 

Lave Rwp -verdier indikerer en god tilpasning, men også dårlig data kan gi lave 

Rwp-verdier. Det er derfor viktig å se Rwp-verdien i sammenheng med tilpasningen, som 

i differanseplottet Yi
obs − Yi

calc , som funksjon av θ . Da kan man se om det er noe 

modellen har utelatt, og om tilpasningen av de ulike refleksene er tilstrekkelig god[53]. 

TOPAS er konstruert for å kunne gjennomføre Rietveld-tilpasninger på en brukervennlig 

måte. 

I Figur 22 vises et eksempel på et diffraktogram med en Rietveld-tilpasning for LaNiO3. 

Det er tydelig fra differanseplotet at det beregnede diffraktogrammet bommer litt i 

tilpasningen av profilene til refleksene. 

 

Figur 22. Eksempel på eksperimentelt diffraktogram med en Rietveld tilpasning i 

programvaren TOPAS. Det blå plotet er det eksperimentelle diffraktogrammet, de røde er 

det beregnede, det grå under er differanseplotet. De små blå strekene nederst indikerer 

hvor det er lovlig med hkl-indekser for romgruppen brukt i tilpasning.  

                                                 
10 Se informasjon om R-faktorer i TOPAS fra http://topas.dur.ac.uk/topaswiki/doku.php?id=topas 
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2.2.4 Massespektrometri 

Massespektrometri er en metode som kan skille ulike spesies fra hverandre på basis av 

deres massedifferanse. Målingen gjøres i gassfase. Gasspesiene bombarderes med 

elektroner, som ioniserer dem til kationer ved å slå ut andre elektroner av spesiet. Videre 

ledes gassen inn i et elektrisk felt hvor de akselereres, og deretter et magnetisk felt hvor 

de bøyes av og posisjonen måles. Avhengig av posisjonen en partikkel treffer kan en vite 

hvilken masse den hadde. 

Under ionisering hender det at molekyler spaltes til mindre fragmenter. Om disse har en 

positiv ladning vil de også akselereres i det elektriske feltet, og måles av detektoren. 

Derfor finnes det tabulerte verdier for hvor stor prosent av et molekyl som observeres 

som ulike masser i en detektor, basert på eksperimenter. Pfeiffer Vacuum
11

 har en liste 

med fragmenter og tilhørende signal, som kan være nyttig i MS-eksperimenter. 

Massespektrometri kan f.eks. brukes i katalytiske eksperimenter for å studere produktet 

av en reaksjon. Da er det viktig å vite hvor mye gass et signal tilsvarer, gjerne relativt til 

andre gasser i blandingen. Ved bruk av en referansegass (inert) kan en se hvordan 

mengden av en reaktiv gass endres under et eksperiment. Om en jobber med små 

gassmengder eller lave konsentrasjoner kan det være vanskelig å oppdage produktet fra 

en reaksjon, som gjør nevnte situasjon svært nyttig. 

Detaljer om kalibrering av gassmengder i MS er beskrevet i kapitelet om Apparatur for 

kombinert katalytisk testing og in-situ XRD.  

2.3 Elektriske egenskaper 

Grunnet perovskittens store variasjonsmuligheter i kjemisksammensetning, kan også 

elektriske egenskaper variere. Elektroner kan være lokaliserte, som i kovalent og ionisk 

binding, eller delokalisert som i metallisk binding. I flere materialer, kanskje spesielt 

                                                 
11 Pfeiffer Vacuum er leverandør av MSen brukt i dette arbeidet, se mer informasjon på følgende nettside: 

www.pfeiffer-vacuum.com 
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oksider, kan elektronene oppføre seg som en kombinasjon av disse. Dette gir opphav til 

ulike materialtyper, som metaller, halvledere/isolatorer og ulike kombinasjoner.  

Metaller er en materialtype som utviser svært god elektrisk ledningsevne, altså lav 

resistivitet. Dette kommer av at elektroner er delokalisert i materialet og har mulighet til å 

bevege seg over lange avstander, og på den måten lede strøm effektivt. Resistiviteten til 

metaller øker med økende temperatur grunnet økt termisk vibrasjon i gitteret, som 

forkortet elektronets relaksjonstid
12

. Semi-metaller er en type materialer som utviser 

metallisk ledningsevne med samme proporsjonaliteter som metaller, men av en noe 

lavere størrelsesorden. Dette kommer av at semimetaller har lavere tilstandstetthet 

(«density of states», DOS) nære ferminivået enn metaller [31]. Se Figur 23. 

Isolatorer og halvledere er en materialklasse som har høy resistivitet i forhold til metaller. 

Dette kommer av at elektronene har lav mobilitet, og at de til større grad er lokalisert på 

atomene. Resistiviteten synker med økende temperatur grunnet termisk eksitasjon av 

elektroner fra valensbåndet til ledningsbåndet. I ledningsbåndet kan elektroner bevege 

seg over lengre distanser, som betyr at resistiviteten endres proporsjonalt med antall 

ladningsbærere. Et enkelt eksponentialuttrykk er en god tilnærming som viser hvordan 

resistiviteten synker med økende temperatur, som vist i ligning (37). 

 

ρ(T) = ρ0e
Eg

kT 
(37) 

Hvor ρ  er resistivitet, ρ0  er en konstant, Eg  er båndgap mellom valensbåndet og 

ledningsbåndet, k er Boltzmanns konstant og T er temperatur i kelvin. Halvledere er 

materialer hvor eksitasjon av elektroner fra valensbåndet til ledningsbåndet skjer ved 

moderate temperaturer sammenlignet med isolatorer, altså har de et ikke så stort båndgap 

(Eg ≤ ~3.5 eV). [31] 

                                                 
12 Relaksjonstid er et begrep først introdusert fra Drudes modell for metallisk ledningsevne, og er den tiden 

et elektron kan bevege seg i et materiale før den kolliderer med en hindring [62]  
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Figur 23. Forenklet illustrasjon av DOS for metall, semimetall, halvleder og isolator. 

Figuren er hentet fra ref [50]. 

Noen forbindelser kan utvise en metall-isolator overgang (MIT) som funksjon av f.eks. 

temperatur eller trykk. Noen systemer, f.eks. en fastoppløselighetsfase, kan utvise en MIT 

som funksjon av sammensetning, slik som perovskittsystemet LaNi1−xCoxO3 [12]. 

I andre forbindelser forekommer det en elektronisk overgang til superleder, under en 

kritisk temperatur TC . Dette trenger ikke ha noen relasjon til en MIT ved andre 

temperaturer. En superleder leder strøm uten motstand, hvor teorien bak dette fenomenet 

omhandler dannelsen av såkalte «Cooper pairs», en elektron-fonon-elektron interaksjon
13

. 

Superledere er også svært sterke diamagneter, grunnet Meisner effekten
14

. Superledning 

er et fenomen som forsvinner om materialet påføres et for sterkt magnetisk felt (kritisk 

felt HC) eller en for sterk strøm (kritisk strøm IC) [57, 58]. 

Det finnes flere typer halvledere/isolatorer, men for metalloksider har vi to viktige typer, 

nemlig «charge transfer» isolatorer og Mott-Hubbard isolatorer [59]. Disse to typene skal 

                                                 
13 Mer informasjon om superledere finnes her [58]. 

14 Meissner effekten er utstøtning av et magnetisk felt ut av en superleder under overgangen til en 

superledende tilstand. Deretter vil forbindelsen i den superledende tilstanden være diamagnetisk [63].  
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i følge konvensjonell båndteori være metaller, men det er de ikke. Forskjellen mellom 

dem er at i Mott-Hubbard-isolatorer domineres båndgapet av energiforskjellen mellom 

bånd av lignende karakter (U), f.eks. 3d-bånd til et innskuddsmetall (U), mens i «charge 

transfer» isolatorer domineres båndgapet av energiforskjellen mellom tilstander hos 

anionet og kationet ( ∆ ), f.eks. en 2p-tilstand for oksygen og en 3d-tilstand til et 

innskuddsmetall. 

En metall-isolator overgang kan ofte være forbundet med strukturelle endringer. Trykk 

og sammensetning påvirker posisjonene til atomene i forhold til hverandre, og 

atomavstander og vinkler kan endres. For perovskitter kan økt strukturell deformasjon, 

f.eks. i form av en senket t-faktor, gjøre at en metall-isolator overgang forekommer ved 

spissing av B-O-B-vinkelen. Dette er tilfellet når et semimetall blir til en charge transfer 

isolator. Spissing av B-O-B-vinkelen minker orbitaloverlappen mellom atomene slik at 

båndbredden (W) synker og «charge transfer» energien (∆) øker. Dette fører til slutt til 

dannelse av et båndgap og en «charge transfer» isolator. Endring i sammensetning vil i 

tillegg til å innføre andre orbitalenergien kunne innføre andre elektronkonfigurasjoner. 

Dette vil ha direkte påvirkning til okkupasjonen til et bånd, og dermed de elektroniske 

egenskapene. For vanlige metaller er det energioverlapp mellom båndene til metallatomet 

slik at U er mindre enn båndbredden (W). 

Lignende endringer forekommer med endring i temperatur. Når temperaturen stiger blir 

båndene mer diffuse, altså båndbredden (W) øker, slik at båndgapet til slutt forsvinner og 

en halvleder blir til et metall. Dette er tilfellet for RNiO3 [15]. 

2.3.1 Elektriske målinger og analyse 

Elektriske målinger gjøres ofte ved å måle resistivitet, som er en materialspesifikk verdi 

med enhet [Ωcm ]. Målingene gjøres på pellets med fire elektroder montert på en 

overflate, og helst skal pelleten være firkantet. Det er vanlig å male på elektroder av sølv 

eller lodde de på, mens ledningene mellom instrumentet og pelleten ofte er av gull. To 

elektroder sender strøm og to måler spenningsfall. Under eksperimenter måles resistans 

fra spenningsfallet, som regnes over til resistivitet ved bruk av ligning (38).  
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ρ = R ×

A

l
 (38) 

hvor l er avstanden mellom elektrodene som måler spenningsfall, og A er arealet på 

overflaten elektrodene er montert på. Figur 24 viser hvordan elektrodene er koblet på en 

pellet. Det er ønskelig med så stor avstand som mulig mellom spenningselektrodene for å 

måle et så høyt spenningsfall som mulig. 

 

Figur 24. Illustrasjon av 4 punkts måling av resistivitet på en firkantet pellet. 

Ved å se hva slags proporsjonalitet den målte resistiviteten har som funksjon av 

temperatur kan en få inntrykk av hva slags effekter som foregår. For klassiske metaller 

øker resistiviteten lineært med økende temperatur, som kommer av at resistiviteten 

domineres av kollisjoner mellom elektroner og fononer. Mengden kollisjoner øker 

proporsjonalt med antall fononer, som øker lineært med temperatur. Ved lavere 

temperaturer kan elektroner interaktere med hverandre, fononer og/eller urenheter slik at 

resistiviteten har en annen proporsjonalitet. Typisk for elektron-fonon interaksjoner er 

T1,6, for fermi væske er T2 og for kollisjoner med urenheter T3 [47, 60, 61]. 

Analyse av temperaturavhengigheten til metaller gjøres derfor med en potenslov 

 
ρ(T) = ρ(0) + ATn 

(39) 
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Hvor ρ(T) er den temperaturavhengige resistiviteten, ρ(0) er resistiviteten ved 0 K, A er 

materialspesifikk konstant, T er temperatur og n er potensen til T som indikerer 

temperaturavhengigheten. Potensloven kan brukes i ulike temperaturintervaller for å se 

hvordan temperaturavhengigheten varier i ulike intervaller. 

En enkel modell for metallisk ledningsevne ble foreslått av Drude tidlig på 1900-tallet 

[62]. Den gikk ut på at elektroner oppfører seg lignende som en gass, og at metallet 

holdes sammen på grunn av elektrostatisk tiltrekning mellom positive ioner og negative 

elektroner mellom dem. Der skulle også elektronene bevege seg med en hastighet 

tilsvarende den termiske energien tilgjengelig (kBT), og at de jevnlig kolliderer med 

ionene. Elektrontettheten er gitt ved 

 

n =
NA(Z − ZC)ρm

FW
 

(40) 

hvor NA  er Avogadros tall, (Z − ZC) er antall valenselektroner per formelenhet, ρm  er 

tetthet og MW er formelvekten til forbindelsen. Deretter kan en regne ut relaksjonstiden 

(τ), altså hvor lang tid det tar mellom hver kollisjon for et elektron. 

 

τ =
me

ρne2
 (41) 

hvor me  er elektronmassen, ρ  er resistivitet, n  er elektrontetthet og e  er 

elektronladningen. Vanlige størrelses for n  er 1022 − 1023 elektroner/cm3 , og 

relaksjonstiden er vanligvis i størrelsesorden 10−15 − 10−14 sekunder [62]. 

For intrinsiske halvledere synker resistiviteten ved økende temperatur. Økende 

temperatur eksiterer elektroner fra valensbåndet til ledningsbåndet slik at en halvleder 

blir mer ledende. Det gjør at ledningsevnen øker proporsjonalt med antall ladningsbærere 

som øker med temperatur. Fra eksperimenter kan båndgapet bestemmes fra Arrhenius 

ligning (37). Ved å ta logaritmen av dette uttrykket oppnås et lineært plot av ln(ρ) mot 
1

T
. 

Herfra kan energien for båndgapet, Eg, ekstraheres fra stigningstallet, som vist i Figur 25 

[47]. 
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Figur 25. Illustrasjon av et Arrhenius plot. Fra stigningstallet bestemmes båndgapet 𝐄𝐠, 

skjæringspunktet med y-aksen tilsvarer 𝐥𝐧(𝐀) [47]. 

2.4 Magnetiske egenskaper 

Som nevnt i innledningen finnes det flere ulike typer magnetiske materialer. Dette er 

blant annet dia-, para-, ferro- og antiferromagnetiske materialer. Noen ganger kan en 

antiferromagnetisk situasjon oppstå, men hvor den ene retningen har større magnetisk 

moment enn den andre. Da har systemet en netto magnetisering og er ferrimagnetisk [47]. 

For materialer som har konkurrerende koblingsmekanismer kan det ved lave temperaturer 

være hverken ferro- eller antiferromagnetisk, men et spinn glass. Dette betyr at spinnene 

til elektronene er låst, men også at de er tilfeldig orientert [11]. 

Materialer som utviser kobling av magnetiske spinn gjør det kun under en viss 

temperatur. Dette kommer av at høy temperatur gjør at spinnene flipper så mye at de ikke 

lar seg ordne [47]. For ferri- og ferromagnetiske materialer skjer overgangen ved Curie-

temperaturen (TC), mens for antiferromagnetiske materialer skjer overgangen ved Néel-

temperaturen (TN) [47].  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=
𝐸𝑔

𝑘
 

1/𝑇 

ln(𝜌) 
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I noen tilfeller for metaller kan ledningsbåndet splittes til forskjellige energier for spinn 

opp og spinn ned, under et eksternt magnetisk felt. Det ene båndet synker i energi, og får 

større okkupasjon, mens det andre båndet øker i energi og får lavere okkupasjon. Denne 

egenskapen kalles Pauli paramagnetisme. Dette skjer for noen metaller, spesielt de med 

få ledningselektroner, f.eks. semimetaller, og utviser et relativt lavt magnetisk moment 

[63].  

Akkurat som faste stoffer har strukturelle korn har magnetiske materialer domener med 

ulik magnetisering, hvor ett strukturelt korn kan inneholde flere magnetiske domener. 

Disse domenene har tilfeldig magnetisk orientering i forhold til hverandre. Dette gjør at 

ferromagnetiske materialer utviser null netto magnetisering etter syntese. Først ved 

påføring av et eksternt magnetisk felt vil domenene orientere seg etter det eksterne 

magnetiske feltet og i samme retning som hverandre. Når det magnetiske feltet fjernes 

beholder materialet en netto magnetisering, i motsetning til andre typer magnetiske 

materialer [64]. 

2.4.1 Teoretisk magnetisk moment 

Det magnetiske momentet fra et atom avhenger av den elektroniske tilstanden til de 

magnetiske atomene i forbindelsen. I noen tilfeller vil elektronets rotasjon rundt kjernen 

koble med elektronspinnet og øke det totale magnetiske momentet. Dette kalles spinn-

bane-kobling, og det er vanlig å bruke Russel-Sauders kobling som notasjon for å 

beskrive det resulterende magnetiske momentet [64]. Uttrykket for teoretisk magnetisk 

moment er gitt ved 

 

mteori = μBgJ√J(J + 1) 
(42) 

Hvor μB  er Bohr magnetonet, gJ  er Landé g-faktor og J er kvantetallet for totalt 

angulærmoment. gJ er definert som 
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gJ =
J(J + 1) − L(L + 1) + S(S + 1)

2J(J + 1)
 

(43) 

hvor S er summen av elektronspinnet og L er summen av orbitalangulærmomentet fra 

atomene i systemet. J kan ta følgende verdier 

 
J = L + S, L + S − 1, … , |L − S + 1|, |L − S| 

(44) 

Fra Hunds tredje regel vet vi derimot at for et halvfullt eller mindre fylt skall er det |L-S| 

som ligger lavest i energi, mens for over halvfulle skall er det |L+S| som ligger lavest i 

energi. For et skall fullt med elektroner er S, L og J lik null, slik at det er null bidrag til 

det magnetiske momentet. Tilstander med forskjellig J, men samme S og L har mye 

lavere forskjell i energi sammenlignet med tilstander med forskjellig S og L [47, 64]. 

Forskning viser at for noen metallatomer i oktaedrisk felt kan angulærmomentet være 

frosset («quenched»), og ikke har noe bidrag til det magnetiske momentet [65]. Det 

kommer av begrenset mobilitet for elektronene grunnet det oktaedriske feltet fra 

ligandene. Dette gjelder for flere 3d-metaller, men er mindre vanlig blant 4d- og 5d-

metaller. Dette kommer av at spinn-bane-kobling øker med kjerneladning Z, 

proporsjonalt med Z
4
 [64]. 

Angulærmoment spiller kun inn for visse elektronkonfigurasjoner. Om t2g-orbitalene til 

et atom er fulle kan det ikke ha angulærmoment. Det er fordi elektroner ikke har mulighet 

til å hoppe mellom orbitaler rundt z-aksen, selv om eg  ikke er full [66]. De ulike 

orbitalene kan også forbindes med en L ettersom de har ulik symmetri rundt z-aksen. dz2 

har L = 0, dxz og dyz har L = 1, og dxy og dx2−y2  har L = 2. Om eg-orbitalene har ulik 

fordeling av elektroner i dz2 og dx2−y2 påvirker det angulærmomentet [65]. 

Om angulærmomentet er frosset kan teoretisk magnetisk moment regnes ut fra kun antall 

uparede spinn. Da forsvinner bidraget fra orbitalangulærmomentet i gJ  og J, slik at 

uttrykket for teoretisk magnetisk moment fra elektronspinnet reduseres til 
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mteori = μB√n(n + 2) 
(45) 

Hvor n er antall uparede elektroner i systemet og μB  er Bohrmagnetonet. Dette er en 

fullgod tilnærming for både perovskitter og andre forbindelser, så lenge 

angulærmomentet er frosset [47]. 

Hvis en studerer en fastoppløselighetsfase hvor flere atomer har samme plass i strukturen, 

som i en perovskittfase AB1−xBx
′ O3 , kan begge bidra til det magnetiske momentet. 

Bidraget fra denne plassen i strukturen regnes da ut ved ligning (46) [67]. 

 

mB−plass = √cA ∗ mA
2 + ⋯ + ci ∗ mi

2 
(46) 

hvor ci er andelen av atomet Bi perovskitten. 

2.4.2 Magnetiske målinger og analyse 

Den vanligste måten å gjøre magnetiske målinger på er ved å se på et materiales 

magnetisering (M) som funksjon av temperatur eller feltstyrke (H). Da studeres 

magnetisk susceptibilitet (χ), som er et materiales evne til å rette sin egen magnetisering 

etter et eksternt magnetisk felt, og er gitt ved 

 

χ =
M

H
 

(47) 

hvor M er prøvens magnetisering og H er feltstyrken på det eksterne magnetiske feltet 

[64]. I instrumentet gjøres målingen gjøres ved å heise prøven opp og ned inni en kobber 

coil samtidig som prøven er påvirket av et ekstern magnetfelt H. Spenningen prøven 

induserer i kobber coilen tilsvarer en magnetisering M [60].  

Fra en serie med målinger er det ved enkel analyse å finne ut hva slags magnetiske 

egenskaper som er til stede i et materiale. Para-, ferro- og ferrimagnetiske materialer 

måler positiv økende susceptibilitet med synkende temperatur. Antiferromagneter har 



 

61 

også økende susceptibilitet med synkende temperatur, men under overgangstemperaturen 

TN synker susceptibiliteten. Dette er illustrert i Figur 26. Diamagnetiske materialer måler 

negativ susceptibilitet, ettersom de frastøter magnetisk felt. Pauli paramagnetiske 

materialer måler svakt økende susceptibilitet med økende temperatur, og er av svært lav 

størrelsesorden. En ideell Pauli paramagnet har temperaturuavhengig magnetisering, men 

økt magnetisering med økende felt (~15 − 45 T) [60]. For ferro- og ferrimagneter måles 

også en hysterese, altså at de beholder en magnetisering etter å ha blitt påført et 

magnetfelt i en tidsperiode [47]. 

 

Figur 26. Kvalitativ illustrasjon av susceptibiliteten til para-, ferro og antiferromagneter 

[47]. 

Tre vanlige måter å måle magnetisering på er listet under: 

- DC susceptibilitet: Prøven kjøles ned til lav temperatur, typisk 4 K, uten å være 

påvirket av noe eksternt magnetisk felt (ZFC = Zero Field Cool), eller med et 

påsatt magnetisk felt (FC = Field Cool). Ved 4 K påsettes et eksternt magnetisk 

felt (for ZFC, for FC er det allerede på) og prøvens magnetisering måles under et 

konstant magnetfelt med økende temperatur. Typiske magnetfelt som brukes 

under disse målingene er 500 – 5000 Oe. Plotet ser ut som i Figur 26 
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- AC susceptibilitet: Måles på tilsvarende måte som DC susceptibilitet, men med et 

magnetisk felt oscillerende med en frekvens ν og felt H1 påvirker prøven under 

måling.  

- Hysterese: Prøven kjøles ned til en gitt temperatur uten å være påsatt noe 

magnetisk felt. Deretter måles prøvens magnetisering som funksjon av feltstyrken 

på et eksternt magnetfelt, ved konstant temperatur. Feltstyrken varierer typisk fra 

-9 til 9 T. Plotet ser ut som i Figur 28 

Etter å ha målt ZFC og FC kan det være ønskelig å regne ut det eksperimentelle 

magnetiske momentet fra den paramagnetiske regionen. Paramagnetiske materialer har en 

susceptibilitet som følger Curie-Weiss lov 

 

χmol =
C

T − θ
 

(48) 

hvor χmol  er magnetisk susceptibilitet per mol, C er Curie-konstanten, T er reell 

temperatur og θ er en konstant med enhet temperatur [47]. Fortegnet på θ forteller noe 

om det forekommer noen magnetisk kobling mellom elektronspinnene ved lave 

temperaturer. Om θ er positiv tyder det på ferromagnetisk kobling, om θ er negativ tyder 

det på antiferromagnetisk kobling. Om θ  er null tyder det på at materialet er 

paramagnetisk ved alle temperaturer. Uttrykket er kun gyldig ved temperaturer høyere 

enn overgangstemperaturen til det paramagnetiske regimet (TC, TN).  

 

Figur 27. Kvalitativt plot av den lineære Curie-Weiss regionen for para-, ferro og 

antiferromagnetiske materialer, forlenget ned til krysningspunktet med x-aksen [47].  
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I denne regionen stiger 1/χ lineært med temperatur, og en lineærtilpasning kan brukes til 

å beregne C og θ  fra Curie-Weiss relasjonen [47]. Videre kan det eksperimentelle 

magnetiske momentet regnes ut fra Curie-konstanten 

 

mexp = √8C 
(49) 

Denne verdien kan sammenlignes med teoretiske verdier for magnetisk moment, og på 

den måten kan man finne ut hvilken elektronisk tilstand materialet er i [67]. 

Ved hysteresemålinger studeres magnetisering som funksjon av feltstyrke ved en 

spesifikk temperatur. Ved starten av målingen er feltet null, og magnetiseringen null, og 

ettersom feltet økes øker magnetiseringen til prøven. Magnetiseringen prøven oppnår ved 

det høyeste feltet kalles metningsmagnetisering MS. Når feltet deretter settes til null er 

den gjenværende magnetiseringen til materialet magnetisk remanens MR. Det feltet som 

deretter kreves for å demagnetisere materialet, altså at den innehar null magnetisering, 

kalles magnetisk koersivitet HC. Dette gjelder derimot kun for ferro- og ferrimagnetiske 

materialer. En paramagnet vil ikke utvise noen koersivitet eller remanens, mens en ideell 

antiferromagnet ikke vil utvise noen magnetisering i det hele tatt. Se Figur 28. 

 

Figur 28. Kvalitativ illustrasjon av en hysteresekurve for en paramagnet (venstre), 

ferromagnet (midten) og antiferromagnet (høyre) [47]. 

For å finne ut hvor mange elektroner som lar seg rette etter det magnetiske feltet plottes 

magnetisering M mot 1/H. Deretter gjennomføres en lineærregresjon for de punktene på 

hysteresekurven målt under sterkest magnetiske felt. Dette tilsvarer 

metningsmagnetiseringen ved uendelig felt (H → ∞). 
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M = a + b ×
1

H
 

(50) 

hvor skjæringspunktet a nå har enhet emu/mol, som må omregnes til μB for å finne antall 

elektroner. 

 
ne = a × 1,79 × 10−8μB 

(51) 

Verdien ne har enhet μB og er det antallet elektroner som har rettet seg etter det eksterne 

magnetfeltet. For et ideelt antiferromagnetisk materiale er dette tallet null, da spinnene 

orienteres motsatt av hverandre og ikke etter et eksternt magnetfelt. 

Videre følger en beskrivelse av koblingsmekanismer for langtrekkende magnetisk 

ordning i et materiale, altså hvorfor vi får ferro- og antiferromagnetiske materialer. 

2.4.3 Intuitiv tilnærming til magnetiske interaksjoner 

Elektroner interakterer lett med hverandre i faste materialer, noe som kan påvirke 

orienteringen til elektronspinnet. For to nærliggende elektroner vil det være en coulomb-

frastøtning mellom dem. For flere uparede elektroner i degenererte orbitaler vil det i følge 

Hunds første regel være mest energetisk gunstig å maksimere spinnet. Paulis 

eksklusjonsprinsipp sier derimot at to elektroner ikke kan ha samme kvantetall samtidig, 

altså kan ikke to elektroner med samme spinn være i samme orbital. For at to atomer skal 

kunne ha ladningsoverføring/delvis kovalens med hverandre må de to gjeldende 

orbitalene være ikke-ortogonale, og elektronet kan ikke endre spinn gjennom overgangen. 

[68] 

I perovskitter er det ofte d- eller f-elektronene til B-kationet som er magnetisk, ettersom 

disse inneholder elektroner som ofte er lokalisert [63]. Kun magnetiske B-kationer med 

d-elektroner vil bli vurdert her. Avhengig av symmetrien av anioner rundt kationet 

splittes orbitalene til ulike energinivåer. I oktaedrisk symmetri, slik som i perovskitter, 

splittes d-orbitalene til de dobbelt degenererte eg-orbitalene og de trippelt degenererte 
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t2g -orbitalene. Størrelsen på energien mellom t2g - og eg -orbitalene kalles 

krystallfeltoppsplitting, Δ [47]. 

Ved fylling av elektroner i d-orbitaler i et oktaedrisk krystallfelt, etter Aufbau-prinsippet 

og Hunds første regel, må en for det fjerde elektronet velge å plassere det i en tom eg-

orbital, eller i en halvfull t2g -orbital. Om det fylles i t2g -orbitalen må elektronet ha 

motsatt spinn av elektronene som er der fra før, men det krever noe energi. Denne 

energien kalles spinnparingsenergien, Eex . Denne verdien er svært relevant for 

sammenligning med Δ ettersom kationer med Δ > Eex er i lavspinn, mens kationer med 

Eex < Δ er i høyspinn. Figur 29 viser en skjematisk illustrasjon som sammenligner disse 

energiene [47]. 

 

Figur 29. Skjematisk illustrasjon av endring i energinivåene til en d-orbital når den utsettes 

for et oktaedrisk krystallfelt. ∆ er krystallfeltoppsplittingen, mens 𝐄𝐞𝐱 er 

spinnparingsenergien [6]. 

For å avgjøre en magnetisk kobling vurderes ofte noe som kalles exchange-integralet. 

Dette er summen av gevinstene av å danne magnetisk kobling. Om summen er positiv 

eller negativ avgjør om en kobling er henholdsvis ferro- eller antiferromagnetisk. I enkle 

tilfeller gir exchange-integralet et åpenbart svar, men i avanserte systemer med flere 
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mulige magnetiske interaksjoner er det krevende å tolke omfanget av ulike bidrag. 

Exchange-integralet et avansert matematisk uttrykket, men for enkelthet skal det her kun 

benyttes intuitive tolkninger [6].  

Det finnes flere typer magnetisk kobling, som dominerer i ulike tilfeller, avhengig av 

strukturtype og atomkombinasjon. Et utvalg av disse interaksjonene er gjengitt nedenfor. 

2.4.3.1 «Direct exchange» 

Direct exchange er opphavet til ferromagnetismen i jern, kobolt, nikkel og gadolinium. 

Her ser orbitalene på ulike atomer hverandre så godt at de velger å rette spinnene sine i 

samme retning, som om Hunds regel dominerer. Dette skjer grunnet kort avstand mellom 

atomene slik at orbitalene har romlig overlapp. For noen metaller, slik som kobber og 

sink, er avstanden mellom orbitalene så lang at direct exchange ikke forekommer og 

metallene er bare paramagneter [47]. For andre metaller er derimot avstand så lang at 

koblingen blir antiferromagnetisk [69]. 

2.4.3.2  «Indirect exchange» (RKKY interaksjon) 

For større atomavstander spiller indirect exchange en viktig rolle, og er den dominerende 

magnetiske interaksjonen i de fleste metaller. Her er det lite eller ingen direkte overlapp 

mellom orbitalene, slik at utvekslingen skjer via et intermediert medie, f.eks. 

delokaliserte elektroner. Et magnetisk ion induserer en spinnpolarisering i nærliggende 

elektroner, som igjen føles av andre ioner som orienterer spinnet sitt deretter. 

Exchangekoeffisienten oscillerer mellom positive og negative verdier for økende avstand 

fra et atom, altså kan koblingen gi både ferro- eller antiferromagnetisk kobling avhengig 

av avstanden mellom atomene [63].  
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Figur 30. Illustrasjon av variasjonen til exchangekoeffisienten, j, med avstand, r, for et fritt 

elektron påvirket av et magnetisk ion i r = 0 [70]. 

2.4.3.3 «Superexchange» 

Superexchange er en magnetisk interaksjon mellom to magnetiske ioner over relativt lang 

avstand, via et ikke-magnetisk medium. Interaksjonen kan både skje over 180
o
 og 90

o
 

vinkel, og i deres tilnærminger som i lett deformerte strukturer. Interaksjoner over 90
o
 

vinkel er ikke forklart her ettersom det som ofte ikke er like dominerende som 

interaksjoner over 180° vinkel. Denne mekanismen kan ofte brukes til å forklare 

antiferromagnetisme i oksider, og noen ganger ferromagnetisme.  

