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Streszczenie
WaĪnym aspektem technologicznym w produkcji generatorów prądotwórczych jest dobór odpowiednich materiaáów konstrukcyjnych,
bowiem od nich zaleĪy wysoka sprawnoĞü energetyczna i niezawodnoĞü dziaáania tych urządzeĔ. Interkonektor stanowi podstawowy element skáadowy ogniwa paliwowego, poniewaĪ doprowadza on poprzez system kanaáów gazowe paliwo i utleniacz oraz odprowadza prąd
elektryczny. W przypadku Ğredniotemperaturowych staáotlenkowych ogniw paliwowych IT-SOFC do wytwarzania interkonektorów stosowane są wysokochromowe stale ferrytyczne, które w trakcie pracy ogniwa ulegają procesowi korozji, wyksztaácając ochronną zgorzelinĊ
Cr2O3. Zgorzelina ta posiada doĞü znaczy opór elektryczny, a ponadto utlenia siĊ do lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu, które
powodują „zatruwanie” pozostaáych elementów ogniwa, obniĪając tym samym jego sprawnoĞü. W celu przeciwdziaáania tym niekorzystnym zjawiskom podjĊto próbĊ zastosowania powáoki o skáadzie Y0,1Mn1,45Co1,45O4 jako ceramicznej warstwy ochronno-przewodzącej,
nanoszonej metodą sitodruku bezpoĞrednio na powierzchniĊ stali ferrytycznej. W pracy przestawiono wyniki badaĔ wáasnoĞci ¿zykochemicznych róĪnych stali ferrytycznych, czystych oraz z naniesioną powáoką spinelu manganowo-kobaltowego domieszkowanego itrem.
Sáowa kluczowe: IT-SOFC, interkonektor metaliczny, stal ferrytyczna, powáoka ochronna, ukáad Y-Mn-Co-O

MICROSTRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIESOF A SPINEL COATING ON SELECTED FERRITIC
STAINLESS STEELS
An important technological aspect in production of generators is selection of appropriate structural materials which is a prerequisite for
obtaining a high level of energy ef¿ciency and reliability of these devices. The essential component of a fuel cell is an interconnect which
supplies gaseous fuel and the oxidant through a system of channels, and also provides a medium for the generated electric current to
travel through. In the case of intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC), ferritic stainless steel forms a core of the interconnect; the steel undergoes corrosion during the cell’s operation, forming a protective coating mainly composed of the Cr2O3 scale. However,
the scale is characterized by a relatively high electrical resistance, and its formation furthermore entails the evolution of chromium oxides
and oxyhydroxides that poison the remaining elements of the cell, reducing its overall ef¿ciency. In order to prevent these processes from
taking place, an attempt was made to apply a manganese cobalt-doped yttrium spinel as a protective-conducting ceramic layer on ferritic
steel. The paper presents physicochemical properties of different species of pure ferritic steels and steels with the coating composed of
the Y0.1Mn1.45Co1.45O4 spinel.
Keywords: IT-SOFC Metallic interconnect, Ferritic stainless steel, Protective coating, Y-Mn-Co-O system

1. Wprowadzenie
SprawnoĞü energetyczna ogniw paliwowych zaleĪy
w znacznym stopniu od materiaáów uĪytych do ich wykonania. W staáotlenkowym ogniwie paliwowym SOFC (ang. solid
oxide fuel cell) o ukáadzie planarnym, stanowiącym stos pojedynczych celi záoĪonych z anody elektrolitu i katody, elementami áączącymi są tzw. interkonektory. Interkonektory peánią
w ogniwie paliwowym kilka funkcji: nadają sztywnoĞü caáej
konstrukcji, odprowadzają prąd elektryczny do zewnĊtrznych odbiorników, a takĪe dostarczają do anody i katody gazowe paliwo i utleniacz. Materiaá na interkonektory do ogniw

typu SOFC musi posiadaü dostatecznie wysoką odpornoĞü
na korozjĊ w temperaturze ich pracy wynoszącej 1073 K,
a takĪe odpowiednio wysokie przewodnictwo elektronowe,
by nie zwiĊkszaü zbytnio oporu wewnĊtrznego ogniwa. Aktualnie do produkcji interkonektorów do staáotlenkowych ogniw
paliwowych uĪywa siĊ wysokochromowych stali ferrytycznych FSS (ang. ferritic stainless steels). Stale te posiadają
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej zbliĪony do tlenku
cyrkonu, z którego wykonuje siĊ elektrolity (ang. zirconia based electrolyte) w ogniwach SOFC, a takĪe do tlenku ceru
(ang. ceria based electrolyte), potencjalnego kandydata na
elektrolit do Ğredniotemperaturowych staáotlenkowych ogniw
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paliwowych IT-SOFC (ang. intermediate-temperature solid
oxide fuel cell), które pracują w temperaturze miĊdzy 8731073 K. Kolejną zaletą FSS są relatywnie niskie koszty ich
produkcji. Niestety, podczas eksploatacji wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego zachodzi korozja stalowego
interkonektora, którego powierzchnia pokrywa siĊ warstwą
tlenkową (zgorzelina), záoĪoną gáównie z tlenku chromu(III).
Tlenek ten, o wzglĊdnie duĪym wáaĞciwym oporze elektrycznym, powoduje stopniowy wzrost powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR (ang. area speci¿c resistance) interkonektora. Ponadto, Cr2O3 reagując z tlenem i parą wodną
tworzy lotne związki chromu, które zanieczyszczają przestrzenie robocze ogniwa. Zjawisko to potocznie nazywanie
jest „parowaniem chromu”. Na tej drodze dochodzi miĊdzy
innymi do tzw. „zatrucia” katody. Związki o strukturze perowskitu, z których jest zbudowana katoda, reagują z tlenkami
i tlenowodorotlenkami chromu, tworząc spinele, które posiadają znacznie gorsze wáasnoĞci katalityczne. W nastĊpstwie
tych zjawisk obniĪeniu ulega sprawnoĞü energetyczna ogniwa paliwowego.
Jednym ze sposobów umoĪliwiających spowolnienie
wzrostu powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR interkonektora i zarazem ochronĊ elementów ogniwa przed
negatywnymi skutkami „parowania chromu”, jest nakáadanie
na powierzchnie stali ochronno-przewodzącej powáoki. SpoĞród licznych związków chemicznych, które moĪna próbowaü zastosowaü w tym celu, na szczególną uwagĊ zasáugują
tlenki o strukturze spinelu z ukáadu Mn-Co-O [1-4].
Jak wynika z prac [1, 5-7], w spinelach odwróconych
o skáadach Mn1+xCo2-xO4 (0  x  0,5) obserwuje siĊ w temperaturze pokojowej równoczesne wystĊpowanie dwóch faz
krystalogra¿cznych: regularnej (MnCo2O4) i tetragonalnej
(Mn2CoO4). Ponadto badania ¿zykochemiczne wykazaáy, Īe
w zakresie temperatury 298-1073 K przewodnictwo elektryczne spinelu o strukturze regularnej jest zdecydowanie
wyĪsze niĪ spinelu o odmianie tetragonalnej. PowyĪej 873 K
nastĊpuje przemiana postaci tetragonalnej w regularną.
W wyniku tej transformacji fazowej w obrĊbie spinelowej
powáoki mogą pojawiü siĊ naprĊĪenia termiczne powodujące jej pĊkanie, co w konsekwencji prowadziü moĪe do
utraty przez nią dobrych wáaĞciwoĞci transportowych. Jak
wykazaáy badania autorów pracy [8], zaimplementowanie
itru do spinelu Mn1,5Co1,5O4 prowadzi do uzyskania spinelu manganowo-kobaltowego Y0,1Mn1,45Co1,45O4, mającego
w temperaturze pokojowej wyáącznie strukturĊ regularną.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ wybranych wáasnoĞci ¿zykochemicznych stali ferrytycznych
z powáoką i bez niej, po ich dáugoczasowym utlenianiu
(1000 godz.) w temperaturze 1073 K w powietrzu, czyli

