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Samenvatting

De alkali-metaaloxiden zijn interessante materialen vanwege hun magnetische ei-
genschappen ondanks de delicate en geavanceerde processen die nodig zijn voor de
behandeling en de synthese. Het ongepaarde elektron in de π∗ moleculaire orbitaal
van het di-zuurstof anion is verantwoordelijk voor het magnetisch moment in deze
klasse van materialen. Vergelijkbaar met de fysica van de overgangsmetaaloxiden
met sterk gecorreleerd elektronen laat dit proefschrift zien dat de alkalimetaal-
oxiden nauwe wisselwerking tussen de spin, baan, en rooster vrijheidsgraden ver-
tonen. Wij richten ons voornamelijk op de fysische eigenschappen van rubidium-
(Rb) en cesium- (Cs) oxiden. Verschillende magnetische eigenschappen worden
waargenomen als de zuurstofsamenstelling en de alkali kationen worden gevarieerd.

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van magnetische alkali-oxiden met
de nadruk op wat bekend is van de literatuur. We gaan ook in op de magnetische
interacties en magnetische ordening voor vaste stoffen in het algemeen. We leg-
gen uit hoe deze concepten van toepassing zijn op de magnetische interacties in
alkali-metaaloxiden. In hoofdstuk 2 introduceren we de experimentele methoden
(omgang met monsters, synthese en meettechnieken) die gebruikt worden in dit
proefschrift.

In hoofdstuk 3 bespreek ik de diverse rubidium-oxidefasen (RbOx) die kunnen
worden gesynthetiseerd door het variëren van zuurstof samenstelling, van x = 1.5
(sesquioxide) tot x = 2 (superoxide). Het eerste deel van het hoofdstuk gaat
in op de kristallografische eigenschappen van polykristallijn RbO2 (tetragonaal,
I4/mmm bij kamertemperatuur). Het blijkt dat door de aanwezigheid van ver-
schillende korrelgroottes en de mogelijkheid van het opnemen zuurstofvacatures,
polykristallijn RbO2 zich anders gedraagt dan nkristallijn RbO2. De kristallo-
grafische fase-overgangen, zoals eerder onderzocht voor eenkristallijn RbO2, zijn
minder scherp in ons polykristallijne RbO2. De monokliene vervorming, gerap-
porteerd bij 70 K, is nauwelijks zichtbaar in polykristallijn RbO2. Bij verhitting
boven kamertemperatuur co-existeren de tetragonale en kubische fase, alvorens de
gehele fase kubisch wordt. Ik bespreek ook de mogelijke magnetische interacties
die aanleiding kunnen geven tot de lange-afstand antiferromagnetische ordening
onder 15 K. Ik stel voor dat in het ab-vlak ferromagnetische en tussen de vlakken
antiferromagnetische superuitwisselingsinteracties verantwoordelijk zijn voor het
magnetisch gedrag.
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Ik laat zien dat rubidium-superoxide plaats biedt aan maximaal ∼17% zuurstof
vacatures. Het verwarmen van tetragonaal RbO2 in vacuüm verwijdert geleidelijk
zuurstof en zorgt voor een kubische samenstelling RbO2−δ (ruimtegroep: Fm3̄m).
Voordat de transformatie naar een kubische fase RbO2−δ is voltooid, bestaan
de fases naast elkaar (tetragonaal + kubisch). Het zuurstofgehalte kan bepaald
worden door thermogravimetrische analyse en door de roosterparameters bepaald
met röntgendiffractie. Verdere verwijdering van zuurstof resulteert in de eerder
gerapporteerde fase Rb4O6. Een algemeen overzicht van het fasediagram van
RbOx (1.5 ≤ x ≤ 2) wordt gegeven aan het eind van het hoofdstuk.