To elektroner på naboatomer kan enten ha samme eller motsatt spinn av hverandre. Det 

avhenger av elektronkonfigurasjonen til atomene, hvilke orbitaler elektronene er i, og 

avstanden mellom atomene. En serie med intuitive regler for magnetiske interaksjoner ble 

foreslått på 1950-tallet i flere ulike artikler av John B. Goodenough, Junjiro Kanamori og 

Philip Anderson [6, 71-73]. De er kort forklart under. 

En magnetisk interaksjon vurderes fra exchangeintegralet. Om det er positivt er en 

kobling ferromagnetisk, er den negativ er en kobling antiferromagnetisk. Summen av en 

serie med koblinger vil gi et totalt exchangeintegral som er positivt eller negativt [68]. 
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To ortogonale orbitaler har ingen romlig overlapp med hverandre. For elektroner i disse 

orbitalene vil dermed Paulis eksklusjonsprinsipp være oppfylt. Da blir Hunds første regel 

avgjørende slik at exchange-integralet blir positivt og koblingen mellom orbitalene er 

ferromagnetisk [68]. 

For to ikke-ortogonale orbitaler kan det foreligge en romlig overlapp mellom orbitalene, 

altså kan to elektroner eksistere med samme posisjonelle kvantetall. Da vil Paulis 

eksklusjonsprinsipp dominere slik at elektronene får motsatt spinn, exchange-integralet 

blir negativt og koblingen er antiferromagnetisk. Alternativt kan et elektron hoppe til 

naboorbitalen, slik at det i stedet kan skje en elektronoverføring. Elektronoverføring 

gjennom σ-symmetri er sterkere enn gjennom π-symmetri. Elektronoverføring kan kun 

skje om elektronet beholder samme spinn over overgangen, og kan på den måten gi en 

magnetisk kobling mellom to atomer. Om det forekommer ladningsoverføring eller 

antiferromagnetisk kobling avhenger av avstanden mellom orbitalene [68]. 

 

Figur 31. Illustrasjon av d- og p-orbitaler og hvordan de står i forhold til hverandre når 

superexchange spiller inn over 180° vinkel [68].  

Listen under oppsummerer mulig overlapp og elektronoverføring mellom p-orbitalene på 

et anion og d-orbitalene på et kation. Det tas utgangspunkt i oktaedrisk symmetri av 

anioner rundt kationet [68] 

- pσ og t2g er ortogonale og kobler ferromagnetisk 

- pσ og eg er ikke-ortogonale og kan ha σ-overføring eller koble antiferromagnetisk 
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- pπ og t2g er ikke-ortogonale og kan ha π-overføring eller koble antiferromagnetisk 

- pπ og eg er ortogonale og kobler ferromagnetisk 

2.4.3.4  «Double exchange» 

«Double exchange» er en mekanisme som forekommer i lignende systemer som for 

superexchange, men den er avhengig av at kationene eksisterer i to ulike 

oksidasjonstrinn, som i Fe3O4. Mekanismen går ut på at det skjer en ladningsoverføring 

mellom et kation og et anion, samtidig som det samme anionet har en ladningsoverføring 

til et annet kation. Et krav for ladningsoverføring er at elektronene har samme spinn 

gjennom overføringen, og at det ikke skjer noen brudd på Paulis eksklusjonsprinsipp 

[47]. 

Koblingen skjer gjennom ladningsoverføring mellom en eg-orbital, en pσ-orbital og en 

annen eg -orbital, og pσ -orbitalen inneholder to elektroner med motsatt spinn før 

overføringen. Når et elektron med spinn opp overføres til pσ -orbitalen, må også et 

elektron med spinn opp overføres ut av pσ-orbitalen. De to kationene som kobler med 

denne pσ-orbitalen vil dermed ha samme spinn, og materialet blir ferromagnetisk [47]. 
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3. Eksperimentelt 

Dette kapittelet inneholder eksperimentelle detaljer fra synteser, karakterisering, 

elektriske og magnetiske målinger og katalytiske tester gjort i dette arbeidet. 

3.1 Syntese 

Fastoppløselighetsfasesystemene LaNi1−xMxO3 , M = Rh, Pt  ble syntetisert ved 

sitratmetoden for flere ulike verdier av x. Kerammetoden ble testet for noen 

sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3.  En liste av kjemikalier brukt i 

syntesearbeidet er gitt i Tabell 27 i Appendiks B. 

3.1.1 Kerammetoden 

Utgangsmaterialene nikkelacetat, La2O3 glødet ved 800 °C og metallisk rhodium ble veid 

ut i støkiometriske mengder, blandet og knust i morter, og presset til en pellet. 

Formelvekten til nikkelacetat ble bestemt på forhånd som beskrevet i kapitelet for teori 

og metoder. Glødet La2O3 ble oppbevart i en eksikator. Det ble ikke brukt kulemølling da 

det kan introdusere uønskede forurensinger. Gjentatte varmebehandlinger i både luft og 

oksygen ble gjennomført med temperaturer opp til 1400 °C. Pelletene ble knust og 

presset på nytt mellom hver varmebehandling. Tabell 5 viser 

varmebehandlingsprogrammene for prøvene syntetisert med kerammetoden. 
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Tabell 5. Oversikt over varmebehandlinger for synteser med kerammetoden. Alle prøvene 

er varmebehandlet som pellet, og mellom hver varmebehandling har pelleten blitt knust for 

deretter å bli presset på nytt 

 Varmebehandling nr. 

x 1 2 3 4 

0,10 900 °C, 72 t, O2 1000 °C, 96 t, O2 1200 °C, 72 t, O2 1300 °C, 72 t, O2 

0,25 800 °C, 48 t, luft 1000 °C, 48 t, luft 1100 °C, 48 t, O2 1250 °C, 120 t 

0,25 850 °C, 96 t, O2 1100 °C, 168 t, O2 1200 °C, 30 t, O2 1387 °C, 12 t, O2 

0,25 950 °C, 72 t, O2 1300 °C, 72 t, O2 1300 °C, 72 t, O2 - 

0,50 1100 °C, 72 t, O2 1100 °C, 40 t, O2 1200 °C, 48 t, O2 1250 °C, 48 t, O2 

3.1.2 Sitratmetoden 

Sitratmetoden har blitt benyttet til syntese av systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt . 

Metoden består av flere trinn som hver har sine eksperimentelle detaljer, som er 

beskrevet under. 

3.1.2.1 Standardløsninger – trinn 1 

For enkelthet under synteser ble nitratløsninger med alle de ønskede kationene laget. 

Nitratsalter av lantan, nikkel og rhodium ble løst i vann, etterfulgt av bestemmelse av 

løsningskonsentrasjon [mol/g] på følgende måte: 
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- Tørking av porselendigler og kvartsull ved 800 °C. Dette ble gjort i minst 12 

timer for deretter å bli tatt rett ut av ovnen og nedkjølt i eksikator. 

- Innveiing av digler, digler med løsning, og digler med løsning og ull 

o Hver verdi ble notert ned ved første stabilisering av vekten for å hindre 

fluktuasjoner over tid. 

o Vekten ble nullstilt før hver veiing. Det gjør eventuelle fluktuasjoner 

mindre betydningsfulle. 

- Varmebehandling ble deretter gjennomført med følgende program 

o Start ved romtemperatur 

o Temperaturstigning til 90 
o
C med 0,5 

o
C stigning per minutt 

o Isoterm holdetid på 1 time ved 90 
o
C 

o Temperaturstigning til 110 
o
C med 0,2 

o
C stigning per minutt 

o Isoterm holdetid på 1 time ved 110 
o
C  

o Temperaturstigning til 800 
o
C med 2 

o
C stigning per minutt 

o Isoterm holdetid på 36 timer ved 800 
o
C 

- Diglene ble deretter tatt rett ut fra ovnen ved 800 
o
C og nedkjølt i eksikkator. 

- Veiing ble gjort når diglene nådde romtemperatur igjen. 

For rhodiumnitratløsningen var lengden på holdetiden ved 800 °C kun 12 timer. De andre 

løsningene stod 36 timer på 800 °C for å sikre full oksidasjon til det ønskede 

sluttproduktet. De ønskede sluttproduktene var La2O3  for lantanløsningen, NiO  for 

nikkelløsningen og Rh2O3 for rhodiumløsningen. Det ble sjekket med XRD at dette var 

tilfellet. For Platina har det ikke blitt brukt standardløsning, men platina metall har blitt 

veid ut og løst i kongevann. 
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Tabell 6. Oversikt over løsningskonsentrasjon og standardavvik for standardløsningene 

brukt til syntese av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐌𝐱𝐎𝟑, 𝐌 = 𝐑𝐡, 𝐏𝐭. Lantan- og nikkel-løsningene har blitt brukt 

på alle synteser i begge systemene. Hvilke rhodium løsninger som er brukt på hvilke 

sammensetninger er listet til høyre. 

Løsning Konsentrasjon  

[mol/g] 

Standard avvik 

% 

x 

La-nit 4,166 ∗ 10−4 0,2 % Til alle synteser 

Ni-nit 4,350 ∗ 10−4 0,3 % Til alle synteser 

Rh-nit 1,110 ∗ 10−4 0,8 % * 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 

0,50, 0,70 

Rh-nit 1,105 ∗ 10−4 1,5 % * 0,80, 0,90 

Rh-nit 9,992 ∗ 10−5 0,9 % 1, 0,15, 0,42, 0,60 

Rh-nit 1,229 ∗ 10−4 0,2 % 0,05, 0,35**, 0,70**, 1** 

*Standardavviket for disse løsningene er trolig noe høyere enn det indikert i tabellen 

ettersom varmebehandlingen ved 800 °C var lenger enn 12 timer.  

**er sammensetninger som er blitt syntetisert tidligere, men grunnet avvik under 

elektriske eller magnetiske målinger ble det besluttet å syntetisere og måle dem på nytt. 

3.1.2.2 Del 1 – innveiing og kompleksering (sol-dannelse) – trinn 2 

Støkiometriske mengder av nitratløsninger ble veid ut og blandet i et begerglass under 

røring, for syntesene med platina ble det løst i ~ 10 mL kongevann per 0,1 g Pt (s) over 2 

dager med røring. Sitrat ble tilsatt, ca 50 g per gram produkt, og varme ble skrudd på for 

at vannet og nitratet skulle fordampe fra løsningen. Etter fordampning av vann og nitrat 

gjensto en gel av smeltet sitrat med kationene, denne ble helt over i en porselenskål, 

dekket med aluminiumsfolie som det ble stukket noen hull i, og satt i ovnen på 180
o
C 

over natten. Dette gjelder samtlige sammensetninger. 
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3.1.2.3 Lavtemperatur varmebehandling – avbrenning av organisk 

templat – trinn 3 

Etter del 1 er prøven et svart materiale holdt sammen av dekomponert sitrat som knuses 

med pistill før kalsinering. For å brenne av organiske rester fra sitratet ble de fleste av 

prøvene kalsinert på 400
o
C i 24 timer i luft. Noen sammensetninger ble kalsinert på 450 

°C, og noen med et trinn på 700 °C. En tilstrekkelig stor porselenskål ble benyttet for å 

sikre så fullstendig forbrenning som mulig. Se full oversikt i Tabell 7. 

3.1.2.4 Høytemperatur varmebehandling – krystallisering og 

stabilisering av ønsket fase – trinn 4 

Etter kalsinering oppnås et svart luftig pulver, dette ble presset til en pellet som ble 

varmebehandlet over flere temperaturtrinn i O2 atm. For systemet LaNi1−xRhxO3  var 

første trinn på 850 °C og andre trinn var på 1000 °C. Det ble benyttet et åpent alumina 

skip med både hekk og baug skåret vekk for å sikre god strømning av O2 over prøven. Se 

full oversikt i Tabell 7. 

For systemet LaNi1−xPtxO3har flere av sammensetningene blitt syntetiserte på samme 

måte som for systemet LaNi1−xRhxO3. Til og med trinn 2 er alt likt for de to systemene. 

For noen sammensetninger med høyt innhold av platina har høytemperatur 

varmebehandling blitt gjort med 7 bar O2. Hvilke syntesebetingelser som har blitt brukt i 

systemet LaNi1−xPtxO3 er listet i Tabell 8. 
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Tabell 7. Oversikt over betingelser for syntese av de ulike sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . O2 betyr at varmebehandlinger er gjort i 1 atm 𝐎𝟐  strømmende over 

prøven, med hastighet på ca 10 ml/min gjennom ovnen. Alle prøvene er kalsinert som 

pulver, mens alle høytemperatur varmebehandlinger er gjort som pellet. 

  Varmebehandling nr. 

x Kalsinering (i muffelovn) 1 2 

0 450 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 48t 850 °C, O2, 48t 

0,10 420 °C, luft, 5 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,15 400 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,20 450 °C, 5 t + 700 °C, 16 t, luft 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,25 420 °C, 5 t+ 700 °C, 16 t, luft 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,30 400 °C, luft, 12 t 900 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,35 400 °C, luft, 12 t 900 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,42 400 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,50 420 °C, 5 t + 700 °C, 16 t, luft 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,60 400 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,70 400 °C, luft, 12 t 900 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,80 400 °C, luft, 16 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,90 400 °C, luft, 16 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

1 400 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 
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Tabell 8. Oversikt over betingelser for syntese av de ulike sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 . O2 betyr at varmebehandlinger er gjort i 1 atm 𝐎𝟐  strømmende over 

prøven, ved mindre annet er oppgitt, med hastighet på ca 10 ml/min gjennom ovnen. Alle 

kalsineringer er gjort som pulver, mens alle høytemperatur varmebehandlinger er gjort 

som pellet. 

  Varmebehandling nr. 

x Kalsinering 1 2 

0 450 °C, luft, 24 t 850 °C, O2, 48t 850 °C, O2, 48t 

0,05 400 °C, luft, 12 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,075 400 °C, luft, 12 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,10 400 °C, luft, 12 t 900 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,125 400 °C, luft, 12 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,20 420 °C, 5t + 700 °C, 16t, luft 900 °C, O2, 12t 1000 °C, 7 bar O2, 2 uker 

0,25 450 °C, luft, 12 t 900 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,30 400 °C, luft, 12 t 1000 °C, 7 bar O2, 12t 1000 °C, 7 bar O2, 2 uker 

0,40 400 °C, luft, 12 t 1000 °C, 7 bar O2, 12t 1000 °C, 7 bar O2, 2 uker 

0,50 450 °C, luft, 12 t 1000 °C, 7 bar O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,60 400 °C, luft, 12 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

0,70 400 °C, luft, 12 t 850 °C, O2, 12t 1000 °C, O2, 12t 

For varmebehandlingene med et O2 -partialtrykk høyere enn 1 atm har 

varmebehandlingen blitt gjennomført i en evakuert ampulle med Ag2O  som 
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oksidasjonsmiddel. Ag2O  avgir oksygengass ved omtrent 250 °C [74], og har et 

smeltepunkt på omtrent 962 °C. For å hindre at sølv smelter og reagerer med 

kvartsampullen ble ampullen plassert i en ovn med en gradient, hvor sølvoksidet hadde 

temperatur på omtrent 700 °C. Beregning av partialtrykk av oksygen inni ampullen ble 

gjort som beskrevet i kapitelet for teori og metoder. Det beregnede trykket som ble 

oppnådd i ampullen er listet i Tabell 8. 

3.2 Røntgenkarakterisering 

I dette arbeidet har all røntgenkarakteriseringen blitt gjort på et Siemens Bruker-AXS 

D5000 røntgen diffraktometer montert i θ − 2θ -konfigurasjon. Monokromatisk Cu −

Kα1 − stråling med λ = 1,540598 Å oppnås med en germanium primær monokromator 

for transmisjonsgeometri. Til generell faseidentifikasjon av LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt og 

strukturell analyse av LaNi1−xPtxO3  har instrumentet blitt brukt med flat plate 

transmisjon. Det blitt kjørt 1 syklus på et omtrent 1 time langt scan mellom 10-90 ° 2θ 

med 0,0386 ° 2θ i steglengde og 0,5 sekunder telletid per steg. For x = 0,10 og 0,25 ble 

det kjørt 15 slike sykluser som ble addert til ett diffraktogram. 

Diffraksjonseksperimenter gjort med synkrotronstråling har blitt gjort ved SNBL i 

Grenoble. For LaNi1−xRhxO3  ble målt på en 2D-detektor fra 1 - 55 2 θ  med en 

bølgelengde på 0,50506 Å. Dataen ble samlet opp ved en serie gjentatte opptak av 

bakgrunnsdata og deretter opptak av prøven. Dataen ble ombundet til å gi en stegstørrelse 

på 0,0135 2 θ  [75]. For LaNi1−xPtxO3  ( x = 0,05, 0,20, 0,30,0,40 ) ble det brukt en 

bølgelengde på 0,50467 Å, og ellers tilsvarende detaljer som over. For La2NiPtO6 ble 

målingene ble gjort med punktdetektor, bølgelengde på 0,50506 Å, stegstørrelse på 

0,005 ° 2θ og måleintervall var 1 – 55 ° 2θ. 

Strukturkarakterisering ble gjennomført med Rietveld-metoden i programvaren TOPAS 

[76]. Filer med strukturell informasjon om ulike faser (LaNiO3, NiO, La2O3, Rh2O3, 

Rh(s), Pt(s)) ble hentet fra Pearson Crystal Database [77]. Strukturinformasjonen om 

LaNi0,50Rh0,50O3 og La2NiPtO6 er hentet fra henholdsvis [11] og [17]. 
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Under in-situ XRD har det blitt brukt samme Siemens instrument som beskrevet. I disse 

eksperimentene har det blitt brukt 0,5 mm kapillær, og ikke flat plate. Oppvarming har 

blitt gjort med en varmepistol, med kalibreringsinformasjon i avsnitt 4.1.1. Før hvert scan 

har varmepistolen holdt stabil temperatur i minst 10 min for å sørge for homogen 

temperatur i kapillæret. 

3.3 Elektriske og magnetiske målinger 

Elektriske og magnetiske egenskaper har blitt målt på en Physical Property Measurement 

System (PPMS). DC-susceptibilitetsmålinger har blitt gjort ved målinger av ZFC og FC 

fra 4 til 300 K ved 2000 Oe, og hysterese fra −9T  til 9T  ved 4 K. AC 

susceptibilitetsmålinger har blitt målt med frekvenser på 17, 117, 1117, 4997, 9997 Hz og 

et magnetfelt på 10, 12 og 15 Oe, både med og uten et stabilt eksternt magnetisk felt på 

2000 Oe. 

Elektriske målinger er bitt gjort ved å måle resistivitet på firkantede pelleter, sintret på 

høyeste temperatur fra syntesen, med 4 elektroder som vist i Figur 32. Resistivitet ble 

målt som funksjon av temperatur fra 2 til 350 K. Feltavhengig resistivitet ble målt ved 

2,5 T som funksjon av temperatur. Som vist i Figur 32 kan oppsettet måle 2 pelleter 

samtidig om de er små nok.  
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Figur 32. Bilde av påmalte elektroder på pellets før måling av resistivitet. Elektrodene som 

er malt på består av sølv, mens ledningene som forbinder pelleten og prøveholderen består 

av gull. 
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4. Apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD 

I dette arbeidet ble det designet og bygget et gass-system for kontrollert blanding og 

tilførsel av gasser til in-situ XRD og katalytiske eksperimenter. Et massespektrometer 

(MS) er integrert i apparaturen for gassanalyse. Gass-systemet er per i dag optimalisert 

for studier av katalysatorer for dekomponering av lystgass. Et flytskjema av apparaturen, 

tegnet med programvaren Visio Professional
15

, er vist i Figur 33, og tilhørende 

komponentliste er gitt i Tabell 28 i Appendiks C. Oppsettet gir muligheten til å 

kontrollere atmosfæren i systemet slik at katalytiske tester kan gjennomføres med 

industrielt relevante betingelser
16

. De katalytiske testene går ut på å studere konvertering 

av N2O til N2 og O2 som funksjon av tid og temperatur. Samtidig som katalytiske tester 

gjennomføres kan katalysatormaterialet undersøkes med XRD for å oppdage eventuelle 

strukturelle endringer. Konvertering av lystgass bestemmes fra MS målinger. For å 

simulere industrielle betingelser vil prøven, som er pakket i et kvartskapillar, kunne 

varmes til opptil 600 
o
C. Et bilde av hele oppsettet er vist i Figur 35. 

                                                 
15 Visio Professional er et tegneprogram for flytdiagrammer, levert av Microsoft 

16 Industrielt relevante betingelser er som beskrevet for ammoniakkoksidasjonsprosessen i avsnitt 1.2 fra 

innledningen 
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Mengden gass som sendes inn i systemet kontrolleres av masseflytkontrollere (MFC = 

mass flow controllers)(1-4). MFCene er av type Brooks GF40
17

 og styres med et enkelt 

program skrevet i LabVIEW
18

. MFCene kalibreres etter type og mengde gass sendt per 

tidsenhet. MFC 1 er kalibrert for 2 % N2O og 2 % He i Ar, MFC 2 er kalibrert for Ar, 

MFC 3 er kalibrert for O2 og MFC 4 er kalibrert for Ar. Alle MFCene er kalibrert for å 

levere 1-10 ml gass per minutt. Grunnen til at disse valgene ble tatt er følgende: 

2 % N2O og 2 % He fortynnet i Ar (MFC 1) (Angis som N2O gass i teksten under) 

- Gassblanding for testing av katalytisk dekomponering av N2O. 2 % N2O ble valgt for 

å få et sterkt signal fra MSen, når det er N2O til stede. Dette er noe høyere enn den 

industrielle mengden (800-2000 ppm), men om ønskelig kan gassblandingen 

fortynnes ytterligere før reaktoren.  

Argon ble valgt som bæregass fordi det er inert, og luft består av 79 % N2. Det gjør at 

signalet av N2 i MSen gir en god indikasjon på lekkasjenivået i systemet. I tillegg er 

den ønskede reaksjonen dekomponering av N2O til N2 og O2. Bruk av Ar som 

bæregass muliggjør også deteksjon av dekomponering av N2O ved tilstedeværelse av 

N2.  

- 2 % He brukes som en referansegass, altså til å fastslå hvor store mengder gass som 

går gjennom kapillæret og når frem til MSen. Helium er inert og vil ikke reagere med 

katalysatoren, og kan brukes som standard for å beregne mengde dekomponert N2O. 

Ar (MFC 2) 

- Gass som skal brukes til å skylle systemet for andre tilstedeværende gasser før bruk. 

- Kan brukes til å fortynne konsentrasjonen av N2O under katalytiske tester for å se om 

det påvirker dekomponeringen. Denne kreves også under kalibrering av gassmengder 

N2O og He i MSen. 

O2 (MFC 3) 

- Under industrielle betingelser for katalytisk dekomponering av N2O eksisterer det en 

mengde med andre gasser, blant annet O2.  

- Siden O2 er et produkt i dekomponeringen av N2O kan dens tilstedeværelse påvirke 

dekomponeringsevnen, derfor er den med i systemet for testing. 

                                                 
17 Brooks Instrument, se nettside www.brooksinstrument.com 

18 LabVIEW er levert av National Instruments, se nettside www.ni.com/labview 
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Ar (MFC 4) 

- Dette er en ekstra MFC implementert for ulike praktiske behov. Den er derfor 

kalibrert for Ar ettersom det er den gassen som brukes som bæregass i systemet.  

- Den kan brukes som fortynningsgass for å sikre tilstrekkelig stor gasstilførsel til 

MSen. Det går en gasslinje fra denne MFCen til systemet etter kapillæret, før en 

gassmikser (Y), se Figur 33 linje d. 

- Den kan brukes til å sende en inert referansegass gjennom systemet som kan hjelpe til 

med å kvantisere mengden av de ulike gasser i MSen. Dersom det skjer en 

dekomponering av N2O er det viktig å kunne skalere den for ulike betingelser og 

katalysatorer. Dette behovet er allerede dekket av helium blandet inn med N2O i Ar, 

men det gjør riggen mer anvendbar for fremtidige eksperimenter. 

- Den kan også brukes til å sende andre gasser som er relevante for å simulere 

industrielle betingelser for dekomponering av N2O, som f.eks. NO, se innledning 

avsnitt 1.2 

Etter MFC 4 går det en linje (d) med Ar til etter kapillæret (ved enveisventil 14) som 

brukes som fortynningsgass før MS. 

Videre blandes gassene fra MFCene 2-4 ved punktet a, se Figur 33. Deretter går 

gasstrømmen gjennom en stålsylinder (40) som fungerer som en vannmetningsenhet
19

. 

N2O blandes først inn i gasstrømmen etter vannmetningsenheten, da N2O er svært løselig 

i vann. Det brukes alltid enveisventiler (5-15) og stengekraner (16-37) på de ulike 

gasslinjene før flere linjer møtes, for å hindre at noe gass kan strømme tilbake ned en 

linje grunnet trykkforskjeller. Vannmetningsenheten (40) har en enkel konstruksjon, som 

vist i Figur 34.  

                                                 
19 Vannmetningsenheten har ikke blitt brukt i de katalytiske testene i dette arbeidet 
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Figur 34. Illustrasjon av vannmetningsenheten. Gass ledes ut i beholderen nære bunnen, 

hvor det er vann. Når gassen stiger gjennom vannet mettes den med fuktighet, som blir med 

gassen ut av sylinderen. Ventilen på toppen av sylinderen brukes for å fylle og tømme 

sylinderen for vann ved bruk av en lang tynn sprøytespiss. 

Vannmetningsenheten er en 150 ml stålsylinder som fylles med vann, hvor gasstrømmen 

ledes inn nære bunnen av sylinderen og forlater den ved toppen. Da mettes gasstrømmen 

med fuktighet. Hvor mye vanndamp som følger med gasstrømmen bestemmes ut fra 

relativ fuktighet som funksjon av temperatur. Avhengig av temperaturen til sylinderen, 

og vannet inni, vil gassen inneholde en viss prosentandel vanndamp. Målinger med MS 

kan avgjøre mer nøyaktig hvor mye vanndamp som er i gasstrømmen, en mengde som 

kan varieres ved å varme vannmetningsenheten slik at vanndamptrykket øker.  

Dette arbeidet ikke har gjennomført katalytiske tester med aktiv bruk av 

vannmetningsenheten, kun forberedt utstyr for det. Derfor er det ikke oppgitt tabeller for 

relativ fuktighet og damptrykk som funksjon av temperatur. 

Det er montert en forbikobling (by-pass) rundt vannmetningsenheten slik at en kan gjøre 

eksperimenter uten vann også (se linje e i Figur 33). Bruk av forbikoblingslinjen er 
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spesielt viktig for kalibrering av gassmengder i MS og for økt enkelthet i å oppdage 

lekkasjer. 

Når systemet er operativt med vann må alle gasslinjer og komponenter etter 

vannmetningsenheten være koblet opp med varme, for å hindre at vann kondenserer inni 

systemet. Om det skjer kan det forekomme trykkforandringer som gjør at gassen går 

gjennom kapillæret i form av pulseringer med høy hastighet. Dette kan påvirke 

stabiliteten av de eksperimentelle målingene og dermed kvaliteten av analyseresultatene. 

Etter vannmetningsenheten (40) kommer N2O inn i gasstrømmen, fra linjen (c). Deretter 

går gasstrømmen gjennom en gassmikser (38) for å sørge for en homogen gassblanding. 

Videre går gassen gjennom kapillæret hvor den katalytiske reaksjonen forekommer (41). 

Det er også montert en forbikobling rundt kapillæret (f) slik at gassen kan måles med MS 

før eksperimentet starter. Denne forbikoblingen er spesielt nyttig for å gjennomføre 

kalibreringer av MS-signaler, ettersom det kan forekomme lekkasjer og trykkforandringer 

rundt kapillæret. Ved bytting mellom forbikobling og kapillær skal MSen i en ideell 

situasjon ikke måle noen endring. 

Både før og etter kapillæret er det montert på trykkmåler. Disse indikerer hvordan gassen 

oppfører seg gjennom kapillæret, om det er trykkoppbygning før kapillæret og eventuelt 

et trykkfall gjennom kapillæret. Denne informasjon er nyttig for å vite om det er 

sannsynlig med eventuelle lekkasjer rundt kapillæret, og hvordan dette varierer som 

funksjon av temperatur. 

Gasslinjene som går til og fra kapillæret er 1/16" teflonrør, mens resten av systemet er 

1/8" stålrør. Etter kapillæret kommer linjen med fortynningsgass (d) inn på hovedlinjen i 

systemet, like etter en enveisventil på begge linjer (13, 14). Like etter går gassen gjennom 

en ny gassmikser (39) for å sørge for en homogen blanding mellom gassen fra kapillæret 

og fortynningsgassen før MSen. 

Like etter kapillæret er det montert på en ekstra linje som forlater systemet, blokkert med 

en enveisventil (12) og stengekran (34). Her er det meningen at man kan koble på et 
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håndholdt flowmeter
20

 (42), blokkere gassinnsendingen til systemet, og måle hvor mye 

gass som faktisk går gjennom kapillæret. Dette kan være aktuelt før start av et 

eksperiment for å sjekke at kapillæret er i god stand, og at oppsettet ikke lekker. Om 

målingene fra det håndholdte flowmeteret avviker betydelig fra hvor mye gass MFCene 

doserer indikerer det en lekkasje, som trolig er forbundet med kapillæret. Om det måles 

en tilstrekkelig mengde gass her (42), men MSen ikke måler det, kan det være for stort 

trykk fra fortynningsgassen til MSen i forhold til kapillæret. Det hindrer gassen i å 

komme inn igjen i systemet etter kapillæret.  

Mot slutten av systemet deles gasstrømmen i to retninger (g), den ene går til en MS (44), 

mens den andre går til en tilbaketrykkregulator (TTR) (43). Funksjonen til TTRen er å 

sørge for at trykket i systemet er konstant, slik at MSen måler et konsekvent signal. 

Derfor har TTRen montert på et digitalt manometer. TTRen slipper jevnlig ut litt gass fra 

systemet slik at trykket ikke bygges opp, men forblir konstant. Dette er en viktig 

komponent for å holde luftforurensninger ute av systemet. Om MSen måler et høyt nivå 

av N2 og O2, som er hovedbestanddelene i luft, indikerer det en lekkasje. Ved å 

opprettholde et tilstrekkelig høyt trykk, ved bruk av en TTR, synker betydeligheten av 

små lekkasjer. Typisk overtrykk vil være 0,2 bar (1,2 bar absolutt). Trykkmåleren etter 

kapillæret sammenlignet med TTR vil indikere om gassen kommer inn igjen i systemet 

etter kapillæret, og om fortynningsgassen virker som en hindring eller ikke. 

Til slutt kobles eksosen fra MSen og gassen sluppet ut fra TTRen sammen. De ledes til et 

gassrenseanlegg og deretter ut i ventilasjonsanlegget. Meningen med gassrenseanlegget 

er å uskadeliggjøre gassen, og for N2O gjøres det ved å lede gasstrømmen gjennom vann, 

hvor N2O løses/absorberes. 