w warunkach, jakie panują w przestrzeni roboczej katody
staáotlenkowego ogniwa paliwowego IT-SOFC. Na podstawie tych badaĔ okreĞlono przydatnoĞü warstwy spinelowej
Y0,1Mn1,45Co1,45O4 jako potencjalnego materiaáu ochronno
-przewodzącego na metaliczne interkonektory do ogniw
paliwowych IT-SOFC.

2. Eksperyment
2.1. Przygotowanie próbek stali
Do badaĔ wytypowanych zostaáo piĊü komercyjnych wysokochromowych stali ferrytycznych, które róĪniáy siĊ pod
wzglĊdem skáadu chemicznego oraz technologii wytwarzania. Są to: DIN 50049 (Valcovny Plechu a.s. Frydek-Mistek,
Czechy [9]), Crofer 22 APU (Thyssen Krupp VDM GmbH,
Niemcy [10]), AL453 (Allegheny Ludlum Corporation, USA
[11]), E-Brite (Allegheny Technologies Incorporated, USA
[12]) i Crofer 22 H (Thyssen Krupp VDM GmbH, Niemcy
[13]). Skáad chemiczny w/w stali zestawiono w Tabeli 1.
Jak wynika z danych zamieszczonych w Tabeli 1, zawartoĞü chromu w wybranych stalach nie jest niĪsza niĪ 22%
mas. Przy tak wysokim stĊĪeniu Cr na stalach tych tworzyü
siĊ bĊdzie zgorzelina záoĪona gáównie z Cr2O3, a procesy
transportowe zachodzące w tym tlenku decydowaü bĊdą
o szybkoĞci utleniania materiaáu w wysokiej temperaturze.
Stale DIN 50049 i E-Brite nie posiadają dodatku aktywnego
pierwiastka, który wprowadzany jest w celu zmniejszenia
szybkoĞci utleniania oraz polepszenia przyczepnoĞci warstwy Cr2O3 do fazy metalicznej. Druga z tych stali nie zawiera
takĪe w swym skáadzie tytanu i glinu, a stĊĪenie manganu
wystĊpuje w niej na bardzo niskim poziomie (0,05% mas.)
w porównaniu z pozostaáymi materiaáami. Lantan, peániący
rolĊ dodatku aktywnego pierwiastka, wystĊpuje w stalach
Crofer 22 APU i Crofer 22 H, natomiast stal AL453 oprócz
lantanu zawieraáa takĪe dodatek ceru. NajwyĪsze stĊĪenie
manganu zawiera stal Crofer 22 H. ZawartoĞü tego dodatku
ma wpáyw na gruboĞü warstwy spinelu manganowo-chromowego, tworzącego siĊ na powierzchni tlenku chromu.
Próbki w/w stali, o wymiarach 10 mm × 10 mm × 0,5 mm,
szlifowane byáy na papierach Ğciernych SiC o gradacji od 100
do 1500 oraz wypolerowane do lustrzanego poáysku w wodnej zawiesinie Al2O3 o gradacji 1 m. NastĊpnie powierzchnie
próbek przemyte zostaáy wodą z detergentem i odtáuszczane
w acetonie przy uĪyciu páuczki ultradĨwiĊkowej. Powierzchnie próbek stali przeznaczonych do nakáadania ochronno
-przewodzącej powáoki wyszlifowane zostaáy na papierze
Ğciernym SiC o gradacji 600, a nastĊpnie oczyszczone
w sposób podany wyĪej.

Tabela 1. Skáad chemiczny Īaroodpornych stali ferrytycznych.
Table 1. Chemical composition of ferritic stainless steels.

