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Mastergradsarbeidet har fokusert på studier av struktur – egenskapsrelasjoner for oksidbaserte 

(dobbelt)perovskitter med generell formel ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd og B = Ti, Fe, Ni) og 

for fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3. En målsetting har vært å syntetisere hittil ukjente 

faser med de angitte sammensetningene, og å optimalisere prøvekvalitet gjennom utvikling av 

egnede sol-gel baserte væsketeknikker. Dette har muliggjort systematiske studier av 

krystallstruktur og magnetiske egenskaper for ulike A- eller B-atom kombinasjoner. Etter 

atomær blanding av reaktanter i væskefase og kompleksering med sitronsyre, inndamping og 

forbrenning, er varmebehandlinger av presset pellets foretatt i temperaturintervallet 800 – 

1000 °C. Produktene er karakterisert ved bruk av pulverrøntgendiffraksjon PXRD, og ved 

magnetisering M(H) og M(T) målinger ved bruk av et Physical Property Measurement System, 

PPMS. For fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 er det i tillegg gjort strukturkarakterisering 

basert på PXRD data målt med synkrotronstråling; videre er studier av oksidasjonstrinn foretatt 

med XANES for Ni-absorpsjonskanten. Lavtemperatur nøytronpulverdiffraksjon er foretatt for 

YCo0,5Fe0,5O3 for studier av magnetisk orden. 

Strukturkarakterisering viser at forbindelsene krystalliserer med to ulike romgrupper R-3c og 

Pnma med henholdsvis rombohedral og ortorombisk symmetri. For alle studerte prøver 

observeres full uorden av de to ulike kationene på B-plass. Rietveld-tilpassing er benyttet for 

bestemmelse av krystallografiske data; atomposisjoner og enhetscelledimensjoner. 

XANES-data målt ved SNBL, ESRF i Grenoble viser en endring i Ni-oksidasjonstall for fast-

oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 mellom Ni-fattige og Ni-rike sammensetninger. Basert på 

disse observasjoner, forskjeller i magnetiske egenskaper og strukturelle endringer slik analysert 

fra PXRD data, konkluderes det med eksistens av en kompleks blandet valenstilstand for både 

kobolt [Co(III), Co(IV)] og nikkel [Ni(III), Ni(II)] i intervallet 0,10 < x < 0,20. Ved lavere Ni-

innhold sameksisterer trolig Co(IV) og Ni(II). 

Magnetiske egenskaper er studert og diskutert med utgangspunkt i M(T)- og M(H)-data målt 

med PPMS. Alle prøver gir ved ekstrapolering av invers temperatur mot magnetisering en 

negativ Weiss-konstant θ i henhold til Curie-Weiss’ lov. Dette viser at antiferromagnetiske 
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interaksjoner dominerer i prøvene. Imidlertid observeres tydelige para-antiferromagnetiske- 

overganger i M(T) dataene kun for noen av de studerte forbindelsene.  

Feltavhengige magnetiseringsdata, M(H), viser for mange av fasene at det foreligger en svak 

ferromagnetisk komponent. Denne tilskrives kanting av antiferromagnetiske spinn for disse 

forbindelsene. Selv uten direkte indikasjoner, skal det ikke utelukkes at den ferromagnetiske 

komponenten kan skyldes forurensninger i størrelsesorden 1 – 10 ppm. For forbindelser med A 

= Nd observeres typisk en s-form for M(H)-dataene ved lave temperaturer (4-10 K). Det er 

sannsynlig at dette skyldes paramagnetisme innen et lav-temperatur høy-felt regime. 

En relativt sterk ferromagnetisk komponent i M(H)-data for fast-oppløslighetsfasen LaCo1-

xNixO3 i sammensetningsintervallet 0,10 < x < 0,20 skyldes blandet valenstilstand for kobolt og 

nikkel, noe som gir opphav til double exchange. Magnetiske interaksjoner er drøftet for de ulike 

studerte ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd og B = Ti, Fe, Ni) forbindelsene med basis i Goodenough-

Kanamori-Anderson-reglene. Hvilke interaksjoner som dominerer er vurdert fra deres relative 

styrker, men for å konkludere mer kvantitativt vil DFT-simuleringer være nødvendig. 

Pulvernøytrondiffraksjon er foretatt for YCo0,5Fe0,5O3 ved romtemperatur og 9 K. Ved lave 

temperaturer opptrer antiferromagnetisk ordning, romgruppe Pn’ma’, med et magnetisk 

moment på ca. 4𝜇𝐵 per jernatom. 
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ca. - cirka, omtrent 

et al. - et alii, og fler 

FC - field cooled (felt-kjølt) 

ZFC - zero field cooled (nullfelt-kjølt) 

f.eks.       -     for eksempel 

bl.a. - blant annet 

g - gram 

t - timer 

ml - milliliter 

°C - grader celsius 

K - Kelvin 

T - Tesla 

PUS - Powder Universal Spectrometer 

IFE - Institutt for energiteknikk 

Å  - Ångstrøm 

TCHZ - Thompson-Cox-Hasting pseudo-Voigt 

DFT - density Function Theory 

AC - vekselstrøm 

DC - likestrøm 

MIT - metall-isolator-overgang 

atm - atmosfære 

mono - monoklin 

orto - ortorombisk 

PXRD - pulverrøntgendiffraksjon 

PND - pulvernøytrondiffraksjon 

XANES - røntgenabsorpsjonsspektroskopi 

ppm - deler per million 

μm - mikrometer 

l - liter 
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UiO - Universitetet i Oslo 

SNBL - Swiss-Norwegian Beam Lines (De norsk-sveitsiske strålelinjene) 

Oe - Ørsted 

emu - electromagnetic unit (elektromagnetisk enhet) 

RECX - Resource Centre for X-rays 

ESRF - European Synchrotron Radiation Facility 

𝜇𝐵 - Bohr-magneton  (1 μB = 9,274e−21 emu) 

2D - todimensjonal 

1D - endimensjonal 

MB01 - strålelinje 1 

BM31 - strålelinje 31 

CIF - Crystallographic Information File 

nm - nanometer 
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Masteroppgaven har syntese og karakterisering av strukturelle og magnetiske egenskaper for 

de perovskittliknende oksidene ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd og B = Ti, Fe, Ni) som tema. 

Utover fremstilling av potensielt nye (tidligere ikke rapporterte) faser har målsetningen vært å 

kartlegge og beskrive variasjoner i strukturelle deformasjoner og i magnetiske egenskaper når 

A- og B-kationene endres i disse systemene. 

Det gis først en kort bakgrunn for oppgaven. Deretter følger beskrivelse av perovskittstrukturen, 

før tidligere arbeid for de aktuelle oksidene blir diskutert. Oversikt over hvilke metoder som er 

brukt gjennom arbeidet, og deres bakenforliggende teori, er gitt i kapittel 2 (teori og metode). 

 Bakgrunn 

Materialklassen oksider favner et stort antall ulike forbindelser med bredt spenn i egenskaper 

og krystallstrukturer. Blant disse er undergruppen perovskitter ABO3 spesielt interessant. 

Perovskitt-type oksider viser stor variasjon i egenskaper og deres sammensetning kan i stor 

grad modifiseres kjemisk. Dette gjør perovskitt-type oksider til en ideell strukturtype for studier 

av struktur-egenskaps-relasjoner. Egenskaper for perovskittliknende oksider spenner vidt, de 

kan være metaller eller isolatorer, red-oks-aktive katalysatorer eller høy-temperatur stabile 

refraktoriske oksider, de kan være piezoelektriske, ferromagnetiske, superledende, osv. En 

oversikt over et utvalg oksidbaserte perovskitter som gir et innblikk i det store spennet av 

egenskaper er gitt i Tabell 1. 

Spesielt interessant er de elektroniske egenskapene for perovskittliknende Co-forbindelser. 

Kobolt kan være toverdig, eller treverdig, innta oktaeder- eller tetraeder-koordinasjon, være i 

lav- eller høy-spinn tilstand, og forbindelsene kan være isolatorer eller halvledere, være dia/para 

eller antiferro-magnetiske. Ved heterovalent substitusjon kan det lages fast-oppløselighetsfaser 

med nye magnetiske interaksjoner og høyere ledningsevne. Noen kan òg gjennomløpe 

faseomvandlinger med betydelig endring i slike fysikalske egenskaper.  Denne oppgaven setter 

fokus på nettopp slike struktur – egenskapsrelasjoner, med ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd og B 

= Ti, Fe, Ni) som tema. 
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Tabell 1. Ulike egenskaper og bruksområder for perovskittliknende oksider. 

Forbindelse Egenskap Bruksområde 

BaTiO3 Piezoelektrisk Sensor i mikrofoner 

SrTiO3 Fotokatalysator Hydrogenproduksjon[1] 

GdFeO3 Magnetisme Magnetisk minne 

YAlO3 Optikk Modulator 

(B,K)BiO3 Superledning Superleder 

LaFeO3 Katalyse Katalysator 

BaZrO3 Protonleder Elektrolytt[2] 

 

 Perovskittstrukturen 

Strukturtypen har fått sitt navn fra mineralet perovskitt, CaTiO3, og beskrives med generell 

formel ABX3. Her er A og B kationer, mens X er et anion. A er som regel et stort kation av 

alkali-, jordalkali-, eller sjelden jordarts-type. B-kationet, derimot, er mindre i størrelse og er 

typisk et innskuddsmetall, men også forbindelser med for eksempel B = Al, Ga og Ce er kjent. 

X er typisk anioner som O2- eller F-, men også andre halogenanioner er kjent, samt hydrid- og 

nitrid-baserte perovskitter, f.eks. KMgH3 og CeTiNO2. Det finnes også mer eksotiske varianter 

der flere kationer eller anioner inntar A- eller X-posisjoner i strukturen. En slik kategori utgjøres 

av såkalte ordnede dobbeltperovskitter; AA´B2O6 eller A2BB´O6. Et eksempel på en eksotisk 

variant er MAPbI3 (MA= metylamin)[3] som finner anvendelse innen solcelleteknologi. 

Selv om den ideelle perovskittstrukturen, Figur 1, er enkel, eksisterer en stor bredde av relaterte 

forbindelser med sterkt forskjellige egenskaper. Dette skyldes dels perovskittstrukturens høye 

toleranse for å kunne avvike fra idealitet gjennom strukturelle deformasjoner, herunder 

rotasjoner og tilt av koordinasjonspolyedre, forflytninger av kationer ut fra sentrosymmetriske 

posisjoner, orden eller uorden av (oksygen)vakanser, og uorden eller orden av to ulike kationer 

på A-plass eller B-plass, osv. 
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Figur 1. Perovskittstrukturen til BaTiO3. Til venstre: Ba-kation (grønt) omgitt av TiO6-oktaedre. 

Til høyre: et TiO6-oktaeder omgitt av Ba-kationer. Fremstillingen til høyre har et skift av origo 

(½, ½, ½). 

 

Den ideelle perovskittstrukturen er kubisk (romgruppe Pm-3m) med 12-koordinerte A-kationer 

og 6-koordinerte B-kationer. Strukturen kan beskrives både på basis av en kulepakkingsmodell 

og ut fra sammenknytning av koordinasjonspolyedre, her oktaedre. I kulepakkingsbeskrivelsen 

er både A-kation og X-anion pakkekuler og inntar kubisk tetteste kulepakning av lag med 

sammensetning AX3. B-kationet fyller 1/4 av oktaederhullene i denne AX3 strukturen og har da 

kun X-anioner som nærmeste nabo, Figur 2.  
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Figur 2. Lag av A og X (her Ba2+ og O2-) i kubisk tetteste kulepakking sett fra siden. Ti4+ fyller 

¼ av oktaederhullene (med utelukkende O atomer som naboer). 

 

Alternativt beskrives perovskittstrukturen som et tre-dimensjonalt nettverk av hjørnedelende 

BX6 oktaedre, se venstre del av Figur 1. Sistnevnte er den vanligste måten å fremstille strukturen 

på. Den kubiske perovskitten BaTiO3 er illustrert i Figur 1 med to forskjellige origo-valg.  

En noe uvanlig variant perovskitter utgjøres av de såkalte anti-perovskittene. I disse er A og B 

anioner mens X er et kation. Et eksempel er Li3OBr. I denne masteroppgaven fokuseres det 

utelukkende på oksider av normale perovskitter. Andre varianter vil ikke bli videre omtalt. Den 

generelle formelen for perovskitt-baserte oksider er ABO3. Det finnes flere mulige 

kombinasjoner av oksidasjonstall for kationene for å oppnå en nøytral forbindelse. Imidlertid 

finnes føringer på kationstørrelse, noe som i praksis innebærer at A og B enten har samme 

oksidasjonstrinn (+III), eller at A er lavere valent (+II eller +I i oksidasjonstrinn). En vanlig 

kategori utgjøres av AIII+BIII+OII-
3.  Andre muligheter er angitt i Tabell 2. 

Det finnes perovskitter hvor kationene på A- eller B-plass (eller begge plassene) utgjøres av en 

statistisk blanding av to (eller flere) forskjellige grunnstoffer, det vil si de foreligger som fast-

oppløslighetsfaser. I slike tilfeller blir gjerne BB’ brukt som forenklet notasjon. B- og B´-

atomene kan være tilfeldig fordelt eller ha en ordnet fordeling.  
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Tabell 2. Oversikt over noen ulike kation-kombinasjoner med hensyn på oksidasjonstrinnet til 

A og B i perovskittliknende oksider. 

 

Forbindelse 

 

A B ABO3-type Kommentar 

CsIO3 I IIV AI+BIIV+O3
II- 

 

Kubisk perovskitt 

Romgruppe Pm-3m 

 

CaTiO3 II IV AII+BIV+O3
II- 

 

Ortorombisk perovskitt 

Romgruppe Pnma 

 

LaCoO3 III III AIII+BIII+O3
II- 

 

Rombohedral perovskitt 

Romgruppe R-3c 

 

ReO3 - VI □BVI+O3
II- 

 

ReO3 type struktur oksid med 

perovskittliknende struktur. 

Merk at det ikke er et atom på 

A-plass 

LaCo0,5Mn0,5O3 III III AIII+B0,5
III+ B’

0,5
III+ O3

II- 

 

Dobbelperovskitt med ordnet 

fordeling av B/B’-kationer[4] 

 

K0,5La0,5TiO3 I/III IV A0,5
I+A’0,5

III+BIV+O3
II- 

 

Dobbelperovskitt med tilfeldig 

fordeling av A/A’-kationer[5] 

 

 

 

  Goldschmidts toleransefaktor 

Den ideelle perovskittstrukturen er kubisk, men det store flertallet av kjente perovskitt-type 

forbindelser har lavere symmetri. I 1926 introduserte Viktor Moritz Goldschmidt en 

toleransefaktor τ for å beskrive strukturell stabilitet og eventuelle deformasjoner[6]. Faktoren 

baserer seg på størrelsesforholdet mellom A- og B-kationet og er nyttig for å vurdere hvilke 
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isovalente kationer som kan være aktuelle for substitusjon. Det forventes ikke en stabil 

perovskitt ved τ < 0,8 [7]. Goldschmidts toleransefaktor, heretter kalt 𝜏-faktor, er gitt ved: 

 

𝜏 =
𝑟𝐴 + 𝑟𝑋

√2(𝑟𝐵 + 𝑟𝑋)
 

 

der 𝑟𝐴, 𝑟𝐵 og 𝑟𝑋 er ione-radier til henholdsvis A-kationet, B-kationet og X-anionet. For en ideell 

kubisk perovskitt vil 𝜏-faktoren være 1. Den enkle modellen for 𝜏-faktoren antar kulefasong av 

ioner og ionisk binding, noe som normalt ikke er tilfellet da det alltid vil være en viss grad av 

kovalens i bindingene. Ved avvik fra det ideelle størrelsesforholdet mellom kationene vil τ-

faktoren ≠ 1, og perovskittforbindelsen vil foreligge i et lavere symmetrisk krystallsystem som 

for eksempel: tetragonal, rombohedral, ortorombisk eller monoklin. Kun et fåtall forbindelser 

er kjent med 𝜏-faktor større enn en (1,00). 

 

 Glazers tilt-system 

En vanlig årsak til deformasjon og lavere symmetri er avvikende størrelsesforhold mellom A- 

og B-kationene ved enten et for stort B-kation eller et for lite A-kation i forhold til idealet. Siden 

B-O bindingsavstanden innen BO6-oktaederene er relativt konstant (bestemt av båndvalens / 

bindingsstyrke), er den mest sannsynlige deformasjon at (de relativt stive) oktaedrene vil tiltes 

for på det viset å minske avstanden mellom en del av oksygenanionene og A-kationet. Slik tilt 

ble først systematisk beskrevet av Glazer[8], og man benytter i dag Glazers tilt-system til 

systematisering. Her blir tiltet beskrevet som rotasjoner om de tre aksene til oktaedret som angis 

a, b, eller c. Da oktaedrene i perovskittstrukturen deler hjørner kan ikke ett oktaeder rotere uten 

at det påvirker andre oktaedre i strukturen. For å beskrive denne påvirkningen oktaedrene har 

på hverandre brukes symbolene 0, + og – for å angi henholdsvis; ingen rotasjon, rotasjon i fase, 

og rotasjon ute av fase langs den angitte aksen. Et eksempel på et tilt-system er: a+b+b-. Her er 

rotasjonen av oktaedre i fase langs a-aksen og b-aksen, men ute av fase langs c-aksen. Den siste 

del av notasjonen, b-, vil si at graden av rotasjon om c-aksen er den samme som for rotasjonen 

om b-aksen. Eksempler på rotasjon i og ute av fase er gitt i Figur 3.  Av Glazers 23 [8] mulige 



7 

tilt-kombinasjoner er 15 unike[9]. En oversikt over noen av Glazers tilt-systemer med 

tilhørende romgruppe er gitt i Tabell 3.  

 

 

Figur 3. CaTiO3 (romgruppe Pcmn1) har Glazers notasjon a+b-b-. Til venstre: rotasjon i fase 

langs b-aksen.  Til høyre: rotasjon ute av fase i ac-planet. 

  

                                                 
1 Pcmn og Pbnm er ikke-standardsettinger av romgruppen Pnma (nr. 62) 
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Tabell 3. Oversikt over vanlige deformasjoner for perovskitt-liknende oksider, ABO3, med 

tilhørende romgruppe og Glazers notasjon for tilt av oktaedrene. 

 

Krystallsystem 

 

Romgruppe Glazers notasjon Deformasjon 

Kubisk Pm-3m a0a0a0 

Ingen deformasjon. Oktaederets og 

enhetscellens akser har samme 

retning 

 

 
   

Tetragonal F4/mmc a0a0c- 
Ingen rotasjon om a- og b-aksen. 

Rotasjon ute av fase langs c-aksen. 

 

 
   

Ortorombisk Pnma a+b-b- 

Rotasjon i fase om a-aksen, ute av 

fase om b- og c-aksen med lik grad av 

rotasjon om de sistnevnte. 

 

 
   

Rombohedral R-3c a-a-a- Lik rotasjon ute av fase om a-, b- og 

c-aksen 

 

 
   

Monoklin F-1 a-b-c- 
Ulik grad av rotasjon rundt aksene, 

alle ute av fase. 
    

 

 

  Rombohedral LaAlO3-type struktur 

For ReBO3 (Re = sjeldent jordartsgrunnstoff) baserte perovskitt-oksider, er det særlig to 

strukturvarianter som dominerer; rombohedral LaAlO3-type og ortorombisk GdFeO3-type. 

Disse beskrives herved kortfattet. 

Den rombohedrale LaAlO3-type perovskittstrukturen krystalliserer i romgruppe R-3c og kan 

dermed beskrives i både rombohedral og heksagonal notasjon.  I dette arbeidet benyttes 

heksagonal setting. Wyckoff-posisjoner er oppgitt i Tabell 27 i appendiks. Tilt-systemet er a-a-

a-, se Tabell 3. 
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  Ortorombisk GdFeO3-type struktur 

GdFeO3-type struktur er ortorombisk med romgruppe Pnma. I litteraturen opereres i blant med 

ikke-standard beskrivelser av romgrupper (f.eks. Pbnm). Tiltsystemet er a+b-b-, se Tabell 3. 

Romgruppens Wyckoff-posisjoner er oppgitt i Tabell 28 i appendiks. 

 

 Faseomvandling mellom ortorombisk og rombohedral ABO3  

De ortorombiske og rombohedrale polymorfene opptrer hyppig for ABO3 faser ved rom-

temperatur. For forbindelser som LaGaO3, SmAlO3 og GaAlO3 [10, 11] observeres en 

temperaturindusert faseomvandling, fra ortorombisk til romobohedral ved oppvarming. Man 

kjenner også systemer der en tilsvarende transformasjon kan beskrives som funksjon av 

sammensetning, for eksempel LaMnO3+δ [12], samt i flere fast oppløselighetssystemer mellom 

endefaser med ulik strukturtype. 

 I følge Ehrenfest-klassifisering kan faseomvandlinger deles inn i to grupper; 1. og 2.ordens 

faseoverganger. 1.ordens faseoverganger kjennetegnes ved en diskontinuitet i minst én av de 

førstederiverte til G (Gibbs fri energi) ved overgangstemperaturen Ttr, Figur 4. Et eksempel er 

sublimering av CO2. Tilsvarende situasjon has ved faseovergang fra et fast stoff til et annet fast 

stoff, for eksempel mellom diamant – grafitt modifikasjonene. I dette tilfellet vil det ikke 

foreligge en gruppe-undergruppe-relasjon mellom romgruppene for de to involverte fasene [13]. 

Det betyr at faseomvandlingen av symmetriårsaker ikke kan være kontinuerlig (2.ordens). 

 

Figur 4. Utviklingen til Gibbs fri energi, volum, og entropi under en 1. ordens faseovergang. 

Figur bearbeidet fra[13]. 
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2.ordens faseoverganger skjer derimot gradvis og har en kontinuerlig utvikling i volum og 

entropi, Figur 5. Det opptrer imidlertid diskontinuiteter i de andrederiverte av Gibbs frie energi. 

Ved denne typen faseovergang vil det ikke eksistere to distinkte faser samtidig. Derimot endrer 

strukturen seg gradvis ved faseomvandlingen. Ved 2.ordens faseovergang mellom to faste stoff 

vil det være en gruppe-undergruppe-relasjon mellom romgruppene som beskriver strukturene 

til de to ytterpunktene. 

 

Figur 5. Utvikling i Gibbs fr energi, volum, og entropi for en 2.ordens overgang. Figur 

bearbeidet fra[13]. 

 

For å avgjøre om faseomvandlingen fra ortorombisk, Pnma, til rombohedral, R-3c, vil være av 

1. eller 2.orden, må først deres krystallografiske gruppe-undergruppe-relasjon avklares. Dette 

kan enkelt gjøres ved å benytte et symmetri-tre som viser relasjoner mellom romgrupper. 

Gruppe-undergruppe-relasjoner for noen romgrupper som kan opptre for perovskitt type 

oksider er skissert i Figur 6.  Ut fra figuren kan man lese at en overgang mellom romgruppene 

Pnma og R-3c ikke kan skje direkte, men må (tankemessig) gå via den kubiske romgruppen 

Pm-3m som de begge er undergrupper av. Det betyr at overgangen av LaAlO3 – til GdFeO3-

type struktur ut fra symmetriargumenter ikke er en mulig som en 2.ordens faseovergang. I en 

fast-oppløslighetsfase hvor endemedlemmene tilhørere disse to polymorfene forventes derfor 

et (lite eller stort) to-fase-område. 
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Figur 6. Symmetri-tre for perovskittliknende oksider. Gruppe-undergruppe-relasjoner er angitt 

med k (klassengleiche) og t (translationengleiche)[14]. Pbnm er ikke-standard-setting for 

Pnma. 

 

 Magnetiske egenskaper blant perovskitt-liknende oksider 

Perovskittstrukturens store spenn i sammensetning og strukturelle deformasjoner gir opphav til 

en rekke ulike magnetiske egenskaper. I tilfeller hvor det ikke er uparede elektroner tilstede vil 

materialet svakt frastøte magnetiske felt, og er diamagnetisk. Ved tilstedeværelse av uparede 

elektroner vil disse trekkes mot det magnetiske feltet. Det uparede elektronets tiltrekning av 

magnetfeltet er sterkere enn frastøtingen til de parede elektronene. Den paramagnetiske 

oppførselen vil derfor dominere over det diamagnetiske bidraget fra forbindelsens parede 

elektroner. 
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Uparede spinn kan ved lave temperaturer kollektivt orientere seg i retning av interne 

magnetfeltet og gi en netto magnetisering. Dette kalles ferromagnetisme og observeres i blant 

annet i La0,70Ca0,30MnO3 [15]. Elektronets spinn kan også orientere seg antiparallelt 

(antiferromagnetisk), noe som ikke gir noen netto magnetisering.  

For forbindelser med innskuddsmetallkationer på B-plass, er deres dn elektronkonfigurasjon 

avgjørende for forbindelsens magnetiske egenskaper.. Via de seks oksygenatomene i BO6-

oktaedrene kan disse dn kationene danne langt-rekkende ordning av uparede spinn gjennom 

super-exchange. Denne typen interaksjoner gir vanligvis antiferromagnetisk ordning av spinn, 

men ferromagnetisk ordning er også mulig [16]. Eksempler på perovskitt type oksider med 

ulike magnetiske egenskaper er gitt i Tabell 4. 

4f-grunnstoffer som inngår i på A-posisjon i perovskitt-strukturen forventes ikke å gi langt-

rekkende ordning av uparede spinn på samme vis som dn-ionene. Dette kommer dels av at 4f-

grunnstoffene inntar A-plass i strukturen grunnet ionestørrelsen. En annen årsak til at det ikke 

forventes langt-rekkende ordning av spinn innen det studerte temperaturintervallet på grunn av 

at 4f-orbitalenes romlig utstrekning er langt mindre enn hva tilfellet er for d-orbitalene. 

Vekselvirkningen mellom orbitalene blir derfor svakere og det forventes paramagnetisk 

oppførsel fra 4f-elektroner ved temperaturer over 2 - 30 K. 

Hvordan uparede elektroner vekselvirker med hverandre er en viktig del av den fundamentale 

forståelsen av et materiale, og en grundig drøfting av magnetiske egenskaper er gitt i kapittel 2 

(teori og metode). 
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Tabell 4. Magnetiske egenskaper for noen perovskitt-liknende oksider. 

 

Forbindelse 

 

Magnetisk egenskap 

LaAlO3 Diamagnetisk 

YFeO3 Antiferromagnetisk [17] 

LaNiO3 Pauli-paramagnetisk [18] 

LaCoO3 Diamagnetisk 

BiMnO3 Ferromagnetisk [19] 

 

 

 Tidligere arbeid 

En oversikt over rapporterte syntesebetingelser og syntesemetoder for de ulike 

perovskittliknende oksidene som er studert i dette masterarbeidet er gitt i Tabell 5. Det gis her 

en kort oppsummering av studier og rapporterte egenskaper for forbindelsene som en 

introduksjon til de påfølgende kapitler. 

 

 YCo0,5B0,5O3 (B = Ti, Fe, Ni) 

For de perovskittliknende oksidene YCo0,5B0,5O3 (B = Ti, Fe, Ni) er kun YCo0,5Fe0,5O3 tidligere 

kjent i litteraturen. Denne krystalliserer i romgruppen Pnma og er ortorombisk. Perovskitten 

har uordnet fordeling av atomene på B-posisjon i strukturen. I følge tidligere studier av 

magnetiske egenskaper av Wei et al. [20] er YCo0,5Fe0,5O3 antiferromagnetisk med svake 

ferromagnetiske interaksjoner. 

 

 LaCo0,5B0,5O3 (B = Ti, Fe, Ni) 

LaCo0,5Ti0,5O3 er rapportert å forekomme i polymorfe former: ortorombisk og monoklin. Begge 

er studert med nøytrondiffraksjon, men for den ortorombiske modifikasjonen er det kun gjort 
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målinger ved romtemperatur [21]. Ordningstemperaturen til den monokline modifikasjonen er 

anslått å være ca. 25 K [22] med antiferromagnetisk ordning av spinn, men det er ikke rapportert 

studier av magnetiske egenskaper for den ortorombiske varianten. 

LaCo0,5Fe0,5O3 krystalliserer i romgruppen R-3c ved romtemperatur. Ved synkende temperatur 

fremkommer nye Bragg-reflekser som er karakteristiske for romgruppe Pnma. Disse øker i 

intensitet ved avkjøling til 200 K hvor intensiteten til refleksene tilknyttet R-3c fasen blir 

neglisjerbare. Det eksisterer således et tofase-område i intervallet 200 – 300 K [23]. 

Forbindelsen har antiferromagnetisk ordning av spinn med TN = ca. 300 K [23]. Kerammetoden 

gir et to-fase produkt ved bruk av varmebehandling under 1570 K ifølge Troyanchuk et al. [24]. 

Ingen tilsvarende problematikk opptrer ved bruk av Pechini-metoden og varmebehandling ved 

1100°C, se Tietz et al. [25]. 

For fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 utgjørLaCoO3 og LaNiO3 endefaser med 

rombohedral symmetri. LaNiO3 er Pauli-paramagnetisk [18], mens LaCoO3 er diamagnetisk 

ved lav temperatur; Co(III) d6 lav-spinn (S = 0). Fast-oppløslighetsfasen er fra litteraturen kjent 

å vise ferromagnetisk oppførsel [26]. Det er rapportert om en metall-isolator-overgang (MIT) 

ved x = 0,35 [27]. 

 

 NdCo0,5B0,5O3 (B = Fe, Ni) 

Dobbelperovskitten NdCo0,5Ti0,5O3 er ikke tidligere rapportert i litteraturen. NdCo0,5Fe0,5O3 er 

tidligere syntetisert ved så vel våt-kjemisk metode som ved keram-metode, NdCo0,5Fe0,5O3 har 

antiferromagnetisk ordning av spinn [28]. Ordningstemperaturen er ikke rapportert i litteraturen. 

NdCo0,5Ni0,5O3 viser antiferromagnetisk oppførsel med en svak ferromagnetisk komponent. Det 

har tidligere blitt foreslått av Perez et al. [29] at den ferromagnetiske komponenten skyldes 

ladningsoverføring mellom Co- og Ni-ioner som resulterer i Co(IV)-Co(III) double exchange. 