                                                 
20 Flowmeter er egentlig et engelsk uttrykk, men bruker her i mangel på bedre alternativer. Et flowmeter er 

en gjenstand som måler gass-strømning som funksjon av tid [ml/min] 
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Figur 35. Bilde av riggen. PCen styrer MFCene, til høyre står det håndholdte flowmeteret, 

stålsylinderen midt på panelet er vannmetningsenheten og øverst til venstre er 

tilbaketrykkregulatoren. På panelet til vestre er trykkmålere for avlesning av trykk før 

kapillæret (høyre) og etter kapillæret (venstre). 
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For å hindre utslipp av N2O i laboratoriet etter avsluttet eksperiment er det montert en 

T-kobling rett etter regulatoren på gassflasken, med en stengekran (26) på det ene 

utskuddet. Det andre utskuddet går til riggen slik at når stengekranen (26) er stengt går 

gassen som vanlig til MFC (4). Etter denne stengekranen går gassledningen (h) til 

eksosledningen (i) på riggen. Ved å åpne stengekranen (26) er det da mulig å tømme 

regulatoren og gassledningen for N2O på en kontrollert måte. Tilsvarende koblinger er 

montert på flaskene med argon (16, 22) og oksygen (20), men disse leder ikke gass til 

eksosanlegget. 

Systemet inneholder en viktig komponent til, nemlig en varmepistol. Denne er ikke med i 

flytskjema, men er posisjonert sammen med kapillæret (41). Varmepistolen blåser varm 

luft på kapillæret slik at prøven inni kapillæret varmes opp. Kalibrering av temperatur 

inni kapillæret er beskrevet avsnitt 4.2.2. 

En komponent som ikke er tegnet inn i systemet er diffraktometeret hvor en kan gjøre 

in-situ XRD. Denne er beskrevet i kapittelet om teori og metoder i avsnittet under 

røntgendiffraksjon. 

4.1.1 Kalibrering av varmepistol 

Til oppvarming av kapillær til katalytiske tester og in-situ XRD ble det brukt en 

varmepistol. Varmepistolen blåser luft varmet opp av varmetråder mot kapillæret, og 

måler temperaturen med et termoelement. Den går opp til 600 °C. Varmepistolen ble styrt 

av en Eurotherm 2408 regulator med 16 segmenter tilgjengelig, altså kan den 

programmeres til å være innom og ligge stabilt på 7-8 forskjellige temperaturer gjennom 

en syklus. Temperaturen til prøven inni kapillæret ble kalibrert ved å måle termisk 

ekspansjon av sølv. XRD-data ble målt ved en serie temperaturer, og deretter ble 

celleparametere for sølv sammenlignet med litterturen [78]. Funksjonen brukt til å 

sammenligne med er vist i ligning (52) 

 
T = 20,06939 + 0,05216ϵ − 4,63693 ∗ 10−7ϵ2 + 1,07258 ∗ 10−12ϵ3 

(52) 

Hvor ϵ er definert som 
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ϵ =
a − a20

a20
 (53) 

Hvor a  er celleparameteren til sølv ved den aktuelle temperaturen, mens a20  er 

celleparameteren til sølv ved 20 °C. 

Ettersom sølv har svært god termisk ledningsevne oppnås ulike kalibreringstemperaturer 

avhengig om sølvet er fortynnet med kvarts eller ikke. Ettersom katalytiske tester ble 

gjennomført fortynnet med 5/6 amorf kvarts ble temperaturkalibreringen også gjort med 

sølv fortynnet i 5/6 kvarts. Det lønner seg også å ha utgangen av varmepistolen så nære 

kapillæret som mulig for å hindre at kapillæret befinner seg i utkanten av varmesonen til 

varmepistolen. I Figur 36 vises et plot av temperaturkalibreringen til rent sølv og sølv 

fortynnet i kvarts. 

 

Figur 36. Plot av temperaturmålinger for kalibreringen av varmepistolen. De rette linjene i 

plotet er lineærtilpasningene som er bakgrunnen for kalibreringen brukt i dette arbeidet. 
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Funksjonen fra lineærtilpasningen for 1/6 sølv og 5/6 kvarts i Figur 36 er vist i ligning 

(54) 

 
T(reell) = −15,37 + 1,08 × T(PID) 

(54) 

Hvor T(reell)  er temperaturen prøven opplever, mens T(PID)  er temperaturen 

regulatoren viser. Dette er kalibreringen brukt i dette arbeidet. Denne funksjon er derimot 

kun gyldig over romtemperatur. Det tolkes som at når temperaturen til varmepistolen er 

omtrent 35 °C eller mindre klarer den ikke påvirke temperaturen til sølvet inni kapillæret. 

4.2 Bygging av gassblandingssystemet 

Under konstruksjon av anlegget for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD har det 

blitt møtt noen utfordringer. I de første målingene ble det målt svært lav 

gassgjennomstrømning gjennom kapillæret. Derfor ble det montert ett utspring fra riggen 

etter kapillæret for å kunne måle gassgjennomstrømning før eksperimentet startet. Her ble 

det brukt et håndholdt flowmeter for å måle gass-strømningen (se nr. 42 i Figur 33). Ved 

pakking av mindre prøve i kapillæret ble det lettere å oppnå ønsket 

gassgjennomstrømning gjennom kapillæret. 

Ved økende temperatur ble det erfart at trykket foran kapillæret økte med økende 

temperatur. Derfor ble det satt opp trykkmålere før og etter kapillæret for å se om det 

forekommer et trykkfall over katalysatoren. Som vist i Figur 37 er dette tilfellet. Trykket 

etter kapillæret var stort sett konstant i alle målinger, omtrent 0,4 bar overtrykk, 

uavhengig av temperatur. Trykket før kapillæret varierte derimot mellom omtrent 2 bar 

overtrykk ved romtemperatur og 6 bar ved 600 °C. Trykket som ble bygget opp foran 

kapillæret gjaldt for hele gass-systemet før kapillæret, altså helt tilbake til MFCen for 

N2O. Derfor ble det operert med 7 bar inngangstrykk fra gassflasken foran MFCen for 

N2O.  Det store trykket før kapillæret er trolig årsaken til senkningen i 

gassgjennomstrømning gjennom kapillæret ved høye temperatur. Det kan føre til små 

lekkasjer som øker med temperatur, som kan finne sted hvor som helst mellom MFCen 

for N2O og kapillæret. Når temperaturen synker igjen går trykket foran kapillæret ned til 

de samme verdiene som ved romtemperatur før et eksperiment.  
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Det var tidligere trodd at trykket generert fra fortynningsgassen til MSen hindret gass i å 

komme fra kapillæret og inn igjen i systemet. Men når trykket etter kapillæret er 0,4 bar 

overtrykk, og trykket for TTRen er omtrent 0,2 bar overtrykk, burde det ikke være noen 

hindring for å gassen å gå fra kapillæret og inn igjen i gassblandingssystemet.  

 

Figur 37. Bilde av trykkmålerne på riggen. Trykkmåleren etter kapillæret (venstre) viser 

omtrent 0,4 bar overtrykk, trykkmåleren før kapillæret (midten) viser omtrent 6 bar 

overtrykk, og tilbaketrykkregulatoren (TTR) måler 1,209 bar absolutt trykk (0,196 bar 

overtrykk). 

4.2.1 Om de katalytiske testene som ble gjennomført 

Katalytiske tester ble gjennomført for alle de syntetiserte sammensetningene i systemene 

LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt, som var i strukturell enfase. Prøvene som ble testet ble pakket 

i et 0,5 mm kapillær ved følgende trinn 

- Lokalisering av 2 passende feruller
21

 som kan strammes rundt kapillæret for å 

gjøre det gasstett. Passende avstand mellom ferullene er ca 3 cm. 

- Pakking av kvartsull nederst i kapillæret, som prøven skal ligge oppå, tilsvarende 

som i en fixed-bed-reaktor
22

 

                                                 
21 Ferullene som ble brukt var av ytre dimensjon til å passe 1/16" swagelok-kobling. Materialtypen var 

Vespel, og ferullene ble levert av teknolab. 
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- Fylling av prøve. Til alle tester ble prøven fortynnet med 5/6 kvarts (i vekt). Det 

var ønskelig med en mengde prøve som fylte omtrent 6 mm i kapillæret 

- Pakking av kvartstull over prøven. Det er for å letter kunne frakte kapillæret uten 

at prøven flytter på seg i kapillæret. 

- Klipping av endene på kapillæret slik at kapillæret kan monteres med 

gasskoblinger og slik at gassen kan gå gjennom. 

Figur 38 viser hvordan et kapillær ser ut under pakking og når det er klart til montering i 

gass-systemet. Figur 39 viser hvordan kapillæret er montert i systemet under katalytiske 

tester og in-situ XRD.  

Alle de katalytiske testene ble gjennomført med 3 ml/min N2O-gassblanding gjennom 

kapillæret og 10 ml/min Ar til fortynning før MS. Alle eksperimentene hadde ca 3 timer 

stabilisering med flow gjennom kapillæret ved romtemperatur før de katalytiske testene 

startet. For å enkelt kunne gjennomføre katalytiske tester over lengre tid ble det laget et 

program på regulatoren til varmepistolen. Det gikk opp 100 °C av gangen til 600 °C, for 

deretter å gå ned til romtemperatur med en hastighet på 1 °C/min. Segmentene var som 

følgende 

1. Oppvarming til 100 °C på 10 min 

2. Isoterm holdetid på 100 °C i 50 min 

3. Oppvarming til 200 °C på 10 min 

4. Isoterm holdetid på 200 °C i 50 min 

5. … 

6. Oppvarming til 600 °C på 10 min 

7. Isoterm holdetid på 600 °C i 50 min 

8. Nedkjøling til romtemperatur med hastighet på 1 °C/min 

I den perioden hvor varmepistolen kjørte dette programmet samlet MS data fra 

gassblandingen etter kapillæret. Det resulterende datasettet fra MSen var en tekstfil med 

MS-signal for de ulike gassene tatt opp ved et spesifikt tidspunkt. Det var ca 1 datapunkt 

per sekund for hver gass. Ved å se på klokkeslettet da programmet til varmepistolen ble 

startet kan en regne ut når programmet var ved de ulike temperaturene. Dette ble deretter 

                                                                                                                                                 
22 Fixed-bed-reaktor er en reaktor hvor katalysatoren hviler på en slags seng og gassen beveger seg 

gjennom sengen med katalysator. Les mer her [27] 
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lagt inn i datafilen fra MSen for å korrelere signalet fra de ulike tidspunktene til en 

temperatur.  

 

Figur 38. Bilder av et kapillær klart til katalytiske tester. Til venstre vises ferullene som 

kobles på kapillæret for å gjøre det gasstett, mens til høyre er mutterne på (med ferullene 

inni) slik at kapillæret er klart til innsetting i systemet. Mutterne (til høyre) skrus på 

mannlige swagelok-koblinger som presser ferullen rundt kapillæret.  

 

Figur 39. Bilde av oppsett for in-situ XRD og katalytiske tester. Til venstre vises et nærbilde 

av et kapillær, som inneholder prøven, med en varmepistol under. De lyseblå ledningene 

frakter gass til og fra kapillæret. Til høyre vises et oversiktsbilde med røntgenkilden 

(venstre), prøven med varmepistol under (midten) og røntgendetektor (høyre). 

Som vist i Figur 39 har kapillæret liten mulighet til å bevege på seg. Datakvaliteten fra 

in-situ XRD ble derimot ikke betydelig redusert av å ha et spillestående kapillæret. 

Derfor ble alle eksperimenter gjort med et stillestående kapillær. 
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4.2.2 Kalibrering av massespektrometer og beregning av konvertering 

av N2O 

I dette arbeidet ble MS brukt til å studere konvertering av N2O som funksjon av 

temperatur. Reaktanten i alle forsøkene var en gassblanding fra Aga inneholdende 2 mol. 

% N2O, 2 mol. % He og 96 mol. % Ar. Helium var tilsatt som intern referanse, da den 

ikke inngår i den aktuelle reaksjonen, samt at massen til He er unik relativ til de andre 

gasskomponentene (N2O, N2, O2, Ar) i systemet. I de katalytiske testene ble det alltid 

sendt en total gassmengde på 3 ml/gass per minutt gjennom kapillæret (reaktoren). For å 

kunne variere konsentrasjonen av N2O i fødegassen ble den ferdigblandede gassen fra 

Aga fortynnet ytterlige med Ar. Samtidig ble det opprettholdt en total gassmengde på 3 

ml/min. I tillegg, av tekniske årsaker, fortynnes gassen som kommer fra reaktoren med 

ytterligere 10 ml Ar/min før MS analyse. Alle gassene ble dosert via MFCer som indikert 

i Figur 33. I tabell 1 er mengdeforholdet mellom gassblandingen fra Aga og ekstra Ar 

sendt gjennom kapillær angitt sammen med Ar fortynning etter reaktoren.  

Tabell 9. Liste med gassmengder brukt under kalibrering av MS.  

MFC (N2O/He) [ml/min] MFC (Ar) [ml/min] 

MFC (Ar fortynning) 

[ml/min] 

3 0 10 

2 1 10 

1 2 10 

0 3 10 

I alle kalibreringer og forsøk ble det forsøkt holdt ett konstant overtrykk på 0,2 bar. 

Årsaken til dette er at variabelt gasstrykk vil gi variabelt antall molekyler i et gitt 

gassvolum, som igjen vil påvirke MS-analysene. Signalene fra MS-instrumentet oppgis i 

enhet Ampere [A], og stabiliseringstiden for hver måling under kalibrering var omtrent 3 

timer. 
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Under katalytisk testing blir gassen sendt gjennom et kapillær, mens under kalibrering 

sendes gassen by-pass kapillæret (se linje f Figur 33), og by-pass bubbleren (se linje e 

Figur 33). I kalibreringer og beregninger er det to faktorer som må evalueres. Disse er at 

MS signalet drifter med tid. I tillegg har vi en uønsket effekt i at den reelle gasstrømmen 

gjennom kapillæret avtar under oppvarming grunnet trykkoppbygging. I det følgende vil 

disse to faktorene beskrives relativt til kalibreringer og beregninger. 

I kalibreringene tar vi hensyn til at MS-signalet totalt sett drifter. Relativt til hverandre er 

endringen i hvert enkelt signal (masse) fra MSen mindre. Ettersom signalet fra Ar burde 

variere lite over tid ble driftkorreksjonen i kalibreringene gjennomført relativt til 

Ar-signalet.  

Under kalibrering måles et MS-signal for hver av gassene Ar, N2O og He ved tiden t1, 

for alle de fire datapunktene listet i Tabell 9. Fra ett av disse datapunktene velges et Ar-

signal fra MSen. Vi sier at dette ble oppnådd ved tiden t2 . Signalet for en gass ble 

korrigert ved å justere for Ar-signalet målt ved tiden t1 mot Ar-signalet ved tiden t2 . 

Dette er vist i ligning (55). 

 

Korrigert signalN2O/He(t2) =
SignalN2O/He(t1)

SignalAr(t1)
× SignalAr(t2) 

(55) 

Dette gjøres både for N2O og He. På denne måten blir alle datapunktene gjeldende for 

tiden t2. Deretter ble N2O- og He-signalene plotet mot volum N2O sendt per min. Dette 

tilsvarer de fire datapunktene fra Tabell 9. Fra disse datapunktene ble gjort en 

lineærregresjon y = a + bx , hvor den resulterende funksjonen utgjør den endelige 

kalibreringen. Her er y MS-signal for en spesifikk masse og x er ml/min N2O/He. Tabell 

10 viser to funksjoner fra slike kalibreringer.  

 



 

97 

Tabell 10. Kalibreringer for 𝐍𝟐𝐎 og 𝐇𝐞-signal i MS relativ mot et Ar-signal. Funksjonen til 

venstre brukes for å regne om et signal til et volum. I ligningen er y MS-signalet og x 

volumet av gassen (𝐍𝟐𝐎/𝐇𝐞). 

Funksjon for gassmengde 𝐇𝐞/𝐍𝟐𝐎 Tilhørende Ar-signal 

y = 2,186x × 10−10 − 3,151 ∗ 10−12 He 1,20 × 10−7 

y = 4,037x × 10−10 − 1,908 ∗ 10−12 N2O 1,20 × 10−7 

y = 1,95x2 × 10−11 + 1,09x × 10−10 + 2,04 × 10−12 He* 2,05 × 10−7 

y = 4,10x × 10−10 − 3,43 × 10−11 N2O 2,05 × 10−7 

*Når Ar-signalet var høyt ble det brukt et andre ordens polynom for kalibreringen av 

He-signal. Dette var for å få en bedre tilpasning til datapunktene i kalibreringen. 

En kalibrering er kun gyldig under betingelser som samsvarer med de som ble brukt 

under kalibreringen. I praksis for MS målingene ble det erfart at ny kalibrering måtte 

gjøres rutinemessig med noen dager mellomrom. 

I beregning av N2O-konvertering må vi ta hensyn til både at MS-signalene drifter, samt at 

reell gassmengde sendt gjennom kapillæret kan variere grunnet trykkforandringer og 

lekkasjer. Under katalytiske tester ble konvertering av N2O  studert som funksjon av 

temperatur. Siden Ar er hovedkomponent i gassblandingen (> 99 %) burde MS-signalet 

for Ar være tilnærmet upåvirket av en eventuell konvertering av N2O. Det ble raskt erfart 

at under oppvarming av kapillaret økte trykket, slik at gassgjennomstrømningen gjennom 

kapillæret ble betydelig redusert. Når dette skjer forventes det at MS-signalene påvirkes, 

men at forholdet mellom signalene for de ulike massene er tilnærmet uberørt. Derfor ble 

signalene justert tilsvarende som under kalibreringen, se ligning (56). 

 

Korrigert signalN2O/He(tkalib) =
SignalN2O/He(texp)

SignalAr(texp)
× SignalAr(tkalib) 

(56) 
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Her har det blitt målet et eksperimentelt signal av N2O/He og Ar ved tiden texp, som 

korrigeres mot kalibreringssignalet ved tiden tkalib. Deretter sammenlignes det korrigert 

N2O- og He-signalet fra et eksperiment med en kalibrering. Da oppnås det et volum 

[ml/min] av N2O (VN2O
T ) og He (VHe

T ) som har passert gjennom kapillæret ved et gitt 

tidspunkt (texp).  

Deretter kan eventuell konvertering av N2O regnes ut. Både N2O og He går gjennom 

kapillæret, men He inngår ikke i reaksjonen (inert). Derfor brukes He som en standard for 

å beregne konvertering av N2O . Dette gjøres først ved å regne ut hvor stort volum 

[ml/min] av N2O som ville gått gjennom kapillæret om det var null konvertering av N2O, 

basert på He-signalet. Det antas at dette er tilfellet ved romtemperatur (20 °C), og gjøres 

som vist i ligning (57). 

 VN2O (null konvertering)
T = VHe

T + (VN2O
20 − VHe

20) (57) 

hvor VN2O
20  og VHe

20 er volumet av henholdsvis N2O og He som går gjennom kapillæret ved 

romtemperatur (20 °C) per tid [ml/min]. VHe
T  er volumet av He som går gjennom 

kapillæret ved en temperatur T, høyere enn romtemperatur, per tid [ml/min]. Ligning (57) 

uttrykker at volumet av N2O som burde passert gjennom kapillæret er He-volumet pluss 

forskjellen mellom volumet av N2O og He ved romtemperatur. Det antas i denne metoden 

at forskjellen mellom N2O- og He-signal ikke varierer med tid eller temperaturendringer 

gjennom et eksperiment, når det er null konvertering av N2O. 

Videre kan konvertering av N2O regnes ut. Det gjøres ved å se på forholdet mellom hvor 

mye N2O  som ikke passerer gjennom kapillæret, mot hvor mye som burde passert 

gjennom kapillæret. 

 
Konvertering =

VN2O (null konvertering)
T − VN2O

T

VN2O (null konvertering)
T

 (58) 

Hvor VN2O
T  er volumet av N2O  som går gjennom kapillæret per tid [ml/min], ved en 

temperatur T høyere enn romtemperatur.  
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For å få så liten forskjell som mulig mellom eksperimentene ble det forsøkt å gjøre 

prøveprepareringen lik for alle testene. Dette innebar at alle sammensetninger ble 

fortynnet; 1/6 prøve og 5/6 kvarts. I tillegg ble det forsøkt å holde mengde prøve i hvert 

kapillær likt. Denne mengden var 6 mm prøve i hvert kapillær med 0,5 mm diameter.  

Som nevnt i kapitelet for teori og metoder forekommer det fragmentering av gasspesies i 

en MS. Dette gjør at under MS-eksperimenter kan det vises et signal som ikke kommer 

fra det ønskede atomet/molekylet. I dette arbeidet har ikke det vært et stort problem 

ettersom det måles på få ulike gasspesies. Tabell 11 viser en oversikt over massene til de 

ulike gassene brukt i dette arbeidet, og hvor stort det tilhørende signalet er. Tabellen 

oppgir hvor stort et signal er i % av signalet for den vanligste massen. Derfor har den 

vanligste massen 100 %.  

Tabell 11. Oversikt over hvilke masser som observeres og hvor stor prosent av en gass som 

fører til det signalet. Verdiene er hentet fra Pfeiffer Vacuum [79] 

 

Observert 

masse [u] 

% 

styrke 

Observert 

masse [u] 

% 

styrke 

Observert 

masse [u] 

% 

styrke 

Observert 

masse [u] 

% 

styrke 

N2O 44 100 30 31 14 13 28 11 

He 4 100       

Ar 40 100 20 20 36 0,3 38 0,1 

N2 28 100 14 7 29 1   

O2 32 100 16 11 34 0,4 33 0,1 

NO 30 100 14 8 15 2 31 0,4 
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5. Resultater 

Dette kapitelet inneholder alle resultatene i dette arbeidet. Det innebærer syntese og 

strukturkarakterisering av systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt. I tillegg er måling av 

magnetiske egenskaper for systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt og resistivitetsmålinger 

av LaNi1−xRhxO3  rapportert. Disse skal forsøke å belyse de elektroniske tilstandene 

egenskapene vi finner i disse systemene. Til slutt er resultater fra katalytiske tester gitt for 

konvertering av N2O  med bruk av LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  som katalysator i 

temperaturintervallet 20 − 600 ℃. 

5.1 Syntese 

To syntesemetoder ble brukt i dette arbeidet, kerammetoden og sitratmetoden, se 

metodebeskrivelse i kapitelet for teori og metoder og detaljer om syntesene i 

eksperimentelt. De har hver sine fordeler, og begge ble testet for synteser i systemet 

LaNi1−xRhxO3. Kun sitratmetoden ble anvendt for syntese av LaNi1−xPtxO3 

5.1.1 Kerammetoden 

Kerammetoden ble testet som syntesemetode for fastoppløselighetsfasesystemet 

LaNi1−xRhxO3 . Sammensetningene x = 0,1,  0,25  og 0,5  ble forsøkt syntetisert, med 

ulike resultater. Sammensetningene x = 0,1 og x = 0,25 ble varmebehandlet ved 

temperaturer opp mot 1400 
o
C og 1 atm O2, men selv etter flere ulike varianter av 

varmebehandling inneholdt prøvene betydelige tegn til forurensninger. Både NiO og 

noen reduserte perovskittlignende faser, som La2NiO4, La3Ni2O7 og La4Ni3O10 , var 

trolig til stede i prøvene. Den høye temperaturen virker reduserende, og derfor dannes 

faser som inneholder nikkel i oksidasjonstrinn +II.  

For x = 0,5 fungerte kerammetoden bedre når varmebehandling ble gjort ved 

temperaturer opp til 1250 °C i en ren O2 -atmosfære, men også den inneholdt 

forurensinger av NiO. Frykt for dannelse av reduserte perovskittlignende faser gjorde at 

varmebehandlingen ikke ble gjort ved høyere temperatur 1250 °C. Røntgendiffraktogram 
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av sammensetningene LaNi0,90Rh0,10O3  og LaNi0,75Rh0,25O3  syntetisert med 

kerammetoden er vist Figur 40. Tilsvarende er vist for LaNi0,50Rh0,50O3 i Figur 41. 

 

Figur 40. Røntgendiffraktogram tatt med et hjemmeinstrument av sammensetningene 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟎𝐎𝟑  og 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟓𝐑𝐡𝟎,𝟐𝟓𝐎𝟑  syntetisert med kerammetoden. Tallene indikerer 

ulike faser og betyr følgende: 1 = ortorombisk perovskitt, 2 = rombohedral perovskitt, 3 = 

rhodium metall, 4 = nikkeloksid (NiO) 

 

Figur 41. Røntgendiffraktogram tatt med synkrotronstråling av sammensetning 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 syntetisert med kerammetoden. Tallene indikerer ulike faser og betyr 

følgende: 1 = ortorombisk perovskitt, 2 = nikkeloksid (NiO) 
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5.1.2 Sitratmetoden - LaNi1-xMxO3, M = Rh, Pt 

Syntesebetingelsene rundt sitratmetoden ble optimert for dannelse av faserene prøver i 

systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt . Dette inkluderer laging av standardløsninger, 

varmebehandlingstemperaturer og atmosfære under varmebehandling. 

5.1.2.1 Standardløsninger (trinn 1) - LaNi1-xMxO3, M = Rh, Pt 

I dette arbeidet ble det brukt nitratsalter som deretter løses i vann for å lage 

standardløsninger. Det ble forsøkt å bruke rhodium metall, men det løste seg ikke opp i 

hverken salpetersyre, svovelsyre eller kongevann. Derfor ble det brukt rhodiumnitrat til å 

lage standardløsning med rhodium. Platina metall er derimot løselig i kongevann og ble 

brukt til syntese. Ettersom formelvekten til platina ikke varierer over tid var det ikke 

nødvendig å lage en standardløsning.  

Sjekk av løsningskonsentrasjon for nitratløsninger er enkelt ved de fleste anledninger, og 

ble gjort som beskrevet i eksperimentelt. Det viste seg at løsningskonsentrasjonen til 

nitratløsninger med rhodium varierte avhengig av hvor lang varmebehandling som ble 

brukt. Digelene brukt under bestemmelse av løsningskonsentrasjon ble lettere over lengre 

varmebehandlinger. Dette kan komme av at noe rhodium fordampet i form av det flyktige 

oksidet RhO2, slik som skjer under ammoniakkoksidasjon [80]. Produktet fra 

dekomponering og oksidasjon av rhodiumnitrat er Rh2O3, men det kan være at Rh2O3 er 

i likevekt med et partialtrykk av RhO2 (g) . Dette indikerer at standardavviket på 

formelvekten til rhodiumnitratløsningen er større enn det indikert fra selve 

formelvektsjekken, men dette avviket lar seg ikke kvantisere. Tabell med verdier av 

løsningskonsentrasjoner er listet i eksperimentelt. 

5.1.2.2 Kalsinering (trinn 2 og 3) – LaNi1-xMxO3, M = Rh, Pt 

Flere ulike kalsineringstemperaturer ble testet for å finne en varmebehandling som ikke 

nuklierte uønskede faser. Første varmebehandling ble gjort ved 180 °C for å polymerisere 

sitratet. Ved kalsinering på 400 °C ble prøven amorf, men dersom kalsinering avsluttes 

på 700 °C ble det dannet tydelige tegn til en krystallin fase. Diffraktogrammet fra denne 

fasen lignet på den ønskede perovskitten, men viste også tegn til binære oksider. Derfor 
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ble det avgjort at de resterende syntesene skulle gjøres med kalsinering på 400 °C. Da 

kunne første høytemperatur varmebehandling gjøres som pellet, som fra en tidlig test 

viste at fungerte bedre enn å varmebehandle som pulver. Disse avgjørelsene gjaldt 

syntese av begge systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt. 

5.1.2.3 Høytemperatur varmebehandling (trinn 4) – LaNi1-xRhxO3 

Tidlig i arbeidet ble LaNiO3 syntetisert på 850 °C i O2. Fra litteraturen har LaRhO3 blitt 

syntetisert ved høyere temperaturer sammenlignet med LaNiO3 [81]. Derfor ble samtlige 

prøver med noe rhodiuminnhold varmebehandlet først i 850 °C i 1 atm O2, slik som for 

LaNiO3. Deretter ble de varmebehandlet på 1000 °C i 1 atm O2. Denne temperaturen ble 

valgt på basis av resultatene fra syntesene med kerammetoden. De syntesene ble aldri helt 

faserene, og inneholdt blant annet NiO som forurensning, noe en kan forvente at dannes 

ved høy temperatur. De to trinnene med varmebehandling på 850 °C og 1000 °C i O2 har 

derfor blitt brukt til å syntetisere systemet LaNi1−xRhxO3 for 0 ≤ x ≤ 1.  

Alle de syntetiserte sammensetningene i systemet har blitt analysert med 

røntgendiffraksjon med synkrotronstråling. Alle sammensetningene har dannet den 

ønskede perovskitten med lite eller ingen forurensninger. For x = 0,15, 0,20 og 0,25 

eksisterer både en rombohedral perovskitt (R3̅c) og en ortorombisk perovskitt (Pbnm) i 

likevekt. For LaRhO3 (x = 1) viser diffraktogrammet at prøven inneholder ca 1 vekt % 

forurensning av Rh2O3. Dette var ikke synlig fra XRD på hjemmeinstrumentet. 

Figur 42 og Figur 43 viser røntgendiffraktogrammene brukt i analysene av systemet 

LaNi1−xRhxO3. Urenheter er spesielt indikert i figuren. Indikert er også MgO, som ble 

brukt som fortynningsmiddel for å begrense absorpsjon. En liste sammensetningene som 

har blitt syntetisert, hvilken romgruppe de har blitt indeksert i og eventuelle urenheter er 

gitt i Tabell 29 i Appendiks D. 
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Figur 42. Oversikt over røntgendiffraktogrammer tatt med synkrotronstråling for systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑  for 𝟎 ≤ 𝐱 ≤ 𝟎, 𝟑𝟓 . ∗  indikerer reflekser fra MgO, ∎  indikerer reflekser 

produsert av instrumentet, alle andre reflekser kommer fra 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 
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Figur 43. Oversikt over røntgendiffraktogrammer tatt med synkrotronstråling for systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 for 𝟎, 𝟒𝟐 ≤ 𝐱 ≤ 𝟏. ∗ indikerer reflekser fra MgO, o indikerer urenheter fra 

𝐑𝐡𝟐𝐎𝟑, mens alle andre reflekser kommer fra 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 
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5.1.2.4 Høytemperatur varmebehandling (trinn 4) – LaNi1-xPtxO3 

Sitratmetoden har også blitt brukt for syntese av systemet LaNi1−xPtxO3  for 0 ≤ x ≤

0,50. Platina metall ble løst i kongevann, men det ble ikke laget noen standardløsning. 

Det må brukes ca 20 ml kongevann per 0,1 g Pt (s), og stå og røre i 1-2 dager for å bli 

fullstendig løst opp. Frem til og med kalsinering fungerer samme betingelser som for 

LaNi1−xRhxO3, ettersom prøven på dette stadiet er amorf. For sammensetninger med 

x ≤ 0,20 fungerer samme betingelser som for LaNi1−xRhxO3, også innen høytemperatur 

varmebehandling. For x > 0,20 kreves mer oksiderende betingelser for å unngå å danne 

forurensninger av Pt(s).  

For x ≥ 0,20 måtte høytemperatur varmebehandling foregå i en lukket ampulle med et 

forhøyet partialtrykk av oksygen. Ettersom kvartsampullene har en terskel på omtrent 10 

bar trykk, ble det valgt å gjøre syntesene med 7 bar oksygentrykk. Som 

oksidasjonsmiddel ble Ag2O  brukt, som dekomponerer til Ag(s) og O2(g) ved økende 

temperatur. Dette førte til en sterkere oksidasjon av platina, og det hindret dannelse av 

Pt(s) som forurensning. Fra XRD er det svært vanskelig å finne ut om det foreligger 

forurensninger av Pt (s). Det er fordi refleksene til platina overlapper med de til 

perovskitten slik at det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Det er derfor uvisst om 

forbindelsene inneholder en liten mengde forurensninger eller ikke. En forsøkt syntese av 

La2NiPtO6 i 1 atm O2 viste derimot tydelige tegn til Pt (s) fra XRD, mens resultater fra 

syntese i høyere partialtrykk i O2 har ingen sterke bevis for Pt-forurensning. 