Gatunek stali

236

Skáad chemiczny [% mas.]
Cr

Mn

Si

Ni

Al

C

P

Ti

Ce

La

Nb

W

Mo

DIN 50049

24,55

0,28

0,74

0,99

---

0,04

0,03

0,01

---

---

---

---

---

Crofer 22 APU

22,0

0,46

0,03

0,02

0,02

0,005

0,016

0,06

---

0,07

---

---

---

AL453

22,0

0,3

0,08

---

0,6

0,03

0,02

0,02

0,1

0,06

---

---

---

E-Brite

26,0

0,05

0,2

0,15

---

0,002

0,01

---

---

---

---

---

1,0

Crofer 22 H

24,0

0,8

0,6

0,5

0,1

0,03

0,05

0,2

---

0,2

1,0

3,0

---
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2.2. Preparatyka proszku Y0,1Mn1,45Co1,45O4
SyntezĊ proszku o skáadzie Y0,1Mn1,45Co1,45O4 przeprowadzono metodą termicznego rozkáadu prekursorów otrzymywanych w reakcji kompleksowania kationów przy pomocy
kwasu EDTA w ich roztworze wodnym zwanej w terminologii
angielskiej EDTA gel processes [14].
WyjĞciowe roztwory azotanów manganu, kobaltu i itru,
o znanych stĊĪeniach, zmieszano w stosunku molowym
zgodnie z zaáoĪonym skáadem stechiometrycznym spinelu.
Do sporządzonej mieszaniny soli azotanów wprowadzano
0,1 M roztwór kwasu EDTA w takiej iloĞci, aby na kaĪdy mol
kationu metalu przypadaá 1 mol hydroksykwasu. W trakcie
tej operacji roztwór byá intensywnie mieszany. Aby zapobiec
wytrącaniu siĊ soli, do w/w mieszaniny wkraplano amoniak
w iloĞci wymaganej do utrzymania pH roztworu na poziomie
8. Przygotowany w powyĪszy sposób roztwór ogrzewano,
uzyskując szklisty bezpostaciowy Īel, który nastĊpnie poddano termicznemu rozkáadowi w powietrzu w 873 K przez
30 min. W wyniku rozkáadu termicznego otrzymano proszek,
który nastĊpnie kalcynowano w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu. WypraĪony proszek mielono w máynku przez 30 min.
w Ğrodowisku propanolu, a nastĊpnie suszono w temperaturze pokojowej.

Rys. 1. Krzywe EGA-MS, DTA i TG otrzymane dla pasty stosowanej
do sitodruku.
Fig. 1. EGA-MS, DTA and TG curves obtained for the paste used
for screen-printing.

2.3. Nakáadanie powáoki i obróbka termiczna

2.4. Metodyka badawcza

PastĊ stosowaną w technologii grubowarstwowej przygotowywano przez zmieszanie drobnoziarnistego proszku
Y0,1Mn1,45Co1,45O4 z noĞnikiem organicznym w stosunku
wagowym 5:1. NoĞnik organiczny stanowiá 5% roztwór
etylocelulozy w terpineolu. Przygotowaną pastĊ poddano
homogenizacji, a jej lepkoĞü regulowano poprzez dodatek
odpowiedniej iloĞci terpineolu.
Uzyskaną w powyĪszy sposób pastĊ nanoszono
obustronnie metodą sitodruku na uprzednio przygotowane
powierzchnie stali ferrytycznej, stosując sito 42 mesh. Powáoki o gruboĞci okoáo 30 m uzyskano poprzez dwukrotne nanoszenie. Naniesione pasty, po wysuszeniu w temperaturze
353 K przez 2 godz., poddano wypaleniu. Warunki obróbki
termicznej, mającej na celu usuniĊcie noĞnika organicznego
z powáoki Y0,1Mn1,45Co1,45O4, ustalono na podstawie analizy
termicznej przeprowadzonej w powietrzu w zakresie temperatury 298-973 K przy uĪyciu metod DTA, TG i EGA-MS,
których wyniki przedstawione zostaáy na Rys. 1.
Obróbka termiczna zostaáa przeprowadzona w atmosferze powietrza i skáadaáa siĊ z trzech etapów. Pierwszy etap
przebiegaá do temperatury 1073 K (szybkoĞü ogrzewania
1,5 K·min-1) i obejmowaá odparowanie rozcieĔczalnika i wypalanie Īywicy. W trakcie tego etapu, w zakresie temperatury
423-723 K, zaobserwowano skorelowany z silnym efektem
egzotermicznym spadek masy próbki, związany z wydzielaniem siĊ gazowych produktów H2O i CO2 (Rys. 1). W etapie
drugim, trwającym 15 minut, zachodziá wáaĞciwy proces spiekania w temperaturze 1073 K. W trzecim, koĔcowym etapie
obróbki termicznej, próbka zostaáa scháodzona do temperatury otoczenia z szybkoĞcią 5 K·min-1.
Wszystkie badane stale bez powáoki i z powáoką
Y0,1Mn1,45Co1,45O4 poddane zostaáy utlenianiu przez 1000
godzin w powietrzu laboratoryjnym w temperaturze 1073 K.