In hoofdstuk 4 wordt een kubische zuurstof-deficiënte vorm van rubidium -
superoxide (ruimtegroep Fm3̄m) met samenstelling RbO1.66 in detail besproken.
De orientationeel wanordelijke di-zuurstof anionen in de kubische structuur worden
beneden 230 K geordend in het bc-vlak. Het gevolg is een orthorhombische kristal-
structuur (ruimtegroep Fmmm). Deze overgang heft de orbitaal ontaarding op
van de kubische fase en is analoog aan een Jahn-Teller vervorming in overgangs-
metaaloxiden. Onder 50 K is het magnetische gedrag typerend voor een ferromag-
netisch cluster-glass, zoals bevestigd door tijdsafhankelijke magnetisatie metingen.
We stellen voor hoe orbitale ordening ferromagnetische interacties kan induceren.
Hoofdstuk 3 en 4 bevatten beide discussies over het kristallografische gedrag van
rubidium-oxide, met name hoe het temperatuur afhankelijke fase gedrag afhangt
van de afkoelsnelheid. De afhankelijkheid van de afkoelsnelheid is minder uit-
gesproken in volledig stoichiometrisch tetragonaal RbO2, maar heeft een sterke
invloed op het fase-gedrag in RbO2−δ. Het blijkt dat bij de langzame afkoel-
ing, de diffusie van zuurstof vacatures kan leiden tot de vorming van chemisch
inhomogene nano-domeinen. Snelle afkoeling resulteert in een homogenere kristal-
lografische toestand zoals blijkt uit scherpere röntgendiffractiepieken.

Naar beste weten wordt in hoofdstuk 5 het eerste voorbeeld van laag - dimen-
sionaal magnetisme in een anorganisch p-elektron systeem besproken. Ondanks de
structurele gelijkenis met RbO2 en KO2, vertoont cesium-superoxide (CsO2) het
gedrag van een S = 1/2 antiferromagnetische spin-keten. De spin-keten wordt ge-
vormd door orbitale ordening die super-uitwisselingsinteracties door Cs-kationen
langs slechts een kristallografische richting mogelijk maakt. De interpretatie van
deze experimentele waarnemingen wordt bevestigd door dichtheidsfunctionaal the-
orie (DFT) berekeningen, die worden gebruikt om de structuur en orbitaal config-
uratie te berekenen van de grondtoestand.

Men mag verwachten dat externe druk op rubidium-oxiden de structuur zal
comprimeren en de magnetische interacties zal vergroten. Chemische druk (het
gebruik van kleinere kationen) en de invoering van epitaxiale spanning bij dunne
film depositie zijn twee methoden om dit idee te testen. Bovendien is dunne
film depositie veelbelovend om de zuurstof stoichiometrie te variren. In hoofdstuk
6 beschrijven we de dunne film depositie van rubidium-oxide op een MgO sub-
straat. Analoog aan de bulk synthese, worden verschillende zuurstof moleculen
(O2−, O2−

2 , O−
2 ) gedeponeerd, het geen suggereert dat verschillende rubidium-

oxidefasen worden gevormd. Met de toenemende depositietemperatuur neemt de
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verhouding van superoxide tot peroxide geleidelijk toe. Dit geeft aan dat het
zuurstofgehalte nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Pogingen om de KOx en
CsOx fasediagramen te verkennen met de bulk synthese methoden worden ook
beschreven in hoofdstuk 6.

De magnetische alkalimetaal-oxiden tonen veel overeenkomst met overgangs–
metaal- en zeldzame aardmetaal-oxiden. We vinden namelijk fysische eigenschap-
pen die vergelijkbaar zijn met sterk-gecorreleerde elektron systemen met koppeling
tussen structurele, orbitale, en spin vrijheidsgraden. In het bijzonder stellen wij
voor dat de mechanismen van magnetische interacties in alkalimetaal-oxiden, met
name in RbO1.66, RbO2, en CsO2, worden bepaald door orbitaal ordening. Ni-
ettemin is meer experimenteel en theoretisch onderzoek noodzakelijk om een beter
inzicht te verkrijgen. We verwachten dat een betere controle van de zuurstof stoi-
chiometrie in alkali-oxiden nieuwe fasen laat zien met uiteenlopende magnetische
eigenschappen.
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