Imidlertid viser XANES data fra Kumar et al. [30] at Ni(III) og Co(III) sameksisterer i prøven, 

noe som gjør forklaringen med double exchange mindre sannsynlig. Et mulig alternativ er at 

den ferromagnetiske komponenten har årsak i en svak kanting av antiferromagnetiske spinn. 
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Tabell 5. Syntesebetingelser for de perovskitt-liknende oksidene ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; 

B = Ti, Fe, Ni). 

Forbindelse Syntesemetode Ekstra informasjon Ref 

YCo0,5Fe0,5O3 1. Solgel-metode, kalsinering ved 

600 °C, luft i 6 timer + kalsinering ved 

950 – 1100 °C i 10 timer. 

2. Pechini-metode, sintret ved 1300 °C 

i 24 timer. 

Ortorombisk perovskitt, 

romgruppe Pnma. 

Antiferromagnet med svak 

ferromagnetisk 

interaksjon. 

 

[20, 

31] 

LaCo0,5Ti0,5O3 1. Pechini-metode, varmebehandling 

ved 450 – 1000 °C over flere dager. 

2. Kulemølling, reaktanter TiO2, 

La2O3 og CoCO3. Kalsinering ved 

1350 °C i 6 timer + sintring ved  

1550 °C i 6 timer. 

3. Kerammetode, reaktanter TiO2 og 

La2CoO4-δ. Varmebehandlet i evakuert 

kvartsampulle ved 1175 °C i 10 dager. 

 

Ortorombisk og monoklin 

polymorf; henholdsvis 

med romgruppe Pnma og 

P21/n. 

 

[21, 

32-

34] 

LaCo0,5Fe0,5O3 1. Pechini-metode, kalsinering ved 

400 °C, 3 timer i luft. Sintring 600 – 

900 °C, 20 timer i luft. 

2. Kerammetode, reaktanter var 

oksider. Varmebehandlet ved 1500 °C. 

3. Kerammetod, reaktanter La2O3, 

Co3O4 og Fe2O3. Varmebehandlet ved 

1200 – 1500 °C. 

4. Pechini-metode, kalsinering ved 

700°C i 3 t. Sintring ved 1100°C i 

 6 t. 

 

Rombohedral perovskitt, 

romgruppe R-3c. 

 

 

[23-

25, 

35] 
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LaCo0,5Ni0,5O3 

(LaCo1-xNixO3) 

1. Dekomponering av nitrater ved 

800 °C + varmebehandling ved 

1000 °C over 24 timer i luft. 

2. Sol-gel-metode, sintret ved 1000 °C, 

5 timer i luft. 

3. Keram-metoden, reaktanter var 

La2O3, Co3O4, NiO. 800 °C i 48 timer, 

1200 °C i 24 timer, luftatomsfære + 

900 °C i 300 atm O2
. 

 

Rombohedral perovskitt, 

romgruppe R-3c.  

[27, 

36-

38] 

NdCo0,5Fe0,5O3 1. Kerammetode, reaktanter var Nd2O3, 

NiO, jernoksid. Kalsinert ved 1000 ° i 

48 timer og sintret ved 1300 °C i 6 

timer, begge i luft. 

2. Termisk dekomponering av 

Nd[Fe0.5Co0.5(CN)6]⋅4H2O ved 700°C. 

3. solgel-metode, varmebehandlet ved 

800°C i 2 t. 

 

Ortorombisk perovskitt, 

romgruppe Pnma. 

[28, 

39-

42] 

NdCo0,5Ni0,5O3 1. Kerammetode, reaktanter var Nd2O3, 

Co3O4, NiO. To ganger kalsinert ved 

900 °C, så sintret ved 1200 °C.  

2. solgel-metode, kalsinering ved 

650°C, oksygen-atm i 120t. Sintring 

ved 650°C, oksygen-atm i 10 dager. 

Ortorombisk perovskitt, 

romgruppe Pnma 

[30, 

43-

45] 

 

 Motivasjon for arbeidet 

Perovskitt-relaterte koboltoksider har interessante fysikalske egenskaper som gjør at de har blitt 

nøye studert internasjonalt, både på grunn av fenomener, struktur – egenskapsrelasjoner og 

anvendelser. Ved forskningsseksjonen NAFUMA/UMK er det sterke tradisjoner for 

fundamentale studier av slike funksjonelle oksider; i form av spineller, perovskitter og 

Ruddlesden-Popper type oksider. Denne oppgaven setter fokus på et utvalg av åpne spørsmål 

for visse perovskitt-type oksider.  
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I dette arbeidet velges det ut tre Co-baserte systemer med par av ulike 3d-grunnstoffer på B-

plass; henholdsvis Co, Ti; og Co, Fe; og Co, Ni. I de tilfeller der kobolt er i oksidasjonstrinn 

(+III) vil disse kationene være diamagnetiske, S = 0, uten elektroner i eg-orbitalene. For Co, Ti 

systemet vil situasjonen være annerledes; der er Ti(IV) diamagnetisk mens Co(II) har uparede 

elektroner. Videre vil interne redokssituasjoner kunne opptre i Co, Ni systemet. Tilsammen byr 

disse systemene på en rekke interessante, men krevende situasjoner å avklare med hensyn på 

struktur, kationordning og magnetiske interaksjoner. De tre systemene studeres for tre 

situasjoner av A-kationer; store basiske La-kationer, små Y-kationer, og middels store Nd-

kationer med samtidige 4f-elektroner. 

Første fase av arbeidet setter fokus på optimalisering av prosedyrer for syntese av faserene 

produkter av ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = 3d-innskuddsmetall). De fleste aktuelle 

forbindelser med A = Y er ikke tidligere kjent fra litteraturen. Tilgang til slike faserene prøver 

er forutsetning for de påfølgende strukturstudiene, for magnetisk karakterisering, og for 

vurdering av struktur – egenskapsrelasjoner.  

For å få dypere forståelse av samspillet mellom sammensetning, struktur, elektroniske 

egenskaper og magnetisme gjøres et detaljert studie av fast oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 

med fokus på intervallet 0 < x <0,20. En motivasjon for dette arbeidet er å avklare hvorvidt god 

atomær blanding av Co/Ni-kationer på B-undergitteret (ABO3) som kan oppnås ved 

væskebasert syntese vil påvirke enhetscellens størrelse på et annet vis enn hva som oppnås med 

kerammetoden, hvor det er sannsynlig at det foreligger inhomogeniteter på lokal skala (det vil 

si ujevn Co/Ni fordeling på B-undergitteret). Arbeidet baseres på visse indikasjoner for slike 

effekter fra litteraturen. Variasjonen i enhetscellevolum vurderes i forhold til ulike 

substitusjonsmodeller, det vil si ulike mulige oksidasjonstall for Co og Ni. Hypoteser søkes 

underbygget spektroskopisk gjennom XANES-målinger (XAS) ved hjelp av synkrotronstråling 

ved SNBL, ESRF, Grenoble. 

Pulverrøntgendiffraksjon utgjør i dette arbeidet en sentral metode for bestemmelse av renhet og 

faseforhold, for bestemmelse av enhetscellevariasjoner og for bestemmelse av krystallstruktur 

gjennom Rietveld-type tilpasninger. Studier av magnetiske egenskaper er også sentralt i 

masterarbeidet. Til dette benyttes et PPMS-instrument (Physical Property Measurement System) 

for målinger mellom 2 og 350 K, og for magnetfelt opp til 9 T. For bestemmelse av magnetisk 

langtrekkende orden benyttes pulvernøytrondiffraksjon, målt med PUS instrumentet ved JEEP-
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II reaktoren på Kjeller. De oppnådde magnetiske data drøftes i et helhetlig perspektiv, basert på 

strukturell informasjon og magnetiske koplingsskjemaer.  
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Kapittelet beskriver eksperimentelle metoder som er benyttet i dette masterarbeidet, inkludert 

relevant teori. 

 Syntese 

 Kerammetoden 

Kerammetoden er en av de vanligste metodene innen fast-stoff-syntesene. Den er en teknisk 

enkel syntesemetode som består i å blande faste reaktanter, f.eks. karbonater, nitrater eller 

oksider for deretter å presse de sammen i en pellet før de gjennomgår varmebehandling og 

former det ønskede produktet. Fordelene med kerammetoden er at den er ganske enkel å 

gjennomføre, det er ikke krav til mye utstyr, og det er ingen avfallsprodukter. Ulempene er at 

man gjerne må bruke høy temperatur og gjentatt knusing, pelletisering og varmebehandling for 

å få en homogen prøve da metoden baserer seg på diffusjon for å oppnå atomær blanding av 

stoffene [46]. 

Ved bruk av kerammetoden er det kun i kontaktområdet mellom de to reaktantene, A og B, at 

reaksjonen skjer og danner produktet C. Det er derfor ønskelig med små partikler, da disse gir 

stort overflateareal i forhold til volum og derfor også større kontaktflate. Når C dannes i 

kontaktområdet mellom A og B vil produktet C kunne utgjøre en diffusjonsbarriere for videre 

reaksjon. A og B vil nå måtte diffundere gjennom laget C for å reagere, og når mengden av C 

øker blir avstanden mellom A og B større som vist i Figur 7. En forenklet beskrivelse av 

utviklingen til reaksjonen (i én dimensjon) er gitt ved: 

 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ⋅ 𝑥−1 (1)[47] 

 

der x er mengden som har reagert (i dette tilfellet tykkelsen til produktet C), t er tid og k er 

hastighetskonstanten. Reaksjonen i kerammetoden kan på et vis ansees som selvbegrensende.   
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Figur 7. Dannelse av produktet C i kontaktområdet mellom reaktantene A og B 

 

For å overkomme problemet som oppstår grunnet økende avstand mellom A og B kan det gjøres 

minst to tiltak. Den ene er å ha flere varmebehandlinger med knusing og pressing av ny pellet 

mellom hver varmebehandling. Dette vil gjøre at lagene med C som hindrer videre reaksjon blir 

knust opp og nye kontaktflater mellom A og B dannes. Etter gjentatte ganger med knusing og 

ny varmebehandling bør det dermed være mulig å få dannet rent produkt av C. Dette vil dog 

kunne være en tidkrevende prosess. 

Et annet tiltak som kan gjøres for å bedre diffusjonen gjennom C er å øke temperaturen.  

Forholdet mellom diffusiviteten til et spesie i, Di, og temperaturen T i Kelvin er gitt ved: 

 

 
𝐷𝑖 = 𝑇𝑘𝐵𝜇𝑖 (2)[47] 

der kB er Boltzmanns konstant, og μi er mobiliteten til spesiet i. Dette vil si at høyere temperatur 

gir raskere diffusjon og at det dermed trengs kortere tid til varmebehandling.  Behovet for 

gjentatt knusing og varmebehandling vil fremdeles være tilstede. Dette betyr ikke at 

varmebehandlingen alltid blir bedre ved høyere temperatur. Noen oksider, for eksempel Bi2O3, 

danner flyktige spesier ved høyere temperaturer noe som vil kunne føre til et massetap som det 

er vanskelig å beregne og gardere seg mot [47]. For å unngå at dette skjer samtidig som 

diffusjonshastigheten er rimelig høy, brukes en tommelfingerregel om at sintring av et materiale 

skal foretas under ⅔ av den laveste smeltetemperaturen til komponentene [46].  

Bruk av andre typer reaktanter enn oksider kan ofte være ønskelig, og utgjør en tredje måte der 

kerammetoden kan effektiviseres. Forløpere som nitrater, karbonater og peroksider kan være 
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gunstig da de vil dekomponere under varmebehandling og gi reaktive oksider med stor overflate. 

Bemerk at forløpere av f.eks. klorider er uønsket, da klor-spesier vanskelig vil kunne fjernes 

ved sintring/varmebehandling og dermed lettere gir opphav til forurensninger i produktet 

(inhomogent produkt). 

 

 Citrat-metoden 

Citratmetoden er en type sol-gel-syntese, en våt-kjemisk metode, hvor vandige løsninger av 

ønskede kation-spesier blir blandet sammen og tilsatt sitronsyre som komplekseringsmiddel. 

Metoden gir et amorft pulver etter inndamping og forut for sintring. Metoden er blant annet 

velegnet som syntesemetode for metastabile faser da den som oftest gjøres under milde 

betingelser. Den er også ypperlig for syntese av faser hvor det er ønskelig med 

(kation)substitusjon siden metoden gjerne gir homogene prøver på atomært nivå. 

Citratmetoden kan beskrives i fire steg: oppløsning, sol-dannelse, gel-dannelse og kalsinering, 

samt sintring. Disse stegene blir her omtalt hver for seg. 

 

 Oppløsning av reaktanter 

Mange innskuddsmetall- og sjeldne jordartsoksider er lite løselige i vann og egner seg derfor 

dårlig som reaktanter til løsningene for bruk i citrat-baserte synteser. Derimot finnes det for de 

fleste innskuddsmetallene nitratsalter (eller acetater) som er lettløselige i vann. Imidlertid er 

disse gjerne hygroskopiske og deres sammensetning må derfor bestemmes før bruk med 

hovedfokus på mengde krystallvann, som kan variere over tid slik at gjentatte analyser fort blir 

påkrevd. For å få bukt med dette problemet kan det lages standardløsninger for hvert nitratsalt. 

Dette vil sterkt redusere usikkerhet knyttet til konsentrasjon av kationer i den endelige 

løsningen, noe som er særdeles viktig for reproduserbar syntese av faserene produkter og for 

kontrollert å kunne lage fast-oppløslighetsfaser mellom ulike ABO3 perovskitt oksider. 

Standardløsninger lages i større volum, gjerne ca. 0,5 l, for å minske merarbeid ved hver enkelt 

syntese. Mengde nitratsalt, i henhold til formelvekt for kjemikalien, blir veid ut med 

analysevekt, deretter tilsettes vann og blandingen røres til alt saltet er løst. Mengden velges slik 

at konsentrasjonen på løsningen forventes å være ca. 5,0∙10-4 mol.g-1. 
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Siden den oppgitte formelvekten fra produsenten vil kunne være beheftet med betydelige feil 

på grunn av variabel mengde krystallvann (og eventuelt karbonat og hydroksid på 

partikkeloverflatene), foretas formelvektsjekk av løsningen. Formelvektsjekk gjøres ved å veie 

ut nok løsning til at det vil dannes 0,1 g oksid i den påfølgende gravimetriske analysen som 

gjøres i fire paralleller. Det benyttes digler av forhåndsglødet emaljert porselen med kjent vekt. 

Løsningene dampes så inn, og produktet glødes under dannelse av oksider. Diglene blir tatt ut 

av ovnen mens de fremdeles er ved høy temperatur og satt i en eksikkator for avkjøling. Diglene 

veies deretter og mengden av kationer regnes ut. I bestemmelsen av faktisk konsentrasjon blir 

gjennomsnittsverdien til de fire parallellene benyttet, såfremt ikke en parallell åpenbart er 

beheftet med feil. Dette kan vurderes ved bruk av en t-test. 

 Siden konsentrasjonen av løsningene vil kunne variere noe over tid grunnet fordamping av 

vann [eventuell utfelling av ikke observerbare (nano-)partikler], blir standardløsningene 

rutinemessig analysert med noen måneders tidsintervall. Løsningskonsentrasjonen regnes ut 

som vist i likningen nedenunder. 

 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛[𝑚𝑜𝑙. 𝑔−1]

=
𝑣𝑒𝑘𝑡 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑[𝑔]

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑[𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1] ⋅ 𝑣𝑒𝑘𝑡 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔[𝑔]
 

 

(3) 

 

 Sol-dannelse 

I syntesene tilsettes deretter sitronsyre til løsningen av kationer og virker dermed som 

kompleksdanner. Blandingen varmes opp under omrøring og danner en viskøs væske. Typisk 

blir først støkiometriske mengder av nitratsaltene veid ut og tilsatt sitronsyre i overskudd, omlag 

50 gram sitronsyre per gram forventet ferdig prøve. Under oppvarming (inndamping) vil 

nitrater i løsningen reagere og dampe av som nitrøse gasser. 

 
2𝑁𝑂3

−
(𝑎𝑞) + 2𝐻+

(𝑎𝑞) →  2𝑁𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) +
1

2
𝑂2(𝑔)

 (4) 

I de tilfellene hvor det har blitt brukt salpetersyre som løsningsmiddel, for eksempel i 

forbindelse med tungtløselige oksider, vil det skje en liknende reaksjon. 

Under blanding med de vandige nitratsalt-løsningene kan sitronsyren bli fullstendig protolysert 

og vil da foreligge som citrat, Figur 8, derav navnet på syntesemetoden. De negativt ladde 
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karboksylgruppene til citrat binder seg til kationene i løsningen som multidentate ligander. 

Dette fører normalt til en homogen fordeling av kationer i løsning. Det har nå blitt dannet en 

sol basert på smeltet sitronsyre og kationer. 

 

Figur 8 Strukturformelen til sitronsyre (venstre) og dens fullstendig protolyserte form – citrat 

(høyre). Bearbeidet fra [48, 49]. 

 

 Gel-dannelse og kalsinering  

Etter sol-dannelsen tas prøven gjennom flere trinn med varmebehandling. Først foretas tørking 

ved 180 °C der det resterende vannet spaltes av og citratet begynner å polymerisere. Kationene 

vil være sterkt bundet til polymeren slik skissert i Figur 9, og fordelingen vil være statistisk 

tilfeldig gjennom hele prøven. Ettersom løsningen blir mer viskøs ved avdamping av vann vil 

kationene bli låst i sine posisjoner i en matrise fremfor å krystallisere som fysisk separate faser. 

 

 

Figur 9. Strukturskisse av Co-kationer bundet til citrat [50]. 

 

Etter tørking blir gelen knust med en pistill før den settes til ny varmebehandling. Dette trinnet 

foretas ved høyere temperatur, typisk i intervallet 400 - 750 °C. Det benyttes en tilstrekkelig 

høy temperatur slik at dannelse av den ønskede fasen starter i løpet av dette trinnet I dette bildet 

må man ta hensyn til mulige termiske dekomponeringer, for eksempel vil for høy temperatur 

øke risikoen for å få dannet forurensninger av binære oksider. Temperaturvalget må derfor 
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optimaliseres med fokus på det ønskede produktet. Under varmebehandlingen vil det organiske 

rammeverket dekomponere og det dannes en xerogel. Prøven blir nå et luftig amorft pulver. 

 

 Sintring 

Etter kalsinering kan prøven varmebehandles videre som et løst pulver, eller presses til en pellet 

som så varmebehandles. Ved bruk av løst pulver vil prøven ha en stor overflate da citratmetoden 

gir en krystalittstørrelse mellom 0,1 og 1,0 μm [51]. Ved å presse pulveret til en pellet, se Figur 

10, oppnås en tettere prøve med kort diffusjonsavstand for kationene mellom partiklene. 

Grunnet mindre partikkelstørrelse og dermed reduserte diffusjonslengder kan de siste 

varmebehandlingene i citratmetoden gjøres ved en lavere temperatur enn hva tilfellet er for 

fastkjemiske metoder (kerammetoden).  

 

Figur 10. Pelletpresse til bruk før sintring. 

 

  Diffraksjonsmetoder for strukturkarakterisering 

Tre ulike metoder har blitt benyttet i denne oppgaven for å karakterisere de ulike forbindelsene 

med hensyn på krystallstruktur og magnetisk struktur. Generelt har røntgendiffraksjon for 

faseidentifikasjon, enhetscellebestemmelse og strukturforfining blitt målt ved bruk av to 

instrumenter i RECX2 laboratoriet ved UiO3. Videre har pulverrøntgendiffraksjonsdata for 

                                                 
2 Research Center for X-rays 
3 Universitetet i Oslo 
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strukturbeskrivelse blitt målt med synkrotronstråling ved SNBL4, ESRF5 i Grenoble, Figur 11. 

Dessuten har pulvernøytrondiffraksjon blitt benyttet for studier av magnetisk ordning til noen 

utvalgte perovskitter gjennom eksperimenter ved JEEP II-reaktoren, Institutt for energiteknikk, 

Kjeller. Da det kun er gjort pulverdiffraksjon i dette arbeidet vil røntgendiffraksjonsmetoder 

knyttet til studier av énkrystaller ikke bli diskutert. 

 

Figur 11. ESRF i Grenoble. 

 

 Pulverrøntgendiffraksjon 

Pulverrøntgendiffraksjon benyttes til bestemmelse av faserenhet og faseforhold, 

sammensetning (kvantitativ analyse) og krystallstruktur til faste krystallinske stoffer. 

Røntgenstråling har en bølgelengde i området 0,1 - 100 Å og spesielt egner røntgenstråling i 

området 0,2 – 2 Å seg godt for å studere krystallstruktur av faste stoffer.  

 

 Produksjon av røntgenstråler 

For å produsere røntgenstrålingen brukes i hjemmelaboratoriet et røntgenrør der elektroner 

akselereres under høy spenning og eksiterer et anodemateriale av f.eks. Cu, Co, Mo eller Ag. 

Ved relaksasjon av anodematerialet sendes det ut stråling med en karakteristisk bølgelengde 

som avhenger av grunnstoffet og fra hvilket skall elektronet relakseres. Ved relaksasjon fra L- 

til K-skallet sendes det ut Kα-stråling, mens relaksasjon fra M- til K-skall gir Kβ-stråling. I 

tillegg til denne karakteristiske strålingen blir det sendt ut hvit bakgrunnsstråling betegnet som 

bremsstrahlung, Figur 12. 

                                                 
4 Swiss-Norwegian Beam Lines 
5 European Synchrotron Radiation Facility 
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Figur 12. Karakteristisk stråling og bremsstrahlung fra en røntgenanode. Bearbeidet fra [52]. 

 

 Diffraksjon 

I røntgendiffraksjonsstudier av et materiale sendes røntgenstrålen mot prøven hvor de spres av 

stoffets periodiske krystallstruktur gjennom såkalte gitterplan. Avhengig den innkommende 

røntgenstrålens vinkel, θ, til gitterplanet og avstanden mellom disse, d, vil reflekterte bølger 

kunne være i fase og få konstruktiv interferens, eller de er ute av fase og får destruktiv 

interferens, Figur 13. Situasjonen hvor røntgenbølgene er i fase kan beskrives i én dimensjon 

gjennom Braggs lov: 

 𝜆𝑛 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 (5) 

 

hvor λ er bølgelengden til strålingen og n et heltall. Dette vil si at i tilfellet hvor avstanden FGH 

i Figur 13 tilsier at FGH/λ = et heltall vil det kunne observeres en Bragg-refleks i 

røntgendiffraktogrammet.  
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Figur 13. Skjematisk fremstilling av overholdelse av Braggs lov (venstre), ikke overholdelse av 

Braggs lov (høyre; destruktiv interferens). Figur hentet fra [53]. 

 

Braggs lov beskriver på overordnet nivå betingelser for hvordan man vil kunne få positiv 

interferens i én dimensjon. Dog foregår spredningen i tre dimensjoner og kan beskrives ved 

kjegler, som igjen vil manifestere seg som såkalte Debye-Scherrer ringer i to-dimensjoner, 

Figur 14. Et pulverrøntgendiffraktogram på et konvensjonelt diffraktometer representerer en 

linje i et slikt 2D-diffraksjonsmønster. Dersom man benytter en 2D-detektor, som er gjort ved 

SNBL, ESRF, vil 2D-mønsteret integreres til et 1D-røntgendiffraktorgram, og da naturligvis 

med langt bedre tellestatistikk enn det som kan oppnås i et enkelt 1D-dataopptak. 

For å beskrive krav for positiv interferens i tre dimensjoner brukes Laues likninger [54]:  

 

 

 𝑎 ⋅ Δ𝐤 = 2𝜋ℎ 

𝑏 ⋅ Δ𝐤 = 2𝜋𝑘 

𝑐 ⋅ Δ𝐤 = 2𝜋𝑙 

 

(6) 

   

hvor a, b, c er gitterkonstanter, h, k, l er de resiproke gitterkonstantene, og Δ𝐤 er forskjellen 

mellom inngående og utgående bølgetall, med 𝐤 definert som: 

 
𝐤 =

2𝜋

𝜆
 (7) 
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hvor 𝜆 er bølgelengden til røntgenstrålen. 

 

Figur 14.  Skjematisk fremvisning av en diffraksjonskjegle. Bearbeidet fra [54]. 

 

Bravais-gitter, og andre symmetri- og translasjonsoperasjoner til de ulike romgruppene gir også 

føringer for ved hvilke hkl-indekser det vil være mulig å observere Bragg-reflekser, noe som 

beskrives gjennom såkalte utslukningsregler. Bragg-refleksene som observeres med intensitet i 

et eksperimentelt diffraktogram vil sjelden inkludere alle de mulige refleksene til en romgruppe 

(noen reflekser vil ha for lav intensitet til å kunne observeres). Derimot vil enhver 

tilstedeværelse av ikke-tillatte reflekser indikerer enten bi-faser (forurensninger), eller feil valg 

av romgruppe.  

Det simulerte diffraktogrammet i Figur 15 viser rette linjer hvor det forventes Bragg-reflekser. 

For et eksperimentelt diffraktogram vil refleksenes profil være bestemt av instrumentelle 

parametere, videre vil størrelsen til krystallittene, strain, stablefeil med mer kunne føre til en 

ytterligere forbredning av refleksene.  
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Figur 15. Simulert diffraktogram for SrTiO3.  Simuleringen er gjort i programvaren Diamond. 

 

Krystallgitrene har forskjellige forhold i lengde på gitterkonstantene. Disse kan beregnes fra d-

verdien i Braggs lov, eller direkte fra vinkelen θ. Indeksering av Bragg-reflekser for 

ortorombisk og heksagonalt symmetri gjøres ved de forenklede formlene: 

Heksagonalt gitter: 

 
sin2(𝜃) =

𝜆2

3𝑎2
(ℎ2 + 𝑘2 + ℎ𝑘) +

𝜆2

4𝑐2
𝑙2 (8) 

 

Ortorombisk gitter: 

 
sin2(𝜃) =

𝜆2

4
(

ℎ2

𝑎2
+

𝑘2

𝑏2
+

𝑙2

𝑐2
) (9) 

 

 

 Det eksperimentelle røntgendiffraktogrammet 

Et røntgendiffraktogram vil kunne gi informasjon om langt mer enn gitterkonstantene til den 

målte prøven, slik som koordinater til de ulike atomene, termiske parametere («displacement 

factors»), krystallittstørrelse og grad av uorden.  
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Symmetrien til strukturen vil være avgjørende for antall observerte reflekser. Høyere symmetri 

vil gi et høyere antall ekvivalente plan (høyere multiplisitet) som sammenfaller i posisjon. 

Bragg-refleksens intensitet er proporsjonal med atomenes evne til å spre røntgenstråling og gir 

dermed informasjon om hvor de ulike atomene befinner seg i strukturen. Intensiteten til en 

refleks med Miller-indeks hkl er gitt ved:  

 
𝐼ℎ𝑘𝑙 =

𝐾𝑒𝐾ℎ𝑘𝑙

𝜇𝑠
 (10)[55] 

med 

 
𝐾ℎ𝑘𝑙 =

𝑀ℎ𝑘𝑙

𝑉2
|𝐹ℎ𝑘𝑙|

2 (
1 + cos2(2𝜃) cos2(2𝜃𝑚)

sin2 𝜃 cos 𝜃
)

ℎ𝑘𝑙

 (11)[55] 

 

hvor 𝐾𝑒er en instrumentkonstant (bl.a. avstanden mellom spredningspunkt og deteksjonspunkt), 

𝐾ℎ𝑘𝑙  er en konstant for refleksen med Miller-indeks hkl, 𝑀ℎ𝑘𝑙  er multiplisiteten, F er 

strukturfaktor, og leddet i parentes er Lorentz og polariseringskorreksjon, og 𝜇𝑠  er prøvens 

absorpsjonskoeffisient.  Røntgenstrålene interagerer med elektronskyen til atomene og grunnet 

dette vil det være vanskelig å skille naboatomer fra hverandre. For sammensetninger som består 

av både tunge og lette atomer vil det også være vanskelig å bestemme de lette atomenes eksakte 

posisjoner. Dette skyldes at spredningen fra de tunge atomene dominerer over den som kommer 

fra de lette atomene. I tillegg til å reflekteres vil en andel av røntgenstrålingen absorberes. Dette 

kan skje når energien til røntgenstrålen er høyere enn absorpsjonskanten til et atom. 

Absorpsjonskoeffisienten er gitt ved:  

 
𝜇 = (

𝜌𝑁𝐴

𝑀
) 𝜎𝑎 (12) 

Hvor 𝜌  er tetthet for prøven, 𝑁𝐴  er Avogadros tall, M er molar masse, og 𝜎𝑎  er 

absorpsjonstverrsnittet.  

 

 Eksperimentelle metoder - pulverrøntgendiffraksjon 

Pulverrøntgendiffraksjondata kan måles i transmisjon- eller refleksjonsgeometri. I denne 

oppgaven har begge metodene blitt brukt. Oppsettene for de to metodikkene er forskjellig, men 

de underliggende prinsipper er like, slik beskrevet ovenfor.  
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 Transmisjonsgeometri - Siemens D5000 (Diff1)  

I transmisjonsgeometri sendes røntgenstrålen gjennom prøven før den treffer detektoren, Figur 

16. For RECX-instrumentene benyttes en posisjonssensitiv detektor for å måle 1D 

diffraktogrammene i henhold til Braggs lov. Siden prøven som måles er et pulver vil det i 

prøvebeholderen være krystallitter med forskjellig orientering, noe som er en grunnleggende 

forutsetning for pulverdiffraksjon. Prøveholderne roteres slik at alle krystallitter (krystallplan) 

kommer i spredningsposisjon. 

 

 

Figur 16. Skjematisk fremvisning av oppsett av diffraktometer i transmisjonsmodus. 

 

To typer prøveholder kan brukes til transmisjonsmålinger: kapillær og flat plate. Ved bruk av 

kapillær må det tas spesiell hensyn til materialets absorpsjon av røntgenstråler. Dette kan 

beregnes, for eksempel ved bruk av Argonne National Laboratorys absorpsjonskalkulator [56]. 

Ved behov kan absorpsjonen reduseres ved å tynne ut prøven med f.eks. Si, amorft glass, MgO 

eller rett og slett ved å velge et tynnere kapillær. 