Pomiary DTA i TG wykonane zostaáy za pomocą aparatury STA typu SDT 2960 TA Instruments. W trakcie tych
pomiarów przeprowadzana zostaáa analiza skáadu chemicznego gazów uwalnianych z badanej próbki przy uĪyciu kwadrupolowego spektrometru masowego – QMS f-my Balzers
Instruments typu ThermoStar, wspóápracującego z aparaturą
STA. PróbkĊ ogrzewano w powietrzu w tyglu platynowym
z prĊdkoĞcią 5 K·min-1.
Przyrost masy próbek, po zakoĔczonym procesie utleniania, wyznaczono za pomocą wagi analitycznej RADWAG XA,
z dokáadnoĞcią 1·10-5 g.
Badania skáadu fazowego przeprowadzono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) przy pomocy
dyfraktometru X’Pert Pro PW 3710 ¿rmy Panalytical, wykorzystując promieniowanie monochromatyczne CuKĮ. Pomiary te wykonywano, za pomocą detektora paskowego X’Celerator, w zakresie kątów 2Ĭ od 10° do 100° z krokiem 0,008°
i czasem 80 s dla pojedynczego kroku. Do identy¿kacji fazowej wykorzystano program komputerowy HighScore Plus,
wspóápracujący z oprogramowaniem dyfraktometru X`Pert
oraz bazą danych PCPDFWIN v.2.3, wykorzystującą karty
identy¿kacyjne ICSD (Inorganic Crystal Structure Database).
Badania mikrostruktury i skáadu chemicznego otrzymanych produktów utleniania stali czystej i mody¿kowanej przeprowadzone zostaáy za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM), model FEI Nova NanoSEM 200, wyposaĪonego w analizator promieniowania rentgenowskiego
z dyspersją energii (EDS) ¿rmy EDAX.
RezystancjĊ elektryczną utlenionych stali oraz ukáadów
stal/powáoka mierzono czteropunktową metodą dwusondową w zakresie temperatury 673-1073 K w atmosferze powietrza, stosując ukáad z zewnĊtrznym Ĩródáem prądowym. Pomiar spadku napiĊcia na próbce mierzono miliwoltomierzem
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cyfrowym HP typu 34401 A z báĊdem nie przekraczającym
0,3%. Próbka, z naniesioną obustronnie elektrodą srebrną
o Ğrednicy 5 mm, umieszczona zostaáa pomiĊdzy páaskimi
elektrodami platynowymi i nastĊpnie ogrzewana w piecu
elektrycznym do zadanej temperatury. Po okoáo 30 min. wykonywany byá pomiar, a uzyskane wartoĞci oporu elektrycznego pozwoliáy na okreĞlanie powierzchniowej rezystancji
elektrycznej ASR przy pomocy wzoru [15]:

ASR

R P

(1)

2

gdzie: R – opór elektryczny [W] i P – pole powierzchni elektrody Ag [cm2].

Rys. 2. GruboĞü zgorzeliny utworzonej na róĪnych stalach ferrytycznych w wyniku utleniania w powietrzu w 1073 K przez 1000 godzin.
Fig. 2. Thickness of scales formed on different ferritic stainless steels
after 1000 hrs of oxidation in air at 1073 K.

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
3.1. Porównanie szybkoĞci utleniania stali
ferrytycznych
GruboĞci zgorzelin, powstaáych na badanych stalach
ferrytycznych po ich izotermicznym utlenianiu (1073 K, powietrze, 1000 godz.), obliczono w oparciu o zmianĊ masy
próbek, wynikającą z wiązania utleniacza podczas procesu
korozji. PoniewaĪ na powierzchni badanych stali tworzyáa
siĊ zgorzelina zbudowana gáównie z tlenku chromu (podrozdziaá 3.2), jej przybliĪoną gruboĞü moĪna byáo oszacowaü
z zaleĪnoĞci:

'm

xz  A  UCr O
2

3 2 MO2
3

MCr O
2

(2)

3.2. Mikrostruktura, skáad chemiczny i fazowy
zgorzelin – stale bez powáoki
Badania mikroskopowe, mające na celu poznanie budowy
i mikrostruktury zgorzelin powstaáych na wybranych stalach
ferrytycznych, wykonane zostaáy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, wyposaĪonego w analizator
promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (SEM/
EDS) i obejmowaáy oszacowanie gruboĞci warstwy tlenkowej
oraz okreĞlenie wielkoĞci ziaren i ich skáadu chemicznego.
Na Rys. 3 przedstawiono morfologie powierzchni zgorzelin tlenkowych oraz ich poprzeczne przekroje dla badanych
stali ferrytycznych w kolejnoĞci: DIN50049, Crofer 22 APU,
AL453, E-Brite i Crofer 22 H.
Badania rentgenogra¿czne (XRD), umoĪliwiające identy¿kacjĊ faz w produkcie korozji, wykonane zostaáy na
powierzchni utlenionych próbek. Otrzymane wyniki fazowej analizy rentgenogra¿cznej podane zostaáy w Tabeli 2
(dominujący udziaá danej fazy w próbce oznaczono podkreĞleniem). W zestawieniu pominiĊto fazy metaliczne pochodzące z podáoĪa. Z danych tych wynika, Īe gáównymi
fazami wchodzącymi w skáad zgorzelin narastających na badanych stalach ferrytycznych są Cr2O3 oraz spinel MnCr2O4,
a w przypadku stali DIN50049 spinel Mn1,5Cr1,5O4.
Obserwacje mikroskopowe w poáączeniu z analizą widm
EDS i dyfraktogramów rentgenowskich wykazaáy, Īe na powierzchni badanych stali tworzyáa siĊ zgorzelina dwuwarstwowa. Grubsza warstwa wewnĊtrzna záoĪona byáa z Cr2O3,
natomiast cieĔsza warstwa zewnĊtrzna ze spinelu manganowo-chromowego. GruboĞü warstwy spinelu zaleĪaáa od
początkowego stĊĪenia manganu w stali. Mangan tworzy
w wysokiej temperaturze tlenek MnO, którego entalpia swobodna tworzenia jest niĪsza niĪ Cr2O3. Zatem nie istnieje
ograniczenie natury termodynamicznej dla wewnĊtrznego utleniania manganu w fazie metalicznej, podobnie jak
Tabela 2. Zestawienie faz wykrytych rentgenogra¿cznie w utlenionych próbkach stali (1073 K, 1000 godz., powietrze).
Table 2. X-ray detected sets of phases in the steel samples obtained
after 1000 hrs of oxidation in air at 1073 K.