Systemet LaNi1−xPtxO3  lot seg ikke syntetisere for x > 0,50. Sammensetningene med 

x = 0,60 og 0,70 ble forsøkt syntetisert, men begge inneholdt store forurensninger av 

Pt(s). Sammenligning av celleparameterne for prøvene med x = 0,50, 0,60 og 0,70 viste 

at disse var omtrent like. Det indikerer at fasen La2NiPtO6  er endefasen i systemet 

LaNi1−xPtxO3 . Videre er XRD-resultater av alle de syntetiserte sammensetningene i 

systemet LaNi1−xPtxO3 vist i Figur 44 og Figur 45. Sammensetningene i Figur 44 er målt 

med synkrotronstråling, mens sammensetningene i Figur 45 er målt med et 

hjemmeinstrument.  
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Figur 44. Oversikt over røntgendiffraktogrammer tatt med synkrotronstråling for systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 for. ∗ indikerer reflekser fra MgO, ∎ indikerer reflekser produsert av 

instrumentet, alle andre reflekser kommer fra 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. 
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Figur 45. Oversikt over røntgendiffraktogrammer tatt med synkrotronstråling for systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 for. ∗ indikerer reflekser fra Pt metall, ∎ indikerer ukjente urenheter, alle 

andre reflekser kommer fra 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 

5.2 Strukturkarakterisering LaNi1-xMxO3, M = Rh, Pt 

Det har blitt gjennomført strukturkarakterisering for alle syntetiserte sammensetninger i 

begge systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt, se avsnitt 5.1.2. Hele systemet 

LaNi1−xRhxO3 og alle enfasesammensetningene i LaNi1−xPtxO3 har blitt studert med 

synkrotron, mens resten av systemet LaNi1−xPtxO3 har blitt studert i et 

hjemmeinstrument. Se informasjon i instrumentene i eksperimentelt. 
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5.2.1 Strukturkarakterisering – LaNi1-xRhxO3 

Synkrotronkarakterisering har blitt brukt for å karakterisere endringen i struktur som 

funksjon av sammensetning. Endemedlemmene, LaNiO3  og LaRhO3 , har henholdsvis 

rombohedral (R3̅c) og ortorombisk (Pbnm) struktur, slik at det er forventet en strukturell 

faseovergang mellom disse som funksjon av x. Denne faseovergangen er en første ordens 

faseovergang, og det eksisterer et strukturelt tofaseområde for 0,15 ≤ x ≤ 0,25.  

Ettersom rhodium er et større B-kation enn nikkel forventes det en stigning i cellevolum 

gjennom systemet. Sammenligning av volum gjennom systemet er blitt gjort via 

pseudokubisk volum grunnet den strukturelle faseovergangen og endring i enhetscelle. 

Figur 46 viser pseudokubisk volum for systemet LaNi1−xRhxO3  som funksjon av 

sammensetning.  

 

 

Figur 46. Pseudokubisk volum av systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑  som funksjon av sammen-

setning. Det skraverte området indikerer hvor det strukturelle tofaseområdet ligger. 
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Som det tydelig fremkommer av Figur 46 øker cellevolumet med økende x. For den 

rombohedrale fasen (R3̅c) øker cellevolumet svært lite fra x = 0,15 til 0,25, som er det 

strukturelle tofaseområdet. Den ortorombiske fasen ( Pbnm ) har derimot tilsvarende 

volumstigning i tofaseområdet som utenfor. I et strukturelt tofaseområde skal 

cellevolumet til de involverte fasene i utgangspunktet ikke endres. Kun mengdeforholdet 

mellom dem skal endres. Mengdene av de ulike fasene i tofaseområdet er listet i Tabell 

12. 

Tabell 12. Oversikt over mengdeforholdet mellom den rombohedrale og ortorombiske 

perovskitten i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Usikkerheten er estimert til ± 𝟓 %. 

Sammensetning (x) 

% Rombohedral 

perovskitt 

% Ortorombisk 

perovskitt 𝐑𝐰𝐩 

0,15 69 31 3,30 

0,20 51 49 3,15 

0,25 46 54 3,50 

Som forventet stiger mengden ortorombisk perovskitt med økende x. Disse 

sammensetningene har også noe høyere Rwp -verdi enn systemet ellers, grunnet 

vanskeligheten i å gjøre gode strukturtilpasninger for sammensetninger i det strukturelle 

tofaseområdet. Usikkerheten rundt andelen av de ulike fasene er dermed stor, i tillegg til 

at nøyaktigheten i bestemmelsesmetoden er lav.  

Det er også illustrert i Figur 46 hvordan stigningstallet til cellevolumet til den 

ortorombiske fasen endres rundt x = 0,60. Det betyr at systemet ikke følger Vegards lov, 

og at det muligens skjer noen elektroniske endringer i systemet som påvirker 

celleparameterne. Dette vil bli vurdert nærmere under diskusjonen. Videre viser Figur 47 

hvordan akselengdene til de to fasene varierer med sammensetning. 



 

112 

 

Figur 47. Akselengder for den rombohedrale fasen (𝐑�̅�𝐜) (over) og den ortorombiske fasen 

(𝐏𝐛𝐧𝐦) (under) i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Usikkerheten til målingene er indikert av 

størrelsen på punktene i figuren. 
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For den rombohedrale fasen er utviklingen i celleparametere som forventet. De stiger før 

tofaseområdet og er relativt stabile gjennom tofaseområdet. Det er et lite avvik ved 

punktet x = 0,10, hvor c-aksen er litt høy. Det kan komme av at tofaseområdet egentlig 

har større utstrekning enn x = 0,15, men at det ikke er detektert via eksperimenter. For 

den ortorombiske fasen stiger samtlige celleparametere i tofaseområdet, som vist i Figur 

47. Det er ulik oppførsel enn for den rombohedrale fasen, og avviker fra det en vil 

forvente i et tofaseområde. Det kan være prøven ikke har gjennomgått tilstrekkelig 

varmebehandling og ikke er tilstrekkelig homogen. 

Videre for den ortorombiske fasen (x ≥ 0,30) er det tydelig at a- og b-aksen endrer seg i 

forhold til hverandre. Ved lav x er a > b , mens ved høy x er a < b . For 

sammensetningene x = 0,42 og 0,50 er de omtrent like store. Dette er litt merkelig, men 

det er en veldig tydelig trend i stigningen til b med økende x. Det er også overraskende at 

a-aksen synker fra x = 0,6 til 1, ettersom substitusjon av rhodium inn i systemet burde gi 

stigning i celleparametere. Videre viser c-aksen en stigning med økende x, men 

stigningen blir noe lavere for høye x ( x ≥ 0,60 ). Dette er lignende utvikling som 

stigningen til det pseudokubiske volumet til LaNi1−xRhxO3, se Figur 46.  

Tabell 13 viser en liste med celleparametere og pseudokubisk volum som funksjon av 

sammensetning i systemet LaNi1−xRhxO3 . Det er viktig å merke seg at ikke alle 

strukturtilpasningene har gitt fornuftige verdier umiddelbart. Trenden av endring i 

celleparametere har vært tydelig gjennom systemet, selv om noen punkter har vært 

avvikende. Rwp-verdien er en indikasjon på kvaliteten til en tilpasning, og er også listet i 

Tabell 13. Rietveld-tilpasninger for fem utvalgte sammensetninger i systemet 

LaNi1−xRhxO3 er vist i Figur 48, resten er vist i Figur 78 og Figur 79 i Appendiks D.  

Det er også funnet at systemet ikke utviser noen Jahn-Teller deformasjon, til tross for 

tilstedeværelsen av nikkel i den Jahn-Teller aktive elektronkonfigurasjonen t2g
6 eg

1 . En 

tabell med B-O-avstander i perovskitten er listet i Tabell 32 i Appendiks D.  
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Tabell 13. Liste med celleparametere, pseudokubisk volum og  𝐑𝐰𝐩-faktor fra Rietveld-

tilpasninger for systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . Standardavvik er estimert som følgende: For 

celleparametere er det ±𝟎, 𝟎𝟎𝟒. For volumet er det ±𝟎, 𝟎𝟎𝟕. For verdier oppgitt med kun 2 

desimaler er det ±𝟎, 𝟎𝟏 (gjelder både celleparametere og volum). 

x a [Å] c [Å] a [Å] b [Å] c [Å] VR [Å
3
] VO [Å

3
] 𝐑𝐰𝐩 

0 5,455 13,135 - - - 56,42 - 5,94 

0,10 5,480 13,159 - - - 57,05 - 4,61 

0,15 5,505 13,165 5,51* 5,45* 7,72* 57,58 57,99 3,30 

0,20 5,506 13,168 5,52* 5,46* 7,73* 57,61 58,28 3,15 

0,25 5,507 13,173 5,53* 5,48* 7,75* 57,67 58,61 3,50 

0,30 - - 5,527 5,488 7,779 - 58,984 2,95 

0,35 - - 5,534 5,498 7,79* - 59,25 3,96 

0,42 - - 5,543 5,538 7,820 - 60,015 2,47 

0,50 - - 5,542 5,562 7,83* - 60,35 2,56 

0,60 - - 5,551 5,606 7,864 - 61,185 2,18 

0,70 - - 5,547 5,623 7,870 - 61,370 2,12 

0,80 - - 5,544 5,646 7,881 - 61,670 2,43 

0,90 - - 5,539 5,666 7,888 - 61,860 2,92 

1 - - 5,526 5,690 7,896 - 62,069 2,35 

*Akselengder med forhøyet usikkerhet som beskrevet i tabellteksten 
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I Tabell 13 er det noen datapunkter som har krevd ekstra oppmerksomhet. Det er viktig å 

få en god strukturtilpasning for hver sammensetning, men det er også viktig at 

tilpasningen passer med trendene ellers i systemet. For x = 0,35  og 0,50  får 

strukturtilpasninger i TOPAS en forkortet c-akse sammenlignet med nærliggende 

sammensetning. Derfor ble c-aksen låst til en verdi som passet med trenden i systemet. 

Slik kan alle sammensetningene fortelle noe om strukturvariasjonen gjennom systemet 

som en helhet. 

Denne justeringen har ført til en forhøyet Rwp -verdi for disse sammensetningene. 

Rwp-verdien listet i Tabell 13 er for tilpasningen med de oppgitte celleparameterne, mens 

en tilpasning hvor c-aksen ikke låses gir en verdi som er 0,50 lavere for x = 0,35 og 0,25 

lavere for x = 0,50. Lengden på c-aksen var for x = 0,35 det samme som for x = 0,30, 

mens for x = 0,50 var lengden på c-aksen det samme som for x = 0,42. Det er derimot 

heller viktig å se på konsekvensene av en låst c-akse for differanseplotet. Denne viser 

ikke en betydelig forverring av tilpasningen når c låses. 

En annen kuriositet som dukket opp under strukturtilpasningene for systemet 

LaNi1−xRhxO3  var en variasjon av hvilken av a- og b-aksene som ble lengst. For 

x < 0,42, hvor a- og b-aksen nettopp har byttet om på hvem som er lengst, er det noen 

sammensetninger som annen hver gang gir a > b, og annen hver gang motsatt. Dette 

skjedde mer hyppig for sammensetningene i tofaseområdet. Basert på celleparameterne 

til sammensetningene som var konsekvente over flere tilpasninger ble systemet tilpasset 

til å gi verdier som i tabell 1. Det er fordi det ikke gir mening at noen sammensetninger 

har a > b og motsatt. 

Fra en strukturtilpasning i TOPAS foreligger det en usikkerhet tilknyttet 

celleparameterne. I følge [82] er disse omtrent fire ganger mindre enn hva et reelt estimat 

er. Dette er derimot en usikkerhet som er betydelig mindre enn variasjonen i 

celleparametere for sammensetningene som har krevd ekstra oppmerksomhet. 

Usikkerheten er derfor vurdert til å være som beskrevet i tabellteksten til Tabell 13. 

Usikkerheten til verdiene kun oppgitt med 2 desimaler er estimert på basis av det avviket 

c-aksen hadde fra forventet fra verdi i en full Rietveld tilpasning, uten låsing av c-aksen.  
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I sammenheng med strukturtilpasningene kan det være interessant å sammenligne de 

pseudokubiske celleparameterne for systemet LaNi1−xRhxO3. Dette er vist i Tabell 31 i 

Appendiks D Der fremkommer det at disse svært like for de fleste sammensetninger. Om 

oppløsningen på diffraktogrammet ikke er tilstrekkelig god kan det være krevende for 

strukturtilpasningen å konvergere mot løsninger som gir fysisk mening. Da må det settes 

begrensninger på tilpasningen som sikrer at programmet ikke konvergerer mot et lokalt 

minimum som ikke gir fysisk mening. Det kan være årsaken til variasjonen i resultater fra 

strukturtilpasningene for noen av sammensetningene. 
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Figur 48. Rietveld-tilpasninger av fem sammensetninger i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Hvilken 

sammensetning som er blitt tilpasset er indikert med en verdi av x. 
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5.2.2 Strukturkarakterisering – LaNi1-xPtxO3 

Systemet LaNi1−xPtxO3  har blitt studert med XRD, og det er gjennomført 

strukturkarakterisering. Sammensetningene x =  0,05,  0,20,  0,30,  0,40 og 0,50 har blitt 

målt med synkrotronstråling ved SNBL, mens de andre sammensetningene kan har blitt 

målt med et vanlig røntgeninstrument. Endefasene i dette systemet er LaNiO3  og 

La2NiPtO6 (x = 0,50), hvor sistnevnte er monoklin (P21/n). 

5.2.2.1 La2NiPtO6 

Endefasen La2NiPtO6 har strukturell ordning på B-plass. B-atomene nikkel og platina tar 

to ulike atomposisjoner i enhetscellen, henholdsvis ( 
1

2
 , 0 , 0) og (0 ,

1

2
, 0), i romgruppe 

P21/n. Figur 49 illustrerer hvordan strukturen til La2NiPtO6 ser ut. 

Ordningen i La2NiPtO6 kan sees ganske enkelt fra XRD. Refleksene (011) og (101̅) har 

for 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6betydelig intensitet. De to refleksene har nesten samme d-verdi, slik at de 

ser ut som en refleks i et diffraktogram, og den står tydelig frem ved lave vinkler. Den 

tilsvarende refleksen for en uordnet ortorombisk perovskitt (𝑝𝑏𝑛𝑚) har hkl-indeks (101). 

For 𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3 , som er en uordnet ortorombisk perovskitt, måles det ingen 

intensitet for denne refleksen. Den konkluderes derfor med at om den refleksen er til 

stede indikerer det ordning i systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3. 

 

Figur 49. Illustrasjon av ordning på B-plass mellom nikkel og platina i 𝑳𝒂𝟐𝑵𝒊𝑷𝒕𝑶𝟔 
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Under strukturtilpasninger er det tatt utgangspunkt i at platina eksisterer som Pt(IV), 

ettersom Pt(III) ikke er kjent fra litteraturen. For å bevare ladningsbalansen i perovskitten 

må dermed nikkel innta oksidasjonstrinn II, ved mindre det eksisterer en betydelig 

mengde ikke-støkiometri. 

Fra tidligere arbeid [17] er det rapportert en unik vinkel 𝛽 ~ 90°, og strukturtilpasninger 

ble gjort med 𝛽  låst til 90°. Det har blitt vurdert om 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6  egentlig kan være 

ortorombisk siden 𝛽~90°. Strukturtilpasninger med romgruppen 𝑃𝑏𝑛𝑚 gir derimot en 

dårligere tilpasning enn i 𝑃21/𝑛 . Deretter ble det forsøkt å gjennomsøke andre 

romgrupper i det ortorombiske krystallsystemet som tillater ordning på B-plass for 

𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6, men det ble ikke funnet. 

I dette arbeidet er 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 blitt indeksert i en monoklin celle (𝑃21/𝑛) med 𝛽 =  90 °. 

Det går også an å indeksere 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 med en 𝛽 ~ 125 °, med like lav 𝑅𝑤𝑝-verdi som 

med 𝛽 =  90 °. Men denne cellen har et større cellevolum enn den med 𝛽 =  90°, og 

ansees dermed som mindre korrekt. 

5.2.2.2 LaNi1-xPtxO3 

For sammensetninger med 𝑥 < 0,50 kan det ikke forekomme full ordning på B-plass 

ettersom det er mangel på platina-atomer. Derfor har strukturtilpasninger blitt gjort som 

om det eksisterer en mengde nikkel og platina som er ordnet i forhold til hverandre. Den 

resterende okkupasjonen på begge atomposisjoner i enhetscellen består av nikkel 

(Ni(III)). Derfor brukes det en monoklin celle (𝑃21/n) for strukturtilpasning av alle 

sammensetningene i systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3 med 𝑥 ≥ 0,075.  

For sammensetninger i systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3  med rombohedral symmetri har 

strukturtilpasninger blitt gjort med romgruppe 𝑅3̅𝑐. Her har det ikke blitt funnet ordning 

på B-plass, slik at platina tar samme posisjon som nikkel i enhetscellen. Det har likevel 

blitt antatt at platina har oksidasjonstrinn IV, og at det eksisterer en korresponderende 

mengde Ni(II). Om denne fasen hadde hatt ordning ville det forekommet en senkning i 

symmetri ettersom det da hadde eksistert to ulike atomposisjoner på B-plass, slik det er i 

den monokline cellen.  
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For systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3  eksisterer det er strukturelt 2-faseområde ved 

romtemperatur for 0,075 ≤ 𝑥 ≤ 0,125.  Det er noe usikker hvor endene på det 

strukturelle tofaseområdet er nøyaktig, men x = 0,20  er fullstendig monoklin, mens 

x = 0,05  er fullstendig rombohedral. Mengdeforholdet mellom de ulike fasene i det 

strukturelle tofaseområdet er listet i Tabell 14.  

Tabell 14. Oversikt over mengdeforholdet mellom den rombohedrale og monokline 

perovskitten i systemet 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟏−𝒙𝑷𝒕𝒙𝑶𝟑  funnet fra Rietveld-tilpasninger i TOPAS. 

Usikkerheten er estimert til ± 𝟓 % for 𝒙 = 𝟎, 𝟏𝟎, og til ±15 % for 𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 og 𝟎, 𝟏𝟐𝟓. 

Sammensetning (x) 

% Rombohedral 

perovskitt 

% Ortorombisk 

perovskitt 𝑹𝒘𝒑 

0,075 75 25 8,60 

0,10 73 27 4,11 

0,125 71 29 8,84 

Disse sammensetningene har kun blitt målt i et vanlig røntgeninstrument, slik at 

datakvaliteten er svært lav. Sammensetningen x = 0,10 er den med best datakvalitet av 

prøvene i det strukturelle tofaseområde. Under Rietveld tilpasninger har derfor 

celleparameterne til sammensetninger i det strukturelle tofaseområdet blitt låst til det 

samme som oppnådd for x = 0,10. Det eneste formålet med en slik tilpasning er for å 

finne forholdet mellom de ulike fasene. Det er overraskende liten mengdeforskjell 

mellom fasene, men det foreligger en betydelig usikkerhet i målingen. Forholdet mellom 

fasene er funnet fra Rietveld-tilpasninger i TOPAS, og er en metode som også har 

betydelig usikkerhet. 

For sammensetningene med 𝑥 > 0,50 har strukturtilpasninger gitt celleparametere som er 

noe lavere, men relativt like den oppnådd for 𝑥 = 0,50. Dette indikerer en metning av 

fasen 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 når syntese gjøres med et forhøyet Pt-innhold. Et plot av cellevolum 

som funksjon av sammensetning er vist i Figur 50. 
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Figur 50. Eksperimentelt cellevolum for systemet 𝑳𝒂𝑵𝒊𝟏−𝒙𝑷𝒕𝒙𝑶𝟑. Det skraverte området til 

venstre indikerer det strukturelle tofaseområdet, mens det skraverte området til høyre 

indikerer et område hvor perovskitten mettes med platina og danner fasen 𝑳𝒂𝟐𝑵𝒊𝑷𝒕𝑶𝟔. Det 

svakt skraverte området ved kantene av tofaseområdet indikerer at det er usikkert hvor 

tofaseområdet stopper. 

Fra Figur 50 er det tydelig at cellevolumet øker med x, og at det er en volumøkning 

forbundet med den strukturelle faseovergangen. For 𝑥 ≥ 0,50 skjer det liten endring i 

cellevolum på grunn av at det ikke kommer mer platina inn i perovskitten enn ved x = 

0,50. Trolig er det ikke-støkiometri i fasen for 𝑥 ≥ 0,50 som gjør at cellevolumet synker 

noe, som kommer av syntese med store utfellinger av Pt (s). Det kan også komme av lav 

datakvalitet på diffraktogrammer av prøver med 𝑥 ≥ 0,50. Videre virker det som om det 

er en endring i stigningstall for cellevolumet med økende x. Det finnes derimot ikke noen 

grunn til at det skal skje. Derfor er stigningen i cellevolum ansett som lineær, innenfor 

målingenes usikkerhet. Videre vises celleparameterne for de to fasene i Figur 51. 
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Figur 51. Eksperimentelle akselengder for den rombohedrale (𝐑�̅�𝐜, over) og monokline 

(𝐏𝟐𝟏/𝐧, under) perovskitten i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. Det strukturelle tofaseområdet er 

indikert ved det skraverte området til høyre i det øverste plotet og til venstre i det nederste 

plotet. Det skraverte området til høyre i det nederste plotet indikerer området hvor 

perovskitten mettes med platina og danner fasen 𝐋𝐚𝟐𝐍𝐢𝐏𝐭𝐎𝟔. Det svakt skraverte området 

ved kanten av tofaseområdet indikerer at det er usikkert hvor tofaseområdet stopper. 
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Fra Figur 51 kommer det fram at a- og b-aksen er svært like for flere sammensetninger i 

systemet LaNi1−xPtxO3. Om diffraktogrammet ikke inneholder entydig informasjon om 

celleparameterne kan det være årsaken til den litt merkelige utviklingen i cellevolum. I 

Tabell 15 er celleparameterne, pseudokubisk volum og Rwp -faktor fra Rietveld-

tilpasningene av systemet LaNi1−xPtxO3  listet. Rietveld-tilpasningene av 

sammensetningene i systemet LaNi1−xPtxO3  studert med synkrotronstråling er vist i 

Figur 80 Appendiks D. Ettersom Rietveld-tilpasninger av andre sammensetninger kun er 

brukt for å få et estimat av celleparametere inneholder ikke de Rietveld-tilpasningene 

ytterliggere relevant informasjon og er derfor ikke inkludert i appendiks. 
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Tabell 15. Liste med celleparametere, pseudokubisk volum og  𝐑𝐰𝐩-faktor fra Rietveld-

tilpasninger i TOPAS for systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. Alle tilpasninger av den monokline cellen 

er gjort med 𝛃 låst til 90 °. 

x a [Å] c [Å] a [Å] b [Å] c [Å] VR [Å
3
] VO [Å

3
] 𝐑𝐰𝐩 

0 5,455 13,135 - - - 56,42 - 5,94 

0,05 5,478 13,170 - - - 57,06 - 3,11 

0,075* 5,49 13,22 5,55 5,49 7,74 57,5 59,0 8,60 

0,10* 5,49 13,22 5,55 5,49 7,74 57,5 59,0 4,11 

0,125* 5,49 13,22 5,55 5,49 7,74 57,5 59,0 8,84 

0,20 - - 5,523 5,521 7,771 - 59,23 4,40 

0,25 - - 5,549 5,544 7,814 - 60,09 4,10 

0,30 - - 5,573 5,576 7,825 - 60,79 4,65 

0,40 - - 5,568 5,593 7,882 - 61,36 3,30 

0,50 - - 5,577 5,629 7,901 - 62,01 18,79** 

0,60*** - - 5,58 5,62 7,890 - 61,9 9,19 

0,70*** - - 5,58 5,62 7,889 - 61,9 11,37 

*Sammensetninger i det strukturelle tofaseområdet. Datakvaliteten på disse målingene er 

lav, slik at usikkerheten i celleparametere er veldig høy.  

**Målingen ble gjort i høyoppløsningsmodus ved SNBL i Grenoble slik at den 

eksperimentelle datakvaliteten er høy relativt til de andre målingene. Det forhøyer Rwp 

***Sammensetninger som utviser betydelige utfellinger av Pt (s) slik at perovskittfasen 

til stede trolig er La2NiPtO6. Samtidig er usikkerheten noe forhøyet grunnet data med lav 

oppløsning. 
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5.3 Elektriske målinger – resistivitet av LaNi1-xRhxO3 

For å undersøke de elektriske egenskapene til systemet LaNi1−xRhxO3  har det blitt 

gjennomført en serie med resistivitetsmålinger. Dette gjelder sammensetninger gjennom 

hele systemet med unntak av de som ligger i det strukturelle to-fase området. Endefasen 

LaNiO3  er allerede nøye beskrevet i litteraturen [12]. Figur 52 viser resistivitet mot 

temperatur for nåværende prøve av LaNiO3. Som forventet [12] utviser LaNiO3 metallisk 

ledningsevne. Dette observeres også for små mengder av Rh-substitusjon, se 

resistivitetsdata til LaNi0,90Rh0,10O3 i Figur 53. 

 

Figur 52. Temperaturavhengig resistivitet for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑. Metallisk karakter ses ut fra økende 

resistivitet ved økende temperatur. Innfelt vises tilpasning av måledata ved lav temperatur 

for 𝐓𝟏,𝟔 og 𝐓𝟐 avhengighet med bruk av potensloven. 

Den målte resistiviteten til LaNiO3 og LaNi0,90Rh0,10O3har blitt analysert ved bruk av 

ulike potenslover, slik beskrevet i kapittelet om teori og metoder. Det observeres ulik 

temperaturavhengighet for ulike temperaturintervaller, se Tabell 16. 
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Tabell 16. Oversikt over temperaturavhengighet for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 (øverst) og 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟎𝐎𝟑 

(nederst), tilpasset med en potenslov 𝛒 =  𝛒𝟎 +  𝐀𝐓𝐧. Parameteren 𝐑𝟐 gir mål på kvaliteten 

av tilpasningen, jo nærmere 𝐑𝟐  er 1 jo bedre er tilpasningen. 𝐑𝟐 ≥ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟓 ansees som 

fullgod tilpasning.  

Temperaturintervall Temperaturavhengighet A [𝛀𝐜𝐦𝐊−𝟏] 𝛒𝟎 [𝛀𝐜𝐦] 𝐑𝟐 

4 – 28 K T1,6 1,61E-7 3,25E-4 0,99949 

32 – 68 K T2 2,57E-8 3,39E-4 0,99957 

68 – 230 K T1,6 1,72E-7 3,09E-4 0,99988 

232 – 350 K T 7,49E-6 -3,90E-4* 0,99978 

12 – 28 K T3 2,75E-9 4,61E-3 0,99934 

28 – 92 K T1,5 6,52E-7 4,57E-3 0,99967 

110 – 260 K T1,4 1,26E-6 4,42E-3 0,99995 

260 – 348 K T 1,68E-5 3,06E-3 0,99853 

*Negativ verdi kommer av at lineærregresjonen krysser y-aksen ved en negativ verdi, 

ikke av det er noe uvanlige fysiske effekter som foregår. 

Grensene for de ulike temperaturintervallene er ikke skarp. De angitte eksponentene er 

ikke nøyaktig de som passer best, men er de som er nærmest verdier som gir fysisk 

mening i forhold til annet arbeid [60, 61]. R2-verdiene er mål på overensstemmelsen for 

tilpasningene, og samtlige er tilstrekkelig nær 1 slik at tilpasningene ansees som fullgode. 

Observasjonene i dette arbeidet stemmer dels med tidligere arbeid. For LaNiO3 er det 

funnet en T1,6-proporsjonalitet mellom 4 og 28 K og mellom 68 og 230 K, som tilskrives 

elektron-fonon-interaksjoner [61]. Mellom 32 og 68 K utvises en T2-proporsjonalitet som 

kjennetegner en Fermi væske [61]. Over 232 K øker resistiviteten med Tslik som i et 

tradisjonelt metall. Ved omkring 30 K observeres en dump i resistiviteten, se Figur 52, 
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mellom regionene med T1,6 - og T2 -proporsjonalitet. Det er uvisst hvorfor denne 

forekommer og fenomenet er ikke utforsket ytterliggere. 

For LaNi0,90Rh0,10O3 øker resistiviteten fra 10 til 2 K, noe som er overraskende for et 

metall, se Figur 53. Dette skyldes trolig spredning av elektroner fra urenheter
23

 i 

materialet, noe som er plausibelt ettersom det er funnet en T3 -proporsjonalitet fra 

12 − 28 K (innfelt i Figur 53), som er en vanlig temperaturproporsjonalitet for spredning 

av elektroner på urenheter [60]. Ved høyere temperaturer utviser resistiviteten en T1,5- til 

T1,4  -proporsjonalitet, som trolig også kommer av elektron-fonon-interaksjoner [60]. 

Over 260 K øker resistiviteten proporsjonalt med T, slik som i et klassisk metall. Det ble 

undersøkt om resistiviteten til LaNi0,90Rh0,10O3 ville påvirkes av et påsatt magnet felt, 

slik kjent for noen metaller og forbindelser. Figur 2 viser at LaNi0,90Rh0,10O3  ikke 

fremviser noen slik magnetoresistans. 

 

Figur 53. Temperaturavhengig resistivitet for metallisk 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟎𝐎𝟑, uten (svart) og 

med et påsatt magnetisk felt på 2,5 T (rød). Resistiviteten utviser ingen magnetfelt 

avhengighet. Innfelt er tilpasning for et 𝐓𝟑-proporsjonalitet. 

                                                 
23 Urenheter kan i denne sammenheng også bety strukturelle deformasjoner, defekter, strain e.l. 
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De metalliske sammensetningene LaNiO3  og LaNi0,90Rh0,10O3  ble vurdert i lys av 

Drudes modell for elektrisk ledningsevne i metaller. Verdiene fra disse utregningene er 

vist i Tabell 17. Se kapittel for teori og metoder for detaljer. 

Tabell 17. Elektrontetthet 𝐧  og relaksjonstid 𝛕𝟑𝟎𝟎 𝐊 ved 300 K for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑  og 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝐑𝐡𝟎,𝟏𝐎𝟑 beregnet ut fra Drudes modell [62] 

 𝐧 [𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞𝐫/𝐜𝐦𝟑] 𝛕𝟑𝟎𝟎 𝐊 [𝐬] 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 1,77 ∗ 1022 1,22 ∗ 10−23 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟎𝐎𝟑 1,57 ∗ 1022 2,80 ∗ 10−23 

De beregnede verdiene i Tabell 17 tilsier at disse to metalliske forbindelsene ikke kan 

behandles med Drudes modell. Elektrontettheten er riktignok innenfor rammene av 

modellen, men er relaksasjonstiden er for høy.  

Den andre endefasen i systemet, LaRhO3 , er i følge litteraturen en konvensjonell 

halvleder, fra romtemperatur og helt ned til lave temperaturer [14, 22]. Som vist i Figur 

54 er dette i overensstemmelse med våre observasjoner ved høy temperatur, men 

målingene viser en kraftig reduksjon i resistivitet ved temperaturer under omtrent 80 K. 