Ved bruk av flat plate-geometri, Figur 17, er den absorberte røntgenstrålingen ofte neglisjerbar 

da strålingen går gjennom et meget tynt lag av pulver som legges på en scotch-tape. Dette i 

tillegg til en svært enkel prøvepreparering gjør flate plate til et godt alternativ. Det er imidlertid 

en risiko for preferert orientering av krystallittene, dersom disse har en utpreget nål eller 

platemorfologi. Dette kan forekomme i materialer, som f. eks. glimmer, hvor krystallene har en 
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slik form at de blir liggende med en dominerende orientering. Dette vil føre til at systematiske 

feil i den spredte intensiteten for Bragg-refleksene. En enkel sjekk på eventuell tilstedeværelse 

av preferert orientering er å sammenligne intensitetsprofilene i målte transmisjon- og 

refleksjonsdata. Posisjonsfeil vil normalt ikke forekomme i (kapillær) transmisjonsgeometri da 

instrumentet er kalibrert med en Si-standard og nullpunkt er definert elektronisk. 

 

Figur 17. Til venstre: flate plate med tynt belegg av prøve festet til scotch-tape. Til høyre: 

prøveholder for røntgendiffraksjon i (refleksjon) Bragg-Brentano-geometri. 

 

 

 Refleksjons og Bragg-Brentano-geometri – Bruker D8 Discover 

(Diff5) 

Rutineinstrumentet for strukturkarakterisering ved RECX, Diff5, har Bragg-Brentano-geometri. 

Her blir røntgenstrålene reflektert fra prøven før de treffer detektoren. Prinsipielt kan 

spredningsvinkelen, θ, varieres på to måter: (i) såkalt θ – θ geometri der prøveholderen er 

fastmontert, røntgenkilden og detektoren roteres med en vinkel på henholdsvis θ og -θ. En 

skjematisk fremstilling er vist i Figur 18; og (ii) røntgenkilden er fastmontert, prøveholderen 

roteres med en vinkel θ, og detektoren med en vinkel 2θ. Instrumentet brukt i denne oppgaven 

har sistnevnte oppsett. 



33 

For å oppnå et korrekt og reproduserbart resultat er det viktig med god prøvepreparering. Særlig 

er det viktig at overflaten til prøven er jevn og plan, samt ligger i refleksjonsplanet for optikken. 

Prøveholderen er vist i Figur 17. Da det vanskelig lar seg gjøre å ha nøyaktig samme høyde på 

prøven kan en intern standard, ofte Si, brukes til korreksjon. Dette gjøres under profilanalysen 

med en funksjon for høydefeilkorreksjon. 

 

Figur 18. Skjematisk fremvisning av oppsett for diffraktometer i refleksjonsmodus. 

 

 Synkrotronstråling - pulverdiffraksjon 

Pulverrøntgendiffraksjonsdata av spesielt høy kvalitet innsamles typisk ved et 

synkrotronanlegg. På grunn av meget høy brillians, gir synkrotronstrålingen enorme muligheter 

langt utover hjemmelaboratoriets begrensinger, både med hensyn på tellestatistikk og profil 

(linjeskarphet) for observerte Bragg-reflekser (på grunn av oppløsningsfunksjon for 

instrumentene), variasjonsmuligheter for bølgelengde, reduserte problemer med absorpsjon, 

tidsoppløsning, med mer, se Figur 19. 

I en synkrotron dannes røntgenstrålingen ved at elektroner først akselereres og deretter sendes 

med tilnærmet lysets hastighet rundt i en lagringsring. Elektronets bane blir bøyd ved bruk av 

magneter og det vil da sendes ut røntgenstråling. Denne røntgenstrålingen er i form av hvitt lys. 

Ønsket bølgelengde velges ved bruk av monokromator. Muligheten for valg av bølgelengde 

gjør karakterisering enklere for forbindelser hvor fluorescens, f.eks. kobolt, vanligvis vil være 

et problem i hjemmelaboratoriet (ved bruk av Cu-stråling). 

Eksperimenter med synkrotronstråling ble utført ved SNBL som utgjør målestasjonene BM01 

og BM31 ved ESRF, se Figur 20. 
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Figur 19. Brillians fra ulike røntgenkilder. Bearbeidet fra [57]. 
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Figur 20. Oversikt over strålelinjene ved ESRF, Grenoble. Strålelinjene som inngår i SNBL, 

BM01 og BM31, er markert med en rød sirkel. Bearbeidet fra [58]. 

 

  XANES 

Røntgenabsorpsjonsspektroskopi er en karakteriseringsmetode som kan brukes i studier av 

oksidasjonstall. Røntgenstråler sendes gjennom materialet som studeres og grad av absorpsjon 

sammenliknes for ulike energinivå.  

 

 Nøytrondiffraksjon 

Nøytroner vil på samme vis som fotoner vekselvirke med krystallinske stoffer og på det vis 

benyttes til målinger av pulverdiffraktogram for strukturanalyse. Nøytroner vekselvirker med 

atomkjernene, og spredningen er dermed isotopavhengig, Figur 21. Normalt benyttes tabellert 

verdi for spredningstverrsnittet til et grunnstoff basert på gjennomsnittlig isotopfordeling. For 

visse grunnstoffer benyttes i blant isotopanrikning; deuterium 2H, samt isotoper av bor og litium 
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med lav absorpsjon er noen eksempler. Siden kjernespredningen varierer usystematisk mellom 

grunnstoffer (og isotoper), er nøytrondiffraksjon velegnet til å skille mellom nabogrunnstoffer 

i det periodiske systemet. 

Grunnet atomkjernens minimale størrelse kan denne typen spredning beskrives som 

punktspredning. Dette vil medføre at formfaktoren, f, vil være tilnærmet 1 og så å si uavhengig 

av spredningsvinkelen θ [59].  Dette er i motsetning til røntgendiffraksjon der fotoner 

vekselvirker med elektronskyen, det vil si med hele atomet. I det tilfellet avtar formfaktoren 

med økende sinθ.  

Da nøytroner har et magnetisk moment vil de vekselvirke med uparede elektroner og dermed 

gi informasjon om den magnetiske strukturen til et materiale. Intensiteten til den magnetiske 

spredningen er sammenliknbar med den nukleære spredningen [59], men i motsetning til den 

siste vil den magnetiske spredningen avta med økende sinθ da den skyldes vekselvirkning 

med elektronskyen. En annen viktig forskjell er at spredningsvektoren må være normal på det 

magnetiske momentet for at nøytronene skal «se» det. 

Vekselvirkninger med både atomkjerner og uparede spinn gjør at utrykket for intensiteten til 

spredningen, Likning 10, ved røntgenstråling ikke kan brukes ved nøytrondiffraksjon. I dette 

tilfellet er intensiteten en sum av det nukleære og magnetiske bidraget. Intensiteten fra nukleær 

spredning er gitt ved:  

 𝐼𝑁(𝜅) = 𝐶𝑀𝜅𝐴(𝜃𝐵)|𝐹𝑁(𝜅)|2 (13) 

med  

 

|𝐹𝑁(𝜅)|2 =  |∑ 𝑏𝑗𝑒−𝑊𝑗  𝑒𝑖𝑟⋅𝒓𝑗

𝑗

|

2

 (14) 

hvor IN er intensiteten til den nukleære Braggrefleksen for den resiproke gittervektoren 𝜅, C er 

en instrumentkonstant (bl.a. oppløsning), 𝑀𝜅  er multiplisiteten for refleksen, 𝐴(𝜃𝐵)  er en 

vinkelfaktor (avhenger av oppsett), 𝐹𝑁(𝜅)  er den nukleære strukturfaktoren, 𝑏𝑗  er 

spredningslengden til et atom j, 𝑊𝑗  er Debye-Waller-faktoren til atomet, og 𝒓𝑗  er atomets 

koordinater. Det magnetiske bidraget er gitt ved: 

 
𝐼𝑀(𝜅) = 𝐶 (

𝛾𝑒2

2𝑚𝑐2
)

2

𝑀𝜅𝐴(𝜃𝐵)|𝐹𝑀(𝜅)|2 (15)[60] 

med 
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𝐹𝑀(𝜅) =  ∑ 𝑒𝑖𝑟⋅𝒓𝑗�̂� × [𝑴𝑗(𝜅) × �̂�]𝑒−𝑊𝑗

𝑁

𝑗=1

 (16)[60] 

hvor (
𝛾𝑒2

2𝑚𝑐2)
2

 er en nøytron-elektron-koplingskonstant (0,27 ⋅ 10−12 cm), �̂� er en enhetsvektor 

i retning den resiproke gittervektoren 𝜅, og 𝑴𝑗(𝜅) er en vektor-formfaktor for atomet j. 

Generelt vil ferromagnetisk ordning av spinn være assosiert med økt intensitet for visse tillatte 

(nukleære) Bragg-reflekser, mens antiferromagnetisk ordning er som regel assosiert med nye 

magnetiske reflekser grunnet lavere symmetri eller (fler)dobling av enhetscellen [61]. 

 

 

Figur 21. Spredningslengde til atomkjerner for nøytronstråling som funksjon av atomnummer.  

Bearbeidet fra [62]. 
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 PUS – instrumentet ved JEEP II-reaktoren 

For å produsere nøytroner til forskning er man normalt avhengig av en spallasjonskilde eller en 

reaktor. De foreliggende eksperimenter har blitt gjort på pulver-nøytrondiffraktometeret PUS 

ved JEEP II-reaktoren på Kjeller. PUS-instrumentet bruker en kompositt-Ge(h11)-

monokromator (h = 3, 5, 7) med mulig valg av bølgelengde i intervallet 0,75 – 2,55 Å. For å 

registrere diffraksjonsdata brukes to posisjonssensitive 3He-detektorbanker [63], se venstre del 

av Figur 22. 

 

Figur 22: Venstre: PUS-instrumentet. Høyre: JEEPII-reaktoren. Hentet fra [63]. 

 

 Behandling av diffraksjonsdata 

 Faseidentifikasjon og enhetscellebestemmelse 

Initiell analyse av pulverdiffraksjonsdata ble fortatt med programvaren EVA6.  Denne ble brukt 

til å evaluere faserenhet og eventuelle forurensninger i prøvene, spesielt i tidlig utviklingsfase 

av synteser for en ny forbindelse i dette studiet. Programvaren sammenlikner eksperimentelt 

diffraktogram med en database, gjerne spesifisert avgrenset til forbindelser basert på et gitt 

utvalg av grunnstoffer. Dermed oppnås en god pekepinn på hvilke faser, og hvor stor andel av 

disse, som foreligger i prøven. For bestemmelse av celleparametere og nøyaktig beregning av 

de ulike fasenes andel i prøven (kvantitativ analyse) ble Rietveld-metoden brukt. 

 

                                                 
6 Levert av Bruker. Sammenlikner med diffraktogram i Crystallographic Open Database. 
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 Rietveld-metoden 

Rietveld-metoden er en minste kvadraters metode for tilpassing av målte diffraksjonsdata hvor 

intensiteten til hele diffraksjonsmønsteret (alle målepunktene) blir brukt. Det er ikke nødvendig 

å regne ut integralet av intensiteten for hver refleks ved bruk av denne metoden, noe som gjør 

den egnet til å betrakte diffraksjonsmønstre med overlappende reflekser. Under tilpassingen 

minimaliseres feilkvadratsummen:  

 ∑ 𝑤𝑖|𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐|2

𝑖

 (17) 

hvor 𝑦𝑖𝑜 er den observerte intensiteten i et punkt i, 𝑦𝑖𝑐 er den beregnede intensiteten, og 𝑤𝑖 er 

vektingen til en individuell observasjon. 𝑦𝑖𝑐 blir beregnet på basis av en rekke parametere:  

 𝑦𝑖𝑐 = 𝑠 ∑[𝑚𝑘𝐿𝑘|𝐹𝑘|2𝑓(2𝜃𝑖
𝑘) + 𝑦𝑖𝑏]

ℎ𝑘𝑙

 (18) 

hvor s er skalarfaktor, 𝑚𝑘 multiplisitet, Lk er Lorentz polarisasjonsfaktor  𝐹𝑘 er strukturfaktor, 

og 𝑓(2𝜃𝑖
𝑘)  er profilfunksjon og 𝑦𝑖𝑏  er bakgrunn i punkt i.  Strukturfaktoren avhenger av 

symmetri og hvilke atomer som er tilstede (type, atom koordinater) og er gitt ved: 

 𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑ 𝑏𝑗 ⋅ 𝑒2𝜋(ℎ⋅𝑥𝑗+𝑘⋅𝑦𝑗+𝑙⋅𝑧𝑗)

𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒

 (19) 

hvor bj er formfaktor til atom j, videre er h, k, l Miller-indekser for Bragg-refleks (hkl), og xj, 

yj, zj er atomkoordinater til atom j. For røntgenstråling avtar formfaktoren raskt ved økende 

vinkel, mens for nøytronstråling er den så å si uavhengig av vinkelen (sinθ).  

For å følge progresjonen i Rietveld-tilpassingen og vurdere kvaliteten på tilpasningen, brukes 

den vektede R-faktoren, Rwp, og GoF (goodness of fit) som kriterier. 

 

𝑅𝑤𝑝 = [
∑ 𝑤𝑖|𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐|2

𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖𝑐
2

𝑖

]

1
2

 (20) 

hvor 𝑤𝑖 = 1/𝑦𝑖𝑜. 

 

 𝐺𝑜𝐹 =  ∑
𝑤𝑖(𝑦𝑖𝑜−𝑦𝑖𝑐)2

(𝑁−𝑃)
= [

𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
]

2

𝑖  (21) 

hvor N er antall datapunkter, og P er antall tilpassede parametere.  
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  Magnetiske egenskaper 

Oksider av innskuddsgrunnstoffer og f-grunnstoffer kan fremvise et stort antall forskjellige 

typer av magnetiske egenskaper. Utover diamagnetisme knyttet til parede elektronspinn og 

dermed forbundet med samtlige atomer i en forbindelse, vil paramagnetisme ofte opptre ved 

relativt høye temperaturer, mens ferro- og antiferro-magnetisk ordning av spinn vil kunne 

inntreffe ved lave temperaturer. Ved tilfeller der det er antiferromagnetisk ordning av spinn, 

men hvor de to momentene ikke har like stor amplitude eller retning og dermed ikke kansellerer 

hverandre fullt ut, has ferrimagnetisk ordning. 

Langt-rekkende ordning av magnetiske spinn skjer under en bestemt temperatur. 

Perovskittliknende oksidforbindelser vil normalt vise paramagnetisk oppførsel ved høyere 

temperaturer. Dette skyldes at spinnene ved høy temperatur blir uordnet ved en termisk aktivert 

prosess. For ferro- og ferri-magnetiske materialer skjer dette ved Curie-temperatur, TC, mens 

omvandlingstemperaturen betegnes Neél-temperatur, TN, for antiferromagnetiske materialer 

[64]. 

 

  Paramagnetisk moment 

De magnetiske egenskapene har sitt opphav i elektronkonfigurasjonen til de magnetiske 

atomene i forbindelsen. For elektroner knyttet til innskuddsmetaller er ofte banemomentet L = 

0 (er «quenched»). Denne situasjonen betegnes som «spin-only». For et enkelt isolert elektron 

vil det magnetiske momentet da være gitt ved:  

 𝜇𝑠 = 2𝜇𝐵√𝑆(𝑆 + 1) = 𝜇𝐵√3 (22)[65] 

 

hvor 𝜇𝐵 er Bohrmagneton, og S er spinnkvantetallet. S= ½ for ett elektron. I andre tilfeller vil 

bidrag fra rotasjonen i orbitalen elektronet befinner seg i gi et viktig bidrag til det totale 

magnetiske momentet. Dette er kjent som spinn-bane- eller Russel-Saunders-kopling, og 

momentet til elektronet er da beskrevet ved: 

 𝜇 = 𝑔𝜇𝐵√𝐽(𝐽 + 1) (23)[65] 

med 
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g =  1 +

J(J + 1) + S(S + 1) − L(L + 1)

2𝐽(𝐽 + 1)
 (24)[65] 

 

hvor g er Landé-faktoren, L er totalt banedreieimpuls-kvantetallet, og J total impulsmoment-

kvantetallet. En skjematisk illustrasjon av spinn-bane-kopling er gitt i Figur 23. 

Da to elektroner ifølge Paulis eksklusjonsprinsipp ikke kan ha fire like kvantetall vil en fullt 

okkupert orbital ikke gi noe bidrag til det magnetiske momentet [66]. Dette betyr at kun 

valenselektroner (herunder 3d- og 4f-elektroner) vil bidra til det paramagnetiske momentet. 

For 3d-innskuddsmetaller blir orbitalene kraftig påvirket av ligandfeltet. Dette gjør at «spin-

only» er en god tilnærmelse. For 3d-innskuddsmetaller med elektronkonfigurasjon d6 - d9 kan 

det ofte observeres et lite bidrag fra spinn-bane-kopling[65]. Tyngre elementer som 

lantanoidene beskrives med spinn-bane-kopling. Dette skyldes at skjerming fra de fullt 

okkuperte 5s- og 5p-orbitalene fører til sterkt redusert påvirkning av f-elektronene fra 

ligandfeltet. 

 

 

Figur 23. Illustrasjon av spinn-bane-kopling. S er totalt spinn-kvantetallet, J er totalt 

banedreieimpuls-kvantetallet, og L er totalt impulsmoment-kvantetallet. Hentet fra Maschen 

[67]. 
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  Magnetiske interaksjoner 

I et fast stoff vil den korte avstanden mellom atomene gjøre at det opptrer viktige interaksjoner 

mellom de ytre elektronene. Elektroner vil frastøte hverandre da de har lik ladning, og summen 

av disse vekselvirkningene beskrives ved Coulomb-integralet [64]. I tilfeller hvor de 

magnetiske spinnene er parallelt orientert vil elektronene ikke dele orbitaler, jamfør Paulis 

eksklusjonsprinsipp, og Coulomb-integralet vil relativt sett avta i størrelse [64]. Slik sett følger 

magnetiske spinn Hunds regel som sier at størst antall parallelle spinn er mest stabilt [66]. 

I en perovskitt vil energinivåene til d-orbitalene for kationet avhenge av anion-omgivelsene. I 

et oktaederhull vil B-kationet være koordinert med seks oksygenanioner. Dette fører til at d-

orbitalene ikke lenger er degenererte, men splittes i tre t2g-orbitaler som stabiliseres i energi og 

to eg-orbitaler som destabiliseres i energi. Dette er kjent som krystallfeltoppsplitting, Δ. 

Summen av de fem d-orbitalenes energiendring er null. 

Ut fra Aufbau-prinsippet vil orbitalene fylles fra lavest til høyest energi. Imidlertid kreves mer 

energi for å plassere et elektron i en halvfull orbital enn i en tom orbital. Energidifferensen 

betegnes spinnparingsenergi, Eex. Dette gjør at det eksempelvis for en d4-elektronkonfigurasjon 

vil det være to mulige måter å fordele elektronene på; henholdsvis lavspinn og høyspinn. 

Plasseringen av det fjerde elektronet avhenger av størrelsesforholdet mellom 

krystallfeltoppsplittingen og spinnparingsenergien. I tilfeller hvor Δ > Eex vil en av de tre t2g-

orbitalene være fullt okkupert og man vil få en lavspinnsituasjon; S = 1. Dersom Δ < Eex vil det 

fjerde elektronet plasseres i en eg-orbital og gi høyspinn. En skjematisk fremstilling av de to 

mulighetene er gitt i Figur 24. 
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Figur 24. Illustrasjon av mulig fordeling av elektroner i 3d-orbitalene med oktaedrisk 

krystallfeltsplitting, Δo, for en d4-konfigurasjon. Eex er spinnparingsenergien. Hentet fra 

Fjellvåg [68]. 

 

Hvorvidt et materiale vil ha dominerende ferro- eller antiferro-magnetiske koblinger avgjøres 

av det såkalte exchange-integralet. Dette er summen av energigevinsten ved å danne magnetiske 

koblinger og verdien er positiv for ferromagnetisk kobling, men negativ for antiferromagnetisk 

kobling. Dog er det kun i enkle systemer at koblingsmekanismen kan enkelt bestemmes basert 

kun på exchange-integralet da det i mer kompliserte systemer vil være flere konkurrerende 

mekanismer samtidig. Interaksjonene er videre knyttet til interatomære avstander og dermed 

krystallstruktur, noe som gjør at interaksjonene i tillegg er retningsavhengige. Noen aktuelle 

magnetiske interaksjoner er beskrevet nedenfor. 

 

 Superexchange 

Superexchange er en nest-nærmeste nabo-interaksjon mellom to magnetiske kationer via et 

mellomliggende ikke-magnetisk anion. For de aktuelle perovskittene vil dette være (det 

hjørnedelende) O2--anionet. Interaksjonen kan finne sted med M-O-M-vinkler i intervallet 180° 

til 90°, men vil være langt svakere når vinkelen avtar ned mot 90° [64]. Denne mekanismen gir 

i hovedsak antiferromagnetisk ordning.  Ferromagnetisme kan dog forekomme ved noen få (dn) 
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betingelser. Kun den lineære M-O-M-konfigurasjonen med kation i oktaederhull vil bli 

diskutert nedenunder. Orbitalenes orientering er gitt i Figur 25.  

Magnetiske interaksjoner er detaljert diskutert på 50-tallet av Zener, Goodenough, Kanamori 

og Anderson [69-75]. I følge Kanamori vil superexchange-interaksjon mellom kationer med 

samme elektronkonfigurasjon alltid gi antiferromagnetisk ordning. Superexchange-

interaksjoner mellom kationer med ulik elektronkonfigurasjon vil kunne gi antiferromagnetisk 

eller ferromagnetisk ordning [69]. 

 

 

Figur 25. Illustrasjon av d-orbitalenes orientering i rommet. I et oktaedrisk krystallfelt vil 𝑑𝑧2 

og  𝑑𝑧2−𝑦2 utgjøre eg-orbitalene mens 𝑑𝑥𝑦, 𝑑𝑦𝑧 og 𝑑𝑧𝑥 utgjør t2g-orbitalene. Hentet fra Oliver 

research group [76]. 
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Muligheten for både antiferro- og ferro-magnetisk ordning ved superexchange skyldes de ulike 

orbitalenes orientering i rommet, se Figur 25. Denne orienteringen gjør at det er to muligheter 

ved kopling mellom det magnetiske kationets d-orbital og anionets p-orbital: ortogonal eller 

ikke-ortogonal, se Figur 26 og Figur 27. I de tilfeller der orbitalene er ikke-ortogonale vil det 

være et romlig overlapp av orbitalene. Dette fører til antiferromagnetisk kopling. I tilfeller hvor 

orbitalene er ortogonale vil det ikke være romlig overlapp, og dermed ferromagnetisk kopling, 

i henhold til Hunds første regel. Disse tilfellene er beskrevet av de fire Goodenough-Kanamori-

Anderson-reglene [16]: 

1. t2g ortogonal med pσ 

Ved rotasjon om x-aksen vil t2g-orbitalen dxy skifte tegn mens det samme ikke gjelder for pσ-

orbitalen (px). Orbitalene er derfor ortogonale i forhold til hverandre, se Figur 26. Dette betyr 

at exchange-integralet er positivt, og vil gi ferromagnetisk ordning av spinn. 

2. eg ikke-ortogonal med pσ 

Delvis kovalens (σ-overføring) kan kun finne sted mellom eg- (dx2-y2) og pσ-orbital (px). Dette 

fordi eg-orbitalen (dx2-y2) ikke endrer tegn ved rotasjon om x-aksen, og orbitalene er ikke-

ortogonale, se Figur 27. Ladningsoverføring skjer ved overlapp mellom orbitalene og gir 

antiferromagnetisk ordning av spinn. 

3. eg ortogonal med pπ 

Ved rotasjon om x-aksen vil pπ-orbitalen (py) skifte tegn, mens eg-orbitalen (dx2-y2) ikke skifter 

tegn. Dette betyr at orbitalene er ortogonale. Ladningsoverføring mellom eg- og pπ-orbitalen 

finner ikke sted da de ikke har romlig overlapp, se Figur 27. Exchange-integralet blir positivt, 

og gir ferromagnetisk ordning av spinn. 

4. t2g ikke-ortogonal med pπ 

Delvis kovalens (π-overføring) mellom t2g- (dxy) og pπ- (py) orbitalen finner sted da de har 

romlig overlapp, se Figur 26. Begge endrer tegn ved rotasjon om x-aksen. Dette gir 

antiferromagnetisk ordning av spinn. Generelt vil σ-overføring være sterkere enn π-overføring 

da σ medfører et større romlig overlapp av orbitalene. 
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Figur 26. t2g-orbitalen dx-y sin romlige orientering i forhold til pσ- og pπ-orbitalen. Hentet fra 

Suzuki & Suzuki [16] 

 

 

Figur 27. eg-orbitalen 𝑑𝑥2−𝑦2 sin romlige orientering i forhold til pσ- og pπ-orbitalen. Hentet 

fra Suzuki & Suzuki [16]. 
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 Double exchange 

«Double exchange» er en interaksjon som kan finne sted i systemer hvor et kation kan 

forekomme i to oksidasjonstrinn [64]. Interaksjonen innebærer en ladningsoverføring mellom 

to slike kationer via et mellomliggende oksygenanion. Da oksygenorbitalen fra før har full 

okkupasjon vil det ene elektronet bli overført til et kation med høyere valens, Figur 28. Denne 

elektronoverførselen krever at spinnene er parallelt ordnet og interaksjonen er derfor av 

ferromagnetisk karakter. 

 

 

Figur 28. Illustrasjon av double exchange mellom to kationer (M) med forskjellig valens via et 

oksygen-anion. 

 

 Måling og analyse av magnetiske egenskaper 

Magnetiske egenskaper kan studeres ved å måle magnetisering (M) som funksjon av temperatur 

(K) og/eller påsatt eksternt magnetfelt (H). Blant annet måles magnetisk susceptibilitet som er 

et materiales evne til å endre sin egen magnetisering som funksjon av et eksternt felt. 

Susceptibilitet 𝜒 er gitt ved: 

 
𝜒 =

𝑀

𝐻
 (25) 

 

Det finnes ulike metoder og instrumenter for måling av magnetisk susceptibilitet. I denne 

oppgaven er et Quantum Design PPMS instrument benyttet til å måle magnetisering M i valgte 

magnetfelt H. Målingene gjøres ved at prøven blir utsatt for et eksternt magnetfelt (H) samtidig 

som prøven beveges opp og ned gjennom en kobber-coil. Magnetiseringen av prøven (M) 

induserer en spenning i kobber-coilen som registreres av instrumentet. 
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 DC-magnetisering og susceptibilitet 

Den temperaturavhengige magnetiseringen, M(T), måles ved først å kjøle prøven ned til lav 

temperatur, typisk 4 K, uten (ZFC) eller med (FC) et påsatt eksternt magnetfelt. Deretter måles 

prøvens magnetisering under oppvarming i et relativt svakt påsatt eksternt magnetfelt, typisk i 

området 100 Oe - 2500 Oe (avhengig av prøvens magnetisering). De ulike typene av magnetiske 

egenskaper vil isolert sett fremvise ulike karakteristiske oppførsler ved varierende temperatur, 

se Figur 29 (vi ser her bort fra rent diamagnetiske materialer og temperatur uavhengig Pauli 

paramagnetisme, begge typer er svake). 

 

Figur 29. Illustrasjon av magnetisk susceptibilitet som funksjon av temperatur for para-, ferro- 

og antiferromagnetiske materialer. Overgang fra paramagnetisk til ordnet konfigurasjon for 

ferro- og antiferromagnetiske materialer er merket med henholdsvis rødt og blått. TN og TC er 

Neél- og Curie-temperatur. Figur bearbeidet fra Petergans [77]. 

 

I paramagnetisk tilstand, det vil si ved temperaturer høyere enn materialets Neél- eller Curie-

temperatur, vil man som regel observere oppførsel i henhold til Curie-Weiss’ lov. Ved å plotte 
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den inverse magnetiske susceptibiliteten som funksjon av temperatur kan Curie-Weiss-konstant 

og Curie-temperatur ekstraheres. Curie-Weiss’ lov er gitt ved: 

 

 
𝜒 =

𝐶

𝑇 − 𝜃
 (26)[64] 

 

hvor C, T og θ er henholdsvis Curie-konstanten, temperatur i Kelvin, og Weiss-konstanten. For 

et materiale med dominerende ferromagnetiske interaksjoner vil θ > 0, tilsvarende vil man for 

en antiferromagnetisk situasjon ha at θ < 0, Figur 30. For en ideell paramagnet er θ = 0 K. 

 

Figur 30. Invers magnetisk susceptibilitet som funksjon av temperatur for para-, ferro- og 

antiferro-magnetiske materialer. TC og θ er henholdsvis Curie-temperatur og Weiss-konstant.  

 

 Magnetisk hysterese 

Selv med ferromagnetisk lokal orden i en gitt forbindelse, vil et slikt material bestående av 

krystallitter kunne utvise null netto magnetisk moment inntil det har blitt utsatt for et eksternt 

magnetisk felt, det har blitt magnetisert. Dette skyldes at materialet på mikroskala er satt 
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sammen av magnetiske domener, kalt Weiss-domener [65], hvor spinnene innad i et domene er 

ordnet parallelt, mens domene er mer vilkårlig ordnet i forhold til hverandre, se Figur 31.  

 

 

Figur 31. Skjematisk illustrasjon av utviklingen til Weiss-domener under eksternt magnetfelt. 

Fra høyre til venstre: utenpåsatt felt, svakt påsatt felt, og sterkt påsatt felt. 

 

En standardmåling av magnetisk hysterese gjøres på følgende måte: Prøven kjøles ned til ønsket 

temperatur, typisk 4 K, uten påsatt magnetisk felt. Deretter varieres det magnetiske feltet 

mellom +9 og -9 Tesla. Det påsatte magnetiske feltet fører til reorientering og vekst av Weiss-

domener som er parallelt ordnet med feltet, Figur 32. Den målte feltavhengige magnetiseringen, 

M(T), vil således øke til det punktet hvor alle spinn peker i samme retning, hysterese-kurven 

går i metning, og man måler (tilnærmet) forbindelsens metningsmagnetisering. 

Ferromagnetiske forbindelser vil etter initiell magnetisering utvise et netto magnetisk moment 

uten påsatt magnetisk felt, betegnet remanens. Feltet som må påsettes for at forbindelsen igjen 

skal utvise null netto magnetisk moment betegnes det koersive feltet, eller koersivitet. 
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Figur 32. Hysterese-kurver for en hard (venstre) og en myk (høyre) ferromagnet. H er det 

eksterne magnetfeltet, B er den målte magnetiseringen. Hentet fra Nilsen [78]. 
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Dette kapittelet gir en detaljert oversikt av hvordan de forskjellige oksidprøvene i denne 

oppgaven har blitt syntetisert og karakterisert. Det er gitt en oversikt for syntesebetingelser, 

Tabell 8, og karakteriseringsmetoder, Tabell 9, brukt for forbindelsene. 