3

gdzie: xz – gruboĞü zgorzeliny Cr2O3 [cm], 'm – przyrost
masy utlenianej próbki [g], A – powierzchnia próbki [cm2],
ȡCr2O3 – gĊstoĞü tlenku chromu [g·cm-3], MCr2O3 – masa
cząsteczkowa Cr2O3 [g·mol-1], MO2 – masa cząsteczkowa
tlenu [g·mol-1].
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Do obliczeĔ przyjĊta zostaáa gĊstoĞü tlenku chromu wynosząca 5,225 g·cm-3 [16]. Wyniki tych obliczeĔ przedstawiono na Rys. 2. W obliczeniach nie uwzglĊdniono poprawki
związanej z tworzeniem siĊ lotnych związków chromu, gdyĪ
báąd z tym związany po 1000 godz. utleniania nie przekraczaáby 3%. Z diagramu tego wynika, Īe najcieĔsza zgorzelina (1,4 m) utworzyáa siĊ na stali E-Brite, natomiast
najgrubsza (7,3 m) na stali AL453. PoĞrednie gruboĞci
zgorzelin stwierdzono dla stali Crofer 22 APU oraz Crofer H,
odpowiednio 4,2 m i 3,8 m. Relatywnie cienka zgorzelina
powstaáa takĪe na stali DIN 50049, której gruboĞü wynosiáa
2,2 m.
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Gatunek stali

Zidenty¿kowane fazy

DIN 50049

Cr2O3, Mn1,5Cr1,5O4, Mn3O4

Crofer 22 APU

Cr2O3, MnCr2O4, TiO2

AL453

Cr2O3, MnCr2O4, TiO

E-Brite

Cr2O3, MnCr2O4

Crofer 22 H

MnCr2O4, (Cr,Fe)2O3

MIKROSTRUKTURA ORAZ WàAĝCIWOĝCI ELEKTRYCZNE WARSTWY O STRUKTURZE SPINELU NA WYBRANYCH...

ma to miejsce w przypadku krzemu i glinu, które obecne
są w niektórych z badanych stali. Okazuje siĊ jednak, Īe
w obrĊbie strefy wewnĊtrznego utleniania w stali Crofer 22
APU, która zawiera dodatek Mn, Si i Al, obecne są jedynie
wydzielenia SiO2 i Al2O3, natomiast brak jest w niej wydzieleĔ MnO (Rys. 3d). WydzieleĔ tlenku manganu w stre¿e
wewnĊtrznego utlenienia nie stwierdzono takĪe w przypadku Īadnej z badanych stali. Táumaczyü to moĪna tym, Īe
w temperaturze 1073 K rozpuszczalnoĞü manganu w tlen-

ku chromu jest relatywnie wysoka w porównaniu z glinem
i krzemem, a jednoczeĞnie jego dyfuzja jest dostatecznie
szybka. W efekcie tego, atomy Mn nie zwiąĪą siĊ z tlenem
wewnątrz fazy metalicznej, jak ma to miejsce w przypadku
Al i Si, lecz rozpuszczą siĊ w Cr2O3 i dyfundują do zewnĊtrznej powierzchni zgorzeliny. Tam ulegają utlenieniu, a z czasem, w wyniku reakcji w stanie staáym z tlenkiem chromu,
przeksztaácają siĊ w stabilny spinel manganowo-chromowy.
Ponadto, w tych materiaáach, które posiadają w swym skáa-

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

j)

Rys. 3. Obserwacje SEM morfologii powierzchni oraz przekrojów poprzecznych zgorzelin utworzonych po utlenianiu, w 1073 K przez
1000 godz. w powietrzu, stali: a) i b) DIN50049, c) i d) Crofer 22 APU, e) i f) AL453 g) i h) E-Brite, i) i j) Crofer 22 H.
Fig. 3. SEM microphotographs of surfaces and cross sections of scales formed on the following steels after1000 hrs of oxidation in air at
1073 K: a) and b) DIN50049, c) and d) Crofer 22 APU, e) and f) AL453 g) and h) E-Brite, i) and j) Crofer 22 H.

dzie aktywne pierwiastki, zachodzi proces ich wewnĊtrznego
utleniania, co stanowi dodatkowy czynnik obniĪający stĊĪenie tlenu w warstwie wierzchniej stali.
Obserwacje mikroskopowe powierzchni zgorzeliny powstaáej na stali DIN50049 wykazaáy, Īe granice ziaren w fazie metalicznej znalazáy swoje odwzorowanie w strukturze
warstwy tlenkowej (Rys. 3a). Na powierzchni zewnĊtrznej
warstwy spinelowej uformowaáy siĊ linie záoĪone z krystalitów spinelu manganowo-chromowego, których ksztaát odpowiadaá tym granicom. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe granice
ziarnowe w stali są drogami szybkiej dyfuzji dla manganu
i z tego powodu bezpoĞrednio nad nimi utworzyáo siĊ wiĊcej spinelu [17]. Ponadto gruboĞü warstwy tlenkowej na
powierzchni poszczególnych ziaren nieznacznie róĪniáa siĊ,
co moĪe oznaczaü, Īe orientacja ziaren w stali ma pewien
wpáyw na szybkoĞü korozji. PrzyczepnoĞü zgorzeliny dwuwarstwowej o caákowitej gruboĞci 2,4 m do rdzenia stali
DIN50049 byáa sáaba (Rys. 3b).
Na Rys. 3c przedstawiona zostaáa morfologia powierzchni zgorzeliny powstaáej na stali Crofer 22 APU. Podobnie
jak miaáo to miejsce dla stali DIN50049, na powierzchni
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warstwy spinelowej odwzorowane zostaáy granice ziaren
fazy metalicznej. Pojawiáy siĊ teĪ na niej „wysepki” silnie
wzbogacone w tytan, co potwierdziáa analiza EDS przeprowadzona w tych miejscach. Przypuszcza siĊ, Īe ziarna
rutylu na powierzchni zgorzeliny (Tabela 2) utworzyáy siĊ
w tych miejscach, gdzie w fazie metalicznej obecne byáy wydzielenia faz miĊdzymetalicznych zawierających tytan. Analiza EDS wykazaáa, Īe pod warstwą Cr2O3 powstaáa strefa
wewnĊtrznego utleniania, záoĪona z wydzieleĔ Al2O3 i SiO2
(Rys. 3d) Caákowita gruboĞü zgorzeliny na stali Crofer 22
APU wynosiáa okoáo 4 m.
Na Rys. 3e przedstawiona zostaáa morfologia powierzchni
zgorzeliny na stali AL453. W tym przypadku nie stwierdzono
odwzorowania ziaren fazy metalicznej na powierzchni warstwy tlenkowej. Zaobserwowane zostaáy natomiast liczne
páytkowe ziarna Cr2O3, które „przebijaáy siĊ” ponad warstwĊ
spinelu MnCr2O4. Wymiar podáuĪny i poprzeczy tych páytek
zawieraá siĊ w przedziale od 2 m do 10 m, natomiast ich
gruboĞü siĊgaáa 1 m. Z obserwacji mikroskopowych SEM
wykonanych na przekroju poprzecznym utlenionej próbki
stali AL453 (Rys. 3f) wynika, Īe pod dwuwarstwową zgorze-
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liną ochronną uformowaáa siĊ rozlegáa strefa wewnĊtrznego
utleniania, záoĪona gáównie z wydzieleĔ Al2O3. Stal ta posiadaáa najwyĪsze stĊĪenie dodatku glinu spoĞród badanych
materiaáów (ok. 0,6% mas.).
Na Rys. 3g przedstawiona zostaáa morfologia powierzchni zgorzeliny powstaáej na stali E-Brite. W tym przypadku
powierzchnia produktu utleniania skáadaáa siĊ gáównie
z drobnych ziaren Cr2O3, pomiĊdzy którymi sporadycznie
wystĊpowaáy duĪe krystality spinelu MnCr2O4. Brak wyraĨnie wyksztaáconej zewnĊtrznej warstwy spinelowej wynikaá
z bardzo maáego stĊĪenia manganu w tej stali (0,05% mas.).
Z przedstawionego na Rys. 3h przekroju poprzecznego wynika, Īe zgorzelina ta jest jednowarstwowa i dobrze przylega
do podáoĪa metalicznego. GruboĞü tej zgorzeliny wynosiáa
okoáo 1 m.
Morfologia powierzchni zgorzeliny powstaáej na ostatniej
z badanych stali o nazwie Crofer 22 H przedstawiona zostaáa na Rys. 3i. DuĪa zawartoĞü tytanu w tej stali (0,2%
mas.) jest przyczyną pojawienia siĊ na powierzchni warstwy
spinelowej licznych „wysepek” bogatych w TiO2 (Tabela 2)
o rozmiarach do 25 m. Na Rys. 3j przedstawiony zostaá
przekrój poprzeczny tej zgorzeliny, na którym widoczna jest
jej dwuwarstwowa budowa. Zgorzelina ta miaáa gruboĞü
okoáo 4 m i charakteryzowaáa siĊ bardzo dobrą przyczepnoĞcią do podáoĪa metalicznego. Obecne w metalicznej