Dette avviker sterkt fra resultatene i litteraturen, og det er for øyeblikket ukjent hvorfor 

dette forekommer. Videre drøfting er gitt i diskusjonskapitlet. 
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Figur 54. Temperaturavhengig resistivitet for 𝐋𝐚𝐑𝐡𝐎𝟑  målt ved tre forskjellige 

strømstyrker (0,1, 0,5 og 5,0 mA). Innfelt er måledata mellom 2 og 20 K, hvor det er 

observeres negative verdier for resistivitet. 

Ved temperaturer under 20 K har det for prøver av LaRhO3 gjentatt blitt målt negativ 

resistivitet, konsekvent for to ulike synteseprodukter av LaRhO3. Tilsvarende unormalt 

resultat er også registrert for andre Rh-rike sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3. 

Dette skal i utgangspunktet ikke være mulig i en regulær motstandsmåling ettersom 

negativ resistivitet vil indikere at materialet «hjelper til» når det sendes strøm gjennom, 

ikke kjemper i mot. Dette resultatet gir derfor ikke fysisk mening, noe som kort er drøftet 

i diskusjonskapitlet.  

Prøvene med x ≥ 0,30 har som nevnt tidligere ortorombisk struktur (Pbnm), mens de for 

x ≤ 0,10 har romboedrisk struktur (R3̅c), se avsnitt 5.2.1. Prøver med sammensetningene 

0,15 ≤ x ≤ 0,25 er i det strukturelle to-fase området. For disse er resistivitetsmålinger 

lite nyttig siden det vil være svært krevende å tolke hvilken fase som dominerer signalet i 

målingene.  
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Målt resistivitet for LaNi0,70Rh0,30O3 er vist i Figur 55, målt både med og uten et påsatt 

magnetfelt. Forbindelsen er en halvleder og utviser ingen feltavhengighet.  

 

Figur 55. Temperaturavhengig resistivitet for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑, med (rød) og uten (svart) 

påsatt magnetfelt på 2,5 T. Det er liten forskjell mellom målingene. Innfelt er et Arrhenius 

plot for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑 (uten påsatt magnetfelt) med lineærtilpasninger for intervallene 

102 - 172 K og 248 - 318 K. Resultater fra lineærtilpasningene er vist i Tabell 18. 

Ettersom LaNi0,70Rh0,30  er en halvleder er resistiviteten avhengig av eksitasjon av 

elektroner fra valensbåndet til ledningsbåndet. Størrelsen på båndgapet kan estimeres ut 

fra en tilpasning med Arrhenius-ligningen, som beskrevet i kapittelet om teori og 

metoder. Gjennomgripende viser målingene en halvledende natur for LaNi1−xRhxO3 

0,30 ≤ x ≤ 1, se Figur 56. Beregnede båndgap fra tilpasninger med Arrhenius-ligningen 

er gitt i Tabell 18. Denne oppførselen gjelder kun ved høye temperaturer. Ved lave 

temperaturer observeres en betydelig reduksjon i resistiviteten for sammensetninger med 

x ≥ 0,42. Dette indikerer en elektronisk faseovergang, se Figur 57.  
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Figur 56. Log(resistivitet) versus temperatur for prøver i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑.  

Figur 56 viser tydelig at det skjer en stor endring i resistivitet som funksjon av 

sammensetning. Fra sammensetningen LaNi0,90Rh0,10O3  (rød) til LaNi0,70Rh0,30O3 

(grønn) endres temperaturproporsjonaliteten fra metallisk til halvledende karakter. Dette 

området ( 0,10 < x < 0,30 ) sammenfaller med det strukturelle tofaseområdet, som 

naturlig nok ikke er studert nærmere. Videre er det utpreget at det skjer en stor 

temperaturavhengig endring i resistiviteten for alle sammensetninger med x ≥ 0,42 . 

Årsaken til denne overgangen er ukjent, og vil diskuteres nærmere i kapittelet med 

diskusjonen.  
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Figur 57. Resistivitetsmålinger ved lave temperaturer for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑, 𝐱 ≥ 𝟎, 𝟒𝟐. Innfelt 

er resistiviteten under 30 K, hvor det er tydelig at flere sammensetninger viser målt negativ 

resistivitet.  

Som vist i Figur 57 er resistiviteten til prøvene med sammensetningene x = 0,42, 0,50 og 

0,90 før lavtemperaturovergangen nesten én størrelsesorden lavere enn for de andre 

sammensetningene, og overgangstemperaturen er så lav som 10 K. For x = 0,60, 0,70 og 

0,80 skjer overgangen mellom 20 og 30 K, mens for x = 1 (LaRhO3) skjer overgangen 

ved betydelig høyere temperatur (80 K). Verdien for resistiviteten i disse målingene 

vektlegges ikke ettersom det er brukt ulik strømstyrke [mA] i eksperimentene. Det er ikke 

noen entydig trend i endring av overgangstemperatur som funksjon av sammensetning, 

dog de tre sammensetningene med overgangstemperatur på 20-30 K inneholder mye 

rhodium (x = 0,60 − 0,80). 

Som vist innfelt i Figur 57 er det for flere av sammensetningene målt negativ resistivitet, 

på samme vis som for LaRhO3. Dette forholdet kombinert med at flere av de elektroniske 

faseovergangene skjer over snevre temperaturintervallet gjør at det ikke er gjennomført 
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potensanalyser av temperaturavhengighet ved lave temperaturer. For det halvledende 

regimet er derimot båndgapet estimert fra Arrhenius ligning, se resultater Tabell 18. 

Tabell 18. Parametere for halvledende prøver av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 med basis i tilpasning til 

Arrhenius ligningen (𝛒(𝐓) = 𝐀𝐞
𝐄𝐠

𝐤𝐓). 

Sammensetning Temperaturintervall 𝐀 [𝛀𝐜𝐦] 𝐄𝐠 [meV] 𝐑𝟐 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑 248 – 318 K* 0,10 3,8 0,9978 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟖𝐑𝐡𝟎,𝟒𝟐𝐎𝟑 284 – 350 K 0,30 22 0,9999 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 250 – 350 K 0,09 24 0,9994 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟒𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟔𝟎𝐎𝟑 144 – 350K 0,18 37 0,9974 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟑𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟕𝟎𝐎𝟑 224 – 350 K 0,19 31 0,9996 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟐𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟖𝟎𝐎𝟑 230 – 350 K 0,33 23 0,9997 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟏𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟗𝟎𝐎𝟑 218 – 350 K 0,62 4,7 0,9969 

𝐋𝐚𝐑𝐡𝐎𝟑 280 – 310 K** 5,41 55 0,9980 

*Noe endring i temperaturproporsjonalitet gjør en tilpasning med Arrhenius ligning 

vanskelig over 318 K. 

**For LaRhO3 stiger resistiviteten ved høy temperatur, slik at Arrhenius ligningen her 

kun kan brukes opp til 310 K. Påfølgende kontrollmålinger har avdekket at observasjonen 

av at resistiviteten stiger over 310 K skyldes feilmåling. 

Dataene indikerer en økning av båndgapet med økende rhodiuminnhold, og det er stor 

forskjell mellom de to ortorombiske endefasene med henholdsvis 3,8 og 55 meV 

båndgap. Mellomliggende sammensetninger har relativt likt båndgap. Det er store 

variasjoner som ikke er forstått. LaNi0,10Rh0,90O3 og LaNi0,70Rh0,30O3 har et båndgap 

som er nesten en hel størrelsesorden lavere enn de øvrige sammensetningene. Som vist 

innfelt i Figur 55 foreligger flere lineære regioner i Arrhenius plottet, og de ved lavere 
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temperaturer vil gi et høyere båndgap enn tabulert i Tabell 18. Imidlertid, disse er neppe 

fysisk sett realistiske siden Arrhenius ligningen gjelder primært ved høye temperaturer. 

5.4 Magnetiske egenskaper 

De to perovskittsystemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  har blitt undersøkt gjennom 

magnetiske målinger med et PPMS måleutstyr over brede intervaller av temperatur og 

magnetfelt. Målingene gir informasjon om elektronisk tilstand, og kan benyttes til 

vurdering av oksidasjonstrinn, magnetiske og elektroniske koblingsmekanismer, 

kooperativ magnetisme, med mer. 

5.4.1 Magnetiske målinger av LaNi1-xRhxO3 

Endesammensetningen LaNiO3 er nøye studert i litteraturen [18], og er et halvmetall som 

utviser Pauli paramagnetiske egenskaper. Dette har blitt bekreftet i dette arbeidet 

gjennom ZFC/FC målinger vist i Figur 58. 

 

Figur 58. ZFC og FC data målt for en pellet av LaNiO3.  
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Den lave tallverdien samt den svake stigningen i susceptibilitet med økt temperatur 

(T > 100K) tyder på Pauli paramagnetisme i LaNiO3, se Figur 58. LaNiO3ble målt både 

som pulver (vist i Figur 81 i Appendiks E) og pellet (Figur 58). Dette fordi man ville 

avklare om hvorvidt ulike mengder av overflatespesies innvirket på resultatet. Det er 

tydelig at målingen gjort som pellet har lavere usikkerhet og en mer tydelig trend i 

endring i magnetisk susceptibilitet. For øvrig er det lite forskjeller, slik at forbindelser 

med noe kraftigere magnetisk signal ikke vil utvise noen betydelig forskjell mellom en 

måling som pulver og pellet. 

Den andre endefasen i systemet, LaRhO3, er kjent som diamagnetisk i litteraturen [14]. 

Dette bekreftes i dette arbeidet med måling av negativ susceptibilitet, se Figur 59. Ved de 

laveste temperaturene dominerer trolig et paramagnetisk bidrag fra overflatespesies og 

eventuelle urenheter det magnetiske signalet. 

 

Figur 59. ZFC magnetisk susceptibilitetsdata av LaRhO3. De røde datapunktene er 

korrigert for det diamagnetiske bidraget for å se om susceptibiliteten da blir null. Det 

innfelte området viser et nærbilde av høye temperaturer for å se hvor nære målingen er 

null.  
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Dataene i Figur 59 viser for LaRhO3  en svak skulder ved omkring 40 - 70 K. Dette 

skyldes en målefeil fra instrumentet som har blitt bekreftet av senere målinger. Skulderen 

er også til stede i FC-målingen av LaRhO3, se Figur 82 Appendiks E.  

Siden LaRhO3  kun har parede elektroner er forbindelsen diamagnetisk, og det 

diamagnetiske bidraget vil i all hovedsak komme fra kjerneelektroner for fulle 

elektronskall, i tillegg til de parede d-elektronene til rhodium. Størrelsen på dette bidraget 

kan enkelt regnes ut fra tabulerte verdier [83], og kan summeres med måledata for 

deretter å se om magnetiseringen da blir null
24

. Dette er vist som de røde datapunktene i 

Figur 59. Korreksjonen for det diamagnetiske bidraget plasserer signalet nærmere null, 

men er fortsatt svakt negativt.  

Selv om LaRhO3 er diamagnetisk viser hysteresemålinger en liten åpning ved 4 K. Dette 

skyldes trolig små mengder av overflatespesies eller urenheter i prøven. 

Hysteresemålingen av LaRhO3 , og tilsvarende for andre sammensetninger i systemet 

LaNi1−xRhxO3, er vist i Figur 83 Appendiks D. 

I systemet LaNi1−xRhxO3 forsvinner de Pauli paramagnetiske egenskapene i LaNiO3 ved 

introduksjon av rhodium. Samtlige prøver med 0,10 ≤ x ≤ 0,90 utviser et paramagnetisk 

moment ned til lave temperaturer, som vist i Figur 60. Dette er begrunnet i uparede 

elektroner lokalisert på B-atomene. 

 

 

 

 

                                                 
24 Utregning av det diamagnetiske bidraget er gjort ved å legge sammen verdiene for diamagnetisk bidrag 

for de ulike atomene i forbindelsen. Verdiene er hentet fra Bain et al. [83] 
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Figur 60. ZFC og FC data for prøver med sammensetning mellom x = 0,10 og x = 0,90 i 

systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Sammensetninger er angitt på figuren. Innfelt vises data for 

intervallet 2 – 25 (35) K. Vær oppmerksom på ulik skalering av y-aksene. 
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Målingene for prøver av LaNi1−xRhxO3  i Figur 9 viser økende susceptibilitet ved 

synkende temperatur. I tillegg øker susceptibiliteten med økende Rh-innhold x. For 

samtlige sammensetninger ligger ZFC og FC målingene veldig nære hverandre helt ned 

til de laveste temperaturene. Ved omkring 10 K utviser sammensetninger med 0,25 ≤

x ≤ 0,80 et skille mellom ZFC og FC data. Susceptibiliteten fra ZFC synker noe. Dette 

kan indikere en form for ordning av spinnene ved lave temperaturer. Det er derimot ikke 

en tydelig ferro- eller antiferromagnetisk overgang, men trolig heller en spinn-glass 

liknende situasjon, slik som foreslått i tidligere arbeid [11, 16]. 

Ved høy temperatur antas det at spinnene på Ni- og Rh-atomene oppfører seg 

paramagnetisk. Da går det an å regne ut det eksperimentelle magnetiske momentet ved 

bruk av Curie-Weiss lov, som beskrevet i avsnitt 2.2.4. Figur 61 viser en lineærtilpasning 

i intervallet 150 – 300 K for LaNi0,50Rh0,50O3. Som beskrevet av Schinzer [16] kan det 

være to ulike paramagnetiske regimer tilstede i LaNi0,50Rh0,50O3  med en lineær 1/χ 

temperaturavhengighet. Dette kan være tilfellet også for andre sammensetninger i 

systemet LaNi1−xRhxO3 . En lineærtilpasning over temperaturintervallet 10 – 34 K for 

LaNi0,50Rh0,50O3 er derfor vist innfelt i Figur 61.  
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Figur 61. Invers susceptibilitet 𝟏/𝛘  mot temperatur for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 , vist med en 

lineærtilpasning i Curie-Weiss-regionen over 150 K. Innfelt vises en lineærtilpasning 

mellom 10 og 34 K. 

Verdier for eksperimentelt paramagnetisk momentet er bestemt ut fra lineærtilpasninger 

av 1/χ mot T og bruk av Curie-Weiss lov. Dette er gjort for intervallene ved både høy og 

lav temperatur, se Tabell 19.  
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Tabell 19. Eksperimentelt paramagnetisk moment regnet ut fra Curie-Weiss relasjonen for 

to ulike temperatur regimer; (i) 150 - 300 K og (ii) 10 - 20/40 K. Tabellen viser 

paramagnetisk moment og aktuelt temperaturintervall. Alle målinger er gjort i et 

magnetfelt på 2000 Oe. Usikkerheten i paramagnetisk moment er estimert til ±𝟎, 𝟎𝟓 𝛍𝐁. 

 
Øvre 

temperatur- 

intervall [K] 

ZFC FC Nedre 

temperatur- 

intervall [K] 

ZFC FC 

x μ [𝛍𝐁] μ [𝛍𝐁] μ [𝛍𝐁] μ[𝛍𝐁] 

0 - - - - - - 

0,10 150 - 300 3,15 3,62 8 - 22 0,63 0,61 

0,25 150 - 300 5,14 5,00 10 - 20 1,73 1,71 

0,30 124 - 300 2,32 2,29 10 - 40 1,44 1,39 

0,35 150 - 300 2,40 * 10 - 20 1,08** * 

0,42 200 - 300 2,39 2,30 12 - 40 1,48 1,47 

0,50 200 - 300 2,74 2,70 10 - 34 1,36 1,36 

0,60 200 - 300 2,38 2,36 12 - 24 1,25 1,26 

0,70 200 - 300 2,15 * 12 - 28 1,15 * 

0,80 200 - 300 1,63 1,56 12 - 34 1,12 1,12 

0,90 200 - 300 1,29 1,30 10 - 38 0,98 0,98 

1 - - - - - - 

*To prøver av x = 0,35 og x = 0,70 ble fremstilt. For siste synteseprodukt ble det kun målt ZFC. 

**Bruk av Curie-Weiss lov på første og andre synteseprodukt gir svært forskjellige verdier. Siste 

syntese, som stemmer bra ved høye temperaturer, underestimerer det magnetiske momentet ved 

lave temperaturer. Første syntese overestimerer ved høye temperaturer [ μ(150 − 300 K) =
4,42 μB], men stemmer bedre ved lave temperaturer [μ(10 − 20K) = 1,51 μB] 

LaNiO3 er, som vist over, Pauli paramagnetisk. Det vil si at det ikke er relevant å vurdere 

den magnetiske målingen i lys av eventuelle uparede elektroner. Ettersom LaRhO3  er 

diamagnetisk har heller ikke den noen uparede paramagnetiske elektroner.  

Prøvene med sammensetning x = 0,15 og x = 0,20 ble ikke målt ettersom de ligger i det 

strukturelle tofaseområdet. Imidlertid ble prøven x = 0,25 målt, som også ligger i det 

strukturelle tofaseområdet, og resultatet var et overraskende høyt magnetisk moment. 
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Dette resultatet korrelerer ikke med de øvrige målingene. Det kommer trolig av spesielle 

forhold i den strukturelle tofaseprøven, slik signalet ikke stammer fra bulk i prøven. Dette 

krever derimot videre studier og diskuteres ikke ytterligere her. Sammensetningen 

x = 0,25 vil derfor ikke vurderes i felleskap med resten av systemet for å bestemme 

årsaken til det magnetiske momentet. 

Det er flere resultater i Tabell 19 som må kommenteres. Sammensetningen x = 0,10 viser 

overraskende stor forskjell mellom målingene av ZFC og FC, mye mer enn andre 

sammensetninger. For å ha best mulig sammenlignbare resultater benyttes kun ZFC data 

til sammenligning med teoretisk beregnede verdier (ut fra antatt elektronkonfigurasjon). 

Prøven x = 0,10 har videre et overraskende lavt magnetisk moment i den paramagnetiske 

regionen ved lav temperatur, noe som kan skyldes at prøven er metallisk slik at Curie-

Weiss betraktninger ikke er egnet. Nye prøver av x = 0,35  og x = 0,70  har blitt 

syntetisert grunnet avvikende eksperimentelle magnetiske momenter i første syntese, se 

kommentarer til Tabell 19. 

Usikkerheten i de paramagnetiske momentene i Tabell 19 er estimert til å være ±0,05 μB. 

Dette kommer av usikkerheten i lineærtilpasningen i Curie-Weiss-regionen kombinert 

med usikkerheten i hvert datapunkt knyttet til PPMS måleinstrumentet. Sistnevnte 

usikkerhet er illustrert for sammensetningen LaNi0,50Rh0,50O3 i Figur 84 Appendiks E.  

Tabell 19 viser at det eksperimentelle magnetiske momentet for høytemperaturintervallet 

er mye høyere enn tilsvarende for lavtemperaturintervallet. For begge 

temperaturintervallene øker det magnetiske momentet fra x = 0,90 med avtakende x. Ved 

høy temperatur når muligens det magnetiske momentet et maksimum ved x = 0,50. Det er 

uvisst om målingen ved x = 0,10 er en feilmåling, tilsvarende som for de første syntesene 

av x = 0,35 og 0,70. Denne sammensetningen (x = 0,10) er på den rombohedrale siden 

av den strukturelle faseovergangen, noe som kan ha innvirkning på de magnetiske 

egenskapene. Det er ikke gjort ytterliggere magnetiske målinger for å nøste opp i disse 

usikkerhetene.  

For å bekrefte at det ved lave temperaturer eksisterer et paramagnetisk 

Curie-Weiss-område har det blitt gjennomført hysteresemålinger av LaNi0,50Rh0,50O3 
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ved 4, 10, 20, 30 og 40 K. Dette er vist i Figur 62. Det er kun en liten ferromagnetisk 

åpning i hysteresesløyfene nær origo. Størst hysterese er målt ved 4 K, som vist i Tabell 

20, men også denne verdien er svært liten. Magnetiseringen endres tilnærmet lineært fra 

negativt til positivt felt, som tyder på et paramagnetisk materiale. Da kan de 

eksperimentelle paramagnetiske momentene ved lave temperaturer listet i Tabell 19 

regnes som sannsynlige. En tilsvarende måling av LaNi0,30Rh0,70O3  viser tilsvarende 

oppførsel. 

 

Figur 62. Hysteresekurver for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 ved 4, 10, 20, 30 og 40 K. Ved 4 og 40 K ble 

prøven målt fra -90 000 Oe (-9T) til 90 000 Oe (9T), mens prøvene ved 10, 20 og 30 K kun er 

blitt målt mellom -10 000 (-1T) og 10 000 (1T). Målingene fra 10 til 40 K utviser tilnærmet 

lineær stigning i magnetisering som funksjon av økende felt, og har en svært liten åpning 

ved null felt.  
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Tabell 20. Observert remanens og koersivitet for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 ved 4, 10, 20, 30 og 

40 K. Verdiene øker med synkende temperatur, og er størst ved 4 K. 

 4 K 10 K 20 K 30 K 40 K 

Remanens [emu/mol] 0,65 0,22 0,10 0,05 0,02 

Koersivitet [Oe] 48,8 20,9 13,3 8,7 1,2 

Under tilpasningene med Curie-Weiss lov får man også ut en verdi for θ, som i henhold 

til enkleste teori forteller noe om hva slags koblingsmekanismer som dominerer i en gitt 

forbindelse. For LaNi1−xRhxO3  endres vekselvirkningene fra primært 

antiferromagnetiske interaksjoner (negativ θ ) til svakt ferromagnetiske interaksjoner 

(positiv θ) med økende x. Ved sammenligning av de to studerte temperaturområdene 

observeres det at størrelsen på θ kun blir mindre negativ ved høy temperatur, den skrifter 

ikke fortegn. Derimot ved lave temperaturer blir θ  svakt positiv for x = 0,60 − 0,90 

(θ <  6 K), noe som tyder på svært svake ferromagnetiske interaksjoner. For x = 0,10 er 

θ =  −1500 K, noe som tyder på sterke antiferromagnetiske interaksjoner. 

Det har blitt målt M(T) hysteresesløyfer av en rekke sammensetninger i systemet 

LaNi1−xRhxO3. Resultatene er vist i Figur 83 Appendiks E. Det er generelt lav remanens 

og koersivitet til stede, noe økende for x > ~0,60. Dette indikerer at det ikke foreligger 

noen ferromagnetisk langtrekkende orden i LaNi1−xRhxO3. 

5.4.1.1 Eksperimentelle og teoretiske paramagnetiske momenter 

For å vurdere hvilken elektronisk tilstand resultatene fra de magnetiske målingene kan 

tilsvare, har det blitt regnet ut teoretiske verdier for paramagnetisk moment basert på 

sannsynlige elektronkonfigurasjoner for d-kationene i systemet LaNi1−xRhxO3 . I alle 

modellene antas det at det magnetiske bidraget kun kommer fra nikkel og rhodium, og 

rhodium antas å være i lavspinn for alle modellene [22]. Endefasen LaRhO3  er 

diamagnetisk i henhold til de foretatte magnetiske målinger. Det er nedenunder vurdert 

om systemet LaNi1−xRhxO3 er dominert av Ni(III) og Rh(III) som B-kation, slik som 

Battle et al. og Schinzer konkluderte med [11, 16] for LaNi0,50Rh0,50O3; alternativt om 
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det er Ni(II) og Rh(IV) som dominerer, slik som Shibasaki et al. [23] konkluderte med 

for LaNi1−xRhxO3 med x ≥ 0,70. Teoretisk magnetisk moment er beregnet ut fra antall 

uparede elektroner slik beskrevet i kapittelet for teori og metoder. Teoretisk 

paramagnetisk moment er listet i Tabell 21, sammen med eksperimentelt paramagnetisk 

moment til sammenligning.  

Alle modellene i Tabell 21 inneholder nikkel i lavspinn ettersom det raskt ble konkludert 

med at høyspinn-situasjonen ikke var i overenstemmelse med eksperimentelle data, se 

Tabell 34 Appendiks E. 

Tabell 21 angir fire kolonner med teoretiske verdier fra ulike modeller. Disse tilsvarer 

hver sin elektronkonfigurasjon for nikkel og rhodium, som er angitt og begrunnet under: 

1. De eksisterende B-kationene er Ni(III) lavspinn (LS) og Rh(III), altså har nikkel 

elektronkonfigurasjon t2g
6 eg

1 og rhodium t2g
6 eg

0 

2. Endefasene har B-kationer i form av Ni(III)  LS og Rh(III) . Ved substitusjon 

gjennom systemet vil x ≤ 0,50  ha alt rhodium i form av Rh(IV) , som 

ladningskompenseres av Ni(II) , og de resterende B-kationene er Ni(III). For 

x ≥ 0,50  eksisterer alt nikkel i form av Ni(II) , som ladningskompenseres av 

Rh(IV) , og de resterende B-kationene er Rh(III). De aktuelle 

elektronkonfigurasjonene er følgende: Ni(II): t2g
6 eg

2 , Ni(III) LS: t2g
6 eg

1 , 

Rh(III): t2g
6 eg

0, Rh(IV): t2g
5 eg

0 

3. Samme situasjon som (1), men nå regnes det med et bidrag fra spinnbanekobling. 

Ettersom det kun er ett uparet elektron, som er i eg-orbitalen til nikkel, bruker 

denne modellen det elektronet som bakgrunn for spinnbanekoblingen
25

. Nikkel 

har elektronkonfigurasjon t2g
6 eg

1, mens rhodium har elektronkonfigurasjon t2g
6 eg

0. 

4. Samme situasjon som (2), men nå inkluderes spinnbanekobling på Rh(IV), ikke 

for Ni(III). Dette tilsvarer en situasjon som er mulig i følge [66] ettersom Rh(IV) 

har elektronkonfigurasjon t2g
5 eg

0 . Magnetisk moment er regnet ut fra de fem 

d-elektronene til rhodium, antatt å være tilfeldig fordelt i de ulike t2g-orbitalene. 

 

                                                 
25 Det gjøres fordi Battle et al. [REF] konkluderte med de elektroniske tilstandene i 𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3 var 

Ni(III) og Rh(III), og at det var noe bidrag fra spinnbanekobling ved høy temperatur.  Ettersom Rh(III) er 

diamagnetisk må sistnevnte kobling komme fra Ni(III), selv om Ni(III) med sine fulle t2g-orbitaler heller 

ikke har lov til å ha et bidrag fra spinnbanekobling [REF - Bera]. Det magnetiske momentet er derfor regnet 

ut som om det ene 𝑒𝑔-elektronet til nikkel har 𝐿 = 1 og 𝐽 = 𝐿 + 𝑆. 
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Tabell 21. Teoretisk estimert paramagnetisk moment for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . Benyttede 

modeller (1 – 4) er beskrevet over. Oksidasjonstrinn og spinntilstand for B-kationene er 

indikert i tabellen. De to kolonnene til venstre viser teoretiske verdier regnet ut på basis 

kun av elektronspinnet. De to kolonnene i midten har inkludert spinnbanekobling (SBK). 

De to kolonnene lengst til høyre inneholder eksperimentelle verdier til sammenligning, og er 

de samme verdiene som i Tabell 19. Alle verdier i tabellen har enhet [𝛍𝐁]. 

 1 2 3 4 Fra eksperimenter 

 

Ni(III)LS 

/Rh(III) 

Ni(II)/Ni(III)LS 

/Rh(III)/Rh(IV) 

Ni(III)LS 

/Rh(III) 

Ni(II)/Ni(III)LS 

/Rh(III)/Rh(IV) 
Høy T Lav T 

 Spinn Spinn SBK* SBK* 200-300 K 10-40 K 

x μ (teori) μ (teori) μ (teori) μ (teori) μ (eksp) μ (eksp) 

0 1,73 1,73 2,58 1,73 
  

0,10 1,64 1,87 2,45 2,01 3,15 0,63 

0,25 1,50 2,06 2,24 2,36 5,14 1,73 

0,30 1,45 2,12 2,16 2,46 2,32 1,44 

0,35 1,40 2,18 2,08 2,56 2,40 1,08 

0,42 1,32 2,26 1,97 2,70 2,39 1,48 

0,50 1,22 2,35 1,83 2,85 2,74 1,36 

0,60 1,10 2,10 1,63 2,55 2,38 1,25 

0,70 0,95 1,82 1,41 2,21 2,03 1,26 

0,80 0,77 1,48 1,15 1,80 1,63 1,12 

0,90 0,55 1,05 0,82 1,27 1,29 0,98 

1 0 0 0 0 
  

*Betyr at modellen inkluderer spinnbanekobling (SBK) 

Spinnbanekoblingen til modell nr. 3 og 4 i Tabell 21 tar for seg en kobling mellom 

elektronspinnet og elektronets angulærmoment rundt kjernen. Dersom t2g-orbitalene til et 
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atom er fulle vil ikke elektronenes rotasjon rundt atomet [66] resultere i et 

angulærmoment. Dette er tilfellet for Ni(II), Ni(III) og Rh(III). Kolonne nr. 3 inkluderer 

et bidrag til spinnbanekobling fra det ene eg-elektronet for Ni(III). Denne modellen er 

inkludert ettersom Battle et al. [11] konkluderte med at LaNi0,50Rh0,50O3  inneholdt 

Ni(III) og Rh(III), og at det var et bidrag fra spinnbanekobling ved høy temperatur. 

Kolonne nr. 4 har ikke inkludert dette i sine utregninger. 

Tabell 21 viser at det ved høy temperatur er god overenstemmelse mellom en 

kombinasjon av modell nr. 2 og modell nr. 4 med eksperimentelle verdier for 

x = 0,30 - 0,90. Forskjellen mellom disse to modellene er at modell nr. 4 inkluderer 

spinnbanekobling for Rh(IV). Spinnbanekoblingen kan ha et varierende bidrag ettersom 

det er liten energiforskjell mellom de ulike verdiene til J
26

. Resultatene tyder derfor på at 

rhodium har et bidrag fra spinnbanekobling, som virker fornuftig ettersom det er et 4d-

grunnstoff.  

Ved lave temperaturer er det rimelig god overenstemmelse mellom beregnet og observert 

moment. For høy x passer modell nr. 2 best, mens modell nr. 1 passer best for lavere x. 

Dette tyder på at Ni(II) og Rh(IV) spiller en viktig rolle i LaNi1−xRhxO3, og trolig preger 

systemet for høye verdier av x.  

Merk at det ikke er nødvendig å inkludere modell nr. 3 i konklusjonen om 

oksidasjonstrinn, som er gunstig ettersom den tilsvarer en situasjon som ikke skal være 

fysisk mulig [66]. 

5.4.2 Magnetiske målinger av LaNi1-xPtxO3 

Prøver av LaNi1−xPtxO3  har blitt undersøkt ved magnetiske målinger. Kun 

sammensetningene i det strukturelle enfaseområdet er studert. Data for endefasen LaNiO3 

er allerede vist i Figur 58, som er Pauli paramagnetisk. Magnetisk susceptibilitetsdata for 

den andre endefasen, La2NiPtO6, er vist i Figur 63. 

                                                 
26 J er kvantetallet for totalt angulærmoment fra Russel-Saunders kobling. 𝐽 = 𝐿 + 𝑆, 𝐿 + 𝑆 − 1, … , 𝐿 − 𝑆 
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Figur 63. ZFC og FC susceptibilitetsdata for 𝐋𝐚𝟐𝐍𝐢𝐏𝐭𝐎𝟔. Innfelt vises området rundt 

termisk anomali i magnetiseringen. 

Figur 63 viser en plutselig senkning i magnetiseringen ved omkring 40-42 K. Dette 

indikerer en para- til antiferromagnetisk faseomvandling ved synkende temperatur. 