 

 Syntese av oksider 

Syntesene av oksider har i denne oppgaven hovedsakelig blitt gjort ved citratmetoden. For å 

minske merarbeid og opprettholde god nøyaktighet har det for noen kjemikalier, hvor dette var 

egnet, blitt laget standardløsninger. Stegene i syntesen, fra standardløsning til pressing av pellet 

er vist i flytskjemaet under, Figur 33. 

 

Figur 33. Flytskjema for synteseprosessen: Standardløsninger, løsningene blandet med 

sitronsyre, prøve etter inndamping, prøve før og etter kalsinering, presset pellet før sintring. 
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  Reaktanter 

En oversikt over benyttede reaktanter, leverandør og renhet, er gitt i Tabell 6. 

Tabell 6. Oversikt over reaktanter benyttet til oksidsyntesene. 

 

Kjemikalie 

 

Kjemisk formel Leverandør Renhet 

 

Kobolt(II)nitrat 

heksahydrat 

Co(NO3)2 ∙ 6H2O Sigma-Aldrich 98 % 

 

Sitronsyre monohydrat 

 

C6H8O7 ∙ H2O Sigma-Aldrich ≥99,5 % 

 

Krom(III)nitrat 

nonahydrat 

Cr(NO3)3 ∙ 9H2O Fluka ≥97,0 % 

 

Nikkel(II)nitrat 

heksahydrat 

Ni(NO3)2 ∙ 6H2O Sigma-Aldrich ≥98,5 % 

 

Yttrium(III)oksid 

 

Y2O3 Molycorp N/A 

 

Titan(IV)isopropoksid 

 

Ti[OCH(CH3)2]4 Fluka N/A 

 

Jern(III)nitrat nonahydrat 

 

Fe(NO3)3 ∙ 9H2O Sigma-Aldrich ≥98 % 

 

Lantan(III)oksid 

 

La2O3 Molycorp 99,99 % 

 

Strontium(II)nitrat 

 

Sr(NO3)2 Sigma-Aldrich ≥99,0 % 

 

Neodym(III)oksid 

 

Nd2O3 Molycorp N/A 
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  Standardløsninger 

 Kationløsninger basert på nitratsalter 

For å effektivisere prøvetillagingen, ble det valgt å lage standardløsninger av alle nitratsaltene 

i Tabell 6 og benytte disse som 3d-kation-kilder i syntesene. Løsningene ble laget ved å veie ut 

om lag 45 g nitratsalt som vil gi 0,5 l vandig løsning med en konsentrasjon på ca. 5,0•10-4 mol.g-

1. Saltet i veieskipet ble så overført til et begerglass og tilsatt ca. 200 ml vann under røring for 

effektivt å få løst nitratsaltene. Når disse var helt løst, og løsningen hadde blitt fullstendig 

transparent, ble den overført til en glassflaske med volum 0,5 l. Det ble etterfylt med vann opp 

til 0,5 l-avmerkingen. 

For nøyaktig bestemmelse av konsentrasjon på løsningen ble det gjort en såkalt 

«formelvektsjekk». Fire porselensdigler ble glødet over natten i en muffelovn på 800 °C (til 

konstant vekt). Mens ovnen fremdeles var ved høy temperatur ble diglene tatt ut og plassert i 

en eksikator for avkjøling. Eksikatoren ble åpnet på gløtt og deretter lukket flere ganger i løpet 

av nedkjølingen for å unngå undertrykk. 

Innveiing av løsninger ble foretatt med en analysevekt av typen Mettler Toledo AT2610 

DeltaRange®. Vekten til digelen ble notert før det ble tilsatt ca. 3 g løsning med en Pasteur-

pipette. Etter ny veiing ble noe kvartsull plassert øverst i digelen, med etterfølgende veiing. 

Dette ble foretatt på samme måte for de fire parallellene. 

Digelene med løsning ble plassert i en muffelovn som ble varmet opp til ca. 900 °C og holdt 

ved den temperaturen 12 – 18 timer. Diglene ble tatt ut av den varme ovnen og avkjølt i 

eksikkator slik beskrevet ovenfor. Når diglene igjen hadde nådd romtemperatur ble de veid på 

nytt. Det ble brukt hansker under alle innveiinger. Konsentrasjonene av de ulike 

kationløsningene ble deretter beregnet og de ulike parallellene ble sammenlignet. 

Gjennomsnittsverdien for disse ble benyttet for konsentrasjonen til standardløsningene under 

de videre beregninger i syntesearbeidet. Konsentrasjoner for standardløsningene, med 

usikkerhet, er gitt Tabell 7.  

Siden vi ikke hadde nitratsalt tilgjengelig for lantan, ble det laget La-standardløsning med 

lantanoksid som utgangspunkt. 
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 Standardløsning av lantan(III) 

Lantanoksid er et basisk oksid som ikke er løselig i vann [79]. La2O3 ble derfor løst i 60 % 

salpetersyre. Den valgte prosedyren har fellestrekk med metodikken benyttet for tillaging av 

standardløsninger av kationsalter, se over. 

Ca. 60 g lantanoksid ble veid inn i et begerglass med sikte på å lage 0,5 l løsning med tilsvarende 

kationkonsentrasjon som for de nitratbaserte standardløsningene. For å få løst lantanoksidet ble 

det tilsatt noen ml 60 % salpetersyre til begerglasset under røring. Det ble tilsatt mer og mer 

salpetersyre inntil løsningen ble fullstendig transparent. Destillert vann ble tilsatt for å sjekke 

at lantanoksid ikke ville felle ut ved en senere fortynning i synteseforløpet. Løsningen ble så 

helt over i en glassflaske og tynnet ut på lik måte som angitt for nitratsaltene, og konsentrasjon 

ble bestemt gravimetrisk på samme vis som angitt for nitratløsningene over. 

Det ble videre forsøkt å lage tilsvarende standardløsninger ut fra nitratsalter og oksider for flere 

av de sjeldne jordartsgrunnstoffene, men en rekke av disse prosedyrene ble ikke ansett som 

akseptable for en påfølgende kontrollert syntese. For eksempel ble det forsøkt laget en 

standardløsning av yttriumnitrat, men denne ga bunnfall etter noen dagers henstand og ble 

derfor ikke benyttet. I stedet ble glødet Y2O3 løst i smeltet sitronsyre under syntesen, forut for 

overføring av de øvrige nitratløsningene. Det ble videre forsøkt å lage standardløsning av Nd2O3 

på samme måte som for lantanoksid. Denne løsningen ga imidlertid bunnfall etter kort tid under 

fortynning, og det ble derfor valgt å bruke glødet neodymoksid som ble løst i salpetersyre under 

selve syntesen. 

 

 Konsentrasjoner av standardløsningene 

En oversikt over konsentrasjonene for de tillagede standardløsningene sammen med beregnet 

usikkerhet ut fra fire paralleller er gitt i Tabell 7. For noen av kationene (komponentene) var 

det av ulike årsaker ikke aktuelt å lage standardløsninger. Et eksempel er titanforløperen som 

allerede er i væskeform i form av titan(IV)isopropoksid. 
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Figur 34. Standardløsningene brukt i dette arbeidet. Fra venstre: Cr-, Sr-, Co-, Mn-, Fe-, La- 

og Ni-løsning. 

 

 

Tabell 7. Standardløsninger, konsentrasjon bestemt gravimetrisk (gjennomsnitt av fire 

paralleller) og usikkerhet. Konsentrasjonen er oppgitt som kation-konsentrasjon. 

Utgangspunkt for 

kationløsning 
Konsentrasjon (10-4 mol.g-1) Usikkerhet 

 

Nikkelnitrat 

 

3,8 0,3 % 

 

Lantanoksid 

 

6,59 0,1 % 

 

Koboltnitrat 

 

4,3 0,2 % 

 

Jernnitrat 

 

5,2 2,1 % 

 

Mangannitrat 

 

6,9 0,3 % 

 

Kromnitrat 

 

4,2 0,3 % 

 

Strontiumnitrat 

 

4,5 0,1 % 
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  Gel-dannelse og etterfølgende tørking 

Støkiometriske mengder av de ønskede nitratløsningene ble veid ut i begerglass, blandet med 

et overskudd av sitronsyre (ca. 50 g per gram sluttprodukt) og satt til oppvarming under konstant 

røring i avtrekk. I denne prosessen dampet vann først av, deretter ble oransje nitrøse gasser 

avgitt. Løsningen ble stadig mer viskøs under innkokingen, og derfor helt over i en 

porselensskål. Kokingen fortsatte så inntil det dannet seg en viskøs gel der omrøring ikke lenger 

var mulig. Porselensskålen ble så dekket med aluminiumsfolie og satt til tørking over natten i 

skap på 180 °C.   

Ved syntese av forbindelser inneholdende titan, yttrium eller neodym ble en noe modifisert 

syntesemetode benyttet. Titan- og yttrium-forløpere [titan(IV)isopropoksid og Y2O3] ble brakt 

i fullstendig løsning ved først å blandes inn med sitronsyre som ble varmet opp til smelte ca. 

180 – 200 °C. Dette ga under røring en lite viskøs, semi-opak, væske. Temperaturen ble deretter 

justert til 150 °C før nitratløsninger av de andre aktuelle kationene ble tilsatt. Deretter ble 

syntesen fortsatt på samme vis som beskrevet over med inndamping, geldannelse og tørking. 

For syntese av forbindelser inneholdende neodym ble Nd2O3 først løst med et overskudd 

salpetersyre i begerglass under omrøring før denne løsningen ble blandet med sitronsyre og de 

øvrige aktuelle nitratløsningene. 

 

  Kalsinering 

Etter inndamping og tørking i porselenskål, ble det tørre produktet knust med en pistill og 

klargjort for et neste steg i varmebehandlingen. Kalsinering ble foretatt ved 450 °C i 12 - 24 

timer i luft i en muffelovn (plassert i avtrekk) for å sikre fullstendig dekomponering av de 

organiske komponentene i prøven. En oversikt over benyttede kalsineringstider er gitt i Tabell 

8. Det benyttede programmet for varmebehandlingen i muffelovn er vist i Figur 35. 
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Figur 35. Varmebehandlingsprogram for kalsinering av perovskittliknende oksider. 

 

 Sintring 

Etter kalsinering og avkjøling ble prøven presset til en pellet med 13 mm diameter ved bruk av 

en pelletpresse, plassert i en aluminabåt og satt til sintring i en rørovn. For noen av prøvene ble 

det benyttet gjennomstrømming av gass under varmebehandlingen. Noen prøver ble knust etter 

første varmebehandling, presset til nye pellets og utsatt for fornyet varmebehandling, se Tabell 

8 for detaljer. 
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Tabell 8. Varmebehandling av perovskittliknende oksider ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, 

Fe, Ni). 

 

Sammensetning 

 

Kalsinering 1. sintring 2. sintring 

Atmosfære 

under 

sintring 

LaCo0,5Ti0,5O3 450 °C i 12 t 800 °C i 50 t 800 °C i 100 t luft 

NdCo0,5Ti0,5O3 450 °C i 12 t 800 °C i 50 t 800 °C i 200 t luft 

YCo0,5Fe0,5O3 450 °C i 12 t 1000 °C i 48 t  luft 

LaCo0,5Fe0,5O3 450 °C i 12 t 1000 °C i 48 t  luft 

NdCo0,5Fe0,5O3 450 °C i 12 t 1000 °C i 80 t  luft 

LaCo1-xNixO3 450 °C i 24 t 800 – 1000 °C i 48 t  O2 for x = 1 

NdCo0,5Ni0,5O3 450 °C i 12 t 1000 °C i 80 t  luft 

NdCoO3 450 °C i 12 t 1000 °C i 80 t  luft 

 

 

 Pulverrøntgendiffraksjon 

I dette arbeidet har pulverrøntgendiffraksjonsdata blitt målt i hjemmelaboratoriet RECX7 ved 

Universitetet i Oslo og ved hjelp av synkrotronstråling ved SNBL 8 , ESRF 9  i Grenoble. 

Diffraksjonsdata i hjemmelaboratoriet ble innsamlet med to diffraktometre, hhv. Siemens 

Bruker D5000 og Bruker D8 Discover, se Figur 36 og Figur 37. Begge instrumentene benytter 

seg av karakteristisk Cu-K-ståling oppnådd ved hjelp av en Ge (111) monokromator, λ = 

1,540596 Å.  

                                                 
7 Resource Centre for X-rays: http://www.recx.no/ 
8 Swiss-Norwegian Beam Lines: http://www.esrf.eu/UsersAndScience/Experiments/CRG/BM01 
9 European Synchrotron Radiation Facility: http://www.esrf.eu/ 
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Figur 36. Instrumentelt oppsett for røntgendiffraksjon i transmisjon med flate plate geometri 

for Siemens Bruker D5000. 

 

Ved bruk av Siemens Bruker D5000 instrumentet ble røntgendiffraksjonsdata målt i 

transmisjon med flat plate-geometri. Data ble målt gjennom 15 sykluser à 1 time. Benyttet 

steglengde var 2θ = 0,0386° og telletid 0,5 sekunder per steg. De 15 diffraktogrammene ble 

siden summert til ett diffraktogram. Målingene på Bruker D8 Discover instrumentet ble gjort i 

refleksjonsgeometri med 2θ = 0,020° i steglengde og telletid på 1,0 sekunder per steg. 

Røntgendiffraksjonsdata ble målt for 2θ-intervallet 10 – 90 °. 

 

Figur 37. Instrumentelt oppsett for røntgendiffraksjon med refleksjonsgeometri for Bruker D8 

Discover. 
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Pulverdiffraksjonsdata for LaCo1-xNixO3 ble innsamlet ved SNBL, Grenoble. Det ble benyttet 

en Pilatus 2D-detektor. Prøvene ble målt i kapillær (transmisjonsgeometri). Bestemmelse av 

bølgelengde ble gjort ved måling av LaB6-standard og tilpassing av instrumentparametere. For 

sammensetninger x = 0,00; 0,20; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00 ble data målt med bølgelengde λ 

= 0,50506 Å. De midlede dataene (fra gjentatte paralleller) ble tilslutt ombundet («rebinned») 

til en steglengde 2θ = 0,0135°. De øvrige sammensetningene (x = 0,04; 0,08; 0,10; 0,12; 0,16; 

0,30; 0,70) ble målt med bølgelengde λ = 0,50467 Å og steglengde 2θ = 0,0100°. 

Røntgendiffraksjonsdata ble målt for 2θ-intervallet 1 – 55 °. 

 

 Magnetiske målinger 

Magnetiske målinger ble gjort på et Physical Property Measurement System (PPMS), Figur 38. 

Ved måling av magnetiske egenskaper ble ca. 0,1 g prøve plassert i en gelatinkapsel. Denne ble 

deretter festet i enden av et sugerør ved bruk av scotch-tape, Figur 38. Det har blitt målt 

temperaturavhengig magnetiseringsdata M(T) under oppvarming ved to ulike betingelser; med 

(FC) og uten (ZFC) påsatt eksternt magnetfelt under den forutgående avkjølingen. Data er målt 

for temperaturintervallet 4 – 350 K med et pålagtfelt på 500 Oe, med mindre annet er spesifikt 

angitt. Feltavhengig magnetisering M(H), magnetisk hysteresesløyfe, er målt for variasjoner i 

magnetfeltet mellom -9T og + 9T ved 4 K. For noen forbindelser er ytterligere M(H) data målt 

ved høyere temperaturer. Valg av aktuelle prøver og temperaturer er basert på forutgående 

målinger av M(T)-data.  
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Figur 38. Venstre: Prøveholder for magnetiske målinger: Gelatinkapsel med sugerør limt med 

scotch-tape. Høyre: Physical Property Measurement System. 

 

 Nøytrondiffraksjon 

Pulvernøytrondiffraksjonsdata ble målt på to-akse-instrumentet PUS ved JEEP II-reaktoren, 

Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller [80]. Det ble benyttet monokromatiserte nøytroner fra 

en kompositt-Ge(h11)-monokromator (h = 5), λ = 1,5539 Å. Data ble innsamlet for 2θ-

intervallet 10 – 130° med 0,05° steglengde. Målinger ble gjort ved 9 K ved hjelp av en Displex 

kjølemaskin, samt ved romtemperatur. Prøvemengden benyttet var ca. 4 g.  
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Tabell 9. Karakteriseringsmetoder brukt for ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, Fe, Ni). 

 

Forbindelse 

 

PXRD PND PPMS XANES 

NdCo0,5Ni0,5O3 x  x  

YCo0,5Fe0,5O3 x x x  

NdCo0,5Fe0,5O3 x  x  

NdCo0,5Ti0,5O3 x  x  

LaCo0,5Fe0,5O3 x  x  

LaCo0,5Ti0,5O3 x  x  

LaCo0,5Ni0,5O3
10 x  x x 

 

 

 Strukturbestemmelse 

Bestemmelse av enhetscelle, etter første syntese av en ny forbindelse, ble gjort ved bruk av 

programvaren EVA11 eller ved indeksering i programvaren TOPAS. Strukturbestemmelse ble 

gjort ved bruk av Rietveld-metoden og programvaren TOPAS [81]. «Inputfiler» med aktuell 

strukturell informasjon ble hentet fra Pearsons Crystal Data [82]. For forbindelser hvor det 

ikke forelå en egnet strukturfil, ble en fil for en liknende forbindelse modifisert. For Rietveld-

tilpassing av nøytrondiffraksjonsdata ble ISODISTORT [83] brukt til å lage en fil med 

strukturell og magnetisk informasjon forut for beregningene. 

 

 Rietveld-tilpassing 

Etter bestemmelse av enhetscelle for forbindelsene ble Rietveld-tilpassing brukt. I Tabell 10 er 

det gitt en oversikt over antall målepunkter fra diffraksjonseksperimentet, variable brukt for å 

                                                 
10 Her inngår også fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 
11 EVA er en programvare som sammenlikner eksperimentelt diffraktogram med de i en database (Crystallographic 

open database) og foreslår hvilke faser som er tilstede i prøven. Programvaren er levert av Bruker. 
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tilpasse bakgrunn, profilfunksjon for tilpassing av reflekser, og antallet reflekser i 

diffraktogrammet. Rwp-verdiene til forbindelsene er gitt i resultatkapittelet. 

Tabell 10. Antall målepunkter, variable og reflekser, samt matematisk funksjon for 

reflekstilpassing for ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, Fe, Ni). 

 

Forbindelse 

 

Målepunkter Variable Profilfunksjon Braggreflekser 

NdCo0,5Ni0,5O3 4056 6 TCHZ 19 

YCo0,5Fe0,5O3 5152 6 TCHZ 63 

NdCo0,5Fe0,5O3 4056 10 TCHZ 34 

NdCo0,5Ti0,5O3 4056 15 TCHZ 29 

LaCo0,5Fe0,5O3 5150 6 TCHZ 19 

LaCo0,5Ti0,5O3 5150 6 TCHZ 11 

LaCo0,5Ni0,5O3
12 5150 5 TCHZ 18 

YCo0,5Fe0,5O3-

nøytron 
2400 7 TCHZ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12 Her inngår også fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 
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Kapittelet beskriver oppnådde resultater for de studerte A2CoBO6-oksidene (A = Y, La, Nd; B 

= Ti, Ni, Fe, Mn) av perovskitt-typen, og omfatter syntese, fasebestemmelse og 

strukturkarakterisering med røntgendiffraksjon, studier av magnetiske egenskaper samt 

nøytrondiffraksjon for å beskrive magnetisk spinnordning for noen utvalgte sammensetninger. 

 

 Syntese 

To ulike syntesemetoder er benyttet; kerammetoden og citratmetoden. Metodikk og 

eksperimentell fremgangsmåte er beskrevet i kapittel 2 og 3. Citratmetoden er i hovedsak 

benyttet siden den gir atomær blanding i reaktantløsningen som øker sjansen for å oppnå 

faserent produkt. I litteraturen er tilsvarende faser ofte blitt syntetisert med kerammetoden, noe 

som lettere vil kunne gi produkter av mindre homogen karakter. Dette er her blitt vurdert for 

ulike prøver av LaCo0,5Ni0,5O3 laget med så vel keram- som citrat-metoden. For alle de øvrige 

forbindelsene ble kun citratmetoden brukt. 

 

 LaCo0,5Ni0,5O3 syntetisert med kerammetoden 

I startfasen av masterarbeidet ble det gjort diverse forsøk på å syntetisere prøver med 

kerammetoden. Dette ble gjort fordi kerammetoden er enkel i bruk og er en utbredt 

syntesemetode for å lage oksider. Videre har perovskitt-type oksider av relevans for denne 

masteroppgaven typisk blitt syntetisert med kerammetoden. I mitt tidligere arbeid med 

prosjektoppgave ved NAFUMA/UMK ble det observert et signifikant avvik mellom 

enhetscelledimensjonene for prøver av LaNiO3 - LaCoO3 fast-oppløslighetsfasen laget ved 

citratmetoden og de som var rapportert i litteraturen for prøver laget ved kerammetoden. 

Således var det naturlig tidlig i dette masterarbeidet å holde de to syntesemetodene opp mot 

hverandre; med fokus på hvilken metode som ville gi prøver av best kvalitet med hensyn på 

homogenitet og med minst mulig defekter.  

Figur 39 viser pulverrøntgendiffraktogrammet for LaCo0,5Ni0,5O3 laget med kerammetoden, 

etter gjentatt varmebehandling ved 1200 °C over 2 uker, med intermediær knusing og pressing 
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av ny pellet. Produktet er ikke faserent og inneholder til dels store forurensninger av NiO merket 

med rød asterisk i Figur 39. Det foreligger videre små mengder med urenheter av La2O3 og 

La2Co0,5Ni0,5O4 merket med henholdsvis blå og grønn asterisk. I tillegg ble det observert to 

Bragg-reflekser av ukjent opphav; disse er merket med sort asterisk.  

 

Figur 39. Diffraktogram av LaCo0,5Ni0,5O3 syntetisert med kerammetoden, målt med Cukα1-

stråling bølgelengde  = 1,540598Å. Forurensninger av NiO, La2O3, La2Co0,5Ni0,5O4 og 

ukjent opphav er merket med henholdsvis rød, blå, grønn og sort asterisk. 

 

Med bakgrunn i erfaringene fra syntesen av LaCo0,5Ni0,5O3 ble citratmetoden foretrukket som 

syntesemetode i de videre studiene. Kerammetoden vil kreve optimalisering med hensyn på 

holdetemperatur, gjentatte knusinger og pelleteriseringer, likeledes kreves høy temperatur som 

øker faren for uønsket termisk dekomponering. Varmebehandling ved samme temperatur som 

ved kerammetoden ble forsøkt for citratmetoden. Dette for å kunne fastslå at eventuelle 

flerfaseprodukter ikke skyldtes bruk av for høy temperatur. Etter varmebehandling i 50 timer 

ble faserent produkt oppnådd. 
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 Syntese av perovskittene A2CoBO6 med citratmetoden 

I masteroppgaven har citratmetoden blitt optimalisert for syntese av perovskittene A2CoBO6 (A 

= Y, La, Nd; B = Ti, Ni, Fe, Mn). Dette har medført fokus på flere steg og parametere i prosessen; 

tillaging av standardløsninger, inndamping og forbrenning, pelletering, temperatur og oksygen 

partialtrykk under varmebehandling. 

 

 Standardløsninger 

Det ble laget standardløsningene med utgangspunkt i nitratsalter av de aktuelle 

innskuddsmetallene siden disse typisk er lettløselige i vann og ikke felles lett ut som biprodukter. 

Standardløsninger har videre den fordelen at konsentrasjonen er stabil over (vesentlig) tid, mens 

de faste nitratsaltene vil være uegnet som utgangspunkt på grunn av behov for hyppige 

gravimetriske analyser knyttet til variabelt innhold av krystallvann (temperatur, relativ luft 

fuktighet). For standardløsningen av lantan ble La2O3 benyttet som utgangspunkt. Som 

beskrevet i eksperimentelt, kapittel 3, ble lantanoksid løst i salpetersyre før løsningen ble 

fortynnet med destillert vann til en konsentrasjon tilsvarende for de andre standardløsningene. 

Gravimetrisk analyse av standardløsningene er beskrevet i eksperimentelt. Gjentatt 

rutinemessig kontroll av standardløsningene viste ingen signifikant variasjon i konsentrasjonen. 

Valg av løsemiddel og syretilsetning ble gjort med tanke på ikke å introdusere fremmedatomer 

(for eksempel klorid) som vil kunne gi forurensninger i prøvene. Således ble sitronsyre og 

salpetersyre valgt. Yttriumoksid er et tungtløselig oksid, men kan løses i smeltet sitronsyre. 

Siden sitronsyre uansett ble brukt som komplekseringsmiddel i syntesen førte dette kun til små 

endringer i den eksperimentelle prosedyren.  

 

 Kalsinering 

Etter tilsetting av sitronsyre og påfølgende geldannelse ble prøvene tørket på 180 °C over natten 

før videre kalsinering. Det ble valgt å utføre kalsineringen i temperaturintervallet 400 °C til 

600 °C ut fra tidligere erfaringer ved NAFUMA/UMK. Kalsinering i det øvre 

temperaturintervallet ga et pulver med ønsket perovskittfase i henhold til XRD analyser, dog 

med lav krystallinitet. Ofte forelå samtidig urenheter av binære oksider. Kalsinering ved 400 °C 

ga derimot et amorft pulver uten noen observerbare forurensninger av binære oksider og dette 
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ble dermed ansett som det beste valget for prøvefremstillingene. Pressing av dette pulveret til 

pellet viste seg å være vanskelig og resultatet var ofte en pellet som sprakk i biter når den ble 

tatt ut av pelletpressen. Kalsinering ved noe høyere temperatur, 450 °C, ga et amorft pulver som 

lett lot seg presse til gode pelleter. 450 °C ble derfor valgt videre i syntesearbeidet. 

 

 Høytemperatur varmebehandling - sintring 

Høy-temperatur varmebehandling, det vil si sintringsreaksjon, ble utført i temperaturintervallet 

fra 850 °C til 1200 °C. Forskjellige atmosfærer ble benyttet under varmebehandlingen; luft, O2 

og N2, dels for å stabilisere høyere oksidasjonstrinn, dels for å undersøke muligheten for 

dannelse av oksygenvakanser ved svakt reduktive betingelser. Begge deler vil i tillegg kunne 

påvirke enhetscellens størrelse, og også ha innvirkning på eventuell dannelse av urenheter i 

produktene. Som eksempel nevnes forsøk som ble gjort i startfasen av masteroppgaven ved å 

varmebehandle prøver av LaCo0,5Ni0,5O3 i henholdsvis oksygenatomsfære og i luft. Tidligere 

arbeid ved forskningsgruppen tilsa at små mengder forurensninger av nikkeloksid lett opptrer 

ved syntese av LaNiO3; tilsvarende kunne muligens forventes for LaCo0,5Ni0,5O3. Det viste seg 

imidlertid at varmebehandling i luft og oksygen ga nærmest identiske produkter. Figur 40 viser 

en sammenlikning av røntgendiffraktogrammene til LaCo0,5Ni0,5O3 varmebehandlet i luft og 

oksygenatmosfære. Det observeres skarpe Bragg-reflekser for den ønskede fasen og det 

foreligger ingen ekstra Bragg-reflekser som kunne ha indikert forurensninger av nikkeloksid.  
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Figur 40: Sammenlikning av diffraktogrammet til LaCo0,5Ni0,5O3 varmebehandlet i henholdsvis 

luft og O2-atmosfære. Målt med Cukα1-stråling, bølgelengde  = 1,540598Å. 

 

  Oversikt over studerte forbindelser 

I løpet av dette arbeidet ble det forsøkt å syntetisere en lang rekke perovskitt-type oksider, og i 

flere tilfeller viste det seg ikke mulig å oppnå faserene produkter, hvor τ-faktoren tilsa mulighet 

for å danne perovskitt-struktur. Hovedvekten i dette arbeidet er lagt på faserene prøver. En full 

oversikt over de syntetiserte forbindelsene er gitt i  

Tabell 11. Resultatene for ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, Fe, Ni) presenteres i delkapitler 

systematisert ut fra B-atomet; f.eks. ACo0,5Ti0,5O3; A = Y, La, Nd, osv. 

Pulverrøntgendiffraktogrammer for de øvrige (ikke faserene) prøvene er gitt i Appendiks. 
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Tabell 11. Foretatte synteser av perovskittliknende oksider med τ-faktor. 

 

Sammensetning 

 

Faserenhet Tidligere rapportert τ-verdi 

 

YCo0,5Fe0,5O3 

 

Ja 

 

Ja 

 

0,86 

YCo0,5Ni0,5O3 Nei Nei 0,87 

YCo0,5Ti0,5O3 Nei Nei 0,84 

YSrCoFeO6 Nei Nei 0,91 

YCr0,5Fe0,5O3 Nei Nei 0,85 

YFe0,5N0,5iO3 Nei Nei 0,86 

YCo0,5Cr0,5O3 Nei Nei 0,87 

YCr0,5Ni0,5O3 Nei Nei 0,86 

    

LaCo0,5Fe0,5O3 Ja Ja 1,01 

LaCo0,5Ni0,5O3 Ja Ja 0,99 

LaCo0,5Ti0,5O3 Ja Ja 0,95 

LaCr0,5Co0,5O3 Nei Ja 0,99 

LaSrCoFeO6 Nei Nei 0,97 

    

NdCo0,5Fe0,5O3 Ja Ja 0,93 

NdCo0,5Ni0,5O3 Ja Ja 0,92 

NdCo0,5Ti0,5O3 Ja Nei 0,89 

NdSrCoFeO6 Nei Nei 0,93 
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 ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd) – struktur og egenskaper 

Pulverrøntgendiffraksjonsdata for prøvene av ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd) ble målt med DIFF5-

instrumentet i RECX hjemmelaboratoriet, se Figur 41. Ut fra XRD-dataene og analyse av de 

observerte Bragg-refleksene konkluderes at prøvene er faserene. Det ble videre gjort forsøk på 

å syntetisere forbindelsen YCo0,5Ti0,5O3 (Figur 100 i Appendiks). Det viste seg imidlertid ikke 

mulig å oppnå en faseren prøve ved de valgte betingelsene. Denne prøven vil derfor ikke bli 

videre diskutert. Oversikt over hvilke karakteriseringsmetoder som er benyttet for de ulike 

prøvene er listet i eksperimentelt, kapittel 3.  