matrycy drobne wydzielenia fazy Lavesa (Fe,Cr)2(Nb,W),
mające na celu poprawĊ wáasnoĞci Īarowytrzymaáych tej
stali, nie miaáy negatywnego wpáywu na jej ĪaroodpornoĞü
[18]. W stre¿e wewnĊtrznego utleniania zidenty¿kowano
liczne wydzielenia SiO2, co jest związane z bardzo duĪym
stĊĪeniem krzemu w tej stali (0,6% mas.).
W podsumowaniu naleĪy stwierdziü, Īe dodatek manganu, obecny w badanych stalach w iloĞci od 0,3% do
0,8% mas. (Tabela 1) powodowaá powstawanie zewnĊtrznej warstwy spinelu manganowo-chromowego, której gruboĞü zaleĪaáa od początkowego stĊĪenia tego pierwiastka
w stali. Wyjątek stanowiáa stal E-Brite, na powierzchni której nie stwierdzono ciągáej warstwy spinelu, co związane
byáo z bardzo niskim stĊĪeniem dodatku manganu (0,05%
mas.). Jak juĪ wspominano, odpowiednio gruba warstwa
spinelu skutecznie zapobiega powstawaniu lotnych związków chromu, które, gdy tworzą siĊ w zbyt duĪych iloĞciach,
powodują „zatruwanie katody” [19]. Efekt pierwiastków aktywnych, polegający na poprawie przyczepnoĞci zgorzeliny
Cr2O3 do fazy metalicznej oraz na zmniejszeniu szybkoĞci
jej narastania, widoczny byá zwáaszcza na stalach Crofer
22 APU i Crofer 22 H. Na podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe
gruboĞci zgorzelin obliczone na podstawie przyrostów masy
z zaleĪnoĞci (2), pozostają w bardzo dobrej zgodnoĞci ze

a)

b)

c)
Rys. 4. Powáoka Y0,1Mn1,45Co1,45O4 na stali Crofer 22 H po utlenianiu w 1073 K przez 1000 godz. w powietrzu: a) obraz SEM morfologii
powierzchni, b) obraz SEM przekroju poprzecznego – zgáad metalogra¿czny, c) punktowa analiza EDS w miejscach oznaczonych cyframi
1 i 2 na zdjĊciu b).
Fig. 4. Y0.1Mn1.45Co1.45O4 coating on the Crofer 22 H steel after 1000 hrs of oxidation in air at 1073 K: a) SEM microphotograph of the
surface, b) SEM microphotograph of the polished cross-section, and c) EDS point analyses of areas designated as 1 and 2 in image b).
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Ğrednimi gruboĞciami zgorzelin oszacowanymi ze zgáadów
metalogra¿cznych (Rys. 3b, 3d, 3f, 3h i 3j).