Overgangstemperaturen er dog relativt nære det som er vanlig for et spinn-glass. Av den 

grunn ble det målt AC-susceptibilitet av La2NiPtO6, se Figur 64. 
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Figur 64. AC-susceptibilitet for 𝐋𝐚𝟐𝐍𝐢𝐏𝐭𝐎𝟔 fra 4 til 60 K. Målingene ble gjort med et 

konstant DC-felt på 2000 Oe, og med 3 forskjellige felt (10, 12 og 15 Oe) og 5 forskjellige 

frekvenser (97, 997, 1997, 4997 og 9997 Hz) for AC-feltet. 

Figur 64 viser AC magnetiseringsdata med klare trekk tilsvarende DC dataene i Figur 63. 

Dersom La2NiPtO6 skulle vært et spinnglass, ville overgangstemperaturen (rundt 42 K) 

ha endret seg som funksjon av AC frekvens. Figur 64 viser at det ikke er tilfellet. Det 

konkluderes derfor med at La2NiPtO6 er en antiferromagnet med TN ~ 42 K (± 4 K).  
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Videre i systemet LaNi1−xPtxO3  har det blitt målt DC-susceptibilitet for flere 

sammensetninger. Dette er vist i Figur 65.  

 

Figur 65. ZFC og FC susceptibilitetsdata av de studerte sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. Data for𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 er vist i Figur 58. 

Figur 65 vises det at den antiferromagnetiske faseomvandlingen i La2NiPtO6 ser ut til å 

være tilstede i flere av LaNi1−xPtxO3 prøvene. Ut fra ZFC/FC-dataene virker det som den 

antiferromagnetiske overgangen skjer noe mer gradvis over et bredere temperaturintervall 

for LaNi1−xPtxO3, med TN dels høyere enn i La2NiPtO6. Ved minkende innhold av Pt 
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(synkende x) blir signalet fra den antiferromagnetiske fasen mindre synlig, før det er helt 

borte for LaNi0,95Pt0,05O3. 

Fra Curie-Weiss-regionen for LaNi1−xPtxO3  kan det paramagnetiske momentet 

bestemmes og sammenlignes med teoretiske verdier. Dette er vist i Tabell 22. Tabellen 

lister også teoretisk magnetisk moment beregnet som beskrevet i avsnitt 2.4.2. 

Tabell 22. Eksperimentelt og beregnet paramagnetisk moment for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 . 

Paramagnetiske momenter er oppgitt med enhet [𝛍𝐁]. Usikkerheten for de eksperimentelle 

målingene er estimert til ± 0,05 𝛍𝐁.  

      

Ni(III) LS & 

Ni(II)/Pt(IV) 

Ni(III) HS & 

Ni(II)/Pt(IV) 

  Temperatur- 

intervall [K] 

ZFC FC Kun spinn Kun spinn 

x μ (eksp) μ (eksp) μ (teori) μ (teori) 

0 - - - 1,73 3,87 

0,05 200 – 300 2,44 2,38 1,76 3,73 

0,20 100 – 300  2,40 2,34 1,84 3,26 

0,25 50 – 150 2,98 3,00 1,87 3,08 

0,30 100 – 300 2,59 2,61 1,90 2,90 

0,40 100 – 300 2,37 2,36 1,95 2,49 

0,50 50 – 150 2,76 2,73 2,00 2,00 

For de beregnede paramagnetiske momentene i tabell 7 er er tatt utgangpunkt i at de 

relevante spesiene for nikkel og platina er Ni(II) og Pt(IV), slik foreslått i tidligere arbeid 

[17]. Det er ingen andre oksidasjonstrinn for platina som virker plausible, se kapittelet 

med diskusjon. 

Tabell 22 viser kun moderate endringer i magnetisk moment som funksjon av 

sammensetning. Tre av de studerte prøvene, x = 0,20, 0,30 og 0,40 har gjennomgått en 
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lengre varmebehandling, ca. 2 uker, som trolig har gitt mer homogene prøver. For disse 

observeres en lineær Curie-Weiss-region nesten helt ned til TN. For x = 0,50 og x = 0,25 

er det en liten endring i stigningstall fra omkring 150 til 200 K. For disse 

sammensetningene er stigningstallet mellom 50 og 150 K er nærmest trenden fra de andre 

sammensetningene. For x = 0,05 har regionen ved høy temperatur mest lineær oppførsel. 

Det er ingen opplagt sammenheng mellom de eksperimentelle og teoretiske verdiene i 

Tabell 22. Det er likevel funnet at det ikke er noen andre kombinasjoner av 

oksidasjonstrinn som ville passet bedre. Derfor er konklusjonen at Ni(III), Ni(II) og 

Pt(IV) er de dominerende B-kationene i LaNi1−xPtxO3.  

5.5 In-situ XRD 

I dette arbeidet har det blitt gjennomført in-situ XRD som funksjon av temperatur for 

enkelte av sammensetningene i systemet LaNi1−xRhxO3. Fasestabiliteten til LaNiO3  og 

strukturendringer for LaNi1−xRhxO3  har blitt studert som funksjon av temperatur. 

Informasjon om apparaturen brukt under in-situ XRD er beskrevet i kapittel 4 (Apparatur 

for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD). 

5.5.1 Roterende vs. stillestående kapillær 

In-situ XRD testene i dette arbeidet skulle gjennomføres i kapillær. Om kapillæret ikke 

trenger å rotere under eksperimentene vil det forenkle oppsettet betydelig. Det ble målt 

og sammenlignet prøver av LaNiO3  med roterende kapillær, oscillerende (vuggende) 

mellom -45 og 45 2θ (grader) og stillestående kapillær. Det var små forskjeller mellom 

de ulike målingene. Det stillestående kapillæret hadde noen større statistiske variasjoner i 

intensiteter enn det roterende kapillæret. Dette var derimot ikke større enn at in-situ XRD 

kunne gjennomføres med stillestående kapillær. Sammenligningen av diffraktogrammene 

er vist i Figur 86 i Appendiks F. 
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5.5.2 Fortynning av kapillær med amorf SiO2 

Tidlig i arbeidet ble det vurdert å fortynne alle prøver med amorf SiO2 under 

røntgeneksperimenter i kapillær, for å unngå absorpsjon av røntgenstråler, se teori og 

metoder. Det ble derfor målt et røntgendiffraktogram for en prøve uten SiO2, en med 5/6 

SiO2 og en med 9/10 SiO2, i vekt, se Figur 87 Appendiks F. Røntgeneksperimentene viser 

tydelig at vi oppnår en signifikant forbedring i datakvalitet (signal/støy forhold) når 

prøven er fortynnet med SiO2. Det er derimot liten forskjell i intensitet mellom prøvene 

med 9/10 SiO2 og 5/6 SiO2.  

Basert på disse observasjonene ble det besluttet å fortynne alle prøver pakket i kapillær 

med 5/6 SiO2. Dette inkluderte prøver for katalytisk testing. Kapillær for katalytisk 

testing ble pakket på tilsvarende måte som de brukt for in-situ XRD for å få direkte 

sammenliknbare data, samt å forbedre gassgjennomstrømingen i kapillaret. 

5.5.3 In-situ XRD av LaNiO3 for undersøkelse av fasestabilitet 

Stabiliteten til LaNiO3  ble undersøkt ved in-situ XRD i en inert atmosfære (N2) som 

funksjon av temperatur. Det ble målt et diffraktogram av prøven for hver hundrede grad 

fra romtemperatur og opp til 600 °C, mens det gikk en gass-strøm av N2 over prøven. 

Strømningshastigheten til gassen gjennom kapillæret var omtrent 3 ml/min. De 

resulterende diffraktogrammene er vist i Figur 66. 
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Figur 66. Røntgendiffraktogrammer av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑  i 𝐍𝟐  atmosfære ved ulike temperaturer. 

Kapillæret har hatt gjennomstrømning på 3ml/min 𝐍𝟐 

Det er minimal forskjell mellom diffraktogrammene, og alle diffraktogrammene vis kun 

tilstedeværelse av LaNiO3, altså er det ingen dekomponering av forbindelsen ved noen av 
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de målte temperaturene. LaNiO3 antas å være den minst stabile forbindelsen i systemene 

LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt, ettersom LaNiO3 syntetiseres i mer oksiderende miljø og ved 

lavere temperaturer enn sammensetninger med rhodium og platina. Dette indikerer at det 

en stor sannsynlighet for at LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt er stabil under katalytiske tester. 

Det skal likevel holdes åpent hvorvidt 2 % N2O fortynnet i 2 % He og 96 % Ar kan ha en 

svakt reduserende effekt på de angitte perovskittene.  

Fra Figur 66 kan en også observere et skift i refleksposisjoner for LaNiO3 med økende 

temperatur. Effekten er bedre visualisert i Figur 67 der posisjonen av hovedrefleksene 

(110 og 104) er vist som funksjon av temperatur. Dette kan komme av termisk 

volumekspansjon av enhetscellen, eller dannelse av oksygenvakanser og reduserte 

kationer med økt radius. Fra upublisert arbeid i forskningsgruppen NAFUMA er det 

sannsynligvis termisk ekspansjon av enhetscellen som er primærårsaken til skiftet i 

vinkel i diffraktogrammet. Det er fordi LaNiO3  utviser litt ikke-støkiometri selv ved 

temperaturer opp til 600 °C [84]. Dette er derimot ikke undersøkt nærmere. Videre ser en 

også at avstanden mellom refleksene blir mindre med økende temperatur. Dette kan 

komme av små strukturelle endringer i gitteret ved økende temperatur.  

 

Figur 67. Nærbilde av hovedrefleksen til LaNiO3 (𝐑�̅�𝐜), som er en dobbelrefles. Med økende 

temperatur (indikert til høyre) skiftes refleksene mot høyere vinkler. 
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5.5.4 In-situ XRD – faseomvandling fra ortorombisk til rombohedral 

symmetri som funksjon av temperatur for LaNi1-xRhxO3 

Den strukturelle faseovergangen fra rombohedral til ortorombisk symmetri er en funksjon 

av rhodiuminnhold (økende x) i systemet LaNi1−xRhxO3, se avsnitt 5,2,1. Tilsvarende er 

faseomvandlingen en funksjon av temperatur, hvor den rombohedrale strukturen er 

favorisert ved høy temperatur. Det ble derfor foretatt in-situ XRD av LaNi0,75Rh0,25O3 

og LaNi0,70Rh0,30O3, med økende temperatur i vanlig atmosfære (luft). 

De strukturelle endringene vises tydelig fra overgangen fra at hovedrefleksen til den 

ortorombiske cellen splittes til en dobbelrefleks (to reflekser) for den rombohedrale 

cellen. Dette er vist i Figur 68 for LaNi0,70Rh0,30O3 . Resultatet fra eksperimentet av 

LaNi0,75Rh0,25O3  er vist i appendiks. Sistnevnte sammensetning er i det strukturelle 

tofaseområdet allerede ved romtemperatur. 

 

Figur 68. In-situ XRD av hovedrefleksene til 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑  som funksjon av 

temperatur. Hver måling er skiftet noe i intensitet forhold til hverandre for lettere å 

illustrere de strukturelle endringene. 



 

156 

5.6 Konvertering av N2O 

I dette arbeidet har det blitt gjennomført en serie med katalytiske tester for å studere om 

noen forbindelser i systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt er aktive som katalysator for 

dekomponering av N2O. Oppsettet rundt de katalytiske testene er beskrevet i Kapittel 4. 

De katalytiske testene har blitt gjennomført med to ulike temperaturprogrammer, som 

beskrevet i kapittelet om apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. De to 

programmene er kjørt rett etter hverandre. Prøven som testes plasseres i et kapillær med 

gassgjennomstrømning, og det brukes en varmepistol under kapillæret for å varme opp. 

Første program er oppvarming fra romtemperatur til 100 °C på 10 minutter, etterfulgt av 

50 minutter isoterm holdetid. Dette gjentas fra 100 til 200 °C, og videre opp til 600 °C. 

Andre program er avkjøling fra 600 °C til romtemperatur med avkjølingshastighet på 1 

°C/min. Etter at gassblandingen med 2 % N2O og 2 % He i Ar har passert kapillæret med 

katalysatoren, måler en MS signalet fra de ulike gassene i systemet. Kalibreringer for å 

korrelere MS-signalet til en gassmengde N2O og He er beskrevet i eksperimentelt. 

Resultatene fra første program (romtemperatur til 600 °C) med 2 % N2O og 2 % He i Ar 

strømmende over LaNi0,50Rh0,50O3 er vist i Figur 69. Verdiene oppgitt er regnet om fra 

en et signal målt i MS (enhet ampere [A]) til et gassvolum per tid [ml/min] på basis av 

utregner vist i kapittelet om apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. 
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Figur 69. Målt gassmengde av 2 % N2O og 2 % He i Ar under katalytisk test av 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑  fra romtemperatur til 600 °C i et 0,5 mm kvartskapillær. Målt 

gassmengde er estimert fra målinger med MS. 

Det som skjer under eksperimentet presentert i Figur 69 er at etter tid lik null minutter 

begynner temperaturen å stige fra romtemperatur til 100 °C, som skjer på 10 min. Dette 

etterfølges av en isoterm holdetid i 50 min ved 100 °C. Under oppvarmingen endres 

trykket rundt kapillæret, som forårsaker at strømningen av gass gjennom kapillæret 

synker. Derfor synker MS-signalene for både N2O og He. Ettersom strømningen av gass 

gjennom kapillæret jevnes ut stabiliseres MS-signalet i løpet av de 50 minuttene på 100 

°C. Deretter skjer akkurat det samme fra 100 °C til 200 °C. Trykkforandringer endrer 

gass-strømningen ved hver temperaturøkning, og samme mønster gjentas for hvert 

temperaturintervall hele veien opp til 600 °C. En kan derfor relatere hver time til en 

temperatur. Fra 0-1 time stabiliseres prøven på 100 °C, fra 1-2 timer stabiliseres den på 

200 °C, osv. frem til 5-6 timer hvor den stabiliseres på 600 °C. 

Som vist i Figur 69 endres målt gassmengde for N2O og He seg i forhold til hverandre 

med økende temperatur. Etter 3 timer er signalet fra N2O relativt sett lavere enn signalet 
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fra He (3-4 timer, tilsvarer stabilisering på 400 °C), sammenlignet med verdiene ved 

romtemperatur. Dette tolkes som dekomponering av N2O. Det samme skjer i større grad 

ved 500 og 600 °C.  

Ettersom det forekommer konvertering av N2O med økende temperatur ble det regnet ut 

konvertering i prosent, for å kunne relatere ulike målinger til hverandre. Dette ble gjort 

som beskrevet kapitelet om apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. 

Konverteringen av N2O med LaNi0,50Rh0,50O3 som katalysator er vist i Figur 70. 

 

Figur 70. Konvertering av N2O under katalytisk test av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑  fra 

romtemperatur til 600 °C. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎 er regnet ut fra 𝐍𝟐𝐎- og 𝐇𝐞-signaler målt 

med en MS, som beskrevet i kapittel 4. Den røde stripete linjen indikerer nullpunktet for 

konvertering. 

Fra Figur 70 er det tydelig at det er flere platåer med konvertering, og at konverteringen 

ikke endres betydelig med stabiliseringstiden ved en temperatur. Tilsvarende plot for de 

andre sammensetningene i systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt Appendiks F. 

Usikkerheten i målingene kan estimeres til omtrent ±5 % konvertering, trolig mer for 
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målinger med lav konvertering eller større variasjon i signaler ( ~10 % ). Dette er 

antagelig årsaken til at resultatene i Figur 70 viser negativ konvertering noen steder, noe 

som ikke gir fysisk mening. For å få en verdi som representerer konverteringen ved 

likevekt («steady state») kan en fra slutten av den isoterme holdetiden ekstrahere en verdi 

som kan tilnærmes som en stabil konvertering for en gitt temperatur. Dette er gjort for 

begge systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt, og er forklart ytterliggere i delkapittel 5.6.1 

og 5.6.2. 

Det andre programmet målte endring i N2O-dekomponering ved en langsom og jevn 

(1
o
C/min) nedkjøling fra 600

o
C til romtemperatur. Resultatene fra dette forsøket for 

sammensetningen LaNi0,50Rh0,50O3 er vist i Figur 71. 

 

Figur 71. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎  som funksjon av temperatur for sammensetningen 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑, i et eksperiment hvor temperaturen synker fra 600 °C til romtemperatur 

med 1 °C per minutt. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎 er regnet ut fra 𝐍𝟐𝐎- og 𝐇𝐞-signaler målt med 

en MS, som beskrevet i kapittel 4. Den røde stripete linjen indikerer nullpunktet for 

konvertering. 
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Fra Figur 71 er det tydelig at konverteringen faller straks etter at temperaturen synker 

under 600 °C. Ved omtrent 400 °C ser det ut som at N2O-konverteringen er så godt som 

null. De to plotene i Figur 70 og Figur 71 utgjør til sammen en full syklus av et 

N2O-dekomponeringseksperiment. De er vist sammen i Figur 72. 

 

Figur 72. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎 vist for sammensetningen 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑. I svart vises 

programmet for oppvarming, med x-aksen over. I blått vises programmet for avkjøling, 

med x-aksen under. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎 er regnet ut fra 𝐍𝟐𝐎- og 𝐇𝐞-signaler målt med en 

MS, som beskrevet i kapitelet om Apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ 

XRD. Den røde stripete linjen indikerer nullpunktet for konvertering. 

I Figur 72 vises det at konverteringen for N2O  er omtrent den samme i de to 

programmene. Endepunktet på flaten for 400, 500 og 600 °C for stigningen i temperatur 

er omtrent like de som ble observert under avkjøling. Ved 500 °C er det likevel omtrent 

15 % forskjell mellom grafene. Det er viktig å merke seg at resultatene fra programmet 

med oppvarming (svart - Figur 72) bruker differansen mellom N2O  og He før 

eksperimentet som null konvertering. For programmet med avkjøling (rød - Figur 72) 
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brukes differensen mellom N2O og He etter eksperimentet. Dette gjør at konverteringene 

ved lave temperaturer er relativt like, men at konverteringen ved høy temperatur kan 

avvike noe mellom oppvarming og nedkjøling. 

Eksperimenter tilsvarende som det beskrevet i detalj for LaNi0,50Rh0,50O3 er gjennomført 

for en serie med sammensetninger i systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt . Alle 

eksperimenter har brukt samme eksperimentelle parametere, og N2O -konvertering er 

regnet ut på samme måte. Disse detaljene er listet i eksperimentelt, og resultatene er vist i 

avsnitt 5.6.1 og 5.6.2. 

For å kontrollere at fortynningsmiddelet ( SiO2 ) ikke dekomponerer N2O  ble det 

gjennomført en full syklus med kun SiO2 i kapillæret. Resultatet fra denne målingen er 

vist i Figur 73. 

 

Figur 73. Konvertering av 𝐍𝟐𝐎 når kapillæret kun inneholder 𝐒𝐢𝐎𝟐. Figuren inneholder en 

full syklus, fra romtemperatur til 600 °C (svart) og fra 600 °C til romtemperatur (blå). Den 

røde stripete linjen indikerer nullpunktet for konvertering. 
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Fra Figur 73 er det tydelig at resultatene tilsier en negativ konvertering av N2O. Det er 

ikke mulig, og det resultatet kommer trolig av drift i N2O- og He-signalet i forhold til 

hverandre, muligens også lekkasjer. Dette indikerer at i eksperimenter med lav 

konvertering er resultatene mindre pålitelige. Men ettersom drift av signalene gir 

resultater med for lav konvertering ved høy temperatur indikerer det at resultatene målt 

for sammensetninger i systemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt  trolig ikke overestimerer 

konverteringen. Denne målingen har også tatt utgangpunkt i null konvertering ved 

romtemperatur. 

5.6.1 Konvertering av N2O med LaNi1-xRhxO3 som katalysator 

For utvalgte sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3, som er i strukturell enfase, har 

det blitt gjennomført en full syklus av katalysetester for å kartlegge eventuell 

konvertering av N2O. Fra programmet med oppvarming har det ekstrahert verdier for 

N2O-konvertering ved hver hundrede grad. Disse er vist i Figur 74 og listet i Tabell 35 i 

Appendiks F. 



 

163 

 

Figur 74. Plot med konvertering av 𝐍𝟐𝐎 som funksjon av temperatur for alle de studerte 

sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . Plotet er tatt for målingene gjort med 

oppvarmingsprogrammet (romtemperatur til 600 °C), med en isoterm holdetid (50 min) på 

hver hundrede grad. 

Fra Figur 74 er det en tydelig trend at økt innhold av rhodium gir økt konvertering av 

N2O. Det er derimot noen sammensetninger som avviker fra denne trenden, som x = 0,60 

og x = 0,80, som har like lav konvertering som x = 0,35 og x = 0,10. Sammensetningene 

x = 0 og x = 0,30 skiller seg også ut ved at de har tilnærmet null konvertering av N2O ved 

600 °C. Sammensetningen x = 1 (LaRhO3 ) er den forbindelsen som utviser høyest 

konvertering av N2O i systemet, og har betydelig konvertering allerede ved 400 °C. Ved 

500 og 600 °C har LaNi1−xRhxO3 for både x = 0,90 og x = 1 95 % konvertering, og ved 

600 °C har også sammensetningen x = 0,50 95 % konvertering. Ettersom vi ikke ser noen 

økt konvertering for x = 0,9 og x = 1 ved 600 °C sammenlignet med 500 °C, tyder det på 

at 95 % konvertering er tilnærmet det samme som full konvertering.  
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Tilsvarende kan de ulike sammensetningene kjørt med nedkjølingsprogrammet (600 °C 

til romtemperatur) sammenlignes. Dette er vist i Figur 75. Her er det tydelig at det er flere 

sammensetninger som har høy konvertering av N2O . Dette passer bra de 

sammensetningene som utviste høy konvertering under oppvarming, se Figur 74. 

 

Figur 75. Plot med konvertering av 𝐍𝟐𝐎 for alle de studerte sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Plotet inneholder dataen fra målingene gjort med programmet som synker 

fra 600 °C til romtemperatur med en avkjølingshastighet på 1 °C/min. 

De individuelle plotene med konvertering for hver sammensetning i systemet 

LaNi1−xRhxO3 er vist i appendiks C.  

5.6.2 Dekomponering av N2O med LaNi1-xPtxO3 som katalysator 

Også for systemet LaNi1−xPtxO3 har det blitt gjennomført en serie med katalytiske tester. 

Den eksperimentelle utførelsen ble gjort som for LaNi0,50Rh0,50O3, med en syklus med 

oppvarming og nedkjøling. Fra programmet med oppvarming (fra romtemperatur til 600 
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°C, med trinn på 100 °C) har det blitt ekstrahert verdier for konvertering under den 

isoterme holdetiden på hver hundrede grad. Disse resultatene er vist for utvalgte 

sammensetninger i systemet LaNi1−xPtxO3 i Figur 76. 

 

Figur 76. Plot med konvertering av 𝐍𝟐𝐎 som funksjon av temperatur, for alle de studerte 

sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 . Dataen kommer fra programmet med 

oppvarming fra romtemperatur til 600 °C. 

Som det tydelig fremkommer fra Figur 76 utviser systemet LaNi1−xPtxO3 tilnærmet null 

konvertering av N2O. Sammensetningen x = 0,05 utviser en N2O-konvertering på opp til 

7 % ved lave temperaturer, som deretter synker ved 600 °C. Dette er trolig feilmålinger 

slik at konverteringen egentlig er null, slik som for nærliggende sammensetninger. Alle 

sammensetninger utenom x = 0,40 utviser en positiv konvertering ved 600 °C på 2 - 5 

%. Dette antas å være innenfor usikkerheten til målingene slik at konverteringen like 

gjerne kunne vært null. Det er derfor uvisst om dette skyldes reell konvertering eller kun 

usikkerhet i målinger. Det er også uvisst om ytterligere oppvarming ville gitt økt 

konvertering av N2O. En tabell med konvertering av N2O for de ulike sammensetningene 

er listet i Tabell 36 i Appendiks F 
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6. Diskusjon 

I dette diskusjonskapitlet vil det trekkes paralleller mellom de ulike typene av utførte 

eksperimenter og drøfting av hvordan resultater henger sammen. Fokus vil settes på 

spesielt interessante resultater. Samtidig siktes det mot å vurdere visse uklarheter og 

usikkerheter som har fremkommet i løpet av dette mastergradsarbeidet. Fire temaer vil 

drøftes i detalj. Kort oppsummert er hovedspørsmålene som følger: 

1. Resistivitet for 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3: Rh-indusert metall-isolator-overgang, samt 

reduksjon i resistivitet ved lav temperatur 

o Hvorfor forekommer det en metall-isolator-overgang som funksjon av 

sammensetning i LaNi1−xRhxO3? 

o Hvorfor forekommer det en reduksjon i resistivitet ved lave temperaturer 

for LaNi1−xRhxO3? Har dette en sammenheng med de lave verdiene for 

båndgap oppnådd fra resistivitetsmålinger? 

o Hvorfor skjer reduksjonen av resistivitet for LaRhO3ved høyere 

temperatur enn for andre sammensetninger av LaNi1−xRhxO3? Hvorfor er 

ikke dette allerede kjent i litteraturen?  

2. Oksidasjonstrinn: Uvanlig endring i cellevolum som funksjon av sammensetning, 

samt varierende magnetisk moment.  

o Kan variasjon i cellevolum og målinger av magnetisk moment fortelle 

hvilke oksidasjonstrinn vi finner i LaNi1−xRhxO3? 

3. Struktur-egenskap-relasjoner for 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3: Hva er årsaken til den uvanlige 

variasjonen i magnetisk egenskaper og magnetisk moment i LaNi1−xPtxO3?  

o Hvilke oksidasjonstrinn tar nikkel og platina i dette systemet?  

o Hva er årsaken til antiferromagnetisk ordning i La2NiPtO6? 

o Er det en merkelig trend i celleparametere for dette systemet? 

o Hvordan ser strukturen til LaNi1−xPtxO3 ut når man har en fortynnet 

situasjon på B-plass? Er forbindelsen fortsatt ordnet eller dannes det 

domener? 

4. Katalytiske tester av 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑀𝑥𝑂3, 𝑀 = 𝑅ℎ, 𝑃𝑡: Stor forskjell i konvertering av 

N2O for M = Rh og M = Pt.  
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o Hva er årsaken til god katalytisk evne for LaNi1−xRhxO3, spesielt for høy 

x, mens det er liten katalytisk evne for LaNi1−xPtxO3?  

o Hva er det aktive katalytiske spesiet? Kan tidligere arbeid belyse dette 

spørsmålet? 

o Er usikkerheten i de gjennomførte eksperimentene akseptabel? 

6.1 Resistivitet i LaNi1-xRhxO3 

Resistivitetsdata for prøver i systemet LaNi1−xRhxO3  er vist i avsnitt 5.3. Vi vil her 

drøfte noen viktige observasjoner i detalj; det gjelder 

1. Metall-isolator-overgangen som funksjon av sammensetning (0,10 < x < 0,30), 

se Figur 56 i avsnitt 5.3. Dette inkluderer en diskusjon av lave båndgap for den 

halvledende fasen av LaNi1−xRhxO3. 

2. Reduksjon i resistivitet ved lav temperatur (T ~ 10 − 30 K) for alle 

sammensetninger av LaNi1−xRhxOx med x ≥ 0,42, mens for LaRhO3 skjer 

overgangen ved høyere temperatur (T ~ 80 K) enn for de øvrige 

sammensetningene, se Figur 57 i avsnitt 5.3. 

3. Måling av negativ resistivitet ved lav temperatur (T < 10 K) for flere 

sammensetninger, se Figur 57 i avsnitt 5.3. 

6.1.1 Metall-isolator-overgang som funksjon av sammensetning. 

Størrelse på båndgap for den isolerende fasen. 

Figur 56 i avsnitt 5.3 viser en stor variasjon i resistivitet som funksjon av sammensetning 

for LaNi1−xRhxO3 . Man observerer således en metall-isolator-overgang i intervallet 

(0,10 < x < 0,30). Årsaken er trolig strukturell, men samtidig knyttet til endret kjemisk 

sammensetning. Introduksjon av rhodium i LaNiO3 påvirker t-faktoren og dermed relativ 

stabilitet av ulike varianter av perovskitt strukturen [21]. Metall-isolator overgangen skjer 

i omtrent samme intervall som det strukturelle tofaseområdet i LaNi1−xRhxO3, som er 

0,15 ≤ x ≤ 0,25 . I romboedrisk LaNiO3  hybridiserer eg -orbitalene til nikkel med 

p-orbitalene til oksygen slik at elektroner kan bevege seg mer fritt over B-O nettverket av 

hjørnedelende oktaedere [12]. Hvis orbitalene mellom B-kationet og oksygen får mindre 

overlapp på grunn av økt tilting av BO6-oktaedrene, reduseres hybridiseringen, før den til 

slutt forsvinner. Et slikt endret orbitaloverlapp beveger systemet vekk fra 
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semi-metall-situasjonen i LaNiO3 . Det er sannsynlig at den metalliske ledningsevnen 

forsvinner straks strukturen endres til ortorombisk (Pnma/Pbnm, romgruppe nr. 62) 

symmetri.  

LaCoO3  er isoelektronisk med LaRhO3  (d
6
 lav-spinn for B-atomene). Interessant nok 

observeres en metall-isolator overgang som funksjon av sammensetning også for 

LaNi1−xCoxO3 [24], uten at det forekommer en strukturell faseovergang. Introduksjon av 

rhodium i LaNi1−xRhxO3 påvirker orbitalenergier (4d versus 3d atomer) og endrer d-p 

overlapp gjennom strukturell deformasjon, men rhodium har for øvrig samme 

𝑑𝑛 -elektronkonfigurasjon som kobolt i LaNi1−xCoxO3.  Det er ikke opplagt at 

mekanismen for metall - isolator overgangen er lik i de to blandfasene. 

De studerte halvledende prøvene av LaNi1−xRhxO3 er funnet å ha et overraskende lavt 

båndgap. Fra resistivitetsmålingene i dette arbeidet ble båndgapet for LaRhO3 bestemt til 

~50 meV. Dette er for lavt til å kunne tilhøre en konvensjonell halvleder, slik det er blitt 

rapportert tidligere [21, 85]. Det er derfor trolig at en annen mekanisme som styrer 

ledningsevnen i LaRhO3. Våre verdier er dog i god overenstemmelse med Mary et al. 

som rapporterte et båndgap fra resistivitetsmålinger på 60 meV i LaRhO3 . Til 

sammenligning har LaCoO3 et optisk båndgap på omkring 0,6 eV [21], mens det samtidig 

er rapportert et båndgap på ~150 meV funnet fra resistivitetsmålinger [86]. Dermed er 

trolig termisk aktiverte elektroner årsaken til førhøyet ledningsevne i LaNi1−xRhxO3 , 

mens det optiske båndgapet er uvisst i størrelse. Verdiene referert til som båndgap 

beregnet ut fra Arrhenius ligningen i dette arbeidet er dermed trolig kun en 

aktiveringsenergi for ledningsevne, ikke det reelle båndgapet. 

6.1.2 Reduksjon i resistivitet ved lav temperatur 

Figur 57 i avsnitt 5.3 viser en betydelig reduksjon av resistiviteten ved lave temperaturer 

for LaNi1−xRhxO3, x ≥ 0,42. Dette er vanskelig å forklare fullt ut. Muligens inntreffer en 

overgang til en metallisk tilstand, men ettersom man i de aktuelle målingene registrerte 

negativ resistivitet ved de laveste temperaturene, har det ikke vært mulig å analysere 
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dataene gjennom en potenslov. Vi velger derfor ikke å betegne fasen ved lav temperatur 

som et metall.  