 

 Krystallstruktur 

De perovskitt-liknende oksidene ACo0,5Ti0,5O3 (A=La, Nd) skiller seg ut fra de andre 

perovskittoksidene som er studert i denne oppgaven med hensyn på oksidasjonstrinn for B-

atomene. Der de øvrige studerte forbindelsene har oksidasjonstrinn (III) for de to typene av B-

atomer, har ACo0,5Ti0,5O3 to ulike oksidasjonstrinn, henholdsvis (II) og (IV) for kobolt og titan. 

En slik forskjell i valens på B-atomene er kjent å kunne føre til kationordning med to unike B-

plasser i krystallstrukturen [5]. Kationordning vil samtidig gi lavere symmetri og endret 

romgruppe. 
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Figur 41. Rietveld-tilpassing av pulverrøntgendiffraktogrammer til ACo0,5Ti0,5O3 (A=La, Nd); 

observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker angir posisjon for Bragg-refleksjoner. 

Målt med CuKα1-stråling (RECX), bølgelengde λ=1,540596Å 
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 LaCo0,5Ti0,5O3 

Rietveld-analyse av pulverdiffraksjonsdata for LaCo0,5Ti0,5O3 ble foretatt med en ortorombisk 

enhetscelle, romgruppe Pnma (for uordnet Co/Ti fordeling på B-plass). Atomposisjoner er gitt 

i Tabell 12, datapunkter, antall refleksjoner, og variable parametere i Rietveld-tilpassingen er 

presentert under eksperimentelt. Forbindelsen har tidligere blitt rapportert med både 

ortorombisk [21, 33] og monoklin [22, 32, 34] symmetri. Derfor ble indeksering av refleksene 

foretatt før tilpassingen for å fastsette hvilken romgruppe som skulle brukes. Dette er ikke helt 

trivielt siden røntgendiffraktogrammet til LaCo0,5Ti0,5O3 inneholder få reflekser, med begrenset 

avvik fra kubisk symmetri. Det har tidligere blitt forslått av Martinez-Coronado et al. at ulik 

symmetri vil kunne oppnås avhengig av varmebehandlingstemperatur [21], siden forskjellen 

mellom de aktuelle romgruppene er knyttet til hvorvidt man har ordning av B-atomene eller 

ikke. Høyere temperatur under varmebehandlingen er rapportert å gi ordning av B-atomene og 

dermed monoklin symmetri [21]. Denne forklaringen er problematisk da den ortorombiske 

strukturen har blitt syntetisert ved høyere temperatur [33] enn hva som er tilfellet for den 

monokline. Det er også det motsatte av hva som vil forventes ved økning av syntesetemperatur, 

da økt temperatur vanligvis gir økt grad av uorden. En parameter kan dog være krav til 

tilstrekkelig diffusjon for å få tilstrekkelig mobilitet av B-kationer i prøven for en periodisk 

langtrekkende orden. 

 

Tabell 12. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av LaCo0,5Ti0,5O3.  

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 8d 0,22(1) 0,03(1) 0,283(9) 

La La 4c 0,4751(9) 0,25 -0,001(1) 

O1 O 4c 0,500(9) 0,25 0,56(1) 

Ti,Co 0,5Ti+0,5Co 4a 0 0 0 

 

Den ortorombiske polymorfe har tidligere blitt syntetisert ved 800 °C av Martinez-Coronado et 

al. [21] og ved 1350 °C av Cairns et al. [33]. I denne oppgaven ble LaCo0,5Ti0,5O3 syntetisert 

ved 800 °C, noe som ga røntgendiffraksjonsdata som stemmer godt overens med de som er 

rapportert av Martinez-Coronado et al. i Figur 42. I likhet med diffraktogrammet for 

LaCo0,5Ti0,5O3 i det foreliggende arbeidet, Figur 41, observeres relativt brede reflekser for 

denne ortorombiske perovskitten rapportert av Martinez-Coronado et al.. For å avklare 
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muligheten for bedre prøvekvalitet med hensyn på halvverdibredde for Bragg-refleksene, ble 

det forsøkt varmebehandling på 1000 °C, men dette resulterte i stedet i uønskede 

forurensingsfaser, se Figur 98 i Appendiks A. 

 

Figur 42 Røntgendiffraktogram til ortorombiske LaCo0,5Ti0,5O3 målt med Cu Kα-stråling. 

Publisert av Martinez-Coronado et al. og bearbeidet fra [21]. Stjerne markerer Bragg-reflekser 

diskutert i kapittelet. 

 

Da hovedforskjellen mellom den monokline og ortorombiske varianten av LaCo0,5Ti0,5O3 kun 

er ordningen av B-atomene, vil dette ikke gi opphav til store forskjeller i 

røntgendiffraktogrammene (bemerk; Co og Ti er grunnstoff nr. 27 og 22 henholdsvis), men 

likevel vil visse karakteristiske forskjeller forventes. For den monokline polymorfen, Figur 43, 

er hovedrefleksene ved de samme 2θ-verdiene som i det ortorombiske tilfellet, men 

intensitetsforholdene er noe forskjellige i Figur 42 og Figur 43. Med unntak av Bragg-refleksen 

ved 2θ = 32 ° (121 orto) (111 mono), er det refleksen ved 2θ = 58 ° (202 mono) (321 orto) som 

har høyest intensitet for den monokline polymorfen. Ved ortorombisk symmetri har refleksen 

ved 2θ = 46 ° (202 orto) (22-2 mono) høyest intensitet, Figur 42. De diskuterte refleksene er 

markert med stjerne i Figur 42 og Figur 43. Da indeksering av LaCo0,5Ti0,5O3 syntetisert i dette 

arbeidet ga god overenstemmelse med ortorombisk symmetri, og det observeres det samme 

intensitetsforholdet som i Figur 42, er der sannsynlig romgruppe Pnma for forbindelsen 

syntetisert i dette arbeidet. Det ble foretatt Rietveld-tilpassing for begge modifikasjonene med 

Rwp = 5,80 og 6,17 for henholdsvis ortorombisk og monoklin symmetri. 
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Figur 43. Rietveld-tilpassing av røntgendiffraksjonsdata (Cu Kα-stråling) for monoklin 

LaCo0,5Ti0,5O3 publisert av Yuste et al. [84]; observert, beregnet og differense profil. Vertikale 

streker angir posisjon for Bragg-refleksjoner. Stjerne markerer Bragg-reflekser diskutert i 

kapittelet. 

 

I perovskitt type faser vil man få tilting av de oktaedriske byggesteinene når t-faktoren avviker 

vesentlig fra den ideelle verdien (1,00). For LaCo0,5Ti0,5O3 er τ-faktoren 0,96. Ut fra de 

tilpassede strukturparametrene (Rietveld-forfining) er gjennomsnittlig tilt av oktaedre beregnet, 

se Tabell 14. Tiltverdien (10,68°) er noe lavere enn hva som er forventet for en ortorombisk 

perovskitt, typisk 10,8° - 14,9° [7]. Det bemerkes her at den observerte τ-faktoren er uvanlig 

høy for en ortorombisk perovskitt, noe som innebærer at man forventer et mindre tilt av 

oktaedrene. 

 

 NdCo0,5Ti0,5O3 

Pulverrøntgendiffraktogrammet til NdCo0,5Ti0,5O3 ble indeksert basert på en ortorombisk 

enhetscelle, romgruppe Pnma. Da denne sammensetningen ikke har blitt rapportert tidligere i 

litteraturen ble for enkelthets skyld en CIF-fil for NdCoO3 modifisert ved å innføre halv 

okkupasjon for både Co og Ti atomer på Co-plassen i strukturen. Det samme ble gjort med 

NdTiO3 som utgangspunkt. Begge angrepsvinkler ga tilnærmet likt resultat, det vil si forskjellen 

var innenfor usikkerheten i måledata. Rietveld-tilpassingen er vist i Figur 41. Atomposisjoner 

er gitt i Tabell 13. 
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Tabell 13. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av NdCo0,5Ti0,5O3. 

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 8d 0,287(9) 0,04(1) 0,715(9) 

Nd  Nd 4c 0,0522(6) 0,25 -0,007(2) 

O1 O 4c 0,495(9) 0,25 0,076(9) 

Ti,Co 0,5Ti+0,5Co 4a 0 0 0 

 

Det er en stor visuell forskjell mellom diffraktogrammet til NdCo0,5Ti0,5O3 og det som tilhører 

LaCo0,5Ti0,5O3, begge ortorombiske Pnma. Denne store forskjellen er overraskende når 

forskjellen i størrelsen på enhetscellen ikke er særlig stor og avstanden mellom B-atomene er 

innenfor usikkerheten til målingen, Tabell 14. Dog er det en forskjell på 2° i gjennomsnittlig 

tilt av oktaedre.  

 

Tabell 14. Romgruppe, enhetscelledimensjoner, pseudokubisk volum, gjennomsnittlig tilt av 

oktaedre og B-O-B-avstand for de perovskittliknende oksidene ACo0,5Ti0,5O3 (A= La, Nd). Vp 

er det pseudokubiske volumet. Beregnet standard avvik er gitt i parentes. 

 

Forbindelse 

 

LaCo0,5Ti0,5O3 NdCo0,5Ti0,5O3 

Romgruppe Pnma Pnma 

a [Å] 5,542(6) 5,622(1) 

b [Å] 7,84(1) 7,761(1) 

c [Å] 5,55(1) 5,457(1) 

V [Å] 241,4(7) 238,17(7) 

Vp [Å] 60,51(2) 60,25(5) 

Gjennomsnittlig tilt av 

oktaeder [ ° ] 
10,68(1) 12,08(1) 

Gjennomsnittlig B-O-B-

avstand [Å] 
3,991(6) 3,993(8) 

Rwp 5,800 6,125 
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  Magnetiske egenskaper 

 LaCo0,5Ti0,5O3 

Den monokline varianten av LaCo0,5Ti0,5O3 er tidligere rapportert å være antiferromagnetisk 

ordnet under 15,2 K, se blant annet Holman et al. [22, 32, 34] For den ortorombiske polymorfen 

er det ikke tidligere blitt rapportert noen magnetisk ordning. I LaCo0,5Ti0,5O3 er kun Co-atomene 

kandidater for magnetisme siden Ti(IV) er et d0-ion. 

Magnetiseringsdata målt under ZFC- og FC-betingelser viser paramagnet-liknende oppførsel i 

det målte temperaturintervallet 2 K – 350 K, se Figur 44. For temperaturer under 25 K 

observeres det en høyere magnetisering i FC- enn i ZFC-data, og ved 2 K er forskjellen på ca. 

15 emu/mol. Dette kan indikere svake ferromagnetiske interaksjoner. I intervallet 200 – 350 K 

observeres betydelig støy i de målte magnetiseringsdata under både ZFC og FC betingelser. Det 

ble vurdert om et større pålagt magnetfelt kunne forbedret signal – støy forholdet for 

måledataene, men etter bruk av pålagt magnetfelt opp til 2000 Oe ble det fremdeles observert 

støy i det samme intervallet. 

 

Figur 44. Magnetisering M(T) data for LaCo0,5Ti0,5O3, målt under FC- og ZFC-betingelser i 

pålagt magnetfelt H = 500 Oe. 
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Det effektive paramagnetiske momentet til forbindelsen har blitt beregnet ved å plotte invers 

magnetisering (1/M) mot temperatur i Figur 45. Vanligvis vil lineærtilpassing av den inverse 

magnetiseringen gjøres for de høyeste temperaturene i en ZFC-/FC-måling. Dette er for å sikre 

at forbindelsen er i området for en sannsynlig Curie-Weiss paramagnetisk tilstand. 

Usikkerheten i magnetiseringsdataene i temperaturintervallet 200 – 350 K gjorde dette ikke 

mulig. Derfor ble intervallet 75 – 200 K benyttet. Avviket fra Curie-Weiss-oppførsel ved ca. 

75 K indikerer en overgang, muligens til antiferromagnetisk ordning. 

 

 

Figur 45. Invers magnetisering, 1/M(T), for LaCo0,5Ti0,5O3, H = 500 Oe, målt under ZFC-

betingelser. Lineær tilpassing er vist for temperaturintervallet 75 – 200 K. 

 

Co-atomene er i LaCo0,5Ti0,5O3 postulert å skulle være d7-lavspinn [32]. Dette er overraskende 

da de fleste Co(II)-oksidene har lav krystallfeltsplitting, og derfor kobolt i høyspinn [66]. Da 

kobolt er det eneste atomet med uparede elektroner i forbindelsen (La3+: [Xe]; Ti4+: [Ar]) kan 

dens spinntilstand ut fra eksperimentelle data vurderes ved sammenlikning med teoretiske 

verdier for lavspinn og høyspinn Co(II).  
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Det effektive paramagnetiske momentet er høyere enn de teoretiske verdiene for både lavspinn 

og høyspinn Co(II), se Tabell 15. Det er mulig at dette avviket skyldes spinn-bane-kopling hos 

Co(II) da de teoretiske verdiene er beregnet med «spin-only»-approksimasjon. Den høye 

verdien for det effektive paramagnetiske momentet gjør det allikevel lite sannsynlig at Co(II) 

er i en lavspinn-tilstand i forbindelsen. 

Weiss-konstanten er også beregnet fra den inverse magnetiseringen. -verdien er negativ, noe 

som indikerer antiferromagnetiske interaksjoner. Denne observasjonen for den ortorombiske 

modifikasjonene er i overenstemmelse med hav som tidligere er rapportert for den monokline 

modifikasjonen. polymorfe. 

 

Tabell 15. Lineærtilpassing av invers temperaturavhengig magnetisering for LaCo0,5Ti0,5O3 

samt magnetisering ved 9 Tesla, og beregnet teoretisk og effektivt magnetisk moment per 

formelenhet. 

 

Forbindelse 

 

LaCo0,5Ti0,5O3 

Stigningstall (1/c) 1,132(6) 

Pearsons r-faktor 0,998 

Weiss-konstant [K] -34,4(7) 

Effektivt paramagnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

 

2,65(1) 

Teoretisk magnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

 

2,291(HS)/ 1,118(LS) 

Magnetisering ved 

9 T [𝝁𝑩] 
0,37 

 

Feltavhengig magnetisering, M(H), er målt ved 300 K og 4 K, Figur 46. Magnetiseringskurven 

målt ved 300 K viser, som forventet, en typisk paramagnetisk oppførsel med en lineær utvikling. 

Det observeres heller ikke noen hysterese i magnetiseringen M(H) ved 4 K. Hysteresekurvens 

svake s-form indikerer ferromagnetiske interaksjoner, men magnetiseringen viser ikke tegn til 

metning ved 9 T. Ved dette feltet tilsvarer magnetiseringen ca. 0,4 𝜇𝐵  per formelenhet. 
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Observasjon kan alternativt forklares ved paramagnetisme i en lav-temperatur høy-felt situasjon. 

Dette er drøftet videre i diskusjonskapitlet. 

 

Figur 46. Hysteresekurve M(H) ved 4 K og 300 K for LaCo0,5Ti0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

 

 NdCo0,5Ti0,5O3 

Temperaturavhengig magnetisering, M(T), er målt for NdCo0,5Ti0,5O3 under ZFC- og FC-

betingelser mellom 2 og 350 K. Resultater er vist i Figur 47. FC- og ZFC- kurvene er nærmest 

identiske i hele det målte temperaturintervallet og indikerer en paramagnetisk tilstand. 

Imidlertid observeres en liten forskjell mellom ZFC- og FC-kurvene ved lave temperaturer, 

under 10 K, se innsett i Figur 47. Samtidig has en svak anomali i M(T) forløpet. Dette indikerer 

muligens en para- til antiferromagnetisk faseomvandling. 
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Figur 47. Magnetisering M(T) data for NdCo0,5Ti0,5O3, målt under FC- og ZFC-betingelser i 

pålagt magnetfelt H = 500 Oe. 

 

Siden forbindelsen er paramagnetisk i store deler av det målte temperaturintervallet, er den 

inverse temperaturavhengige magnetiseringen, 1/M(T), tegnet opp i Figur 48. Det lineære 

Curie-Weiss-området sees å ligge langt høyere i temperatur enn magnetisk ordningstemperatur. 

Ved lineærtilpassing bestemmes Weiss-konstanten, θ, til -36 K. Dette indikerer 

antiferromagnetiske interaksjoner [64].  
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Figur 48. Invers magnetisering, 1/M, for NdCo0,5Ti0,5O3 og NdCoO3, H = 500 Oe, målt under 

ZFC-betingelser. Lineær tilpassing er vist for temperaturintervallet 50 – 325 K. 

 

Det teoretiske magnetiske momentet for NdCo0,5Ti0,5O3 og NdCoO3 har blitt beregnet for så vel 

spinn-bane-kopling og spin-only situasjonene, likning 23 og 22 i kapittel 2 (teori og metode). 

Dette er nødvendig siden de uparede d-elektronene fra Co2+ beskrives med spin-only-

tilnærming, mens de uparede elektronene fra Nd3+ er f-elektroner og vil ha Russel-Saunders-

kopling, se s. 40 i kapittel 2 (teori og metode). En mulig kompliserende faktor er at Co(II) i 

visse tilfeller har spinn-bane kobling, men god overenstemmelse med spin-only verdi gjør det 

ikke aktuelt å vurdere denne muligheten ytterligere. 

Den teoretiske og den eksperimentelle verdien for det paramagnetiske momentet, Tabell 16, 

viser meget god grad av overensstemmelse, med små avvik på 0,9 % og 1,5 % for henholdsvis 

NdCoO3 og NdCo0,5Ti0,5O3. Forskjellen i stigningstall for de to kurvene i Figur 48 fremkommer 

på grunn av uparede elektroner for kobolt. Det effektive magnetiske momentet tilsier at det i 

forbindelsen er 3,5 uparede elektroner per formel enhet av NdCo0,5Ti0,5O3, der Nd3+ har f3-
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elektronkonfigurasjon og Co2+ har d7-elektronkonfigurasjon. Dette indikerer at Co2+ er i 

lavspinn tilstand. I høyspinn-konfigurasjon vil Co2+ ha 3 uparede elektroner. Dette ville i så fall 

betydd et effektivt paramagnetisk moment med over 1𝜇𝐵 høyere verdi enn hva som er målt. 

Titan vil ikke bidra med uparede elektroner da Ti4+ har d0-konfigurasjon.  

 

Tabell 16. Lineærtilpassing av invers temperaturavhengig magnetisering for NdCoO3 og 

NdCo0,5Ti0,5O3 samt beregnet teoretisk og effektivt magnetisk moment per formelenhet. 

 

Forbindelse 

 

NdCo0,5Ti0,5O3 NdCoO3 

 

Stigningstall (1/c) 

 

0,3857(6) 

 

0,597(2) 

 

 

Pearsons r-faktor 

 

 

0,999 

 

0,998 

Weiss-konstant [K] -36,0(3) -56(2) 

 

Effektivt paramagnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

4,551(7) 3,65(1) 

 

Teoretisk magnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

4,736213 3,618 

 

Magnetisering ved 

9 T [𝝁𝑩] 

1,33 0,89 

 

Feltavhengig magnetisering, M(H), for NdCo0,5Ti0,5O3 viser lineær oppførsel i for svake felt i 

intervallet 1000 – 1000 Oe. Ved sterkere påsatt felt observeres utvikling av uvanlige 

hysteresløyfer.  

                                                 

13 Beregnet for Co2+ i lavspinn-konfigurasjon 
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Figur 49. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for NdCo0,5Ti0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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 ACo0,5Fe0,5O3 (A=Y, La, Nd) - struktur og egenskaper 

 

Pulverrøntgendiffraksjonsdata ble målt for de syntetiserte ACo0,5Fe0,5O3 (A=Y, La, Nd) 

perovskitt-type oksidene med DIFF1-instrumentet (A=Y og La) og DIFF5-instrumentet (A=Nd) 

i RECX hjemmelaboratoriet. I tillegg ble noen prøver studert med synkrotronstråling 

(SNBL@ESRF), eller med nøytronstråling (PUS@JEEP-II). Alle de studerte prøvene var 

faserene i henhold til XRD-data. Oversikt over hvilke karakteriseringsmetoder som er benyttet 

for de ulike prøvene er listet i eksperimentelt, kapittel 3.  

 

 Krystallstruktur  

Størrelsen av A-kationet (for ABO3) forventes å påvirke graden av deformasjon av perovskitt 

krystallstrukturen. Kationene yttrium og lantan er henholdsvis minst og størst i serien (Y, La, 

Nd). Man kan dermed forvente en signifikant forskjell i krystallstrukturen til de respektive 

ACo0,5Fe0,5O3 (A=Y, La, Nd) prøvene. Dette vil fremkomme gjennom ulike grader av tilt av 

BO6-oktaedrene, noe som generelt finner sted når τ-faktoren er mindre enn én, det vil si at det 

ikke er optimalt forhold mellom de relative størrelsene av A og B ionene. 

Figur 50 viser pulverrøntgendiffraktogrammene til ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, La, Nd). De tre 

Rietveld-tilpassede diffraktogrammene viser observert, beregnet og differense 

intensitetsprofiler. For de tre prøvene opptrer to forskjellige strukturvarianter; med henholdsvis 

ortorombisk og rombohedral symmetri (R 3̅ c er nedenunder beskrevet i det heksagonale 

systemet). Dette gjør det ikke hensiktsmessig å sammenlikne akselengdene direkte. Derfor er 

det pseudokubiske enhetscellevolumet brukt til å sammenlikne størrelsen til enhetscellene som 

funksjon av størrelsen på A-atomet. Enhetscelledimensjoner, samt pseudokubisk 

enhetscellevolum er gitt i Tabell 17. Atomkoordinater ble bestemt ved Rietveld-tilpassing av 

pulverrøntgendiffraksjonsdata og er listet i Tabell 29, Tabell 30, og Tabell 31 i Appendiks A,  
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Figur 50. Rietveld-tilpassing av pulverrøntgendiffraktogrammene til ACo0,5Fe0,5O3 (A=Y, La, 

Nd); observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker angir posisjon for Bragg 

refleksjoner. Målt med CuKα1-stråling (RECX), bølgelengde λ=1,540596Å. 
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Yttrium- og neodym-perovskitten, YCo0,5Fe0,5O3 og NdCo0,5Fe0,5O3, har begge ortorombisk 

symmetri og krystalliserer med romgruppe Pnma. Deformasjonen fra den ideelle perovskitt-

strukturen er dermed lik av type for A = Y og Nd, men av ulik grad. Den store forskjellen i 

røntgendiffraksjonsdataene, Figur 50, skyldes størrelsesforskjellen i A-kationet. Denne 

forskjellen er også opphavet til ulik grad av tilt mellom oktaedrene, Tabell 17.  

Det er verdt å merke seg at forskjellen i tilt av oktaedre er stor mellom de to ortorombiske 

perovskittene. Mens yttrium-perovskitten har markant tilt, er neodym-perovskitten nærmest 

pseudokubisk, se Figur 51. Dette er i overenstemmelse med situasjonen for LnCoO3 (Ln= 

lantanide og Y) serien som funksjon av størrelse til A-kationet; det observeres økende grad av 

ortorombisk deformasjon for avtakende A-kation størrelse. (Unntaket er LaCoO3, som har 

rombohedral symmetri [85].) Tabell 17viser at den gjennomsnittlige B-O-B-avstanden dermed 

er større for YCo0,5Fe0,5O3 enn hva den er for NdCo0,5Fe0,5O3. Dette er som forventet da grad 

av tilt og B-O-B avstand er korrelerte størrelser. 

 

 

Figur 51. Tilt innen kjeder av BO6-oktaedere i NdCo0,5Fe0,5O3(venstre) og YCo0,5Fe0,5O3(høyre). 

Størrelsesforskjellen i A-kationene (Nd, Y) gir ulik grad av ortorombisk deformasjon (tilt). 
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Tabell 17. Romgruppe, enhetscelledimensjoner, pseudokubisk volum, tilt av oktaedre, og B-O-

B-avstander for perovskitt-type ACo0,5Fe0,5O3-forbindelser (A = Y, Nd, La). Vp er det 

pseudokubiske volumet. 

  

YCo0,5Fe0,5O3 

 

 

NdCo0,5Fe0,5O3 

 

 

LaCo0,5Fe0,5O3 

 

Romgruppe Pnma Pnma R-3c 

a [Å] 5,4959(1) 5,4583(2) 5,4809(1) 

b [Å] 7,4628(2) 7,6652(2) - 

c [Å] 5,2010(1) 5,4065(1) 13,2111(4) 

V [Å3] 213,321(9) 226,20(1) 343,69(2) 

Vp [Å3] 54,537(4) 56,93(1) 57,29(1) 

Gjennomsnittlig 

tilt av oktaeder 

[ ° ] 

 

17,2841(1) 12,131(2) 7,307(2) 

Gjennomsnittlig 

B-O-B-

avstand14 [Å] 

 

3,9442(6) 

 

3,9267(6) 3,8555(6) 

Rwp 1,193 4,299 4,664 

 

 

BO6-oktaedrene i perovskittstrukturen betraktes ofte som rigide enheter og strukturell 

deformasjon fra ideell kubisk struktur begrenser seg til å kunne defineres gjennom tilt og 

(termisk, kjemisk) ekspansjon. Dog er ikke dette alltid tilfellet. I nærvær av Jahn-Teller-aktive 

kationer kan selve formen til oktaedrene endre seg ved at to av B-O-avstandene enten er kortere 

eller lengre enn resten. Store deformasjoner opptrer for kationer med odde antall elektroner i eg 

orbitaler (oktaedrisk elektrisk felt). En viss deformasjon observeres også for YCo0,5Fe0,5O3. 

Denne er ikke av Jahn-Teller type, men trolig kun et resultat av lavere symmetri på grunn av τ-

                                                 
14 B-O-B-avstand er her Co/Fe-O-Co/Fe-avstand da det er tilfeldig fordeling av Co og Fe i krystallstrukturen 
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faktor, ortorombisk deformasjon, størrelses «mismatch» mellom A og B kation. I dette tilfellet 

er kobolt trolig d6-lavspinn, jern d5-høyspinn, og yttrium har [Kr]-elektronkonfigurasjon, det 

opptrer tre ulike BO-avstander innen oktaedrene. En liknende deformasjon av BO6-oktaedrene 

observeres for NdCo0,5Fe0,5O3. 

I motsetning til ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, Nd) har LaCo0,5Fe0,5O3 rombohedral symmetri. 

Forskjellen i symmetri skyldes La-kationet som er langt større enn Nd og Y, se Tabell 18. 

Graden av tilt hos oktaeder blir også påvirket av A-kationets størrelse, se Tabell 18. A-kationer 

og deres koordinasjonstall og radius (en fremvisning av Y-polyedrene i YCo0,5Fe0,5O3 er gitt i 

 i 

Appendiks A). Merk at tiltsystemet er a+b-b- og a-a-a- for henholdsvis de ortorombiske og den 

rombohedrale perovskitten. Fra Tabell 17 sees at gjennomsnittlig tilt av oktaedre er omlag 

dobbelt så stor for YCo0,5Fe0,5O3 og NdCo0,5Fe0,5O3. som for LaCo0,5Fe0,5O3. Denne forskjellen 

i tilt kan observeres i Figur 52 hvor disse elementene av krystallstrukturene er illustrert som 

hjørnedelende BO6-oktaedre.  

 



92 

Tabell 18. A-kationer og deres koordinasjonstall og radius15 

 

Kation 

 

Koordinasjonstall Radius [Å] 

Y3+ 8 1,019 

La3+ 12 1,36 

Nd3+ 9 1,163 

                                                 
15 Radier er hentet fra http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php 

http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php
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Figur 52. Krystallstrukturene av ACo0,5Fe0,5O3 basert på Rietveld-analyse av 

røntgendiffraksjonsdata (RECX) målt med CuKα-stråling. For A= Y, Nd er romgruppen Pnma, 

for A = La R-3c. Det er et skift i origo lik (0; 0; ½) mellom de to ortorombiske perovskittene.  
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 Magnetiske egenskaper 

 YCo0,5Fe0,5O3 

Temperaturavhengige magnetiseringsdata M(T) er målt ved ZFC- og FC-betingelser og vist for 

YCo0,5Fe0,5O3, i Figur 53. FC- og ZFC-kurvene indikerer Curie-Weiss-oppførsel kun over ca. 

330 K. Ved temperaturer under 302 K observeres en liten endring ved at de målte FC-verdiene 

øker mer i magnetisering enn de tilsvarende ZFC-dataene. Forskjellene øker ved avtagende 

temperatur. Under ca. 35 K observeres en noe kraftigere øking av magnetiseringen for FC-

dataene. I motsetning til FC-kurven, synker magnetiseringen for ZFC-dataene når man kommer 

under 6 K. Det observeres ingen tydelig ferro- eller antiferro-magnetisk overgang for 

YCo0,5Fe0,5O3 i det studerte temperaturintervallet. 

 

Figur 53. Magnetisering M(T) for YCo0,5Fe0,5O3, H = 500 Oe, målt under FC- og ZFC-

betingelser. 
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M(H) hysteresedata ble målt for YCo0,5Fe0,5O3 ved 4 K. ZFC- og FC-dataene M(T), indikerer 

som nevnt magnetisk ordning under ca. 302 K. I tråd med dette, og en sannsynlig 

ferromagnetisk komponent i ordningen, viser M(H) data tegn til en liten hysteresesløyfe. Dette 

tas som en videre indikasjon på ferromagnetisk oppførsel. M(H)-dataene viser ingen tegn på å 

nå metning selv ved de høyeste magnetfeltene, 9 T. Dette kan tyde på at forbindelsen er 

ferrimagnetisk, der metning av den ferromagnetiske komponenten oppnås allerede ved felt på 

10-20 kOe. 

 

Figur 54. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for YCo0,5Fe0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

Senteret til hysteresesløyfen i Figur 54 er noe forskjøvet, og gir dermed to verdier for 

koersiviteten; 1500 og -2000 Oe. For en ferromagnet ville det kun være forventet én 

koersivitets-verdi, men ved samtidig tilstedeværelse av antiferromagnetisk ordning vil to ulike 

verdier for koersiviteten kunne forekomme grunnet exchange bias. Dette vil også kunne 

forekommer dersom det skulle foreligge en tofase-situasjon med for eksempel en liten 

ferromagnetisk forurensing i en antiferromagnetisk matrise. I tillegg tilsvarer spranget i 

magnetisering i hysteresesløyfen kun 0,06 Bohr-magnetroner per formelenhet. Det betyr at den 
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ferromagnetiske komponenter er svært liten. Det forventes én og et kvart uparet spinn per 

YCo0,5Fe0,5O3 formelenhet fra høyspinn d5-elektronkonfigurasjonen (t2g
3 eg

2) til jern (S = 5/2), 

mens kobolt ikke vil bidra da Co(III) trolig inntar en lavspinn d6-elektronkonfigurasjon (S = 0) 

slik rapportert av Knízek et al. [86]. 