3.3. Mikrostruktura, skáad chemiczny i fazowy
zgorzelin – stale z powáoką
Aby zmniejszyü powierzchniową rezystancjĊ elektryczną badanych stali ferrytycznych na ich powierzchniĊ naniesiona zostaáa metodą sitodruku ochronno-przewodząca
powáoka o skáadzie Y0,1Mn1,45Co1,45O4. Tak przygotowane
próbki utleniane byáy w powietrzu w temperaturze 1073 K
przez 1000 godz. Obserwacje mikroskopowe morfologii
powierzchni powáok oraz ich budowy na przekrojach poprzecznych wykazaáy duĪe podobieĔstwo wszystkich ukáadów warstwowych do siebie. We wszystkich przypadkach
stwierdzono bardzo dobrą przyczepnoĞü powáoki do podáoĪa.
Na Rys. 4a i 4b przedstawiono, jako przykáad, morfologiĊ
powierzchni i przekrój poprzeczny powáoki Y0,1Mn1,45Co1,45O4
na stali Crofer 22 H po utlenianiu w podanych wyĪej warunkach.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, Īe powáoka
Y0,1Mn1,45Co1,45O4, o gruboĞci okoáo 50 m dobrze przylega
do fazy metalicznej. Powáoka ta ma porowatą mikrostrukturĊ
i jest zbudowana z nieregularnych aglomeratów o wielkoĞci
5-10 m, które skáadają siĊ z bardzo drobnych ziaren o wielkoĞci od 0,2 m do 0,5 m (Rys. 4a). PomiĊdzy powáoką
a stalą wyksztaáciáa siĊ ciągáa warstwa poĞrednia o gruboĞci
nie przekraczającej 1 m, co bierze siĊ stąd, Īe powáoka nie
stanowi szczelnej bariery dla dyfuzji molekuá tlenu. Punktowa analiza skáadu chemicznego EDS wykonana w obszarze
warstwy poĞredniej wskazywaáa na obecnoĞü w niej spinelu
MnCr2O4 (Rys. 4b – punkt 2). W widmie analizy EDS, wykonanej w centralnym obszarze powáoki (Rys. 4b – punkt 1),
pojawiá siĊ pik pochodzący od linii CrKĮ, pomimo tego, Īe
chrom nie wystĊpowaá w wyjĞciowym skáadzie materiaáu
powáokowego. MoĪna to wytáumaczyü tym, Īe w trakcie
dáugotrwaáego utleniania stali pokrytej powáoką zachodziáo
tworzenie siĊ lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu
w wyniku reakcji skáadników warstwy poĞredniej z tlenem
i parą wodną, która zawsze jest obecna w powietrzu atmosferycznym. Lotne związki chromu dyfundowaáy nastĊpnie do

a)

wnĊtrza porowatej powáoki i, reagując z nią, tworzyáy spinel
manganowo-chromowy MnCr2O4, którego obecnoĞü, obok
fazy MnCo2O4, stwierdzona zostaáa w pomiarach XRD. Tworzenie siĊ spinelu manganowo-chromowego wewnątrz powáoki jest korzystne, gdyĪ spowolniony zostaje w ten sposób
proces degradacji materiaáu katodowego.

3.4. Pomiar rezystancji elektrycznej
Aby odpowiedzieü na pytanie: Czy ukáad stal/powáoka ma
szansĊ znaleĨü zastosowanie w produkcji interkonektorów
do ogniw paliwowych typu IT-SOFC? - naleĪaáo wykazaü, Īe
jego powierzchniowa rezystancja elektryczna bĊdzie niĪsza
od rezystancji stalowego podáoĪa pokrytego samą zgorzeliną. Pomiary rezystancji wykonane zostaáy staáoprądową metodą dwusondową w zakresie temperatury 673í1073 K dla
w/w stali w stanie bez powáoki i z powáoką, po ich uprzednim
utlenieniu w powietrzu przez 1000 godzin w temperaturze
1073 K.
Na Rys. 5a zamieszczone zostaáy temperaturowe zaleĪnoĞci powierzchniowej rezystancji elektrycznej (ASR) dla
próbek bez powáoki, a na Rys. 5b dla próbek z powáoką.
Z kolei w Tabeli 3 zestawiono liczbowe wartoĞci ASR dla
temperatury 1073 K.
Na wartoĞü powierzchniowej rezystancji elektrycznej
ukáadów stal/zgorzelina i stal/powáoka wpáywa jedynie
rezystywnoĞü powáoki i/lub zgorzeliny, bowiem rezystywnoĞü stali w zakresie stosowanych w pomiarach temperatur jest bardzo niska, na przykáad w 1073 K wynosi ona
1,2·10-5 ·cm [15]. Z wykresów tych wynika, Īe rezystancja
elektryczna maleje wraz ze wzrostem temperatury, co potwierdza póáprzewodnikowy charakter badanych ukáadów.
SpoĞród stali nie pokrytych powáoką najniĪszą powierzchniową rezystancjĊ elektryczną w zakresie temperatury
700í1073 K wykazywaáa stal E-Brite, a jej wartoĞü liczbowa
w przypadku temperatury 1073 K wynosiáa 0,0114 ·cm2.
Z kolei najwyĪszą wartoĞü ASR w caáym badanym zakresie temperatury stwierdzono dla stali DIN50049; w 1073 K
powyĪej 0,27 ·cm2 (Rys. 5a, Tabela 3). Tlenek chromu,
który jest gáównym skáadnikiem dwuwarstwowych zgorzelin
tworzących siĊ na wszystkich badanych stalach ferrytycz-

b)

Rys. 5. ZaleĪnoĞü powierzchniowej rezystancji elektrycznej od temperatury w ukáadzie Arrheniusa: a) stal utleniona, b) ukáad stal/
Y0,1Mn1,45Co1,45O4.
Fig. 5. Temperature dependence of area-speci¿c resistance of the following systems as the Arrhenius plot: a) steel/scale and b) steel/
Y0.1Mn1.45Co1.45O4.
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Tabela 3. Liczbowe wartoĞci powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR dla temperatury 1073 K.
Table 3. ASR values of individual layered systems at 1073 K.
Ukáad warstwowy

ASR [·cm2]