Når det skjer en så markert endring i resistivitet kan man forvente at det samtidig vil være 

mulig å observere endringer i magnetisering. Overgangstemperaturer basert på 

magnetiske (TC) og elektriske (TR) data er listet i Tabell 23. 

Tabell 23 – Overgangstemperaturer funnet ved derivasjon av ZFC-data for ulike prøver i 

systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 (over). Inkludert er tabell over omtrentlige overgangstemperaturer 

(𝐓𝐑) funnet fra resistivitetsmålinger. 

𝐱 = 0,42 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 

𝐓𝐂 [K] 14 12/14 14 14 12 8 - 

𝐓𝐑 [K] 8 10 28 26 26 12 80 

Tabell 23 viser kun en liten endring i overgangstemperatur ut fra de magnetiske 

målingene. Resistivitetsmålingene viser derimot en vesentlig variasjon. Det er ikke funnet 

noen korrelasjon mellom TC og TR. 

I litteraturen er kun forbindelsene LaNiO3, LaNi0,50Rh0,50O3  og LaRhO3  beskrevet. 

Av disse er LaNiO3  et semimetall, mens LaNi0,50Rh0,50O3  (Eg( resistivitet) = 6,1 meV 

[16]) og LaRhO3 (Eg(optisk) = 1,1 e [21], Eg(resistivitet)= 60 meV [20]) er halvledere. 

Det er ikke rapportert noen metall-isolator overgang som funksjon av temperatur for noen 

av disse forbindelsene. Som nevnt observerer vi betydelig reduksjon i resistivitet ved lav 

temperatur for x ≥ 0,42. Det kan vurderes om syntesemetode er en viktig parameter. Det 

kan være slik at syntesemetoden i vårt arbeid har produsert en mer homogen prøve (med 

hensyn på Ni – Rh fordelingen) enn hva som er oppnådd i andre arbeid, som kun har 

brukt kerammetoden [11, 16, 22]. Urene/inhomogene prøver er kjent å kunne utvise en 

mer halvledende natur [60]. 

Det som er mest overraskende i vårt studium er at senkningen i resistivitet for LaRhO3 

skjer ved mye høyere temperatur (80 K) enn for de øvrige sammensetningene. Det finnes 
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relativt mye tidligere arbeid på LaRhO3, men alle rapporterer isolerende egenskaper ned 

til lave temperaturer. Asokamani et al. [21] har imidlertid ut fra teoretisk modellering 

foreslått en metall-isolator overgang i LaRhO3 ved økende trykk (redusert cellevolum). 

Muligens kan en lignende mekanisme skje ved overgangen observert i det nåværende 

arbeidet, men dette var imidlertid knyttet nærmere opp mot senkning av det optiske 

båndgapet. Det er derfor vanskelig å se hvorledes dette kan knyttes sammen med 

homogenitet av prøvene slik antydet over. 

Nakamura et al. [22] har rapportert en viss oksygen ikke-støkiometri i LaRhO3, og mulig 

eksistens av lokalisert Rh(II) og Rh(IV). Det er lite sannsynlig at det oksiderende miljøet 

brukt under deres syntese (1 atm O2) har oksidert noe Rh(III) til Rh(IV) ved å innføre 

interstitielt oksygen, eventuelt kunne man vurdert kationvakanser slik som i LaMnO3+d 

[87]. Det vil i så tilfelle føre til hulledning i 𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3 grunnet mangel på elektroner i 

𝑡2𝑔 -orbitalene. Dette er kun spekulasjoner og må utforskes med ytterliggere 

eksperimenter.  

Reduksjonen i resistivitet ved lave temperaturer er reproduserbar ved gjentatte målinger, 

og opptrer for flere ulike sammensetninger. I tillegg har 𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3  blitt syntetisert to 

ganger og samme variasjon i resistivitet er observert begge ganger. Det indikerer at 

temperaturvariasjonen er reell og dermed utfordrer tidligere arbeider [11, 13, 14, 16, 21, 

22, 88]. Det er ikke funnet noen forklaring på den temperaturavhengige reduksjonen i 

resistivitet for 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3 for 𝑥 ≥ 0,42, som har likhetstrekk med en metall-isolator-

overgang. 

6.1.3 Negativ resistivitet 

Det er overraskende blitt observert negativ resistivitet ved lave temperaturer for flere 

datapunkter og for flere prøver under måling av 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3 (se Figur 57 avsnitt 5.3). 

Dette gjelder spesielt 𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3. Det har først og fremst blitt antatt å være en instrumentell 

feilmåling, men har blitt reprodusert gjennom målinger av ulike prøver, samt for to 

synteseprodukter av 𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3.  Det er ikke identifisert noen instrumentell feil som 

forklarer målingene, men dette er likevel den mest sannsynlige forklaringen. Reell statisk 
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negativ resistivitet er ikke mulig i henhold til termodynamikkens andre hovedsetning 

[50]. Det ekskluderer derimot ikke at forholdet mellom strøm og spenning kan være 

negativt under en måling. Det kan vurderes om negativ resistivitet skyldes forhold rundt 

materialet og prøveoppstilling. Det kan være at varme elektroner flytter seg mot 

strømmen under måling grunnet termoelektrisk effekt, forbundet med et fortegnskifte for 

Seebeck-koeffisienten S. Dette er lite sannsynlig, men bør undersøkes i nærmere detalj, 

spesielt dersom negativ resistivitet også måles i fremtiden.  

Det ble vurdert om den negative resistiviteten kunne skyldes superledende egenskaper, 

dvs. usikkerhet i målinger med null resistivitet. Hvis så var tilfellet, ville man ha 

forventet et betydelig diamagnetisk signal i magnetiske målinger. Hvis sistnevnte måling 

ble utført i et magnetisk felt sterke enn det kritiske feltet 𝐻𝐶 forsvinner de superledende 

egenskapene til materialet. Det ble derfor gjennomført magnetiske målinger av 𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3 i 

lave magnetiske felt (20 Oe, 50 Oe og 100 Oe). Ingen av målingene viste tegn til 

diamagnetisk (Meissner) signal fra en superleder. 

6.2 Oksidasjonstrinn i LaNi1-xRhxO3 

For 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3  er det ikke opplagt hva oksidasjonstrinnene er for Ni- og Rh-

atomene, og hvorvidt dette er konstant gjennom hele blandfasen. Til å vurdere dette, vil 

vi her betrakte data for enhetscellevariasjoner (Figur 46 avsnitt 5.2), tabulerte ioneradier 

fra Shannon [13], og observerte og beregnede paramagnetiske momenter (Tabell 21 

avsnitt 5.2) som diskuteres i lys av tidligere arbeider.  

Enhetscellevolumene for prøver av 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3 varierer på ulikt vis for 𝑥 < 0,60 og 

𝑥 > 0,60.  Dette tyder på at det ikke er de samme ionene (oksidasjonstrinnene) som 

skiftes ut i de ulike sammensetningsområdene. Det er kjent at radiusen til Rh(III) i 

𝐿𝑎𝑅ℎ𝑂3 er større enn radiusen til Ni(III) i 𝐿𝑎𝑁𝑖𝑂3. Ut fra Vegards lov vil man forvente 

en lineær variasjon i enhetscellevolumet, noe som imidlertid ikke observeres i dette 

arbeidet (Figur 46 avsnitt 5.2). Det indikerer at endringer i oksidasjonstrinn gjennom 

systemet påvirker cellevolumet som funksjon av sammensetning. Radiusene til de 

aktuelle B-kationene Ni(II), Ni(III), Rh(III) og Rh(IV) er gitt i Tabell 24. 
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Tabell 24. Shannon-radier (ioneradier) [89] for de aktuelle Ni- og Rh-kationene. 

 Ni(II) Ni(III) LS Ni(III) HS Rh(III) Rh(IV) Pt(IV) 

Radius [Å] 0,69 0,56 0,60 0,665 0,60 0,625 

Relativt til sitasjonen med Ni(III) + Rh(III) så vil en situasjon med (noe) Ni(II) og Rh(IV) 

gi et annerledes stigningstall for enhetscellevolumet som funksjon av sammensetning. I 

Appendiks G er det vist hvordan enhetscellevolumet varierer under disse forutsetningene, 

og hvordan man kan beregne omtrentlig mengde Ni(II) og Rh(IV). Denne modellen ser 

på det relative avviket fra Vegards lov. Metoden estimerer et innhold av Ni(II) og Rh(IV) 

for 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3  med 𝑥 ≥ 0,30  (intervallet der cellevolum er bestemt). Resultatene 

tilsier at ca 22 % av B-kationene er Ni(III) og Rh(III)
27

, mens ca 78 % av B-kationene 

kan tilskrives blandingsmodellen med Ni(II), Ni(III), Rh(III) og Rh(IV)
28

. Disse 

betraktningene og angitte verdier må vurderes med betydelig usikkerhet (~ ± 15%). 

Den observerte endringen i stigningstall ved 𝑥 = 0,60 indikerer at det ikke forekommer 

noen full ladningsoverføring til Ni(II) og Rh(IV) i 𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3.  Forbindelsen 

𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3 er ikke strukturelt ordnet på B-undergitteret, det vil si, kationene er 

tilfeldig fordelt. Til sammenligning finner vi ladningsforskjell mellom B-kationene i den 

ordnede dobbelperovskitten 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6, det vil si Ni(II) og Pt(IV). Bemerk at Pt(IV) er 

både større enn Rh(IV) og langt mindre stabil enn rhodium i oksidasjonstrinn III. Dette er 

en sannsynlig årsak til B-plassordning i 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6. 

Disse størrelsesbetraktningene sett i lys av enhetscellevolumer burde i kombinasjon med 

magnetiske målinger kunne gi gode indikasjoner på de elektroniske tilstandene i 

𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3. Resultatene (avsnitt 5.4) fra de magnetiske målingene viser eksistens av 

                                                 
27 Denne modellen inneholder nikkel og rhodium kun i oksidasjonstrinn III. 

28 Modellen med Ni(II), Ni(III), Rh(III) og Rh(IV) baserer seg på at for 𝑥 ≤ 0,50 eksisterer alt rhodium i 

form av Rh(IV), som ladningskompenseres av Ni(II), og at det eksisterer en resterende mengde Ni(III) 

(1 − 2𝑥). For 𝑥 ≥ 0,50 eksisterer alt nikkel i form av Ni(II), som ladningskompenseres av Rh(IV), og de 

resterende B-kationene er Rh(III) (2𝑥 − 1). Denne utregningsmetoden sier at om det eksisterer en gitt 

%-andel av slike kationer i 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3  så varierer fortsatt reelt innhold av Ni(II) og Rh(IV), mens 

relativt innhold er uendret i forhold til x. 
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Ni(II) og Rh(IV) ved høyt innhold av rhodium, men i noe mindre grad for 𝑥 < ~0,50 −

0,60.  

Tidligere arbeid rapporterer Ni(III) og Rh(III) for 𝐿𝑎𝑁𝑖0,50𝑅ℎ0,50𝑂3  [11, 16], mens 

Shibasaki et al. har foreslått Ni(II) i 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3 for 𝑥 ≥ 0,70 basert på resistivitet og 

Seebeck målinger [23]. Dette er også svært plausibelt for resultatene i det foreliggende 

arbeidet. Noe parallelt har Li et al. [81] funnet en viss andel av Co(II) og Rh(IV) i 

𝐿𝑎𝐶𝑜1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3.  Et upublisert arbeid fra forskningsgruppen NAFUMA indikerer 

forekomst av Ni(II) og Co(IV) i perovskittsystemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑥𝑂3. Disse to arbeidene 

underbygger antakelsen om at Ni(II) og Rh(IV) kan forekomme i 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3. 

Det er fra magnetiske målinger (avsnitt 5.4) observert ulikt paramagnetisk moment ved 

høy og lav temperatur. Fra EPR-målinger gjort av Schinzer [16] har det blitt vist at det 

ikke skjer noen temperaturavhengig overgang fra høyspinn til lavspinn for Ni(III). 

Schinzer trodde derimot at bidraget kom fra spinnbanekobling. Siden vi har 

sannsynliggjort eksistens av Rh(IV) i de foreliggende prøvene, kan det foreligge et slikt 

bidrag fra spinnbanekobling. Det er derimot også mulig at årsaken er knyttet til endring 

av oksidasjonstrinn. Muligens kan en form for ladningsdisproporsjonering av Ni(III) og 

Rh(III) til Ni(II) og Rh(IV) skje ved høy temperatur. Dette vil da være noe parallelt med 

situasjonen i 𝐶𝑎𝐹𝑒𝑂3 , hvor jern i oksidasjonstrinn IV disproporsjonerer til Fe(III) og 

Fe(V) ved lave temperaturer (𝑇 < ~290 𝐾) [90].  

Det synes naturlig at større endringer av oksidasjonstrinn for Ni- og Rh-atomer i 

𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3  som funksjon av temperatur bør gi målbare endringer i 

resistivitetsmålinger. Dersom oksidasjonstrinnene endres med temperatur vil også 

båndstrukturen endres. Imidlertid viser resistivitetsdata for en rekke undersøkte prøver av 

𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3 ingen korrelasjon med de målte endringene i magnetisk susceptibilitet, se 

avsnitt 6.1. 

Det er konkludert med at ved høyt Rh-innhold (x) er alt eller det meste av nikkelet i form 

av Ni(II). For 0,30 ≤ 𝑥 ≤ 0,50/0,60  eksisterer det sannsynligvis fortsatt Ni(II) og 

Rh(IV), men da i likevekt med både Ni(III) og Rh(III). For 𝑥 < 0,30 er ingen konklusjon 

om oksidasjonstrinn mulig utenom at majoriteten av nikkel vil eksistere som Ni(III) 
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(nøyaktig mengde =  1 − 2𝑥 , forutsatt støkiometrisk mengde oksygen i forbindelsen). 

Det er ikke funnet noe entydig svar på hvorfor det magnetiske momentet endres med 

temperatur. Muligens kan forbedret prøvekvalitet ved å benytte ekstremt lange 

varmehandlingstider gi mer informasjon om problemkomplekset.  

6.3 Struktur-egenskap-relasjoner i LaNi1-xPtxO3 

I dette delkapittelet vil sammenhenger mellom de ulike egenskapene observert i 

𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3  diskuteres. Dette inkluderer resultater fra strukturell (avsnitt 5.2) og 

magnetisk karakterisering (avsnitt 5.4), samt sammenligninger med tidligere arbeider. 

6.3.1 Strukturell ordning, magnetisk moment og oksidasjonstrinn i 

LaNi1-xPtxO3 

Fra diffraksjonsdata er det konkludert at nikkel og platina er strukturelt ordnet på B-plass 

i 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 (se avsnitt 5.2.2), slik som angitt tidligere [17]. Med posisjonell ordning av 

B-kationene er det også sannsynlig med ladningsfordeling, f.eks. i form av Ni(II) og 

Pt(IV). Dette tilsvarer diskusjonen rundt 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑅ℎ𝑥𝑂3, men en vesentlig forskjell er at 

ingen oksider med platina i oksidasjonstrinn III er kjent. Både oksidasjonstrinn II, IV og 

V er rapportert [89]. Eksistens av Pt(II) er usannsynlig i 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 siden nikkel da må 

ha oksidasjonstrinn IV. Store mengder av oksygenvakanser kunne endre bildet, men dette 

er usannsynlig med tanke på de oksiderende betingelsene brukt under syntese. Pt(V) er 

også usannsynlig ettersom nikkel da skulle eksistert som Ni(I), med en 𝑑9-konfigurasjon, 

som er kjent, men er veldig eksotisk [91]. Da ville Pt(V) få d
5
-konfigurasjon. En slik 

konfigurasjon, gitt lav-spinn på grunn av sterkt krystallfelt, gir et for lavt paramagnetisk 

moment i forhold til resultatene fra målingene (tilsvarer ett uparet elektron på B-plass, se 

avsnitt 5.4). Dette vil endres hvis platina eksisterer i en høyspinn-tilstand, men dette 

ansees som svært usannsynlig. Derfor er alternativet med Ni(II) og Pt(IV) som B-kationer 

i 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 fornuftig i mangel på andre gode alternativer. 

Det er likevel stor forskjell på det teoretiske magnetiske momentet og målingene foretatt, 

for hele systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3. I eksperimenter observeres et forhøyet paramagnetisk 

moment. Fra oksidasjonstrinnene diskutert over er det ingen alternativer som gir høyere 
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magnetisk moment enn Ni(II) og Pt(IV). Det er derfor vurdert fire alternativer som kan 

forklare det forhøyede magnetiske momentet: 

1. Platina har et bidrag fra spinnbanekobling, til tross for at den har 

elektronkonfigurasjon 𝑡2𝑔
6  (fulle 𝑡2𝑔-orbitaler skal ikke gi spinnbanekobling [66]). 

2. Ni(III) eksisterer helt eller delvis i en høyspinn-tilstand på grunn av det endrede 

krystallfeltet (∆) forårsaket av ordning mellom Ni(II) og Pt(IV) i 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3  

3. Det eksisterer en betydelig mengde ikke-støkiometri som gjør at platina bidrar 

med et forhøyet magnetisk moment 

4. Det eksisterer en betydelig mengde med magnetiske forurensninger i prøven som 

ikke har latt seg detektere med XRD. 

Ingen av forklaringene (1-4) som peker seg ut som svært sannsynlige. Første forklaring 

(1) sliter med å forklare det høye magnetiske momentet ved lav x. Andre forklaring (2) 

forklarer ikke det det forhøyede magnetiske momentet på 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6, ettersom den ikke 

inneholder Ni(III), og Ni(II) har 𝑑8-konfigurasjon og varierer ikke mellom høyspinn og 

lavspinn. Tredje forklaring (3) sliter også med å forklare det høye magnetiske momentet 

ved lav x, ettersom omfanget av ikke-støkiometri må være veldig stort for å oppnå et så 

stort magnetisk moment. Fjerde forklaring (4) er mulig, men lite sannsynlig, siden 

forurensingen burde vært velkjent som en fase med høye paramagnetiske momenter og 

burde ha rimelig kontrast i XRD på grunn av innhold av tunge elementer (La, Ni, eller 

Pt).  

Det konkluderes med at 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6  har oksidasjonstrinn +II og +IV på henholdsvis 

nikkel og rhodium. Det konkluderes med at for 𝑥 < 0,50 utgjør Ni(III), Ni(II) og Pt(IV) 

B-kationene i 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3. Dette kommer både av noe senkning i magnetisk moment 

ved synkende x, og fra Rietveld-tilpasninger av sammensetninger målt i synkrotron. Det 

er foreslått at den monokline fasen i systemet 𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑃𝑡𝑥𝑂3 bedre kan beskrives som en 

ordnet blandfase gitt ved 𝐿𝑎2𝑁𝑖(𝐼𝐼)1−𝑦𝑁𝑖(𝐼𝐼𝐼)2𝑦𝑃𝑡(𝐼𝑉)1−𝑦 for 0,00 ≤ 𝑦 ≤ 0,875, hvor 

𝑦 = 0,875 markerer slutten på hvor den monokline ordnede fasen eksisterer i enfase. 

Ni(III) tar i denne strukturen samme atomposisjoner som Ni(II) og Pt(IV), men det gjør 

ordningen mindre tydelig grunnet likheten mellom atomene plassert i disse posisjonene. 
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6.3.2 Antiferromagnetisk kobling i La2NiPtO6 

I resultater (avsnitt 5.4) så vi at La2NiPtO6 er en antiferromagnet. Dette har trolig opphav 

i «superexchange»-mekanismen. Ett sett med intuitive regler for koblingsmekanismer fra 

superexchange er beskrevet av Goodenough [6, 71], Kanamori [73] og Anderson [72] 

(GKA- reglene). Disse er benyttet for å vurdere den antiferromagnetiske koblingen i 

𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6. Det henvises videre til Suzuki et al. [68]. 

I krystallstrukturen til 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6 er B-atomene oktaedrisk koordinert, og strukturen har 

hjørnedelende BO6-oktaedere langs x-, y- og z-aksene. I 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6  har vi Ni(II) og 

Pt(IV), henholdsvis med elektronkonfigurasjon 𝑡2𝑔
6 𝑒𝑔

2 og 𝑡2𝑔
6 𝑒𝑔

0. Ettersom 𝑡2𝑔-orbitalene 

til både Ni(II) og Pt(IV) er fulle vil de trolig ikke delta i langtrekkende ordning av spinn. 

I perovskitten peker 𝑒𝑔-orbitalene til B-kationet nesten direkte mot O-atomet, selv også 

dersom strukturen er noe deformert (har lavere symmetri enn kubisk). Det postuleres i 

dette arbeidet at det forekommer magnetisk kobling i disse retningene i 𝐿𝑎2𝑁𝑖𝑃𝑡𝑂6. Det 

er nedenunder laget et forslag til koblingsmekanisme basert på GKA-reglene for 180°-

interaksjoner (punktene 1 - 7). Hvert punkt (1 - 7) tilhører en kobling/mekanisme i det 

intervallet indikert i Figur 77. 

1. På hvert Ni-atom er det to 𝑒𝑔-elektroner; ett i 𝑑𝑥2−𝑦2 og ett i 𝑑𝑧2 , og disse har 

parallelle spinn som følge av Hunds første regel.  

2. En kan tenke seg at det i blant vil forekomme ladningsoverføring fra 𝑝𝜎-orbitalen på 

oksygen til 𝑒𝑔-orbitalen til nikkel, som i en delvis kovalent binding. Når det skjer må 

elektronet fra oksygenorbitalen ha motsatt spinn av 𝑒𝑔-elektronene på nikkel, for ikke 

å bryte Paulis eksklusjonsprinsipp. 

3. Hvis samme oksygenatom også skal ha ladningsoverføring til platina, som ligger i 

~180° fra nikkel, Ni-O-Pt, vil elektronet som overføres ha samme spinn som i 

𝑒𝑔-orbitalene til nikkel. Det er fordi de to elektronene i oksygen 𝑝𝜎-orbitalen har 

motsatt spinn.  

4. Dersom det skal være ytterligere en ladningsoverføring for samme orbital på dette 

platina-atomet må det gjøres med motsatt spinn av elektronet i (3). Det er fordi 

koblingene gjøres i 180°-vinkel, og det er samme orbital (𝑑𝑧2  eller 𝑑𝑥2−𝑦2) som er 

aktuell for ladningsoverføring. En 𝑒𝑔-orbital på platina sørger derfor for kobling med 
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ulik spinn i de to retningene. Dette gjelder for alle tre retninger ut av oktaederet slik at 

det forekommer antiferromagnetisk kobling i alle 3 dimensjoner. 

5. Det kan skje en ladningsoverføring mellom denne 𝑑𝑧2-orbitalen og et nytt 

oksygenatom gjennom 𝜎-symmetri. Etter forklaringen i (4) gjøres dette med motsatt 

spinn av (3). På dette oksygenatomet er det også to elektroner med motsatt spinn. 

6. Denne 𝑝𝜎-orbitalen kan deretter ha ladningsoverføring til en ny nikkel 𝑒𝑔-orbital. 

Ettersom spinnet til p-elektronene er bestemt fra koblingene (1 - 5) må elektronet i 

den aktuelle 𝑒𝑔-orbitalen til nikkel ha motsatt spinn av 𝑒𝑔-elektronene til det første 

nikkel-atomet (1). 

7. Ettersom Hunds første regel også er gjeldende på dette nikkelatomet vil begge 𝑒𝑔-

elektronene ha motsatt spinn av de første 𝑒𝑔-elektronene fra (1). Den resulterende 

koblingen gir nikkel med alternerende spinn opp og ned slik at materialet er 

antiferromagnetisk. 

Denne koblingen kan skje for både 𝑑𝑧2 og 𝑑𝑥2−𝑦2 i både x-, y- og z-retningene for et B-

atom. Da vil forbindelsen totalt sett bli antiferromagnetisk, og med spinnene lokalisert til 

Ni(II) atomene. 

For punktene (2) og (6) kan det tenkes at det ikke skjer en ladningsoverføring, men en 

direkte kobling («direct exchange») som påvirker spinnene. Ettersom 𝑒𝑔 - og 

𝑝𝜎-orbitalene ikke er ortogonale ville kobling i det tilfellet også vært antiferromagnetisk. 

Det støtter opp under denne mekanismen for totalt sett antiferromagnetisk kobling. 

 

Figur 77. Forslag til koblingsmekanisme for antiferromagnetisme i 𝑳𝒂𝟐𝑵𝒊𝑷𝒕𝑶𝟔. Tallene (1 -

7) indikerer hvor koblingene/mekanismene beskrives punktvis ovenfor. 
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6.4 Katalytiske egenskaper hos LaNi1–xMxO3, M = Rh, Pt 

I dette avsnittet vil det forsøkes å trekke paralleller mellom de katalytiske resultatene for 

𝐿𝑎𝑁𝑖1−𝑥𝑀𝑥𝑂3, 𝑀 = 𝑅ℎ, 𝑃𝑡 (se avsnitt 5.6) samt korrelere dette til tidligere arbeid. 

Som vist i resultater (avsnitt 5.6) er det flere sammensetninger i systemet LaNi1−xRhxO3 

som konverterer N2O, i motsetning til i systemet LaNi1−xPtxO3. Sammensetningen som 

gir høyest konvertering er LaRhO3, som gjør det sannsynlig å tenke at Rh(III) er det 

aktive spesiet i den katalytiske prosessen. Fra tidligere arbeid er det vist at nanopartikler 

av rhodiumoksid (Rh2O3) har høy konvertering av N2O, hvor partiklene hadde rhodium i 

oksidasjonstrinn III [41]. Det er fristene å foreslå at det er en lignende 

reaksjonsmekanisme som foregår i LaRhO3 og Rh2O3.  

I følge Zhu et al. [43] kreves det en redoksreaksjon på overflaten til katalysatoren for at 

reaksjonen skal gå. Under dekomponering av N2O  adsorberes et oksygenatom på 

overflaten, som deretter reduseres til Oads
2−  når N2 avspaltes [36]. En slikt reaksjonsforløp 

krever at overflaten kan oksideres, det vil si at den må gi mulighet til at Rh(III) oksideres 

til Rh(IV). Dette er ikke en reaksjon La2NiPtO6  kan gjennomføre ettersom nikkel og 

platina ikke har samme fleksibilitet i oksidasjonstrinn i denne forbindelsen, som det 

rhodium har i LaNi1−xRhxO3. I systemet LaNi1−xPtxO3 foreligger Ni(III) som et tredje 

B-kation samtidig som Ni(II) og Pt(IV) (avsnitt 5.2), og for endefasen LaNiO3 utvises det 

tilsvarende lav konvertering av N2O som i LaNi1−xPtxO3. Det indikerer at Ni(III) ikke er 

et aktivt spesie i katalytisk dekomponering av N2O.  Dette er konklusjonen fra dette 

arbeidet, til tross for at andre arbeid har vist god N2O-dekomponering med nikkelbaserte 

oksidkatalysatorer [40, 44]. 

Fra tidligere arbeid [36] er det anerkjent at desorpsjon av oksygen er det 

hastighetsbestemmende steget i den katalytiske dekomponeringen av N2O,  slik at 

overflaten mettes med oksygen og hindrer adsorpsjon av N2O. For at dette ikke skal skje i 

våre katalysatorer må overflaten klare å trekke tilstrekkelig på elektronene fra adsorbert 

oksygen slik at den desorberer. Det kan være at rhodium har et tilstrekkelig stort ønske 

om å være i oksidasjonstrinn III, slik at oksygen desorberer raskt fra overflaten. Det er 
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nemlig ikke observert nevneverdig degradering av katalysatoren over tid. Det er ikke 

gjennomført langtidstester over flere dager for å bekrefte dette. 

Videre har dette arbeidet funnet noe lavere konvertering av N2O sammenlignet med de 

beste resultatene fra tidligere arbeid [33, 41]. Det kan komme av at dette arbeidet har 

brukt et oksid i bulk-form, mens andre arbeid bruker nanopartikler, som gir et mye 

høyere overflateareal. Overflateareal har ikke vært undersøkt i dette arbeidet, men er 

typisk 1 m2/g for perovskitter med samme syntesemetode som anvendt i dette arbeidet 

[84]. Til sammenligning er det rapportert som 600-900 m2g−1 [33] og 5-50 m2g−1 [41] 

fra tidligere arbeid på nanopartikler med rhodium. Katalysatoren i anlegget til Yara har et 

overflateareal på 10-50 m2g−1  [34]. Lavt overflateareal vil ha en betydelig effekt på 

konverteringen av N2O . En direkte sammenlikning av to ulike katalysatorer kan kun 

gjøres om man evaluerer «turnover frekvensen» (TOF). TOF er et mål for antall 

molekyler hvert aktivt sete i katalysatoren omdanner per tidsenhet. En slik 

sammenlikning er ikke mulig med den informasjon som er tilgjengelig fra dette studiet og 

den som er gitt annet arbeid [33, 40, 41, 92].  

Valg av syntesemetode påvirker overflatearealet til produktet. Metoden brukt i dette 

arbeidet er en våtkjemisk komplekseringsmetode som inkluderer varmebehandling av 

prøven ved høy temperatur som pellet. Sistnevnte gir lavt overflateareal. Alternativt 

kunne varmebehandlingen blitt gjort som pulver ettersom komplekseringsmetoden 

inneholder et trinn hvor prøven er svært luftig. Dette vil derimot gå på bekostning av 

krystalliniteten til produktet, men vil trolig være gunstig for katalytiske formål. 

Alternativt kan kulemølling anvendes før katalytisk test for å øke overflatearealet. 

Apparaturen brukt til katalytiske tester i dette arbeidet (se kapittel 4) har ikke vært feilfri. 

Trykkfall over katalysatorer, lekkasjer grunnet trykkoppbygning foran reaktoren 

(kapillær) og driftende signal i MSen har vært noen av utfordringene for dette arbeidet. 

Det foreligger derfor en forhøyet usikkerhet i resultatene fra de katalytiske testene. Under 

eksperimenter med null konvertering, slik som med SiO2 som katalysator (se Figur 73 

avsnitt 5.6), drifter signalet av helium og N2O i forhold til hverandre som funksjon av 

temperatur. Trolig vil helium lekke mer enn N2O ettersom det er en lite gass-atom. Siden 



 

181 

alle eksperimentene er litt forskjellig med hensyn på forberedelse av katalysator har det 

ikke vært mulig å korrigere for denne svingningen. Det ble foretatt en korreksjon av målt 

He- og N2O-signal mot Ar-signalet, men denne metoden er trolig heller ikke en ideell 

løsning for minimere drift av MS-signalet. Muligens kan en mer avansert MS (eventuelt 

gasskromatografi) gi en bedre analyse av gassproduktet. 
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7. Konklusjon 

I denne masteroppgaven har det lykkes å syntetisere fast-oppløselighetsfaser i de hittil 

uutforskede perovskittsystemene LaNi1−xMxO3, M = Rh, Pt . En syntetisk utfordring er 

reaktivitet og stabilitet av Rh- og Pt-reaktanter. Termisk stabilitet til forbindelsene øker 

fra LaNiO3  og med substitusjon av rhodium og platina. Dette muliggjør høyere 

syntesetemperatur, imidlertid kreves oksiderende betingelser. For vellykket syntese 

kreves en komplekseringsmetode som gir atomær fordeling før varmebehandling. For 

LaNi1−xPtxO3 forekom store utfellinger av Pt(s) for x > 0,50. Dette indikerer at platina 

kun er stabilt i oksidasjonstrinn IV i denne perovskittfasen. 