 

 LaCo0,5Fe0,5O3 

Figur 55 viser M(T)-data målt ved ZFC og FC betingelser for LaCo0,5Fe0,5O3. Ved avkjøling 

under 300 K observeres en kraftig stigning i magnetiseringen. Deretter slakker ZFC-kurven ut 

og viser et globalt maksimum ved 238 K. Dette indikerer en antiferromagnet-liknende 

faseomvandling. Det observeres en signifikant forskjell mellom FC og ZFC dataene, se Figur 

55. Ved lave temperaturer, 10 K, antyder ZFC-dataene en magnetisk overgang. Imidlertid has 

kun et målepunkt, og mer detaljerte studier er påkrevd. 

 

Figur 55. Magnetisering M(T) for LaCo0,5Fe0,5O3, H = 500 Oe, målt under FC- og ZFC-

betingelser. 
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Ved 4 K viser M(H) data for LaCo0,5Fe0,5O3 tydelig en lukket hysteresesløyfe (det vil si null 

koersivitet), men med et markert sprang i magnetisering, se Figur 56. Dette, sammen med den 

lave remanensen (nær null), indikerer en myk ferromagnet. Sett bort fra det smale intervallet 

rundt 0 Oe, har M(H) kurven en nærmest lineær utvikling og viser ingen tegn på metning. 

 

Figur 56. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,5Fe0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

 NdCo0,5Fe0,5O3 

ZFC- og FC-dataene i Figur 57 viser paramagnetisk oppførsel for NdCo0,5Fe0,5O3 i 

temperaturintervallet 320 - 350 K. I motsetning til de analoge Y- and La-forbindelsene, så har 

NdCo0,5Fe0,5O3 uparede 4f-elektroner (og dermed sterk paramagnetisme ved moderate og høye 

temperaturer) tilknyttet Nd(III) kationene med f3-elektronkonfigurasjon. Under 320 K følger 

ikke FC- og ZFC-dataene lenger samme temperaturutvikling. Ved avtagende temperaturer ned 

til ca. 32 K viser ZFC-dataene typisk paramagnetisk oppførsel, mens FC-dataene avviker. I 
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begge datasettene observeres en anomali rundt 30 K, se Figur 57, som tyder på magnetisk 

ordning. 

 

Figur 57. Magnetisering M(T) for NdCo0,5Fe0,5O3, H = 500 Oe, målt under FC- og ZFC-

betingelser. 

 

På grunn av 4f-elektronene til Nd(III) ble det vurdert om den antiferromagnet-liknende 

overgangen ved 32 K i FC-dataene kunne skyldes en ordning av neodym-undergitteret. For 

nærmere å avklare denne muligheten ble FC- og ZFC-data målt for NdCoO3, Figur 58. Siden 

kobolt, Co(III), har d6 lavspinn-konfigurasjon i det aktuelle temperaturintervallet [86] vil en 
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temperaturintervallet. Det er derfor lite sannsynlig at den observerte overgangen ved 32 K for 

NdCo0,5Fe0,5O3 (Figur 57) skyldes neodym-undergitteret.  
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temperatur etterfulgt av en antiferromagnet-liknende overgang ved lav temperatur. Overgangen 

ved høy temperatur blir av Dass et al. tilskrevet lokale klustere (på oktaederposisjoner) med 

høyt Ru-innhold mens lavtemperaturanomalien tilskrives en spinnglass-tilstand [87].  

 

Figur 58. Magnetisering M(T) for NdCoO3, H = 500 Oe, målt under FC- og ZFC-betingelser  
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likhetstrekk med tilsvarende kurver for NdCo0,5Ni0,5O3 og NdCo0,5Ti0,5O3, se kapittel 5 for 

nærmere beskrivelse og drøfting. 

 

Figur 59. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for NdCo0,5Fe0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T 
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målt ved 298 K i forhold til de som ble målt ved 9 K skyldes regulær termisk ekspansjon av 

enhetscellen. 

 

 

Figur 60. Rietveld-tilpassing av pulvernøytrondiffraksjonsdata for YCo0,5Fe0,5O3 ved 9 K og 

298 K, λ=1,5539Å; observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker angir posisjon for 

Bragg refleksjoner. Magnetiske reflekser er angitt med hkl-indekser. 
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(110)-refleksen den med klart høyest intensitet. Basert på nøytrondiffraksjonsdataene har det 
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ordnede magnetiske momentet per jernatom blitt beregnet til 3,95 𝜇𝐵  gjennom Rietveld-

tilpassingen. Ordningen av de magnetiske momentene er visualisert i Figur 61. 

 

 

Figur 61. Den magnetiske ordningen til YCo0,5Fe0,5O3 basert på Rietveld-tilpassing av 

pulvernøytrondiffraksjonsdata. Yttriumatomer er vist med grønn, kobolt/jern med blå/bronse 

farge. Oksygenatomer er ikke inkludert. 
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  ACo0,5Ni0,5O3 (A=La, Nd) – struktur og egenskaper 

 

Pulverrøntgendiffraksjonsdata, Figur 62, for ACo0,5Ni0,5O3 (A = La, Nd) har blitt målt med 

DIFF5-instrumentet i RECX hjemmelaboratoriet. De studerte prøvene ble ut fra dette 

konkludert å være faserene. Krystallografiske data er oppnådd gjennom Rietveld-tilpassing av 

pulverrøntgendiffraktogrammene. Det ble gjort forsøk på å syntetisere forbindelsen 

YCo0,5Ni0,5O3 (Figur 99 i Appendiks), men en faseren prøve ble ikke oppnådd. Dette skyldes 

mest sannsynlig den avtakende stabiliteten for perovskittstrukturen ved minkende ioneradius 

på A-kationet. Forbindelsen vil derfor ikke bli ytterligere diskutert. Oversikt over hvilke 

karakteriseringsmetoder som er benyttet for de ulike prøvene er listet i eksperimentelt, kapittel 

3. 

I tillegg til LaCo0,5Ni0,5O3 ble det syntetisert prøver med ulike sammensetninger av fast-

oppløslighetsfasen LaCoO3 - LaNiO3. Det er nedenunder blitt lagt vekt på utviklingen i 

enhetscelledimensjonene som funksjon av substitusjon av kobolt for nikkel. For å få bedre 

forståelse av årsaker til variasjonene i enhetscelledimensjonene for fast-oppløslighetsfasen har 

XANES-data blitt målt ved SNBL på ESRF i Grenoble for noen utvalgte sammensetninger. 

Videre har de magnetiske egenskaper for blandfasen blitt detaljert undersøkt. 

 

 Krystallstruktur 

De perovskittliknende oksidene ACo0,5Ni0,5O3 (A= La, Nd) opptrer med to ulike 

strukturvarianter, henholdsvis ortorombisk og rombohedral (her beskrevet i det heksagonale 

krystallsystemet). For å sammenlikne krystallstrukturene blir pseudokubisk volum brukt da det 

ikke er mulig å sammenlikne enhetscelledimensjonene direkte. I tillegg er gjennomsnittlig B-

O-B-avstand og tilt av oktaedrene i forbindelsene beregnet og oppgitt i Tabell 19. 

Atomkoordinater beregnet ved Rietveld-tilpassing er gitt i Tabell 32 og Tabell 33 i Appendiks 

A. 
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Figur 62. Rietveld-tilpassing av Pulverrøntgendiffraktogrammer til ACo0,5Ni0,5O3 (A=La, Nd); 

observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker angir posisjon for Bragg-refleksjoner. 

Målt med CuKα1-stråling (RECX), bølgelengde λ=1,540596Å. 
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Tabell 19. Romgruppe, enhetscelledimensjoner, pseudokubisk volum, gjennomsnittlig tilt av 

oktaedre og B-B-avstand for de perovskittliknende oksidene ACo0,5Ni0,5O3 (A= La, Nd). Vp er 

det pseudokubiske volumet. 

 

Forbindelse 

 

LaCo0,5Ni0,5O3 NdCo0,5Ni0,5O3 

Romgruppe R-3c Pnma 

a [Å] 5,46269(9) 5,3855(2) 

b [Å] - 7,6039(3) 

c [Å] 13,1255(2) 5,3791(2) 

V [Å3] 339,20(1) 220,28(1) 

Vp [Å3] 56,547(4) 55,39(3) 

 

Gjennomsnittlig tilt av 

oktaeder [ ° ] 

10,43 12,14 

 

Gjennomsnittlig B-O-B-

avstand [Å] 

3,874(1) 3,891(4) 

Rwp 8,900 6,378 

 

 

 LaCo0,5Ni0,5O3 og fast oppløslighetsfasen LaCoO3-LaNiO3 

LaCo0,5Ni0,5O3 er romboedrisk og krystalliserer med romgruppe R-3c. Den inngår som del av 

fast-oppløslighetsfasen LaNiO3 - LaCoO3. Fast-oppløslighetsfasen er tidligere beskrevet i 

litteraturen [27, 36, 37, 88, 89].  

For substitusjon av Ni for Co i LaCo1-xNixO3 rapporterer Wu et al. [38] to 

sammensetningsintervaller, 0,00 < x ≤ 0,12 og 0,12 < x ≤ 0,50 med ulik utvikling i 

enhetscellevolumet. Denne variasjonen ble forklart ved tilstedeværelse av Ni2+ i intervallet 0,00 

< x ≤ 0,20, men ikke forøvrig. For å studere utviklingen til enhetscellen og elektroniske 

egenskaper, ble prøver av fast oppløslighetsfasen syntetisert med et sprang i sammensetning x 
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= 0,10. For det kritiske området 0,00 < x ≤ 0,20 ble det syntetisert ytterligere sammensetninger 

for å bedre klarhet i strukturelle og elektroniske variasjoner. Rietveld-tilpassing av fast-

oppløslighetsfasen er gitt i Figur 96 og Figur 97 i Appendiks A. 

Enhetscellevolumet til LaCo1-xNixO3, Figur 63, viser et positivt avvik fra Vegards lov i god 

overenstemmelse med hva som tidligere er rapportert[38]. Utviklingen skiller seg allikevel fra 

det som rapporteres av Wu et al. ved at det i området 0,00 < x ≤ 0,50 ikke eksisterer to separate 

sammensetningsintervaller med forskjellig stigningstall med hensyn på V/x. Dataene i Figur 

2 viser et betydelig avvik fra den midlede trenden for sammensetningsintervallet 0,10 < x < 

0,20. Muligens skyldes denne utviklingen utskifting av Ni2+ for Ni3+. Dette vil gjøre at 

enhetscellevolumet synker, se Figur 63, da Ni3+ < Ni2+, Tabell 20. Det er også verdt å merke 

seg at enhetscellevolumet i området 0,40 ≤ x ≤ 0,80 er større enn hva det er for LaNiO3. Dette 

er i motsetning til hva som forventes på basis av relative ioneradier for Co(III) og Ni(III). Et 

slik avvik kan tyde på en viss frastøtning mellom B-atomene i fast-oppløslighetsfasen. Dette er 

nøyere drøftet i diskusjonskapitlet. 

 

Tabell 20. Ioneradier for kobolt og nikkel (CN = 6) ved utvalgte oksidasjonstrinn.16 

Kation (6-koordinert) Spinntilstand Ioneradius [Å] 

Co(III) Lavspinn 0,545 

Co(III) Høyspinn 0,61 

Co(IV) Høyspinn 0,53 

Ni(II) N/A 0,69 

Ni(III) Lavspinn 0,56 

Ni(III) Høyspinn 0,6 

                                                 
16 Radier er hentet fra http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php 

http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php
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Figur 63. Utvikling i enhetscellevolum som funksjon av substitusjon for fast oppløslighetsfasen 

LaCo1-xNixO3. Målt med synkrotronstråling (SNBL), bølgelengde λ=0,5047Å. Usikkerhet er vist 

med røde feillinjer. Innsett viser enhetscellevolumet for LaCo1-xNixO3 rapportert av Wu et al. 

[38]. 

 

For å kunne få informasjon om mulig variasjon i oksidasjonstallet til nikkel gjennom fast 

oppløslighetsfasen ble det målt XANES-data ved SNBL, Figur 64, for noen utvalgte 

sammensetninger. Absorbsjonskanten endres vesentlig mellom de ulike prøvene. Dette 

innebærer at det sannsynligvis er forskjell i oksidasjonstrinnet til nikkel for ulike nivåer av 

substitusjonen. For sammensetningene med lavt nikkelinnhold (x= 0,04 og 0,16) ligger 

absorpsjonskanten ved lavere energi enn for sammensetningene med x ≥ 0,40. Dette tyder på 

en vesentlig forskjell i oksidasjonstall for nikkel i de to ulike intervallene. 
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Figur 64. XANES-spektra for LaCo1-xNixO3 (x= 0,04; 0,16; 0,40; 0,60; 0,80).  

 

Ved å sammenlikne med XANES data for et system der oksidasjonstallet til nikkel er kjent kan 

de målte variasjonene (Figur 64) kvantifiseres. Figur 65 viser XANES data for 

spinellforbindelsen LiMn1,5Ni0,5O4 der variasjonen i oksidasjonstall er styrt elektrokjemisk 

gjennom å variere Li-innholdet. I LiMn1,5Ni0,5O4 antas oksidasjonstallet for nikkel å variere 

mellom +II og +IV. Endringen i XANES kantposisjonene er større for spinellfasen enn for 

LaCo1-xNixO3. Dette kan indikere at nikkel foreligger som Ni2+ for x= 0,04 og 0,16, mens for 

de andre målte sammensetningene foreligger nikkel som Ni3+. 
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Figur 65. In-situ XANES-spektra for ordnet LiMn1,5Ni0,5O4 under elektrokjemisk sykling. 

Bearbeidet fra Samarasingha et al. [90]. 

 

 NdCo0,5Ni0,5O3 

NdCo0,5Ni0,5O3 er en ortorombisk perovskitt, romgruppe Pnma, GdFeO3 type. Rietveld-

tilpassing av observerte PXRD data er vist i Figur 62. Tabell 19 viser at enhetscellevolumet per 

formelenhet avtar, som forventet, fra A = La til A = Nd. Ved tidligere beskrivelser av 

diffraksjonsdata av NdCo0,5Ni0,5O3 i litteraturen, se Kumar et al. [30, 44], fremkommer to 

hovedreflekser ved 2θ ≈ 33,5 °, se Figur 66 b). Dette skiller seg fra resultatene oppnådd i dette 

arbeidet hvor det kun er én hovedrefleks uten tegn til splitting, se innsett i Figur 66 a). 
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Figur 66. Rietveld-tilpassing av pulverrøntgendiffraktogrammer til NdCo0,5Ni0,5O3; observert, 

beregnet og differense profil. a) Resultat fra dette arbeidet. b) Rapportert av Kumar et al. [44]. 

 

 Magnetiske egenskaper 

 LaCo0,5Ni0,5O3 og LaCo1-xNixO3 

LaCo0,5Ni0,5O3 er rapportert å vise ferromagnetisk oppførsel knyttet til B-kationene [88]. De 

tidligere rapporterte magnetiseringsdata [37], M(T), viser en liknende oppførsel som ZFC-/FC-

målingene i det foreliggende master arbeidet, se under.  

LaCo0,5Ni0,5O3 viser paramagnetisk oppførsel ved temperaturer over 25 K og følger da Curie-

Weiss lov. Ved lavere temperatur øker magnetiseringen M(T) for både FC og ZFC betingelser, 

før de to datasettene skilles ved 8 K, se Figur 2. M(T) for ZFC dataene viser et maksimum ved 

10 K som her ansees som ordningstemperaturen, se innsett til Figur 2. FC-dataene viser kun en 



111 

mindre variasjon i magnetiseringen. Dette er i overensstemmelse med tidligere arbeid, men 

ordningstemperaturen er lavere enn det som tidligere har blitt rapportert (44,5 K for ZFC, 16,7 

K for FC) [37].  

 

 

Figur 67. Magnetisering M(T) for LaCo0,5Ni0,5O3, målt under FC- og ZFC-betingelser i pålagt 

magnetfelt H = 2000 Oe. 

 

For å kunne konkludere entydig på typen av magnetisk orden kreves M(H) data samt 

nøytrondiffraksjonsdata. Ved å betrakte invers magnetisering mot temperatur, Figur 68, fås 

innblikk i hvilke magnetiske interaksjoner som dominerer i forbindelsen, samt det effektive 

paramagnetiske momentet. Ekstrapolering a gir en negativ Weiss-konstant, se   
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Tabell 21. Dette indikerer antiferromagnetiske interaksjoner og skiller seg fra tidligere rapporter, 

se for eksempel Wu et al.[89]. 

 

Figur 68. Invers magnetisering, 1/M, for LaCo0,5Ni0,5O3, H = 2000 Oe, målt under ZFC-

betingelser. Lineær tilpassing er vist for temperaturintervallet 75 – 225 K. 

 

For LaCo0,5Ni0,5O3 forventes det magnetiske momentet kun å være knyttet til B-atomene. Dette 

skyldes at La(III) har [Xe]-elektronkonfigurasjon. Oktaedrisk Ni(III) er forventet å være d7-

høyspinn (S = 3/2) mens spinntilstanden til Co(III) vil avhenge av temperaturen [91]. I 

utregningen av det teoretiske magnetiske momentet har det blitt antatt d6-lavspinn for 

oktaedrisk Co(III). Det effektive paramagnetiske momentet beregnet ut fra lineærtilpassingen i 

Figur 68 er i god overenstemmelse med disse antakelsen, dog litt lavere enn den teoretiske 

verdien for forbindelsen. 
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Tabell 21. Lineærtilpassing av invers temperaturavhengig magnetisering for LaCo0,5Ni0,5O3 

samt beregnet teoretisk og effektivt magnetisk moment per formelenhet. 

 

Forbindelse 

 

LaCo0,5Ni0,5O3 

 

Stigningstall (1/c) 

 

2,22(3) 

 

Pearsons r-faktor 

 

0,992 

 

Weiss-konstant 

[K] 

-21(2) 

 

Effektivt paramagnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

1,89(2) 

 

Teoretisk magnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

2,291 

 

Magnetisering som funksjon av magnetisk felt, M(H), er vist i Figur 69. Det er en liten åpning 

i kurven i området rundt 0 Oe, det vil si det foreligger en liten hysteresesløyfe, se innsett i Figur 

69. Åpningen i hysteresekurven er smal og noe forskjøvet mot høyre, Hc1=-208 Oe og Hc2=435 

Oe. Figur 69 viser at magnetiseringen ikke går i metning, selv ved et så høyt magnetisk felt som 

9 T. Dette viser klart at forbindelsen ikke er en regulær ferromagnet. Videre er magnetiseringen 

ved 9 T relativt moderat, noe som ikke er konsistent med et stort ferromagnetisk moment.  

Til sammenlikning betraktes antiferromagnetisk LaMnO3 som har et effektivt moment på 5,3μB 

i det paramagnetiske området, med et svakt ferromagnetisk bidrag under TN på 0,11μB [92]. 

Dette likner på det som observeres i Figur 69 for LaCo0,5Ni0,5O3 hvor magnetiseringen M(H) 

ved 9 T tilsvarer et ferromagnetisk moment på 0,43 μB  per formelenhet, mens spranget i 

magnetisering ved H = 0 Oe tilsvarer 0,24μB. Det foreslås dermed at forbindelsen er i hovedsak 

antiferromagnetisk med parasittisk ferromagnetisme for eksempel på grunn av kanting av spinn. 
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Figur 69. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,50Ni0,50O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

For fast oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 observeres en endring i magnetiseringsdata, M(H), 

som funksjon av nikkel-innhold i området 0 < x < 0,20, Figur 70. For x = 0,04 er hysteresen 

lukket (HC = ca. 28 Oe) og det observeres en gradvis økning av koersivitet ved økende nikkel-

innhold til x = 0,16 (HC = ca. 4648 Oe). For x = 0,20 synker koersiviteten igjen til om lag samme 

verdi som beskrevet for LaCo0,5Ni0,5O3. Denne utviklingen er overraskende og viser at 

interaksjonene mellom kobolt og nikkel avhenger av nikkel-innholdet. Dette er ytterligere 

drøftet i diskusjonskapittelet. 
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Figur 70. Hysteresekurver M(H) ved 4 K for LaCo1-xNixO3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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 NdCo0,5Ni0,5O3 

De magnetiske M(T) dataene for NdCo0,5Ni0,5O3, Figur 71, viser at forbindelsen er 

paramagnetisk ved høy temperatur. Ut fra 1/M(T) dataene i Figur 72 sees et avvik i Curie-Weiss 

oppførselen ved temperaturer under 50 K.  

M(T) stiger kraftig ved synkende temperatur og når et maksimum på 103 emu.mol-1 ved 26 K. 

ZFC- og FC-kurvene splittes svakt rundt 20 K. De har lokale minima ved 10,3 K før 

magnetiseringen igjen øker ved lavere temperaturer. I så måte skiller disse resultatene seg fra 

tidligere rapporter [30].  

Utviklingen i magnetisering ved synkende temperatur med et globalt maksimum etterfulgt av 

et lokalt minimum indikerer ordning av de magnetiske momentene ved lav temperatur. Det at 

både ZFC- og FC-kurven synker etter det globale maksimumet tyder på at ordningen er av 

antiferromagnetisk karakter. En ordning av Nd3+-undergitteret under 30 K har blitt omtalt av 

M.L. Medarde for NdNiO3 [93].  

 

Figur 71. Magnetisering M(T) data for NdCo0,5Ni0,5O3, H = 500 Oe, målt under FC- og ZFC-

betingelser. 
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Ved å plotte den inverse magnetiseringen mot temperatur, Figur 72, har det effektive 

paramagnetiske momentet og Weiss-konstanten blitt beregnet, se Tabell 22. Det forventes at 

den paramagnetiske oppførselen til NdCo0,5Ni0,5O3 vil domineres av de tre uparede f-

elektronene til Nd3+. Dette skyldes at Co3+ er i lavspinn og dermed ikke bidrar med noen uparede 

elektroner, Ni3+ har kun ½ uparet elektron per formelenhet i lavspinntilstand, samt at f-

elektronene har høyere paramagnetisk moment grunnet spinn-bane-kopling.  

 

Figur 72. Invers magnetisering, 1/M, for NdCo0,5Ni0,5O3, H = 500 Oe, målt under ZFC-

betingelser. Lineær tilpassing er vist for temperaturintervallet 100 – 350 K. 

 

Ved å sammenlikne verdien for det effektive paramagnetiske momentet med de teoretiske 

verdiene for forbindelsen og for Nd3+ alene, Tabell 22, observeres det at den eksperimentelle 

verdien ligger så å si midt mellom den teoretiske verdien for Ni(III)-lavspinn og verdien for 

Nd(III) alene.  
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I magnetiseringsdataene til NdCo0,5Ni0,5O3 observeres kun én ordningstemperatur ved 25 K. 

Denne antas å være knyttet til Nd-undergitteret. Da det paramagnetiske momentet er dominert 

av f-elektronene til neodym, og det kun er et halvt nikkelatom per formelenhet, kan det tenkes 

at Ni-undergitteret ordnes ved høy temperatur uten at dette kan observeres i 

magnetiseringsdataene. Dette synes ikke veldig sannsynlig på grunn av det fortynnede B-

undergitteret (med kobolt lavspinn ioner) og det lave antall uparede elektroner for Ni(III). 

Imidlertid er en slik ordning av nikkel beskrevet ved 200 K i NdNiO3 av M. L. Medarde [93]. 

Det er imidlertid ikke mulig å konkludere om hvorvidt den antiferromagnet-liknende 

overgangen i Figur 71 skyldes Nd-undergitteret basert på foreliggende data. Til dette vil 

nøytrondiffraksjonsdata være nødvendig. 

 

Tabell 22. Lineærtilpassing av invers temperaturavhengig magnetisering for NdCo0,5Ni0,5O3 

samt beregnet teoretisk og effektivt magnetisk moment per formelenhet. 

 

Forbindelse 

 

NdCo0,5Ni0,5O3 

 

Stigningstall (1/c) 

 

0,484(2) 

 

Pearsons r-faktor 

 

0,998 

 

Weiss-konstant 

[K] 

-38(1) 

 

Effektivt paramagnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

4,06(1) 

 

Teoretisk magnetisk 

moment [𝝁𝑩] 

5,909(HS)/4,736(LS) 

 

Teoretisk magnetisk 

moment for Nd3+ [𝝁𝑩] 

3,618 

 

NdCo0,5Ni0,5O3 er tidligere rapportert å ha en ferromagnetisk ordning [44]. Figur 5 viser 

magnetisering som funksjon av felt, M(H), ved 4 K og 150 K (for felt fra -9 T til 9 T). Det 
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observeres ingen hysterese for M(H) ved 4 K, Figur 73. Det observeres videre en negativ Weiss-

konstant på -38 K som indikerer dominerende antiferromagnetiske interaksjoner. De 

foreliggende resultater skiller seg dermed fra tidligere litteratur [44]. Prøvene studert av Kumar 

et al. ble syntetisert ved kerammetoden [30]. Muligens kan forskjellen i magnetiseringsdataene 

forklares av små urenheter som ikke kan detekteres med røntgendiffraksjon. Små mengder av 

urenheter (eksempelvis ferrimagnetiske spinelltype forbindelser) vil kunne gi et uriktig 

inntrykk av at et materiale har ferromagnetisk ordning  

Det er meget stor forskjell i M(H) kurvene målt ved 4 og 150 K, Figur 5. Ved 150 K er 

forbindelsen Curie-Weiss paramagnetisk og lineær M(H) oppførsel observeres. Dataene ved 4 

K kunne antyde langt-rekkende magnetisk orden. For å vurdere situasjonen bedre, ble parallelle 

målinger gjort for NdCoO3. 

 

Figur 73. Hysteresekurve M(H) ved 4 og 150 K for NdCo0,5Ni0,5O3 i intervallet -9 T til 9 T.  
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For å avklare om den svake s-formen observert for lavtemperatur-hystereser kan skyldes det 

høye feltet som var brukt under måling av en forbindelse med 4f-elektroner, er M(H)-data målt 

for NdCoO3. Det forventes paramagnetisk oppførsel da NdCoO3 har en ordningstemperatur for 

Nd-undergitteret TN = 1,20 K [94]. I Figur 74 observeres imidlertid en svak s-form liknende det 

som ble observert for NdCo0,5Ni0,5O3 og som er kjent for forbindelser med neodym på A-plass 

under lav-temperatur og høyt-magnetisk felt betingelser. Slike variasjoner er knyttet til 

paramagnetisk oppførsel ved ulike T, H-betingelser. Bemerk, Curie-Weiss beskrivelsen gjelder 

for høye temperaturer og lave felt. 

 

Figur 74. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for NdCoO3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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I dette kapittelet vil eksperimentelle data for ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, Fe, Ni) bli 

diskutert, sammenliknet og drøftet i relasjon til relevant informasjon i litteraturen.  

 

 Stabilitet og struktur for forbindelsene 

Det er i masteroppgaven gjort forsøk på å syntetisere en rekke hittil ubeskrevne perovskitt type 

oksider med generell sammensetning A2BB’O6 (her angitt som AB0,5B’0,5O3). Dette har i visse 

tilfeller ikke gitt faserene produkter. Generelt observeres at dette da gjelder for systemer med 

A = Y. Dette er ikke overraskende da den lave ioneradiusen til yttrium medfører en verdi for τ-

faktor som grenser mot intervallet hvor perovskittstrukturen ikke lenger er stabil, τ < 0,8 [1]. 

Utfordringene med å syntetisere perovskitter med yttrium som A-atom er vel kjent, og ifølge 

Vasala og Karppinen[2] var det i 2015 kun 6 kjente dobbeltperovskitter av typen 

Y2BB’O6/YB0,5B’0,5O3. Dette er et lavt antall og det er god grunn til å tro at listen ikke er 

komplett, noe dette arbeidets vellykkede syntese av YCo0,5Fe0,5O3 er bevis på. 

Det er sannsynlig at noen av disse aktuelle forbindelsene vil kunne syntetiseres som faserene 

produkter gjennom bruk av optimaliserte syntesebetingelser (atmosfære, temperatur, trykk, tid). 

Særlig ansees høytrykksyntese, herunder høyt oksygen partialtrykk, som et godt alternativ. Slikt 

utstyr er ikke tilgjengelig ved UiO, men slike studier vil kunne gjøres gjennom internasjonalt 

samarbeid. 

De faserene AB0,5B’0,5O3 prøvene krystalliserer i to ulike krystallsystemer; LaCo0,5Fe0,5O3 og 

LaCo0,5Ni0,5O3 er rombohedrale (R-3c), mens de øvrige er ortorombiske (Pnma). Figur 75 viser 

τ-faktor og gjennomsnittlig tilt for oktaderene for de studerte forbindelsene (relevante rådata er 

gitt i tabeller under resultater). For forbindelser med A = Nd observeres nesten identisk 

tiltverdier til tross for variasjoner i τ-faktor. Dette viser at τ-faktor alene ikke gir et absolutt mål 

på grad av deformasjon av perovskittstrukturen. Således forventes at også faktorer som kjemisk 

binding gjennom grad av kovalens i A-O og B-O bindinger å være av betydning, samt 

elektroniske forhold knyttet til dn elektronkonfigurasjoner og krystallfelt. 
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Figur 75. Gjennomsnittlig tilt av oktaedre som funksjon av Goldsmiths toleransefaktor. 

 

 Oksidasjonstall for kobolt i fast oppløslighetsfasen LaCo1-

xNixO3. 

Kobolt kan ha ulike oksidasjonstall avhengig av omgivelsene. I dette arbeidet forkommer 

kobolt som Co(II) i ACo0,5Ti0,5O3, og som Co(III) i ACo0,5Fe0,5O3 og ACo0,5Ni0,5O3. For fast 

oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 er det i tillegg rapportert at Co(IV) forekommer i området 0,00 

< x < 0,20 av Wu et al. [3]. I masterarbeidet er det derfor fokusert på nettopp dette 

sammensetningsområdet for å avklare hvorvidt og hvordan oksidasjonstallet til kobolt endrer 

seg med økende nikkel-innhold. Tidligere studier viser to områder med ulikt stigningstall for 

utviklingen til enhetscellevolumet V(x) i intervallet 0 < x < 0,20 [3]. Dog er det kun rapportert 

data for to sammensetninger (x = 0,05; 0,10) og den antatte utvikling i enhetscellevolum baserer 

seg derfor i første rekke på verdier for sammensetninger med høyere nikkel-innhold, se Figur 

106 i Appendiks A. 

