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Streszczenie
Zrównoważony rozwój gospodarczy, który z początkiem XXI wieku stał się priorytetem dla wielu krajów o wysokim stopniu industrializacji, nie będzie możliwy do osiągnięcia bez skutecznego rozwiązania problemu magazynowania nadwyżek energii elektrycznej. Jedno
z bardziej obiecujących rozwiązań w tym zakresie zakłada wykorzystanie stałotlenkowych elektrolizerów typu SOEC (ang. solid oxide
electrolytic cells) do przekształcania nadwyżek wyprodukowanej energii w paliwo, np. wodór. Podstawowym elementem elektrolizera
SOEC jest interkonektor, dzięki któremu pojedyncze jego cele można połączyć szeregowo w stos. Głównym problemem, jaki pojawia się
przy stosowaniu interkonektorów metalicznych wykonanych z wysokochromowej stali ferrytycznej, jest stopniowy wzrost powierzchniowej
rezystancji elektrycznej, wynikający z wysokotemperaturowej korozji tych materiałów. Głównym składnikiem zgorzeliny powstającej na
ferrytycznej stali w atmosferze gazów katodowych i anodowych jest tlenek chromu Cr 2O3. Niestety tlenek ten reaguje z tlenem i parą
wodną, tworząc lotne związki chromu, które wpływają niekorzystnie na katalityczne właściwości mateiału katodowego i anodowego.
Zatem istnieje potrzeba wytworzenia nowego typu metalicznych materiałów wolnych od w/w wad, przeznaczonych na interkonektory
do elektrolizerów typu SOEC. Temperatura pracy elektrolizerów SOEC mieści się w zakresie 873–1073 K. Celem pracy było zbadanie
kinetyki utleniania zarówno stopu Ni-5Cu, jak i czystego niklu będącego materiałem referencyjnym, a także zmierzenie przewodnictwa
elektrycznego tych materiałów po ich utlenieniu. Utlenianie zostało przeprowadzone przez 100 godz. w powietrzu w temperaturach
873 K, 973 K, 1023 K i 1073 K. Na podstawie tych badań, uzupełnionych o obserwacje mikroskopowe oraz analizę składu fazowego
i chemicznego produktów utleniania, wykazano, że stop Ni-5Cu można traktować jako potencjalny materiał do wytwarzania interkonektorów dla elektrolizerów SOEC w układzie planarnym.
Słowa kluczowe: stałotlenkowy elektrolizer SOEC, interkonektor metaliczny, żaroodporne stopy ferrytyczne, stop Ni-5Cu, właściwości elektryczne, NiO