Elektronisk tilstand for B-kationene er diskutert i lys av formelle oksidasjonstrinn der 

kationene vil kunne ha ulik størrelse og ulik d-elektronfordeling. Rh- og Pt-systemene 

viser ulik oppførsel med hensyn til ladningsfordelingen på de ulike B-kationene i 

perovskittfasen. Trolig er ladningsfordelingen på B-plass en viktig parameter, både for 

B-plass kation ordning og for elektriske og magnetiske egenskaper. LaNi1−xRhxO3 

inneholder noe Ni(II) og Rh(IV), men også Ni(III) og Rh(III), og fremviser ikke tegn til 

B-plass ordning. En større ladningsforskjell vil gi større forskjell i ioneradier for de 

involverte B-kationene, som observert i LaNi1−xPtxO3 , hvor det er full dannelse av 

Pt(IV)  og en kompenserende mengde Ni(II). Full ladningsfordeling i La2NiPtO6 

muliggjør sannsynligvis langtrekkende magnetisk kobling, mens LaNi0,50Rh0,50O3  kun 

utviser tegn til magnetisk kobling ved lave temperaturer, under 14 K. Blandfasen 

LaNi1−xPtxO3 , x < 0,50, viser også strukturell Ni/Pt-ordning og antiferromagnetisme, 

men mindre utpreget enn for den ordnede fasen La2NiPtO6. Trolig kan blandfasen best 

beskrives formelt som La2Ni(II)1−yNi(III)2yPt(IV)1−yO6  for 0,00 ≤ y ≤ 0,875.  Det 

eksisterer trolig domener med Pt(IV) ordnet mot Ni(II), og som er antiferromagnetiske. 

Selv om vekt har vært lagt på syntese av prøver av høy kvalitet, er det mulig at ytterligere 

forlengede varmebehandlinger kan gi en endret og mer homogen atomær fordeling i 

LaNi1−xPtxO3. 

Det forekommer en strukturell faseovergang til lavere symmetri ved tilsetning av 

rhodium og platina til romboedrisk LaNiO3. I begge tilfeller er dette en første ordens 
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faseovergang. Således observeres at faseovergangen innebærer et tofaseområde som 

funksjon av både temperatur og sammensetning. Det observeres en volumøkning av den 

pseudokubiske enhetscellen ved overgangen til lavere symmetri. Dette kan skyldes ulik 

tilting av BO6-oktaedrene, men kan også ha elektroniske årsaker. 

Metall-isolator-overgangen som observeres som funksjon av sammensetning i 

LaNi1−xRhxO3 er trolig direkte knyttet til den strukturelle faseovergangen. I blandfasen 

har den første observerte isolerende prøven ortorombisk symmetri, mens den siste 

observerte metalliske prøven har rombohedral symmetri. Den metalliske fasen avhenger 

av stort overlapp mellom 2p-oksygen og 3d/4d-B-kationorbitaler. Dette overlappet avtar 

ved overgangen til ortorombisk symmetri grunnet økt avvik fra 180 ° i B-O-B 

bindingsvinkel. 

Resistiviteten av LaNi1−xRhxO3  ved høy temperatur kan ikke forklares på basis av 

elektroner som eksiteres over et elektronisk båndgap, ettersom resistivitetsmålinger 

estimerer et betydelig lavere båndgap enn tidligere optiske målinger. En mer komplisert 

mekanisme må trolig anvendes for å forklare denne ledningsevnen. Den observerte 

senkningen i resistivitet ved lav temperatur for LaNi1−xRhxO3 (x ≥ 0,42) har trolig en 

forbindelse med den lave aktiveringsenergien for elektrisk ledning og ikke det 

elektroniske båndgapet. Siden dette arbeidet har benyttet syntesemetoder som gir prøver 

med høyere atomær homogenitet enn tidligere arbeid, kan nettopp dette være årsaken til 

at det observeres en interessant senkning i resistivitet ved lave temperaturer for 

LaNi1−xRhxO3, noe som ikke er observert tidligere. 

Prøver i blandfasen LaNi1−xRhxO3  utviser god katalytisk evne for dekomponering av 

N2O, spesielt for høye x (inkludert LaRhO3), mens LaNi1−xPtxO3 ikke er aktiv. Dette 

indikerer at Rh(III) er det aktive spesiet i den katalytiske prosessen for konvertering av 

N2O . Videre er trolig variasjon i oksidasjonstrinn (blandet valens) viktig ettersom 

LaNi1−xPtxO3 har full ladningsfordeling med hensyn på Pt(IV) og ingen mulighet til å 

variere oksidasjonstrinnet til platina og nikkel, i motsetning til LaNi1−xRhxO3. 

Tilsvarende gunstig funksjon av knyttet til blandet valens støttes av tidligere arbeider på 

oksidasjonskatalysatorer. I ren LaRhO3  er det trolig noe oksygen ikke-støkiometri på 

overflaten, og trolig en midlertidig eksistens av Rh(IV) som gir god katalytisk evne. 



 

185 

8. Videre arbeid 

For å forstå egenskapene til LaNi1−xRhxO3  burde det først gjennomføres lengre 

varmebehandlinger for å se om det dannes et mer homogent produkt som kan gi bedre 

kvalitet på diffraksjonsdata, samt lavere usikkerhet i elektriske og magnetiske målinger. 

Høyere temperaturer kombinert med et forhøyet partialtrykk kan være gode valg 

syntesebetingelser. Videre burde XPS (x-ray photoelectron spectroscopy) eller 

absorpsjonsspektroskopi (XAS) måles for å undersøke oksidasjonstrinnene i 

LaNi1−xRhxO3. Sammenligningsstudier med f.eks. LaNi1−xCoxO3 og LaCo1−xRhxO3 kan 

også bidra til å belyse den elektroniske situasjonen i LaNi1−xRhxO3. Disse systemene kan 

også undersøkes med modellering (DFT). 

Deretter burde den temperaturavhengige elektroniske faseovergangen i LaNi1−xRhxO3 

studeres ved temperaturavhengig XRD for å se om strukturen har noen korrelerende 

endringer til reduksjonen i resistivitet. Dette burde kombineres med modelleringen for å 

se om teoretiske beregninger kan forklare fenomenene oppdaget ved lave temperaturer. 

Videre burde målingene av negativ resistivitet utforskes videre, og om det ikke finnes en 

instrumentell årsak burde blant annet termisk ledningsevne måles for å studere eventuell 

termoelektrisk effekt i LaNi1−xRhxO3. 

For undersøkelser av fortynningen av La2NiPtO6 i LaNi1−xPtxO3 burde overdrevet lange 

varmebehandlinger gjennomføres, gjerne i et forhøyet partialtrykk av oksygen og ved økt 

temperatur. Røntgendiffraksjon i høyoppløsningsmodus med synkrotronstråling kan 

deretter belyse den strukturelle situasjonen i LaNi1−xPtxO3 i større grad. Videre burde det 

modelleres, både på strukturen til LaNi1−xPtxO3,  men også på de magnetiske 

interaksjonene i La2NiPtO6  ved bruk av bølgefunksjonen. Dette burde sammenlignes 

med nøytrondiffraksjonsdata, som kan inneholde relativt nøyaktige oksygenposisjoner 

magnetisk informasjon.  

Til slutt burde det katalytiske oppsettet brukt i dette arbeidet utbedres for å sikre høyere 

nøyaktighet i resultater. Dette inkluderer forbedring reaktoroppsettet for å hindre 

trykkoppbygning og påfølgende lekkasjer. I tillegg burde metoden for beregning av 

konvertering utbedres for å få lavere usikkerhet og hindre for stor drift av signalet over 
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tid. En stasjonær og noe dyrere MS (eller bruk av gasskromatografi) kan kanskje tilby 

det.  

Videre kan LaRhO3 brukes som utgangspunkt for å finne en god katalysator for katalytisk 

dekomponering av N2O. Ettersom det er ønskelig å finne en katalysator som er anvendbar 

i et anlegg for ammoniakkoksidasjon burde aktuelle egenskaper for det utforskes. Dette 

inkluderer katalysetester i industrielt relevante betingelser (inkludere O2 og H2O i gass-

strømmen) og langvarige stabilitetstester for variasjon i både temperatur, trykk og 

atmosfære. Videre kan det utforskes om en perovskittfase kan brukes som en enhet med 

to arbeidsoppgaver i reaktoren for ammoniakkoksidasjon, nemlig fangst av rhodium og 

platina som har fordampet fra ammoniakkoksidasjonskatalysatoren, og katalytisk 

dekomponering av N2O. Ettersom Pt(IV) viser seg som en inaktiv komponent i katalytisk 

dekomponering av N2O kan dette være en krevende arbeidsoppgave. 
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Appendiks A  

Tabell 25. Oversikt over katalysatorer bestående av nanopartikler av rhodium deponert på 

silika [33]. 𝐓𝟏𝟎 %, 𝐓𝟓𝟎 %  og 𝐓𝟗𝟎 %  er temperaturen for hendoldsvis 10 %, 50 % og 90 % 

dekomponering av N2O. 

Navn på 

forbindelse 

Partikkel-

størrelse 

[nm] 

Overflate-

areal 

[𝐦𝟐𝐠−𝟏] 

Pore-

diameter 

[nm] 

Totalt 

porevolum 

[cm
3
g

-1
] 

𝐓𝟏𝟎 % 

[
o
C] 

𝐓𝟓𝟎 % 

[
o
C] 

𝐓𝟗𝟎 % 

[
o
C] 

Rh-MCM-41 2.3 ± 0.3 902 3 0.69 366 405 435 

Rh-SBA-15 1.9 ± 0.3 650 5 0.63 357 403 430 

Rh-KIT-6 1.2 ± 0.4 687 6 0.96 297 360 421 

Rh-MCF 1.0 ± 0.4 596 25* 14** 1.51 277 335 407 

*Cellediameter 

**Vindu-diameter 
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Tabell 26. Oversikt resultater over katalytisk evne for dekomponering av N2O for 𝐑𝐡𝐎𝐱/

𝐌 − 𝐏 − 𝐎 (𝐌 = 𝐌𝐠, 𝐀𝐥, 𝐂𝐚, 𝐅𝐞, 𝐂𝐨, 𝐙𝐧, 𝐋𝐚) ved 𝟐𝟕𝟓 °𝐂 [41] 

Forbindelse Rhodiuminnhold 

[vekt %] 

Overflateareal 

[𝐦𝟐𝐠−𝟏] 

Effektivitet          

[%] 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐌𝐠 − 𝐏 − 𝐎 3.17 20.6 0.7 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐀𝐥 − 𝐏 − 𝐎 1.50 5.3 0.4 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐂𝐚 − 𝐏 − 𝐎 2.99 35.5 97.2 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐅𝐞 − 𝐏 − 𝐎 3.17 8.3 0 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐂𝐨 − 𝐏 − 𝐎 2.39 16.1 0.9 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐙𝐧 − 𝐏 − 𝐎 3.02 8.5 0 

𝐑𝐡𝐎𝐱/𝐋𝐚 − 𝐏 − 𝐎 2.69 54.3 5.2 
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Appendiks B  

Tabell 27. Liste av kjemikalier brukt i dette arbeidet. 

Forbindelse Navn Renhet Leverandør 

𝐀𝐠𝟐𝐎 (𝐬) Sølvoksid * KEBA Lab 

𝐂𝟔𝐇𝟖𝐎𝟕 × 𝐇𝟐𝐎 
Sitronsyre 

monohydrat 
* Sigma-Aldrich 

𝐇𝐍𝐎𝟑 (𝐥) 𝟔𝟓 % Salpetersyre * Merck 

𝐇𝐂𝐥 (𝐥) 𝟑𝟓 % Saltsyre * VWR 

𝐋𝐚(𝐍𝐎𝟑)𝟑 × 𝟔𝐇𝟐𝐎 (𝐬) 
Lantan(III)nitrat 

heksahydrat 
99,9 % Alfa 

𝐍𝐢(𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎)𝟐 × 𝟒𝐇𝟐𝐎 (𝐬) 
Nikkelacetat 

tetrahydrat 
99 % Sigma-Aldrich 

𝐍𝐢(𝐍𝐎𝟑)𝟐 × 𝟔𝐇𝟐𝐎 (𝐬) 
Nikkel(II)nitrat 

heksahydrat 
99 % KEBO Lab 

𝐎𝟐 (𝐠) Oksygengass 99,999 % AGA 

𝐏𝐭 (𝐬) Platina metall 99,9 % Heraeus 

𝐑𝐡 (𝐬) Rhodium metall * Johnson Matthey 

𝐑𝐡(𝐍𝐎𝟑)𝟑 × 𝐇𝟐𝐎 (𝐬) 
Rhodium(III)nitrat 

monohydrat 
* Sigma-Aldrich 

*Betyr at leverandør ikke har oppgitt renhet til forbindelsen 
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Appendiks C 

Tabell 28. Komponentliste apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD 

Navn på komponent Antall Beskrivelse 

Masseflytkontroller 

(MFC) 
4 

Komponent som sender en bestemt mengde gass per 

tid 

Enveisventil 11 Sørger for at gass kun kan bevege seg i ønsket retning 

Stengekran 22 Kran som åpner/stenger flyt av gass 

Vannmetningsenhet 1 Enhet som metter gasstrømmen med fuktighet 

Tilbaketrykkregulator 

m/digitalt manometer 
1 

Sørger for konstant trykk i systemet slik at MSen 

måler et konsekvent signal 

Trykkmåler 2 Måler trykk på to kritiske punkter i systemet 

Kapillær/reaktor 1 Inneholder katalysatoren 

Digitalt flowmeter 1 
Kan måle mengde gass etter kapillæret for å sjekke at 

det er nok gass som kommer gjennom kapillær/reaktor 

Stativ 1 Systemet er montert i et stativ 

Datamaskin 1 Brukes til å styre gasstrøm fra MFCene 

Massespektrometer 1 Til analyse av gassproduktet 

Diffraktometer 1 Til XRD-analyse av katalysatoren 
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Appendiks D 

Her følger ekstra informasjon forbundet med resultatene om syntese og karakterisering. 

Tabell 29 og  

 

 

Tabell 30 viser en liste av de syntetiserte sammensetningene henholdsvis i systemene 

LaNi1−xRhxO3 og LaNi1−xPtxO3. Figur 78 og Figur 79 viser Rietveld-tilpasninger for de 

resterende sammensetningene i systemet LaNi1−xRhxO3 . Tabell 31 sammenligner de 

pseudokubiske celleparameterne for LaNi1−xRhxO3 . Tabell 32 viser B-O-avstandene i 

perovskittsystemet LaNi1−xRhxO3. 
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Tabell 29. Oversikt over de syntetiserte sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑.  

Sammensetning Romgruppe Forurensninger 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 R3̅c - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟎𝐎𝟑 R3̅c - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟖𝟓𝐑𝐡𝟎,𝟏𝟓𝐎𝟑 R3̅c & Pbnm Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟖𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟐𝟎𝐎𝟑 R3̅c & Pbnm Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟓𝐑𝐡𝟎,𝟐𝟓𝐎𝟑 R3̅c & Pbnm Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟖𝐑𝐡𝟎,𝟒𝟐𝐎𝟑 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟒𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟔𝟎 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟑𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟕𝟎 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟐𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟖𝟎𝐎𝟑 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟏𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟗𝟎𝐎𝟑 Pbnm - 

𝐋𝐚𝐑𝐡𝐎𝟑 Pbnm ~1 vekt % Rh2O3 
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Tabell 30. Oversikt over de syntetiserte sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. For å 

indeksere perovskitten er det brukt en rombohedral ( 𝐑�̅�𝐜 ) og en monoklin ( 𝐏𝟐𝟏/𝐧 ) 

romgruppe. 

Sammensetning Romgruppe Forurensninger 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 R3̅c - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟓𝐏𝐭𝟎,𝟎𝟓𝐎𝟑 R3̅c - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟐𝟓𝐏𝐭𝟎,𝟎𝟕𝟓𝐎𝟑 R3̅c & P21/n Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟗𝟎𝐏𝐭𝟎,𝟏𝐎𝟑 R3̅c & P21/n Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟖𝟕𝟓𝐏𝐭𝟎,𝟏𝟐𝟓𝐎𝟑 R3̅c & P21/n Strukturell tofase for perovskitten 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟖𝟎𝐏𝐭𝟎,𝟐𝟎𝐎𝟑 P21/n - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟓𝐏𝐭𝟎,𝟐𝟓𝐎𝟑 P21/n - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟎𝐏𝐭𝟎,𝟑𝟎𝐎𝟑 P21/n - 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟔𝟎𝐏𝐭𝟎,𝟒𝟎𝐎𝟑 P21/n - 

𝐋𝐚𝟐𝐍𝐢𝐏𝐭𝐎𝟔 P21/n - 
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Figur 78 - Rietveld-tilpasninger av fem sammensetninger i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . 

Hvilken sammensetning som er blitt tilpasset er indikert med en verdi av x. 
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Figur 79 – Rietveld-tilpasninger av fire sammensetninger i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 . 

Hvilken sammensetning som er blitt tilpasset er indikert med en verdi av x. 
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Tabell 31. Celleparametere for den pseudokubiske cellen for de ortorombiske (𝐏𝐛𝐧𝐦) 

sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 

x 𝐚/√𝟐 [Å] 𝐛/√𝟐 [Å] 𝐜/𝟐 [Å] 

0,15 3,90 3,85 3,86 

0,20 3,90 3,86 3,86 

0,25 3,91 3,87 3,88 

0,30 3,91 3,88 3,90 

0,35 3,91 3,89 3,90 

0,42 3,92 3,92 3,91 

0,50 3,92 3,93 3,92 

0,60 3,93 3,96 3,93 

0,70 3,92 3,98 3,94 

0,80 3,92 3,99 3,94 

0,90 3,92 4,01 3,94 

1 3,91 4,02 3,95 
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Tabell 32. liste over B-O avstander i oktaedrene i 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑 

x Romgruppe c-akse [Å] ab-plan [Å] ab-plan [Å] 

0 R-3c 1,93 
  

0,10 R-3c 1,95 
  

0,30 Pbnm 1,98 1,98 2,01 

0,35 Pbnm 1,99 1,99 2,00 

0,42 Pbnm 2,01 1,98 2,05 

0,50 Pbnm 2,01 1,98 2,05 

0,60 Pbnm 2,05 1,97 2,09 

0,70 Pbnm 2,05 2,00 2,06 

0,80 Pbnm 2,06 2,03 2,05 

0,90 Pbnm 2,10 2,00 2,07 

1 Pbnm 2,08 2,02 2,07 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

198 

 

Figur 80. Rietveld-tilpasninger av de fem sammensetningene i systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑 som 

har blitt analysert med synkrotronstråling. 
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Appendiks E 

Figurer og tabeller 

Videre følger figurer og tabeller som tilhører resultatene om elektriske og magnetiske 

egenskaper 

 

Figur 81. LaNiO3 målt som pulver.  
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Figur 82. ZFC og FC av 𝐋𝐚𝐑𝐡𝐎𝟑 
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Figur 83. Hysteresemålinger av alle de studerte sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Hvilken sammensetning som tilhører en måling er indikert med en verdi av 

x i hver delfigur 
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Figur 84. Plot av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑  med usikkerheten estimert fra måleinstrumentet 

(PPMS).  
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Tabell 33. Liste med verdier for 𝛉 fra Curie-Weiss lov for systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑.  

x Temperatur [K] 𝛉 [𝐊] Temperatur [K] 𝛉 [𝐊] 

0,10 150 - 300 -1500 8 - 22 -22 

0,25 150 - 300 -636 10 - 20 -46 

0,30 124 - 300 -277 10 - 40 -66 

0,35 150 - 300 -287 10 - 20 -21 

0,42 200 - 300 -192 12 - 40 -29 

0,50 200 - 300 -280 10 - 34 -15 

0,60 200 - 300 -143 12 - 24 1 

0,70 200 - 300 -99 12 - 22 2 

0,80 200 - 300 -70 12 - 34 6 

0,90 200 - 300 -15 10 - 38 3 

Det er tydelig at θ er stor og negativ for lav x ved høy temperatur, og blir høyere (mindre 

negativ) ved økende x. Ved lav temperatur er theta negativ for lav x, og bytter til å bli 

positiv ved x = 0,6. 
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Tabell 34. Teoretisk magnetisk moment regnet ut med nikkel i høyspinn. Alle kolonnene 

regner ut magnetisk som beskrevet i kapitelet for teori og metoder. De to kolonnene til 

venstre regner kun fra elektronspinnet (m(spinn)], de to i midten regner med 

spinnbanekobling (m(SBK)), og de to til høyre er eksperimentelle verdier for 

sammenligning. Kolonnene med Ni(II) og Rh(IV) tar utgangspunkt i at for x < 0.5 eksisterer 

alt rhodium i form av Rh(IV), som ladningskompenseres av Ni(II), og for x > 0.5 eksisterer 

alt nikkel i form av Ni(II), som ladningskompenseres av Rh(IV). Alle verdier i tabellen har 

enhet [𝛍𝐁]. 

 
Ni(III)HS/ 

Rh(III) 

Ni(II)/Ni(III) HS/ 

Rh(III)/Rh(IV) 

Ni(III)HS/ 

Rh(III) 

Ni(II)/Ni(III)HS/ 

Rh(III)/Rh(IV) 
Høy T Lav T 

x m(Spinn) m(Spinn) m(SBK) m(SBK) m(exp) m(exp) 

0 3,87 3,87 5,04 5,04 
  

0,10 3,67 3,62 4,78 4,68 3,15 0,63 

0,15 3,57 3,49 4,65 4,50 
  

0,20 3,46 3,35 4,51 4,30 
  

0,25 3,35 3,20 4,37 4,09 5,14 1,73 

0,30 3,24 3,05 4,22 3,88 2,32 1,44 

0,35 3,12 2,89 4,06 3,65 2,40 1,08 

0,42 2,95 2,65 3,84 3,30 2,39 1,48 

0,50 2,74 2,35 3,56 2,85 2,74 1,36 

0,60 2,45 2,10 3,19 2,55 2,38 1,25 

0,70 2,12 1,82 2,76 2,21 2,03 1,26 

0,80 1,73 1,48 2,25 1,80 1,63 1,12 

0,90 1,22 1,05 1,59 1,27 1,29 0,98 

1 0 0 0 0 
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Overgangstemperatur ved å derivere magnetisk susceptibilitet 

Ved å derivere plottet med susceptibiliteten av LaNi1−xRhxO3  kan det oppnås en 

eventuell overgangstemperatur til ferro- eller antiferromagnetisme. Det resulterende 

plottet ser ut som vist i Figur 85, som er den deriverte av det eksperimentelle resultatet til 

LaNi0,50Rh0,50O3. 

 

Figur 85. Den deriverte av 𝛘𝐦𝐨𝐥 fra ZFC-målingen av 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟓𝟎𝐑𝐡𝟎,𝟓𝟎𝐎𝟑. Verdiene på 

y-aksen er fjernet ettersom det kun er overgangstemperaturen som er interssant. 

Fra plottet i Figur 85 er det kun overgangstemperaturen som er interessant, som vi finner 

i bunnen av gropen ved lave temperaturer. Når den deriverte er en topp kjennetegner det 

antiferromagnetisk overgang, mens når den deriverte er en grop, slik som i dette tilfellet, 

kjennetegner det som oftest en ferromagnetisk overgang. Det virker fornuftig ettersom θ 

funnet i systemet LaNi1−xRhxO3  ble positiv ved lav temperatur for flere 

sammensetninger. En liste med overgangstemperaturer (TC) fra magnetiske målinger for 

de studerte sammensetningene i systemet LaNi1−xRhxO3 er gitt Resultater. 
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Appendiks F 

8.1.1 In-situ XRD 

 

Figur 86. Sammenligning av diffraktogrammer for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑  hvor forskjellen i 

datainnsamlingen er bevegelsen på kapillæret under måling. Det blitt målt med roterende, 

±𝟒𝟓 𝟐𝛉 (grader) oscillerende og med stillestående kapillær. 
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Figur 87. Sammenligning av diffraktogram for 𝐋𝐚𝐍𝐢𝐎𝟑 hvor forskjellen mellom målingene 

er tynningsgraden med SiO2. Prøvene er fra toppen og ned henholdsvis uten kvarts, med 5/6 

kvarts og med 9/10 kvarts. 
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Figur 88. in-situ XRD av hovedrefleksene til 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟎,𝟕𝟓𝐑𝐡𝟎,𝟐𝟓𝐎𝟑 som funksjon av temperatur. 

Hver måling er skiftet noe i intensitet forhold til hverandre for lettere å illustrere de 

strukturelle endringene. 

 

Katalytiske tester av LaNi1-xRhxO3 

Videre følger plot fra alle katalysetestene gjennomført for sammensetninger i systemet 

LaNi1−xRhxO3.  For hver sammensetning er både programmet med oppvarming 

(romtemperatur til 600 °C) og nedkjøling (600 °C) vist. I hver figur er det vist hvilken 

sammensetning som har blitt målt. Programmene brukt for katalysetestene er som 

beskrevet i kapitelet om Apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. Hva 

resultatene betyr er forklar i Resultater. Dette gjelder for hele avsnittet 0. 
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Videre følger en tabell med datapunktene for N2O-konvertering for LaNi1−xRhxO3 under 

programmet med oppvarming. 

Tabell 35 – Liste med prosent konvertering av N2O for de studerte sammensetningene i 

systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐑𝐡𝐱𝐎𝟑. Målingene er gjort ved 100 – 600 °C med 10 min stigning til en 

temperatur og 50 min stabilisering ved en gitt temperatur. Usikkerheten er estimert fra 

variasjonen i datapunktene fra MS til ± 𝟓 %. 

x 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C 

0 0 % 0 % * 0 % * 0 % * 0 % * 2 % 

0,10 1 % 2 % 3 % 4 % 10 % 34 % 

0,30 0 % * 0 % * 0 % * 0 % * 0 % * 2 % 

0,35 1 % 0 % 2 % 3 % 21 % 42 % 

0,42 0 % 0 % * 0 % * 5 % 48 % 79 % 

0,50 0 % 0 % * 1 % 10 % 64 % 95 % 

0,60 0 % * 0 % * 0 % * 0 % * 1 % 39 % 

0,70 0 % 0 % * 0 % * 5 % 57 % 83 % 

0,80 0 % 0 % * 0 % * 0 % 7 % 29 % 

0,90 0 % * 0 % * 0 % * 28 % 94 % 94 % 

1 0 % 0 % 2 % 65 % 95 % 94 % 

*Datapunkter som gir negativ konvertering, noe som ikke gir fysisk mening og er derfor 

satt til null. Alle datapunktene som hadde negativ konvertering var innenfor 

måleusikkerheten (± 5 %) fra null. 
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8.1.2 Katalytiske tester av LaNi1-xPtxO3 

Videre viser Figur 89 N2O-konverteringen til LaNi1−xPtxO3 som funksjon av temperatur. 

Dette er data fra programmet som synker fra 600 °C til romtemperatur med 

avkjølingshastighet på 1 °C/min. 

Figur 89 – Plot med konvertering av 𝐍𝟐𝐎 for alle de studerte sammensetningene i systemet 

𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. Plotet inneholder dataen fra målingene gjort med programmet som synker 

fra 600 °C til romtemperatur med en avkjølingshastighet på 1 °C/min. 

Videre følger plot fra alle katalysetestene gjennomført for sammensetninger i systemet 

LaNi1−xPtxO3.  For hver sammensetning er både programmet med oppvarming 

(romtemperatur til 600 °C) og nedkjøling (600 °C) vist. I hver figur er det vist hvilken 

sammensetning som har blitt målt. Programmene brukt for katalysetestene er som 

beskrevet i kapitelet om Apparatur for kombinert katalytisk testing og in-situ XRD. Hva 

resultatene betyr er forklar i Resultater. Dette gjelder for hele avsnittet 8.1.2 
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Tabell 36. Liste med prosent konvertering av N2O for de studerte sammensetningene i 

systemet 𝐋𝐚𝐍𝐢𝟏−𝐱𝐏𝐭𝐱𝐎𝟑. Målingene er gjort ved 100 – 600 °C med 10 min stigning til en 

temperatur og 50 min stabilisering ved en gitt temperatur. Usikkerheten er estimert fra 

variasjonen i datapunktene fra MS til ± 𝟓 %. 

x 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C 

0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

0,05 5 % * 7 % * 7 % * 5 % * 2 % * 2 % * 

0,20 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

0,30 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

0,40 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

0,50 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

*Disse datapunktene er tatt på en måling med forhøyet variasjon i verdi for datapunkter 

og har derfor også en førhøyet usikkerhet (± 8 %). 
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Appendiks G 

For x > 0,50 vil de tre B-kationene være Ni(II), Rh(III) og Rh(IV), hvor innholdet av 

nikkel avgjør mengden Ni(II) og Rh(IV). Da vil cellevolumet endres relativt lite fordi det 

er liten endring i radius som funksjon av x, som vist i ligning (59) 

 
2rRh(III) = 1,33 Å ≈ rNi(II) + rRh(IV) = 1,29 Å 

(59) 

For x ≤ 0,50  vil volumet synke raskere som funksjon av x, ettersom det er større 

forskjell på radiusene til de tre B-kationene Ni(III), Ni(II) og Rh(IV), se ligning (60) 

 
2rNi(III)LS = 1,12 Å ≪ rNi(II) + rRh(IV) = 1,29 Å 

(60) 

Det er en liten forskjell mellom Ni(III) LS og Ni(III) HS, men fra magnetiske målinger er 

det konkludert at Ni(III) HS ikke er et reelt alternativ. Det er fordi Ni(III) vil påvirke 

magnetisk moment mest ved x < 0,50, og da er teoretisk magnetisk moment med Ni(III) 

HS for høyt sammenlignet med eksperimenter. 

Nå er det ønskelig å relatere teoretisk endring av stigningstall til eksperimentelle 

målinger. For å gjøre det brukes forholdet mellom stigningstallet før og etter x = 0,60 i 

eksperimentelle målinger, som deretter sammenlignes med teorien. Det er ønskelig å 

finne ut hvor mye Ni(II) og Rh(IV) som tilsvarer den eksperimentelle endringen i 

stigningstall. Det kan gjøres fordi Ni(III) og Rh(III) kun skal bidra til lineær stigning i 

cellevolum. 

Fra XRD-eksperimentelle i området x = 0,30 − 0,60  er stigningstallet for volumet 

omtrent 7,3 Å3/x. I området x = 0,60 − 1 er det omtrent 2,2 Å3/x. Forholdet mellom 

disse er vist i ligning (61) 

 
stigningstall (0,30 ≤ x ≤ 0,60)

stigningstall (0,60 ≤ x ≤ 1)
=

7,3 Å3/x

2,2 Å3/x
= 3,3 

(61) 
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Deretter må forholdet mellom stigningstallene fra radiusene finnes. Stigningstallet for 

området med x ≥ 0,50 er gitt ved 

 
1,33 Å − 1,29 Å

0,5 x
= 0,08 Å/x 

(62) 

Stigningstallet for området med x ≤ 0,50 er gitt ved  

 
1,29 Å − 1,12 Å

0,5 x
= 0,34 Å/x 

(63) 

Og forholdet mellom disse er gitt ved 

 
stigningstall (x ≤ 0,50)

stigningstall (x ≥ 0,50)
=

0,34 Å/x

0,08 Å/x
= 4,3 

(64) 

Videre ser vi på forholdet mellom det eksperimentelle og teoretiske forholdstallet for 

stigning i cellevolum 

 
Eksperimentelt forhold

Teoretisk forhold
=

3,3

4,25
= 0,78 

(65) 

Det er tydelig at det teoretiske forholdstallet er noe høyere enn det eksperimentelle. Fra 

disse verdiene eksisterer omtrent 78 % av B-kationene i form av modellen med Ni(II) og 

Rh(IV) 
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