DIN50049/zgorzelina

0,2755

Crofer 22 APU/zgorzelina

0,0181

AL453/zgorzelina

0,0855

E-Brite/zgorzelina

0,0114

Crofer 22 H/zgorzelina

0,0475

DIN50049/Y0,1Mn1,45Co1,45O4

0,0513

Crofer 22 APU/
Y0,1Mn1,45Co1,45O4

0,0126

AL453/Y0,1Mn1,45Co1,45O4

0,0121

E-Brite/Y0,1Mn1,45Co1,45O4

0,0076

Crofer 22 H/Y0,1Mn1,45Co1,45O4

0,0042

nych, wykazuje niĪsze przewodnictwo elektryczne od spinelu manganowo-chromowego [20]. O wielkoĞci rezystancji
elektrycznej stali pokrytej zgorzeliną decyduje nie tylko jej
gruboĞü, ale takĪe przyczepnoĞü do podáoĪa metalicznego.
PrzyczepnoĞü zgorzeliny tlenkowej do rdzenia metalicznego w przypadku stali DIN50049 byáa sáabsza (Rys. 3b), co
przedkáadaáo siĊ na wyĪszą rezystancjĊ elektryczną tego
materiaáu w porównaniu z pozostaáymi stalami. Jedną z przyczyn sáabszej przyczepnoĞci zgorzeliny, pomimo jej niewielkiej gruboĞci (Rys. 2), moĪe byü brak dodatku aktywnego
pierwiastka w skáadzie tej stali. W przypadku natomiast stali
E-Brite niski poziom jej rezystancji elektrycznej naleĪy wiązaü zarówno z bardzo maáą gruboĞcią zgorzeliny (Rys. 2),
jak i doskonaáą jej przyczepnoĞcią do rdzenia metalicznego
(Rys. 3h).
WartoĞü powierzchniowej rezystancji elektrycznej interkonektorów przeznaczonych do ogniw paliwowych
typu IT-SOFC w zaáoĪonym okresie ich eksploatacji nie powinna przekroczyü 0,1 ·cm2. Oznacza to, Īe interkonektory
wykonane ze stali DIN50049 juĪ po 1000 godz. pracy w temperaturze 1073 K nie speániają tego kryterium. Pozostaáe
stale po czasie 1000 godzin mają wartoĞü ASR niĪszą od
wartoĞci granicznej. Oczekiwany czas pracy ogniwa paliwowego wynosi jednak 10 000 godzin, a powierzchniowa rezystancja elektryczna interkonektora metalicznego w czasie
pracy ogniwa wzrasta, gdyĪ zwiĊksza siĊ, zgodnie z kinetycznym prawem parabolicznym, gruboĞü produktu korozji
[21, 22]. ObniĪenie powierzchniowej rezystancji badanych
stali poprzez mody¿kacje ich powierzchni jest wiĊc w peáni
poĪądane, zwáaszcza obecnoĞü powáoki ochronno-przewodzącej daje takĪe inne korzyĞci. PodkreĞliü naleĪy, Īe poziom powierzchniowej rezystancji elektrycznej wszystkich
badanych stali z powáoką jest istotnie niĪszy w porównaniu
ze stalami niemody¿kowanymi (Rys. 5b i Tabela 3). NajniĪsza wartoĞü ASR w caáym badanym zakresie temperatury
stwierdzona zostaáa dla ukáadu warstwowego Crofer 22 H/
Y0,1Mn1,45Co1,45O4 i w temperaturze 1073 K wynosiáa ona
0,0042 ·cm2, natomiast najwyĪszą na poziomie 0,0513
·cm2 odnotowano w ukáadzie DIN50049/Y0,1Mn1,45Co1,45O4.
Tym samym dowiedziono, Īe nanosząc warstwĊ spinelu na
powierzchniĊ komercyjnej stali ferrytycznej moĪna wytwo-

rzyü ukáad, który jest w stanie sprostaü wymogom stawianym
materiaáom na interkonektory do Ğredniotemperaturowych
ogniw paliwowych IT-SOFC.

4. Podsumowanie
W pracy dokonano porównania wybranych wáaĞciwoĞci
¿zykochemicznych piĊciu komercyjnych stali ferrytycznych:
DIN50049, Crofer 22 APU, AL453, E-Brite i Crofer 22 H, pod
kątem wykorzystania ich, jako materiaá na interkonektory do
Ğredniotemperaturowych ogniw paliwowych IT-SOFC.
W celu obniĪenia powierzchniowej rezystancji elektrycznej (ASR) tych stali, na ich powierzchniĊ naniesiona zostaáa metodą sitodruku warstwa spinelu o skáadzie
Y0,1Mn1,45Co1,45O4. Do sporządzenia past, wykorzystywanych w metodzie sitodruku, uĪyto proszku o skáadzie
Y0,1Mn1,45Co1,45O4, który wytworzony zostaá metodą EDTA
gel processes. Badania izotermicznego utleniania materiaáu
wyjĞciowego oraz pokrytego warstwą spinelu przeprowadzono w temperaturze 1073 K w atmosferze powietrza przez
1000 godzin.
Stwierdzono, Īe zgorzeliny powstaáe na w/w stalach bez
naniesionej warstwy spinelu róĪniáy siĊ pod wzglĊdem gruboĞci. NajwiĊkszą gruboĞü miaáa zgorzelina na stali AL453,
natomiast najniĪszą stwierdzono na stali E-Brite.
Badania mikrostruktury i skáadu chemicznego ukáadów warstwowych po ich utlenianiu (1073 K, powietrze,
1000 godz.), wykonane metodami SEM/EDS, wykazaáy
obecnoĞü poĞredniej warstwy tlenkowej na granicy pomiĊdzy stalowym podáoĪem a spinelową powáoką.
NajniĪszą powierzchniową rezystancjĊ elektryczną ASR
stwierdzono dla ukáadu Crofer 22 H/Y0,1Mn1,45Co1,45O4. Jej
wartoĞü w temperaturze 1073 K wynosiáa 0,0042 ·cm2
i byáa przeszáo rząd wielkoĞci niĪsza niĪ dla materiaáu bez
powáoki. W przypadku ukáadu DIN50049/Y0,1Mn1,45Co1,45O4
wartoĞü ASR byáa najwyĪsza spoĞród badanych ukáadów
stal/powáoka (0,0513 ·cm2), ale byáa ona zarazem ok.
5-krotnie niĪsza niĪ dla stali bez powierzchniowej mody¿kacji.
Zatem, po naniesieniu powáoki wszystkie badane w niniejszej pracy stale bĊdą nadawaü siĊ do wytwarzania interkonektorów do Ğredniotemperaturowych ogniw IT-SOFC,
gdyĪ dopuszczalna maksymalna wartoĞü powierzchniowej
rezystancji elektrycznej (0,1 W·cm2) nie pozostanie w ich
przypadku przekroczona.
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