OXIDATION KINETICS AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ni-5Cu ALLOY FOR SOEC INTERCONNECTS
Sustained development, which has become a priority for many highly industrialized countries at the turn of the 21st century, will not be
possible without an efficient solution to the problem of storing surplus electricity. The most suitable technologies for this purpose include
solid oxide electrolytic cells (SOECs), which utilize electrolysis to efficiently convert surplus electricity into fuel such as hydrogen. One
of the most essential components of both SOECs and SOFCs is the interconnect, which allows the individual cells of the electrolyzer
to be connected in series to form stacks. When using metallic interconnects on the basis of ferritic steel, the main issue faced is the
gradual increase in area-specific resistance that occurs due to the high-temperature corrosion of these materials. Chromia (Cr 2O3) is
the main component of the scale formed on ferritic steel in an atmosphere consisting of cathode and anode gases. Unfortunately, this
oxide reacts with oxygen and water vapor, forming volatile compounds of chromium, which adversely affect the catalytic properties of
the electrodes. It is therefore necessary to develop new metallic interconnect materials for the construction of the SOEC-type cell stack,
designed to operate at temperatures of 873–1073 K. The aim of the paper was to investigate the oxidation kinetics of the Ni-5Cu alloy
in comparison with Ni reference material, and to measure the electrical conductivity of the scale/metal system. Studies were conducted
for 100 hrs of oxidation in air at 873 K, 973 K, 1023 K, and 1073 K. When combined with morphological observations and chemical and
phase composition analyses of the oxidation products, the investigations demonstrated the suitability of the Ni-5Cu alloy as a potential
interconnect material for planar-type SOECs.
Keywords: Solid oxide electrolytic cells (SOECs), Metallic interconnect, Ferritic stainless steel, Ni-5Cu alloy, Electrical properties, NiO.
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1. Wprowadzenie
Jednym z głównych priorytetów polityki energetycznej
Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym zwłaszcza ditlenku węgla, odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne na Ziemi. Wzrastająca emisja
gazów cieplarnianych to konsekwencja niepohamowanego
zapotrzebowania na coraz to większe ilości użytecznych
form energii, np. energię mechaniczną, elektryczną i cieplną. Z tych powodów podejmowane są próby opracowania
całościowych rozwiązań prowadzących z jednej strony
do usprawnienia tradycyjnych metod wytwarzania energii
elektrycznej (elektrociepłownie oraz elektrownie stacjonarne), a z drugiej do szerszego wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (energetyka wiatrowa, wodna, geotermalna,
słoneczna i wodorowa). Równolegle z tą aktywnością czynione są wysiłki w zakresie opracowania nowych technologii
zagospodarowania i magazynowania ditlenku węgla. O ile
z zagospodarowaniem ditlenku węgla nie ma większych
problemów z uwagi na możliwość wykorzystania tego gazu
przy intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego czy wspomagania wydobycia metanu z częściowo
wyczerpanych pokładów węgla, o tyle magazynowanie tego
gazu w celu zrównoważenia popytu i podaży na energię
elektryczną przy zapewnieniu niezawodności dostarczania
energii elektrycznej stanowi poważne wyzwanie techniczno-technologiczne [1–7]. Tego rodzaju technologie umożliwiają
zmagazynowanie nadmiarowej energii elektrycznej, przekształcając ją w energię chemiczną paliw.
Obecnie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub stanowiącą nadwyżkę przy jej tradycyjnej
produkcji wykorzystuje się do wytwarzania czystego wodoru. Do tego celu używa się elektrolizerów polimerowych lub
alkalicznych, które dzięki wykorzystaniu zjawiska elektrolizy
mogą w sposób efektywny przekształcać nadwyżki mocy
elektrycznej w paliwo i tym samym zapewnić zrównoważony
rozwój energetyczny świata [6, 7].
Perspektywicznym rozwiązaniem w zakresie technologii
magazynowania energii elektrycznej w postaci gazowych
lub ciekłych paliw jest wykorzystanie stałotlenkowych elektrolizerów typu SOEC (ang. solid oxide electrolytic cell).
Z uwagi na ich pracę w warunkach wysokich temperatur
możliwy jest proces bezpośredniej konwersji ditlenku węgla
i pary wodnej do paliwa w postaci gazu syntezowego. Proces
ten, przebiegający w temperaturach od 1023 K do 1173 K,
pozwala na otrzymanie gazu stanowiącego mieszaninę
wodoru i tlenku węgla, który zazwyczaj wykorzystywany
jest w reakcji syntezy wielu paliw płynnych, między innymi
etanolu, metanolu czy benzyny syntetycznej. Warto także
podkreślić, że koszt produkcji wodoru w elektrolizerach typu
SOEC jest dużo niższy w porównaniu z elektrolizerami niskotemperaturowymi [1–7].
Działanie stałotlenkowych elektrolizerów, jak to pokazano
na Rys. 1, polega na odwróconym działaniu ogniwa paliwowego typu SOFC (ang. solid oxide fuel cell). Elektrolizer
SOEC i ogniwo paliwowe SOFC nie różnią się pod względem budowy, w obu przypadkach głównymi elementami
układu są porowata katoda i anoda oraz gęsty elektrolit [1,
2, 4]. Jednak odwrócenie kierunku reakcji elektrochemicznej oraz różny skład mieszaniny gazów zasilających stos

Rys. 1. Porównanie zasady działania komórki ogniwa paliwowego
typu SOFC i elektrolizera typu SOEC.
Fig. 1. Comparison of operation princeples of a solid oxide fuel cell
(SOFC) and a solid oxide electrolyzer cell (SOEC).