Utviklingen til enhetscellevolum i området 0 ≤ x ≤ 0,10 antas å skyldes substitusjon at kobolt 

substitueres med Ni(II). Forskjellen i ioneradius [mellom parene Co(III)-LS, Ni(III) og Co(IV), 
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Ni(II)] gjør at det forventes forsterket ekspansjon av enhetscellevolumet V(x). I området 0,10 

< x < 0,20 observeres stor spredning i data for V(x). I dette intervallet has trolig både Co(III), 

Co(IV), Ni(II) og Ni(III) formelt sett, det vil si blandede oksidasjonstall for kobolt og nikkel. 

Muligens vil en substitusjonsgrad x > 0,10 medføre at nikkel får oksidasjonstall Ni(III), og at 

forklarer lavere enhetscellevolum i intervallet 0,10 < x < 0,20,se Figur 76. For x > 0.20 er det 

rimelig å anta at man har Co(III) som substitueres av Ni(III) siden høye relative konsentrasjoner 

av Co(IV) neppe er stabilt. 

XANES-data, Figur 64 i kapittel 5, viser en klar forandring i oksidasjonstall for nikkel mellom 

prøver målt i området 0 < x < 0,20 og prøver målt for x > 0,20. Slik vist under resultater er 

skiftet i kantposisjonen for XANES spekteret så vidt stor at det gjerne er kompatibelt med Ni(II) 

for lave x, og Ni(III) for x > 0.20. Tilstedeværelsen av Ni(II) ved høyere x kan allikevel ikke 

utelukkes da XANES dataene kun viser gjennomsnittsbildet for nikkel i forbindelsen. Det er 

tidligere foreslått blandede oksidasjonstall også for NdCo1-xNixO3, men XANES-data av Kumar 

er al. viser uendret posisjon for absorpsjonskanten for 0,10 < x < 0,50 [4]. Denne forskjellen 

skyldes at Co(IV) vil stabiliseres av et stor basisk A-atom (La).  
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Figur 76. Enhetscellevolum for fast oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3. Oksidasjonstall for nikkel 

og kobolt er oppgitt for de ulike sammensetningene. I det skraverte området er det foreslått 

koeksistens av Co(IV)/Co(III) og Ni(II)/Ni(III). 

 

En annen interessant observasjon for V(x) dataene fast-oppløslighetsfasen er avviket i volum 

(og øvrige enhetscelledimensjoner) mellom rapporterte verdier og data i foreliggende arbeid. 

Sammenlikning med Wu et al., Chavez-Guerrero et al., og Garcia-Munoz et al. [3, 5] viser at 

enhetscellevolumet oppnådd i dette arbeidet generelt er lavere enn hva som er rapportert i 

litteraturen, se Figur 107 i Appendiks A. Dette skyldes neppe strukturanalysene (XRD data og 

påfølgende Rietveld analyse), og har mer en sannsynlig årsak i valg av syntesemetode. Dataene 

i litteraturen refererer seg til prøver laget med kerammetoden, mens de foreliggende er laget 

med væske-basert metode. Sistnevnte gir god blanding av B-kationer på atomært nivå, mens 

kerammetoden fort vil gi lokale sammensetningsvariasjoner og dermed stress.  

 



127 

 Det magnetiske supergitteret 

De studerte forbindelsene ACo0,5B0,5O3 (A = Y, La, Nd; B = Ti, Fe, Ni) kan alle betraktes å ha 

et magnetisk supergitter knyttet til atomene på B-plass. For de studerte ACo0,5B0,5O3 

dobbeltperovskittene består dette gitteret av to forskjellige atomer hvorav kun ett har uparede 

elektroner som gjør det aktuelt å kunne oppnå langtrekkende magnetisk orden ved lav-

temperatur. Dette vil si at det magnetiske supergitteret er tynnet ut i forhold til en situasjon der 

alle B-atomene ville være (para)magnetiske. For de studerte A-atomene vil kun Nd ha uparede 

(lokaliserte) 4f-elektroner. Disse vil ha stor effekt på det paramagnetiske momentet, men 

normalt ikke kunne gi langtrekkende orden unntatt ved svært lave temperaturer (under 5-15 K). 

Nedenunder diskuteres magnetiske egenskaper for de tre ulike B-kationsystemene (B = Ti, Fe, 

Ni) for ulike typer av A-kationer.  

 

 ACo0,5Fe0,5O3 - Ordningstemperatur 

Uttynning av Fe-undergitteret gir langt lavere ordningstemperatur for ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, 

La, Nd) enn hva som er tilfellet for ReFeO3 (Re = sjelden jordalkali) [6]. Dette er som forventet 

da uttynningen med Co(III) lavspinn d6 (S = 0) vil svekke Fe-O-Fe-interaksjonene ved at 

gjennomsnittsavstanden øker mellom de magnetiske Fe-atomene. Selv i dette tilfellet forventes 

betydelig Fe-O-Fe kommunikasjon gjennom krystallittene via nettverket av hjørnedelende 

oktaedre. For NdCo1-xFexO3 er perkolasjonsgrensen rapportert å være x ≤ 0,35 av Bartolomé og 

Bartolomé [7]. Da denne er strukturavhengig forventes det mulighet for langtrekkende 

magnetisk ordning for ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, La, Nd). 
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Figur 77. Ordningstemperatur for ReFeO3 (Re= sjelden jordalkali) fra litteraturen[6] og 

ReCo0,5Fe0,5O3 (Re = Y, Nd, La). 

Trenden for variasjon i ordningstemperaturen til ACo0,5Fe0,5O3 skiller seg noe fra situasjonen 

ReFeO3 ved at det er en mindre økning i ordningstemperatur ved økende B-O-B-vinkel, se Figur 

3. Siden den dominerende mekanismen i ReFeO3 er 180° superexchange via pπ-orbitalen til 

oksygen[6] så vil høyere B-O-B-vinkel gi økt ordningstemperatur. Dette skyldes at 

superexchange er sterkest ved 180° B-O-B-vinkel. Årsaken til at en sammenheng mellom B-O-

B-vinkelen og TN er svakere for ACo0,5Fe0,5O3 skyldes uttynningen av Fe-undergitteret. 

Ved uttynning av Fe-undergitteret vil materialet ikke lenger være i en situasjon hvor 

langtrekkende Fe-O-Fe-superexchange vil finne sted via flertallet av de hjørnedelende 

oktaedrene.  ACo0,5Fe0,5O3 er uordnet slik at det vil det være like stor sannsynlighet for at et 

nest-nærmeste naboatom til et gitt Fe-atom er Co eller Fe. Imidlertid skal man her ta i 

betraktning at hvert Fe-atom har 6 nest-nærmeste B-atomer, hvorav statistisk tre vil være Fe. 
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Det kan tenkes at super-super-exchange-interaksjoner vil kunne finne sted over Fe-O-Co-O-Fe, 

og liknende situasjoner hvor interaksjoner skjer via de tomme eg-orbitalene til Co(III).  

 

 Magnetiske koplingsmekanismer 

I ABO3 perovskittstrukturen er B-atomet 6-koordinert i et oktaeder av oksygen. Dette gir en 

oppsplitting av energinivåene for d-orbitalene slik at de ikke lenger er degenererte, og vi får tre 

t2g-orbitaler og to eg-orbitaler med to ulike energi-nivåer og med energidifferense lik 

krystallfeltoppsplittingsenergien . Orbitalenes romlige utstrekning er av stor betydning for 

magnetiske koplingsmekanismer og betraktninger med bakgrunn i Goodenough-Kanamori-

Anderson-reglene. De teoretiske mulighetene vil bli diskutert for de ulike systemene av B-

atomer og sammenliknet med de beskrevne eksperimentelle data.  

To forskjellige situasjoner vil bli diskutert. Først betraktes magnetisk kopling i én dimensjon. 

Det er her 180 vinkel mellom første og siste atom i M-O-B-O-M-koplingen (M = magnetisk 

kation, B = ikke-magnetisk kation). Deretter betraktes magnetisk kopling i to dimensjoner med 

90 vinkel mellom de involverte M-kationene. Isolert sett diskuteres 180 superexchange også 

i dette tilfellet, men i tillegg has en vinklet situasjon for det midterste B-atomet. Videre vil det 

generelt bli brukt dx2-y2 og dxy som eksempler på henholdsvis eg- og t2g-orbital. En fremstilling 

av d-orbitalenes romlige utstrekning er gitt i Figur 25 i kapittel 2. 

Det er i tillegg blitt vurdert muligheten for en eventuell M-O-O-M-kopling, se Figur 78. Denne 

er imidlertid lite relevant da muligheten for en sterk interaksjon mellom to oksygen-pπ-orbitaler 

er usannsynlig da avstanden dem imellom er stor. Interaksjonen vil i tillegg, i 

perovskittstrukturen, bli forhindret av A-atomet. 
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Figur 78. M-O-O-M super-super-exchange i perovskittstrukturen via oksygens pπ-

orbitaler(blå). 

 

Kobolt kan ha ulike oksidasjonstall i én og samme forbindelse. Her diskuteres i hovedsak 

situasjonen for et gitt oksidasjonstall. Unntaket er fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 hvor 

to oksidasjonstall vil bli diskutert for sammensetningsintervallet 0,00 < x < 0,20 med basis i 

resultater oppnådd i dette arbeidet. 

 

  Teoretiske modeller - ACo0,5Ti0,5O3 

For ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd) har Co og Ti henholdsvis oksidasjonstallene 2+ og 4+. 

Krystallfeltoppsplittingen gjør at elektronkonfigurasjonen for Ti(IV) blir t2g
0 eg

0, mens Co(II) 

har muligheter for enten en høyspinn- eller en lavspinn-variant med henholdsvis t2g
5 eg

2 og t2g
6 

eg
1 elektronkonfigurasjoner Dette gir flere muligheter for magnetisk kopling som diskuteres for 

både 180 og 90 vinkelsituasjoner. En oppsummering av de ulike koplingsmekanismene er gitt 

i Tabell 23. 

Kopling i én dimensjon gir tre mulige koplingsvalg for ACo0,5Ti0,5O3. To av disse er for 

Co(II)(HS), mens Co(II)(LS) kun har én mulighet. Dette skyldes at Co(II)(LS) har fullt 

okkuperte t2g-orbitaler, og magnetiske interaksjoner vil derfor kun skje via eg-orbitalene. I Figur 

79 er koplingsskjemaet for super-super-exchange i det sistnevnte tilfellet tegnet opp. Det er i 
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dette tilfellet σ-ladningsoverføring fra oksygen (pσ) til titan (eg), noe som gir antiferromagnetisk 

interaksjon mellom oksygen (pσ) og kobolt (eg) da disse orbitalene er ikke-ortogonale. 

 

Figur 79. Koplingsskjema for 180° antiferromagnetisk super-superexchange mellom to 

Co(II)(LS) ioner via eg- orbitaler til Ti(IV) og Co(II)(LS) og mellomliggende oksygen (pσ)  for 

ACo0,5Ti0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 

 

Det er videre aktuelt å betrakte magnetisk kopling via oksygens pπ-orbitaler. I dette tilfellet vil 

kobolt og nærmeste oksygen være ferromagnetisk ordnet, mens koplingen Co-O-Ti-O-Co vil 

likevel ha antiferromagnetisk karakter grunnet ladningsoverføring fra oksygen til titan. Slike 

varianter, som forventes å være av mindre reell betydning, vil ikke bli diskutert for andre 

systemer. 

Co(II)(HS) har en halvfylt t2g-orbital og to halvfylte eg-orbitaler. Dette gir mulighet for 

antiferromagnetisk kopling mellom de ikke-ortogonale orbitalene til kobolt(eg) og oksygen(pσ), 

og ladningsoverføring fra oksygen(pσ) til titan(eg), Figur 80. Det has ingen antiferromagnetisk 

kobling mellom oksygen og titan da titan ikke har et fritt elektron. Imidlertid vil en situasjon 

med én ladningsoverføring fra oksygen til titan og én fra oksygen til kobolt også gi 

antiferromagnetisk kopling, se Figur 114 i Appendiks C.  
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Figur 80. Koplingsskjema for 180° antiferromagnetisk super-superexchange via eg- orbitalene 

til Ti(IV) og Co(II)(HS) og mellomliggende oksygen (pσ) for ACo0,5Ti0,5O3. Orbitaler bearbeidet 

fra Suzuki og Suzuki [8]. 

 

Da Co(II)(HS) har to fulle og en halvfull t2g-orbital vil det for denne spinntilstanden også her 

være mulighet for magnetisk kopling.. Kopling mellom t2g-orbitalen til kobolt og p-orbitalen til 

oksygen kan være: 

-ortogonal, ferromagnetisk ordning med oksygens p-orbital (pσ), med σ-ladningsoverføring fra 

oksygen til titan(eg), Figur 81. 

-ikke-ortogonal, antiferromagnetisk ordning med oksygens p-orbital (pπ), med π-

ladningsoverføring fra oksygen til titan(t2g), se Figur 115 i Appendiks C. 

Begge tilfellene gir antiferromagnetisk ordning av Co-spinn. 

 

Ved Co-O-Ti-O-Co super-super-exchange i to dimensjoner må to muligheter for orbital-

situasjoner betraktes for det ikke-magnetiske kationet. I Figur 82 vises koplingsskjema for 

super-super-exchange i xy-planet via eg-orbitalen dx2-y2 for Ti(IV). Dette gir antiferromagnetisk 

ordning av Co-spinn gjennom σ-ladningsoverføring fra oksygen til titan, tilsvarende det som er 

vist for 180°-tilfellene. En annen mulighet er 90° super-super-exchange via begge eg-orbitalene 

til titan, Figur 83. 
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Figur 81. Koplingsskjema for 180° antiferromagnetisk super-superexchange via eg-orbitalen 

dx2-y2 til Ti(IV) og t2g-orbitalen til Co(II)(HS) for ACo0,5Ti0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki 

og Suzuki [8]. 
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Figur 82. Koplingsskjema for antiferromagnetisk 90° super-superexchange via eg- orbitalene 

dx2-y2 til Ti(IV) og Co(II)(LS) og mellomliggende oksygen (pσ) for ACo0,5Ti0,5O3. Orbitaler 

bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 
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Figur 83. Koplingsskjema for ferromagnetisk 90° super-superexchange via to eg-orbitaler til 

Ti(IV) (dx2-y2 og dz2) og dermed også to ulike eg-orbitaler til Co(II)(LS) (dx2-y2 og dz2) for 

ACo0,5Ti0,5O3. Merk at det her er tegnet opp to ulike orbitaler for ett Ti(IV). Orbitaler 

bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 

 

En mekanisme der begge eg-orbitalene til titan blir benyttet, Figur 84, vil føre til ferromagnetisk 

ordning av Co-spinn og skiller seg dermed ut fra de andre koplingsmulighetene. Benyttelse av 

to ulike orbitaler muliggjøres på grunn av spinnparingsenergien når to elektroner okkuperer 

samme orbital. Kobolt-kationene vil ordne seg antiferromagnetisk i forhold til hver sine 

omgivende oksygen pσ-orbitaler, og dermed gi ferromagnetisk ordning av Co-spinnene i 

skjemaet. 

Av de beskrevne koplingskjemaene gir alle antiferromagnetisk ordning av Co-spinnene, 

bortsett fra 90° super-super-exchange som involverer både dx2-y2 og dz2 -orbitalene til titan.  
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Tabell 23. Mulige koplingsmekanismer for ACo0,5Ti0,5O3. Koplingene er rangert fra antatt 

sterkest til svakest. 

Kation, orbital 

som inngår: 
oksygen-

orbital 

ladningsoverføring 

til: 
Interaksjon 

vinkel 

[°] 
Figur 

Co Ti 

eg (LS) eg pσ Ti antiferromagnetisk 180 
Figur 

79 

eg (HS) eg pσ Ti antiferromagnetisk 180 
Figur 

80 

eg eg pσ Ti antiferromagnetisk 90 
Figur 

82 

eg (LS) to eg pσ Ti ferromagnetisk 90 
Figur 

83 

t2g 

(HS) 
eg pσ Ti antiferromagnetisk 180 

Figur 

81 

t2g 

(HS) 
t2g pπ Ti antiferromagnetisk 180 

Figur 

121 

 

 Eksperimentell data - ACo0,5Ti0,5O3 

Temperaturavhengig magnetisering, M(T), viser paramagnetisk oppførsel ned til ca. 25 K for 

prøver av ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd). Ved lavere temperaturer observeres det forhøyet 

magnetisering under FC (field cooling) betingelser. Dette antas å skyldes ferromagnetiske 

interaksjoner i forbindelsene, imidlertid observeres ingen hysterese i M(H) data. Den svake s-

formen i M(H) som også observeres for NdCoO3 kan skyldes at betingelsene for Curie-Weiss-

paramagnetisme ikke er oppfylt ved lave temperaturer og samtidig et høyt påsatt felt. 

Weiss-konstanten for forbindelsene er negativ og om lag lik; -34 K og -36 K for henholdsvis 

LaCo0,5Ti0,5O3 og NdCo0,5Ti0,5O3. Dette tyder på svake antiferromagnetiske interaksjoner. 

Dette er i overenstemmelse med, og kan være årsaken til, at det ikke observeres noen tydelig 

antiferromagnetisk overgang i M(T)-dataene. Imidlertid er en tydelig antiferromagnetisk 

overgang rapportert ved ca. 15 K for den monokline polymorfen av LaCc0,5Ti0,5O3 [9]. Dette 

observeres ikke for den ortorombiske polymorfen med uordnet Co/Ti-fordeling. Årsaken synes 
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naturlig å ligge i den tilfeldige fordelingen av B-atomer som totalt sett vil svekke summen av 

antiferromagnetiske interaksjoner. 

De eksperimentelle data indikerer antiferromagnetisk vekselvirkninger, men det er ikke mulig 

(uten teoretiske DFT beregninger) å konkludere hvilken koplingsmekanisme som er 

dominerende. Det er likevel mulig å drøfte sannsynlige mekanismer.  I et uordnet system vil 

det foreligge flere konkurrerende mekanismer. De lokale omgivelsene til individuelle kobolt-

ioner vil bestemme koplingsmekanismen lokalt. Det betyr at en situasjon med 180° Co-O-Co-

super-exchange, Co-O-Ti-O-Co super-super-exchange, samt 90° Co-O-Ti-O-Co super-super-

exchange kan sameksistere i krystallittene. En slik situasjon med en frustrasjon mellom 

konkurrerende vekselvirkninger kan forklare hvorfor det ikke observeres en kooperativ 

antiferromagnetisk overgang for ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd).  

En interessant forskjell mellom A = La og Nd systemene er spinntilstanden til kobolt. Det 

effektive paramagnetiske momentet beregnet på basis av Curie-Weiss høy-temperatur M(T) 

data samsvarer med Co(II)-høyspinn og Co(II)-lavspinn for henholdsvis A = La og A = Nd. For 

den monokline polymorfe LaCo0,5Ti0,5O3 er det tidligere foreslått at kobolt foreligger som 

Co(II)-lavspinn [9]. I den foreliggende ortorombiske prøven has Co(II)-høyspinn. Graden av 

orden - uorden på B-plass virker dermed inn på krystallfeltet rundt kobolt, så vel som på de 

magnetiske interaksjonene. Co(II)-lavspinn for NdCo0,5Ti0,5O3 indikerer at redusert 

enhetscellevolum (på grunn av mindre Nd- enn La-atom) og økt grad av oktaedertilt påvirker 

krystallfeltet og dermed B-atomets spinntilstand. En parallell kan her trekkes til ACoO3 hvor 

Co(III) er i en lavspinn-situasjon for A = Y, Nd mens for A = La gjennomløper Co(III) en 

temperaturavhengig LS til HS spinnomvandling. 

 

 Teoretiske modeller - ACo0,5Fe0,5O3 

ACo0,5Fe0,5O3-perovskittene (A = Y, La, Nd) har oksidasjonstall 3+ for både Co(LS) og Fe(HS). 

Deres elektronkonfigurasjon er henholdsvis t2g
6 eg

0 og t2g
3 eg

2. I motsetning til situasjonen for 

ACo0,5Ti0,5O3 utgjør her kobolt det ikke-magnetiske B-atomet. Kobolts fullt okkuperte t2g-

orbitaler gjør at magnetisk kopling kun vil foregå via dets eg-orbitaler. Derimot er alle de fem 

d-orbitalene til jern halvfylt, og kopling kan derfor skje via både eg- og t2g-orbitaler. En 

oppsummering av de ulike koplingsmekanismene er gitt i Tabell 24. 
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I ortoferitter er super-exchange forbundet med π-ladningsoverføring, og antiferromagnetisk 

ordning mellom pπ-orbitalen til oksygen og t2g-orbitalen til jern[6], se Figur 85. En liknende 

mekanisme var derfor utgangspunkt for super-super-exchange i ACo0,5Fe0,5O3-perovskittene. 

Dette viste seg imidlertid ikke å være mulig da t2g-orbitalene til kobolt er fullt okkupert, og pπ-

orbitalen er ortogonal til eg-orbitalene, se s. 43 i kapittel 2. Det ble videre vurdert en kopling 

med π-ladningsoverføring til jerns t2g-orbital, dxy, og ferromagnetisk ordning av kobolt, se Figur 

86. Dette lar seg ikke gjøre da eg-orbitalene til Co(III)(LS) er tomme. 

En kopling via en t2g-orbital hos jern og en eg-orbital hos kobolt er derimot mulig ved σ-

ladningsoverføring. pσ-orbitalen til oksygen og t2g-orbitalen til jern er ortogonale og vil dermed 

ordne seg ferromagnetisk i forhold til hverandre, se s. 43 i kapittel 2. For eg-orbitalen til kobolt 

og pσ-orbitalen til oksygen forventes det stor grad av overlapp og en σ-ladningsoverføring kan 

dermed finne sted. Dette resulterer i to jernatomer med antiferromagnetisk ordning i en 180° 

super-super-exchange, se Figur 87. 

 

 

Figur 85. Koplingsskjema for antiferromagnetisk superexchange via t2g- orbitalene dxy til Fe(III) 

for AFeO3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 
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Figur 86. Koplingsskjema for 180° super-superexchange via t2g-orbitalen dxy til Fe(III), pπ-

orbitalen til O(II-) og eg-orbitalen dx2-y2 til Co(III) for ACo0,5Fe0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra 

Suzuki og Suzuki [8]. 

  



140 

 

 

Figur 87. Koplingsskjema for antiferromagnetisk 180° super-superexchange via t2g-orbitalen 

dxy til Fe(III), pσ-orbitalen til O(II-) og eg-orbitalen dx2-y2 til Co(III) for ACo0,5Fe0,5O3. Orbitaler 

bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 

 

Videre ble det vurdert hvilken rolle eg-orbitalene til jern vil kunne ha for magnetiske koplinger. 

Dette vil gi en antiferromagnetisk ordning mellom jern og oksygen på grunn av overlapp 

mellom pσ-orbitalen til oksygen og eg-orbitalen til jern. Det forventes σ-ladningsoverføring fra 

oksygen til kobolt. Ladningsoverføringene vil gi anti-parallelt spinn og derfor 

antiferromagnetisk super-super-exchange, Figur 88. For de B-plass-uordnede ACo0,5Fe0,5O3-

forbindelsene vil det statistisk sett kunne være mer enn ett kobolt atom mellom to jern atomer, 

slik at Fe – Fe avstanden øker betydelig.  Også i dette tilfellet vil σ-ladningsoverføring fra 

oksygen til kobolt gi antiferromagnetisk kopling av Fe-spinn, se Figur 116 i Appendiks C. 
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Figur 88.  Koplingsskjema for antiferromagnetisk 180° super-superexchange via eg-orbitalen 

dx2-y2 til Fe(III) og Co(III) for ACo0,5Fe0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 

I likhet med hva diskutert over for ACo0,5Ti0,5O3 kan det også for ACo0,5Fe0,5O3 tenkes en super-

super-exchange med 90°-vinkel over det ikke-magnetiske kationet – i dette tilfellet kobolt. Da 

Co(III)(LS) har to tomme eg-orbitaler kan det også her tenkes at mekanismen kan gå via én eller 

to av disse. I tilfellet hvor mekanismen går via én eg-orbital vil σ-ladningsoverføring gi 

antiferromagnetisk kopling av Fe-spinn. Dette gjelder så vel for koplingen mellom de ikke-

ortogonale orbitalene pσ og eg, Figur 89, og for koplingen mellom de ortogonale orbitalene pσ 

og t2g, Figur 117 i Appendiks C. 

Ved magnetisk kopling over to eg-orbitaler vil spinnene følge Hunds første regel og ordne seg 

parallelt, se Figur 90. Dette vil gi ferromagnetisk kopling av Fe-spinn når interaksjonene går 

via en av jerns eg- eller t2g-orbitaler. Relevante koplingsskjema for super-super-exchange via 

eg-orbitaler hos både Fe og Co er vist i Figur 118 i Appendiks C. Dette vil si at det for 
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ACo0,5Fe0,5O3 kun er 90° super-super-exchange via to Co eg-orbitaler som gir ferromagnetisk 

ordning av spinn. 

 

Figur 89. Koplingsskjema for antiferromagnetisk 90° super-superexchange via eg-orbitalen dx2-

y2 til Co(III)(LS) og en eg-orbital (dx2-y2 eller dz2) til Fe(III)(HS) for ACo0,5Fe0,5O3. Orbitaler 

bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 
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Figur 90. Koplingsskjema for ferromagnetisk 90° super-superexchange via to eg-orbitaler (dx2-

y2 og dz2)  til Co(III)(LS) og en t2g-orbital til Fe(III)(HS) for ACo0,5Fe0,5O3. Orbitaler bearbeidet 

fra Suzuki og Suzuki [8]. 
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Tabell 24. Mulige koplingsmekanismer for ACo0,5Fe0,5O3. Koplingene er rangert fra antatt 

sterkest til svakest. 

Kation, orbital 

som inngår: 
oksygen-

orbital 

ladnings-

overføring til: 
Interaksjon 

vinkel 

[°] 
Figur 

Co Fe 

eg eg pσ Co antiferromagnetisk 180 
Figur 

88 

eg eg pσ Co antiferromagnetisk 180 
Figur 

116 

eg eg pσ Co antiferromagnetisk 90 
Figur 

89 

to eg eg pσ Co ferromagnetisk 90 
Figur 

90 

eg t2g pσ Co antiferromagnetisk 180 
Figur 

87 

 

 

 Eksperimentell data - ACo0,5Fe0,5O3 

M(H)-kurvene for ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, La, Nd) viser et sprang i magnetisering på 0,02 – 0,13 

𝜇𝐵 per formelenhet ved H ≈ 0 Oe, se Tabell 25. Spranget er en klar indikasjon på ferromagnetisk 

oppførsel, på den annen side sees ingen tydelig ferromagnetisk overgang i M(T)-data for 

forbindelsene. Tvert imot observeres antiferromagnet-liknende overganger for A = La, Nd, se 

Figur 55 og Figur 57 i Resultater. For A = Y viser Rietveld-tilpassing av 

pulvernøytrondiffraksjonsdata en antiferromagnetisk ordning ved lave temperaturer. Den 

observerte antiferromagnetiske oppførselen stemmer godt overens med de de mange ulike 

koplingsmekanismene som generelt gir opphav til antiferromagnetiske interaksjoner mellom 

uparede elektroner på Fe-atomene.  
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Tabell 25. Magnetiseringsdata for ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, La, Nd) ved 4 K. 

Forbindelse 
Sprang i magnetisering rundt 

H = 0 Tesla [𝝁𝑩] 

Magnetisering ved 

H = 9 Tesla [𝝁𝑩] 

YCo0,5Fe0,5O3 0,06 0,17 

LaCo0,5Fe0,5O3 0,02 0,13 

NdCo0,5Fe0,5O3 0,13 2,85 

 

 

Den ferromagnetiske komponenten i ACo0,5Fe0,5O3 (A = Y, La, Nd), som er liten i størrelse, 

kan også forklares ved super-super-exchange. Siden forbindelsene ikke har en ordnet fordeling 

av B-atomene (Co og Fe) så vil de lokale omgivelser rundt jernatomene være av ulik type med 

hensyn på nærmeste sfære av B-kationer, for nest-nærmeste sfære og så videre. Det er sågar 

mulig å tenke seg et tilfellet hvor det ikke er mulig med 180° super-super-exchange grunnet for 

stor avstand mellom jernatomer ved et stort antall av mellomliggende Co(III) LS ioner. Ved 

væskebasert syntese antas slik lokal klustering av koboltioner å være lite sannsynlig, men rent 

statistisk vil en rekke konfigurasjoner forekomme. I disse forbindelsene vil 90° super-super-

exchange kunne gi en ferromagnetisk komponent; se Figur 90 der de to eg-orbitalene til Co(III)-

ioner vil kunne gi ferromagnetiske vekselvirkninger mellom av Fe(III) ioner i strukturen. En 

forutsetning for dette er dog at krystallfeltet er så vidt sterkt at spinnparingsenergien som kreves 

for å fylle én av eg-orbitalene med to elektroner er så vidt høy slik at det blir mer gunstig å 

fordele elektronene over begge eg-orbitalene (i henhold til Hunds første regel). 

I hovedsak vil 180° super-super-exchange dominere, og tilfeller hvor dette ikke er mulig vil 

være sjeldne. Først da vil 90° super-super-exchange fremstå som viktig og kunne gi en 

ferromagnetisk komponent i målte magnetiseringsdata. Det er også mulig at den 

ferromagnetiske oppførselen skyldes forurensninger. Visse perspektiver rundt dette er diskutert 

i 7.2 under videre arbeid. PPMS instrumentet som benyttes til M(H) og M(T) målinger er svært 

sensitivt for små endring i magnetisering. I denne sammenheng kan selv svært små 

forurensninger i størrelsesorden 1-10 ppm av et sterkt ferromagnetisk stoff kunne gi målbare 

verdier som dermed forstyrrer målebildet for ellers rent para- og antiferromagnetiske prøver. 

For A = Y kan en slik forurensning tenkes å kunne være Y3Fe5O12. Vi har ingen direkte belegg. 

Ikke desto mindre er dette en mulig reell problemstilling. Yttrium-jern-granat har Curie-
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temperatur på Tc = 550 K, som er utenfor det målte temperatur-intervallet, og en overgang fra 

det paramagnetiske til det ferrimagnetiske området vil derfor ikke kunne observeres. Det vil si 

vi kan ha parasittisk ferromagnetisme i hele vårt måleintervall, måle M(H) kurver som skyldes 

denne forurensingen og lett tolke data i lys av double exchange i stedet for ppm mengde 

forurensing. For denne størrelsesordenen av urenheter vil nøytrondiffraksjon ikke være sensitiv. 

Trolig er den beste måte å avklare slike muligheter å gjennomføre større dedikerte syntese – 

karakteriseringsstudier, blant gjennom synteser med et lite nominelt overskudd av yttrium. 

 

 Sammenlikning med litteraturdata for YCo0,5Fe0,5O3 

Wei et al. [10] observerer antiferromagnetisk ordning av YCo0,5Fe0,5O3 under 250 K. På basis 

av Curie-Weiss oppførsel rapporteres  et paramagnetisk moment på 5,83𝜇𝐵 per formelenhet. 

Dette tilskrives av Wei et al. [10] til Co3+-lavspinn (S = 0) og Fe3+-høyspinn (S = 5/2). Wei et 

al. [10] foreslår at spranget på om lag 0,4 emu/g ved H = 0, Figur 91, skyldes nanopartikler av 

jernoksid. I det foreliggende arbeidet er det ikke observert noe temperaturintervall med typisk 

Curie-Weiss-oppførsel. Dermed har det ikke vært mulig å beregne noe paramagnetisk moment.  

Det er naturlig å gjøre to kommentarer til dataene fra Wei et al. [10]; først, det er lite sannsynlig 

at nanopartikler av jernoksid (magnetitt, maghemitt) vil dannes under de oksidative 

syntesebetingelsene som er brukt; og for det andre; det angitt paramagnetiske momentet referer 

sannsynlig til Y2CoFeO6 og ikke YCo0,5Fe0,5O3. Det er i dette arbeidet blitt beregnet et 

magnetisk moment på 3,95 𝜇𝐵 per jernatom. Dette er lavere enn forventet og skyldes antakelig 

grad av kovalens i bindingsforholdet. Nøytrondiffraksjon er også gjort for LaCo0,5Fe0,5O3 av 

Karpinsky et al. hvor det magnetiske momentet er beregnet til 3,2 𝜇𝐵 per jernatom [11]. 
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Figur 91. Hysteresekurve M(H) ved 5 K og 300 K for YCo0,5Fe0,5O3 i intervallet -7 T til 7 T 

rapportert av Wei et al. [10]. 

 

 

Teoretiske modeller - ACo0,5Ni0,5O3 

De perovskittliknende oksidene ACo0,5Ni0,5O3 (A = La, Nd) har i likhet med ACo0,5Fe0,5O3 B-

atomer (kobolt og nikkel) med formelt oksidasjonstall 3+. Oktaedrisk Ni(III) kan her 

forekomme i lav- eller høy-spinntilstand med henholdsvis t2g
6 eg

1 og t2g
5 eg

2 

elektronkonfigurasjon. Oktaedrisk Co(III) har generelt t2g
6 eg

0 lavspinn-konfigurasjon. For 

LaCo0,5Ni0,5O3 er det tidligere rapportert en spinn-overgang for kobolt til t2g
5 eg

1, betegnet som 

intermediært spinntilstand (IS) [12, 13]. For LaCoO3 har en mulig IS tilstand blitt diskutert i et 

stort antall publikasjoner, men eksistensen av IS er ennå ikke klart bevist. Muligens gjelder 

dette også for LaCo0,5Ni0,5O3. Ved tilstedeværelse av IS spinntilstanden for kobolt, kan ikke 

lenger det magnetiske supergitteret anses som uttynnet, men vil bestå av to ulike magnetiske 

kationer. Således kan det argumenteres for at det i dette tilfellet vil super-exchange, og ikke 

super-super-exchange, være dominerende. Det vil her likevel bli angitt koplingsskjema for tre 
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kationer (via mellomliggende oksygenatomer) slik som vist over for de andre B-kation 

systemene; dette, for enklere å sammenlikne de ulike mekanismene og for å ta høyde for 

usikkerheten rundt Co(III)(IS)-situasjonen. En oppsummering av de ulike 

koplingsmekanismene er gitt i Tabell 26. 

For lavspinn Co(III) kan super-super-exchange, parallelt med hva diskutert for ACo0,5Fe0,5O3, 

kun skje via eg-orbitalene. Ladningsoverføring fra oksygens pσ-orbital til kobolt, og 

antiferromagnetisk vekselvirkning med en av eg-orbitalene til nikkel kan finne sted både for 

Ni(III)(LS), Figur 92 og for Ni(III)(HS), Figur 119 i Appendiks C.  

For høyspinn Ni(III) med elektronkonfigurasjon t2g
5 eg

2, kan magnetisk kopling skje via den 

ene halvfylte t2g-orbitalen. π-ladningsoverføing til kobolt ikke er mulig grunnet full okkupasjon 

av t2g-orbitaler. Derfor må en slik magnetisk kopling innebære ferromagnetisk ordning mellom 

de ortogonale orbitalene O-pπ og Co-eg. Dette er derimot ikke mulig da eg-orbitalene til 

Co(III)(LS) er tomme. Slik blir det ikke mulig med magnetisk kopling via t2g-orbitalene til 

Ni(III)(HS). Det er derfor kun mulig med kopling via eg-orbitalen til nikkel i Ni-O-Co-O-Ni 

super-super-exchange for lavspinn Co(III). 
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Figur 92. Koplingsskjema for antiferromagnetisk 180° super-superexchange via eg-orbitalen 

dx2-y2 til Ni(III)(LS) og Co(III)(LS) for ACo0,5Ni0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki og Suzuki 

[8]. 

 

For Co(III)(IS) t2g
5 eg

1 kan super-exchange gå via så vel eg- som t2g-orbitalene. Kopling ved π-

ladningsoverføring til kobolt kan kun skje med t2g-orbital for Ni(III)(HS) hvor koplingen vil 

resultere i ferrimagnetisk ordning av kobolt- og nikkel-spinn, Figur 93. En identisk kopling med 

eg-orbitaler og pσ kan og finne sted. Kopling til en av kobolts t2g-orbitaler kan også tenkes å gi 

Co-Ni-par med antiferromagnetisk ordnet spinn, men dette vil ikke være langtrekkende, se 

Figur 119 i Appendiks.  

LaCo1-xNixO3 vil i området 0 < x < 0,10 som nevnt under resultater, ha sameksistens av Co(IV) 

og Ni(II). I området 0,10 < x < 0,20 er situasjonen trolig svært kompleks med sameksistens 

både av Co(IV) og Ni(II), men også av Co(III) og Ni(III). Dette vil gi opphav til nye 

koplingsmuligheter da elektronkonfigurasjonene vil være t2g
3 eg

2 og t2g
6 eg

2 for henholdsvis 

Co(IV)(HS) og Ni(II). For langtrekkende magnetisk ordning vil det i dette tilfellet kun være 

mulig ved σ-ladningsoverføring fra oksygen til en eg-orbital hos vekselvis nikkel og kobolt, se 

Figur 94.  Andre koplinger vil kunne gi ferromagnetisk koplinger av spinn, men dette vil kun 

være parvis (det vil si Co – Ni par). Noen eksempler er gitt i Appendiks C. 90° super-super-
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exchange blir her ikke drøftet da det vurderes som lite sannsynlig i situasjoner hvor begge B-

atomene har uparede elektroner. 

 For Co(III)-lavspinn er kun antiferromagnetisk ordning sannsynlig, mens det for Co(III)(IS) 

og fast-oppløslighetsfasen er ferrimagnetisk ordning.  

 

 

Figur 93. Koplingsskjema for ferrimagnetisk 180° super-superexchange via t2g- orbitalen dxy 

til Ni(III)(HS) og Co(III)(IS) for ACo0,5Ni0,5O3. Orbitaler bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 
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Figur 94. Koplingsskjema for ferrimagnetisk 180° super-superexchange via eg-orbitalen dx2-y2 

til Ni(II), pσ-orbitalen til O(II-)   og eg-orbitalen dx2-y2 til Co(IV) for ACo0,5Ni0,5O3. Orbitaler 

bearbeidet fra Suzuki og Suzuki [8]. 

 

Tabell 26. Mulige koplingsmekanismer for ACo0,5Ni0,5O3 og LaCo1-xNixO3. Koplingene er 

rangert fra sterkest til svakest. 

Kation i kopling, orbital som 

inngår: 
Oksygen-

orbital 

Ladnings-

overføring 

til 

Interaksjon 
Vinkel 

[°] 

Figur-

nummer 
Co(III) Co(IV) Ni(II) Ni(III) 

eg (LS)   
eg 

(LS/HS) 
pσ Co 

antiferro-

magnetisk 
180 

Figur 

92 

eg (IS)   eg (HS) pσ Co/Ni 
ferri-

magnetisk 
180  

 eg eg  pσ Co/Ni 
ferri-

magnetisk 
180 

Figur 

94 

t2g (IS)   t2g (HS) pπ Co/Ni 
ferri-

magnetisk 
180 

Figur 

93 
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 Eksperimentelle data - ACo0,5Ni0,5O3 og LaCo1-xNixO3 

Med utgangspunkt i de eksperimentelle data for ACo0,5Ni0,5O3 (A = La, Nd) kan 

koplingsmekanismer som resulterer i en ferromagnetisk komponent utelukkes. Hverken M(H) 

eller M(T) data har gitt indikasjoner for ferromagnetisk oppførsel. For de studerte prøvene viser 

den temperaturavhengige magnetiseringen en typisk Curie-Weiss-oppførsel for temperaturer 

ned til omlag 50 K. Antiferromagnetliknende overganger observeres ved ca. 25 K og 10 K for 

henholdsvis A = Nd og A = La. De målte M(H)-kurvene ved 4 k viser ikke en hysterese eller 

åpning (koersivitet, remanens) i området rundt H = 0 Oe. En svak krumning av M(H) observeres 

ved høye felt, spesielt for A = Nd.. 

Det kan argumenteres at selv en slik moderat s-form til M(H)-kurvene indikerer en 

ferromagnetisk oppførsel, selv ved mangel på observerbar hysterese, da en paramagnetisk eller 

rent antiferromagnetisk oppførsel forventes å gi lineær økning i magnetisering med feltet, M(H). 

For å vurdere denne muligheten i mer detalj ble M(H)-data målt for NdCoO3 med diamagnetisk 

Co(III) LS og paramagnetisk Nd(III). Også her observeres s-fasong av M(H) kurven. På dette 

grunnlag, konkluderes i samsvar med eksperimentelle M(H) data for andre relevante 4f-

forbindelser og effektiv felt-teori for paramagnetisme, at s-formen er et resultat av 

paramagnetisme ved lav-temperatur og høy-felt situasjoner. 

For ACo0,5Ni0,5O3 (A = La, Nd) observeres en liknende betydning av A-kationet som for 

ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd). Det effektive paramagnetiske momentet beregnet på basis av 

Curie-Weiss høy-temperatur M(T) data samsvarer med Ni(III)-høyspinn og Ni(III)-lavspinn for 

henholdsvis A = La og A = Nd. 

For LaCo1-xNixO3 vil blandet valens (blandede oksidasjonstall) for nikkel og kobolt i 

sammensetningsområdet 0,10 < x < 0,20 gi mulighet for dobbel exchange. Dette vil kunne 

påvirke de magnetiske egenskapene til forbindelsene ved å gi opphav til ferromagnetiske 

interaksjoner som vil være observerbare i M(T) og M(H) magnetiseringsdata. De målte M(H)-

kurvene for x = 0,12 og 0,16 viser en tydelig forskjell fra tilsvarende M(H)-kurver for x = 0,04; 

0,08; 0,10; 0,20.  Målt koersivitet er desidert størst for x = 0,12 og 0,16, og nær neglisjerbar for 

høyere eller lavere Ni-innhold i prøven. Det virker lite sannsynlig at de observerte 

ferromagnetiske interaksjonene for x = 0,12 og 0,16 skyldes super-exchange da strukturen og 

interaksjonene i så måte vil være like for alle sammensetningene av LaCo1-xNixO3. Blandet 
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oksidasjonstrinn for et kation separert av et oksygenanion er derimot en situasjon hvor doble 

exchange vil gjøre seg gjeldende. 
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Det har i dette arbeidet blitt foretatt syntese av perovskitt-type oksider med generell 

sammensetning ACo0,5B0,5O3 (A= Y, La, Nd; B= Ti, Fe, Ni) med etterfølgende fokus på struktur, 

elektroniske egenskaper og magnetiske interaksjoner. Av disse er NdCo0,5Ti0,5O3 hittil ikke 

rapportert i litteraturen. Syntese av forbindelsene er gjort med en våt-kjemisk metode, citrat-

metoden, for å gi prøver med mest mulig homogen kationfordeling på B-plass i strukturen. For 

noen få kombinasjoner av A og B viste det seg ikke mulig å oppnå faserene prøver ved de valgte 

betingelsene.  

LaCo0,5Ni0,5O3 og LaCo0,5Fe0,5O3 krystalliserer med romgruppe R-3c, mens de øvrige 

forbindelsene krystalliserer i den ortorombiske romgruppen Pnma. Strukturbestemmelse er 

foretatt ved Rietveld tilpasninger av pulverrøntgendiffraksjonsdata, målt i RECX hjemmelab 

ved UiO og med synkrotronstråling ved ESRF, Grenoble. Graden av deformasjon fra den 

ideelle perovskittstrukturen øker med minkende A-atom og fremkommer i hovedsak gjennom 

tiltingsgrad (og Glazer tilt-type) av hjørnedelende oktaedre. 

Alle forbindelser er studert med hensyn på magnetiske egenskaper. Slike egenskaper blir 

rapportert for første gang for NdCo0,5Ti0,5O3 og ortorombisk LaCo0,5Ti0,5O3. 

Fremstillingsmessig og strukturelt er det vært vurdert hvorvidt det er mulig å oppnå ordnet 

kationfordeling mellom Co(II) og Ti(IV). De studerte forbindelsene fremviser uorden på B-

plass, og dette gir opphav til magnetiske egenskaper som avviker fra hva tidligere rapportert 

den kationordnede monokline modifikasjonen av LaCo0,5Ti0,5O. Den vilkårlige fordelingen av 

ulike typer B-kationer fører til konkurrerende magnetiske interaksjoner som hindrer kooperativ 

antiferromagnetisk ordning av spinn.  

Betydningen av type A-atom på magnetiske egenskaper er markant for (La, Nd)Co1-xNixO3 og 

(La, Nd)Co0,5Ti0,5O3. For de to (La, Nd)Co1-xNixO3 systemene vil det store basiske La-atomet 

gjøre det mulig å stabilisere Co(IV) og man observerer dermed Co(IV) – Ni(II) for 0 < x < 0,20. 

For (La, Nd)Co0,5Ti0,5O3 og (La, Nd)Co0,5Ni0,5O3 øker krystallfeltoppsplittingen ved minkende 

størrelse av A-atomet og økt grad av oktaedertilting. Dette fører til at Co(II) er i en 

høyspinntilstand i LaCo0,5Ti0,5O3, mens for NdCo0,5Ti0,5O3 has Co(II)-lavspinn. En liknende 
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utviklingen er observert for (La, Nd)Co0,5Ni0,5O3 hvor A = La gir Ni(III)-høyspinn, og A = Nd 

gir Ni(III)-lavspinn. 

Analyse av pulvernøytrondiffraksjonsdata av YCo0,5Fe0,5O3 målt ved 9 K viser 

antiferromagnetisk ordning for Fe-atomene med magnetisk romgruppe Pn’ma’ og et magnetisk 

moment på 3,95 𝜇𝐵 per jernatom. Den para-til-antiferromagnetiske omvandlingen fremkommer 

imidlertid ikke i målte M(T)-data. Generelt har M(T) og M(H) data blitt målt for de fremstilte 

prøvene, og analysert på basis av mulige superexchange, super-superexchange og double 

exchange vekselvirkninger. 

Analyse av magnetiseringsdata for fast-oppløslighetsfasen LaCo1-xNixO3 viser at 

antiferromagnetisk oppførsel dominerer for hele sammensetningsintervallet. Magnetiske 

egenskaper og også krystallografiske data (enhetscelledimensjoner) avviker fra hva som er 

rapportert i litteraturen. Avviket tilskrives ulik syntesemetode da det i litteraturen generelt er 

brukt kerammetoden. For intervallet 0,10 < x < 0,20 er det observert en ferromagnetisk 

komponent. Denne skyldes double exchange mellom B-atomene da det i dette intervallet has 

blandet valenstilstander av Co(III)/Co(IV) og Ni(III(/Ni(II). 
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Det er fremdeles uavklarte problemstillinger for noen av forbindelsene som i dette 

mastergradsarbeidet. Det gis her noen forslag til videre studier med utgangspunkt i den nye 

innsikten som dette arbeidet har gitt.  

Magnetiske egenskaper har stått sentralt i de eksperimentelle struktur – egenskapsstudiene. Mer 

generelt ansees at DFT-simuleringer vil være et svært viktig supplement for å kunne fastslå 

hvilke koplingsmekanismer som dominerer for de ulike forbindelsene. 

En annen generell betraktning gjelder syntese. For visse av forbindelsene, med to ulike B-type 

atomer i 1:1 molart forhold, vil man kunne se for seg mulighet for en ordnet fordeling. Alle de 

studerte prøvene har hatt uordnet B-plass kationfordeling. For å kunne få ordning, vil man trolig 

måtte søke å finne en balanse i fremstillingsbetingelser, mellom tilstrekkelig temperatur for 

kationdiffusjon og lavt nok energibidrag fra uordningsentropi. 

 ACo0,5Ti0,5O3 

For å oppnå best mulig vilkårlig fordeling av de to typene av B-atomer, det vil si unngå lokale 

sammensetningsvariasjoner, bør ACo0,5Ti0,5O3 (A = La, Nd) varmebehandles i svært lang tid, 

gjerne over én måned. På samme vis som i dette masterstudiet må våtkjemiske syntesemetoder 

benyttes. Forbindelsene bør deretter studeres med synkrotronstråling for å oppnå 

røntgendiffraksjonsdata av høy kvalitet til detaljert strukturanalyse. Studier av halvverdibredder 

vil her kunne gi informasjon om «stress» knyttet til eventuelle lokale inhomogeniteter. 

Lav-temperatur egenskaper og magnetisk ordning bør studeres for flere prøver som har vist 

interessant M(T) og M/(H) oppførsel i dette studiet. Konkret foreslås pulvernøytrondiffraksjon 

studium av den ortorombiske varianten av LaCo0,5Ti0,5O3 for å bestemme eventuell langt 

rekkende magnetisk orden. Nøytrondiffraksjonsdata foreligger i litteraturen, men da kun ved 

romtemperatur. For NdCo0,5Ti0,5O3 bør nøytrondiffraksjonsdata måles ved både romtemperatur 

og lav temperatur. 

For å forstå den uvanlige hysteresen til NdCo0,5Ti0,5O3 foreslås et mer detaljert studie. Her bør 

NdCo0,5Ti0,5O3 syntetiseres ved flere syntesebetingelser og hysteresekurver sammenliknes. Det 
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kan òg være av interesse å syntetisere prøver av NdCo1-xTixO3 0,40 < x < 0,60 for å undersøke 

hvordan de magnetiske egenskapene variere med Ti-innhold. 

 ACo0,5Fe0,5O3 

En mer generell problemstilling i alle de studerte systemene er mulig koeksistens av ferro- og 

antiferromagnetiske domener, med dimensjoner fra nm og oppover. Konkret foreslå at slike 

fenomener først studeres for YCo0,5Fe0,5O3 ved hjelp av AC-magnetisering. Rent generelt vil 

det i slike flerkomponentfaser være en liten mulighet for ferro(i)magnetiske forurensinger, for 

eksempel av (Co-Fe)spinell eller (Y-Fe)granat type. Ideelt sett skal prøvene være 100% 

støkiometriske og uten forurensinger av divalente kationer. Imidlertid vil de gravimetriske 

analysene ha sin naturlige begrensing med hensyn på nøyaktighet, det vil si Co:Fe innholdet 

kan avvike fra 1:1 (f.eks. 1,005:1,000), det samme kan A:(Co+Fe) innholdet. Det foreslå derfor 

bevisst å fremstille noen prøver med et overskudd av Y2O3, f.eks. 1%, og tilsvarende med 

hensyn på Co:Fe fordeling.  Et annet punkt er divalente forurensinger som enten følger 

utgangsstoffene for kationene eller følger citrat som komplekseringsmiddel, noe som vil kunne 

gi heterovalent substitusjon og opphav til ferromagnetisk kopling via «double exchange».  Et 

systematisk arbeid inklusive sammenlikning av hysteresekurver med det som har blitt presentert 

i dette arbeidet vil kunne avklare om observert sprang i magnetisering for YCo0,5Fe0,5O3 er 

intrinsisk for forbindelsen eller ikke. 

 ACo0,5Ni0,5O3 

Utviklingen til enhetscellevolumet og de magnetiske egenskapene til LaCo1-xNixO3 i området 

0 < x < 0,20 bør studeres mer nøye grunnet den uvanlige variasjonen som observeres som 

funksjon av nikkel-innhold. Syntese av prøver med Δx = 0,01 for LaCo1-xNixO3 og 

etterfølgende magnetiske målinger av disse vil kunne gi økt forståelse av stabilitet av 

oksidasjonstallene til kobolt og nikkel i dette sammensetningsintervallet. Det bør også foretas 

mer detaljerte XANES studier, utover det som er gjort i dette arbeidet. Nøytrondiffraksjon ved 

lave temperaturer er ønskelig for å klarlegge eventuell magnetisk ordning. For å kunne 

konkludere rundt hvilke orbitaler som inngår i super-exchange-interaksjoner for forbindelsene 

bør gjøres DFT-beregninger. Slike beregninger vil videre kunne beskrive elektronstruktur og 

bidra til å avklare forskjeller som oppstår som funksjon av nikkelinnholdet
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Wyckoff-posisjoner 

 

Tabell 27. Wyckoff-posisjoner for romgruppe 167 (R-3c h) 

Multiplisitet 
Wyckoff

-bokstav 

Koordinater 

(0,0,0) + (2/3,1/3,1/3) + (1/3,2/3,2/3) 

36 f 

 

(x,y,z)      (-y,x-y,z)      (-x+y,-x,z)     (y,x,-z+1/2) 

(x-y,-y,-z+1/2) (-x,-x+y,-z+1/2) (-x,-y,-z)  (y,-x+y,-z) 

(x-y,x,-z)  (-y,-x,z+1/2)  (-x+y,y,z+1/2) (x,x-y,z+1/2) 

 

18 e 

 

(x,0,1/4) (0,x,1/4) (-x,-x,1/4) 

(-x,0,3/4)        (0,-x,3/4)      (x,x,3/4) 

 

18 d 

 

(1/2,0,0) (0,1/2,0) (1/2,1/2,0) 

(0,1/2,1/2)       (1/2,0,1/2) (1/2,1/2,1/2) 

 

12 c 

 

(0,0,z)   (0,0,-z+1/2)   (0,0,-z)  (0,0,z+1/2) 

 

6 b 

 

(0,0,0)          (0,0,1/2) 

 

6 a 

 

(0,0,1/4)       (0,0,3/4) 
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Tabell 28. Wyckoff-posisjoner for romgruppe 62 (Pnma) 

Multiplisitet 
Wyckoff-

bokstav 
Koordinater 

8 d 

 

(x,y,z)              (-x+1/2,-y,z+1/2)          (-x,y+1/2,-z) 

(x+1/2,-y+1/2,-z+1/2)    (-x,-y,-z)    (x+1/2,y,-z+1/2) 

(x,-y+1/2,z)        (-x+1/2,y+1/2,z+1/2) 

 

4 c 

 

(x,1/4,z) (-x+1/2,3/4,z+1/2) 

(-x,3/4,-z)        (x+1/2,1/4,-z+1/2) 

 

4 b 

 

(0,0,1/2)    (1/2,0,0)    (0,1/2,1/2) (1/2,1/2,0) 

 

4 a 

 

(0,0,0)      (1/2,0,1/2)     (0,1/2,0)     (1/2,1/2,1/2) 

 

 

 

 

 

Tabell 29. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av LaCo0,5Fe0,5O3.  

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O O 18e 0,455(2) 0 0,25 

Fe,Co 0,5Fe+0,5Co 6b 0 0 0 

La La 6a 0 0 0,25 
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Tabell 30. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av NdCo0,5Fe0,5O3.  

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 8d 0,287(2) 0,043(4) 0,71(1) 

Nd Nd 4c -

0,0390(4) 

0,25 -

0,005(1) 

O1 O 4c 0,492(9) 0,25 0,077(9) 

Fe,Co 0,5Fe+0,5Co 4b 0 0 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 31. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av YCo0,5Fe0,5O3. 

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 8d 0,1947(7) 0,0560(5) 0,3072(7) 

Y Y 4c 0,4316(1) 0,25 0,0154(2) 

O1 O 4c 0,5395(8) 0,25 0,6003(8) 

Fe,Co 0,5Fe+0,5Co 4a 0 0 0 

 

 

 

Tabell 32. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av LaCo0,5Ni0,5O3. 

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 18e 0,446(1) 0 0,25 

Co,Ni 0,5Ni+0,5Co 6b 0 0 0 

La La 6a 0 0 0,25 
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Tabell 33. Atomposisjoner fra Rietveld-tilpassing av NdCo0,5Ni0,5O3. 

Site grunnstoff Wyckoff x y z 

O2 O 8d 0,29(1) 0,04(1) 0,72(1) 

Nd Nd 4c 0,0374(5) 0,25 0,009(1) 

O1 O 4c 0,50(1) 0,25 0,07(1) 

Ni,Co 0,5Fe+0,5Co 4a 0 0 0 
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Kationkoordinasjon og radier 

 

Tabell 34. Kationer med koordinasjonstall og radius.17LS/HS indikerer lavspinn/høyspinn. 

 

Kation 

 

Koordinasjonstall Radius [Å] 

Y3+ 8 1,019 

La3+ 12 1,36 

Nd3+ 9 1,163 

Ti4+ 6 0,605 

Fe3+ 6 0,55(LS) / 0,645(HS) 

Co2+ 6 0,65(LS)/0,745(HS) 

Co3+ 6 0,545(LS)/0,61(HS) 

Co4+ 6 0,53(HS) 

Ni2+  0,69 

Ni3+ 6 0,56(LS) / 0,6(HS) 

 

                                                 
17 Radier er hentet fra http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php 

 

http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php
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Figur 95. YO8-koordinasjonspolyedere for yttrium i YCo0,5Fe0,5O3. 
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Pulverrøntgendiffraktogram 
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Figur 96. Rietveld-tilpassing av pulverrøntgendiffraktogrammer til LaCo1-xNixO3 (x = 0; 0,04; 

0,08; 0,10; 0,12; 0,16; 0,20); observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker angir 

posisjon for Bragg-refleksjoner. 
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Figur 97. Rietveld-tilpassing av pulverrøntgendiffraktogrammer til LaCo1-xNixO3 (x = 0,30; 

0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00); observert, beregnet og differense profil. Vertikale streker 

angir posisjon for Bragg-refleksjoner. 

 

Figur 98. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen LaCo0,5Ti0,5O6 

varmebehandlet på 1000 °C. 
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Figur 99. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen Y2CoNiO6. 

 

 

 

Figur 100. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen Y2CoTiO6. 
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Figur 101. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen LaSrCoFeO6. 

 

 

Figur 102. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen Y2CoCrO6. 
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Figur 103. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen Y2CrNiO6. 
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Figur 104 Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen Y2FeNiO6. 

 

 

Figur 105. Pulverrøntgendiffraktogram for den nominelle sammensetningen YSrCoFeO6. 
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Figur 106. Enhetscellevolum for LaCo1-xNixO3 rapportert av Wu et al. [38]. 

 

 

Figur 107. Sammenlikning av enhetscellevolum oppnådd i dette arbeidet (blått) med det som er 

rapportert i litteraturen. 
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Figur 108. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,80Ni0,20O3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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Figur 109. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,84Ni0,16O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

Figur 110. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,88Ni0,12O3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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Figur 111. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,90Ni0,10O3 i intervallet -9 T til 9 T. 

 

 

Figur 112. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,92Ni0,08O3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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Figur 113. Hysteresekurve M(H) ved 4 K for LaCo0,96Ni0,04O3 i intervallet -9 T til 9 T. 
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Figur 114. Koplingsskjema for 180° antiferromagnetisk super-superexchange via eg- orbitalene 

til Ti(IV) og Co(II)(HS) og mellomliggende oksygen (pσ) for ACo0,5Ti0,5O3. 
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Figur 115. Koplingsskjema for 180° antiferromagnetisk super-superexchange via t2g- 

orbitalene til Ti(IV) og Co(II)(HS) og mellomliggende oksygen (pσ) for ACo0,5Ti0,5O3. 

 

 

 

Figur 116. Koplingsskjema for 180° super-superexchange via eg- orbitalen til Fe(III) og Co(III) 

for ACo0,5Fe0,5O3. 
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Figur 117. Koplingsskjema for 90° super-superexchange via to eg- orbitaler til Co(III)(LS) og 

en eg- orbital til Fe(III)(HS) for ACo0,5Fe0,5O3. 
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Figur 118. Koplingsskjema for 90° super-superexchange via en eg- orbital til Co(III)(LS) og en 

t2g- orbital til Fe(III)(HS) for ACo0,5Fe0,5O3. 

 

Figur 119. Koplingsskjema for 180° super-superexchange via eg- orbitalen til Ni(III)(HS) og 

Co(III)(LS) for ACo0,5Ni0,5O3. 
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Figur 120. Koplingsskjema for 180° superexchange via t2g- orbitalen til Ni(III)(LS) og 

Co(III)(IS) for ACo0,5Ni0,5O3. 

 

 

Figur 121. Koplingsskjema for 180° super-superexchange via eg- orbitalen til Ni(II), pπ-

orbitalen til O(II-)   og t2g- orbitalen til Co(IV) for ACo0,5Ni0,5O3. 
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Figur 122. Koplingsskjema for 180° super-superexchange via eg- orbitalen til Ni(II), pσ-

orbitalen til O(II-)   og t2g- orbitalen til Co(IV) for ACo0,5Ni0,5O3. 
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