powodują znacznie szybszą degradację elementów układu
SOEC, w tym zwłaszcza interkonektorów.
Interkonektor, zwany także płytą bipolarną, to element
umożliwiający szeregowe łączenie pojedynczych cel elektrolizera w stos. Ponadto interkonektor nadaje sztywność
całej konstrukcji, a znajdujący się po obu jego stronach
system kanałów umożliwia transportowanie gazowych reagentów do elektrod [8–11].
Wysokochromowe stale ferrytyczne (ang. ferritic stainless steel) w dużej mierze spełniają wymagania stawiane
metalicznym materiałom przeznaczonym na innterkonektory
do elektrolizerów typu SOEC. Podkreślić jednak należy,
że wadą wszytkich interkonektorów metalicznych jest ich
podatność na korozję wysokotemperaturową. Wskutek tego
procesu na powierzchni wysokochromowej stali ferrytycznej
tworzy się zgorzelina zbudowana z tlenku chromu, której
grubość stopniowo zwiększa wraz z upływem czasu eksploatacji ogniwa [8–11]. Zjawisko to prowadzi do ciągłego
wzrostu powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR (ang.
area specific resistance) interkonektora. Po długim czasie
eksploatacji elektrolizera typu SOEC zbyt wysoki opór elektryczny zgorzeliny może w znacznym stopniu ograniczyć
przepływ prądu elektrycznego z anody do interkonektora,
co jest równoznaczne ze spadkiem mocy całego stosu elektrolizera. Kolejnym niepożądanym zjawiskiem związanym
z tworzeniem się zgorzeliny Cr 2O3, jest jej skłonność do
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wchodzenia w reakcję z gazowymi reagentami otaczającymi
układ w czasie pracy (np. tlenem, parą wodną, ditlenkiem
węgla), w wyniku której tworzą się lotne związki chromu.
Związki te następnie mogą reagować z materiałem anody
i katody, wpływając na pogorszenie ich własności katalitycznych [12].
W związku z powyższym istnieje potrzeba wytworzenia
nowych metalicznych materiałów interkonektorowych do
elektrolizerów typu SOEC, które nie posiadałyby w/w wad.
Z uwagi na fakt, że w trakcie koelektrolizy z udziałem ditlenku węgla i pary wodnej obecność tworzącego się wodoru
i pary wodnej w komorze katodowej elektrolizera typu SOEC
zapobiega osadzaniu się węgla na cermecie niklowo-cyrkonowym, stopy niklu z miedzią mogą stanowić alternatywę dla dotychczas stosowanych wysokochromowych stali
ferrytycznych. Dodać należy, że materiały te mogłyby być
również stosowane do wytwarzania interkonektorów do
średniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
(ang. intermediate-temperature solid oxide fuel cell).
Celem niniejszej pracy było zbadanie kinetyki utleniania
stopu Ni-5Cu oraz jego rezystancji elektrycznej po procesie
utleniania w zakresie średnich temperatur. Przeprowadzone
zostały także obserwacje mikroskopowe, analiza składu
fazowego oraz chemicznego produktu korozji.

2. Część eksperymentalna
2.1. Przygotowanie materiałów do badań
Stop o składzie chemicznym 95% wag. Ni i 5% wag.
Cu otrzymano metodą przetapiania łukowego. Do wytopu
użyto metali wysokiej czystości wynoszącej 99,99% (nikiel
– Alfa Aesar; miedź – Johnson Matthey Chemicals). W celu
otrzymania materiału referencyjnego przygotowano również
próbki czystego niklu.
Proces przetapiania prowadzono w próżniowym piecu
łukowym przy prądzie około 150 A. Przetapiane metale
umieszczano w tyglu wykonanym z miedzi. Tygiel i komora pieca były chłodzone wodą. W pierwszym etapie syn-

tezy piec próżniowy został odpompowany do ciśnienia
5∙10 –2 mbar przy pomocy pompy rotacyjnej typu EDV-60
Eurovacuum. Właściwy proces przetapiania prowadzono
w środowisku rozrzedzonego argonu przy ciśnieniu wynoszącym 0,6 atm.
Do zasilania układu wykorzystano zasilacz stałoprądowy
(Imax = 400 A, U = 40 V). Układ pomiarowy umożliwiał kontrolowanie prądu wyładowania łukowego oraz mierzenie napięcia pomiędzy elektrodami. Na podstawie tych pomiarów
oszacowano moc wydzieloną w trakcie tego procesu, która
wynosiła około 1,6 kW. W ściankach komory próżniowej
pieca zainstalowano przepusty wysokoprądowe umożliwiające dostarczenie energii elektrycznej do przeprowadzenia
procesu. Przepusty wykonano z miedzi. W skład jednego
z przepustów wchodził manipulator umożliwiający takie
przemieszczanie elektrody wolframowej, aby wytworzony
łuk elektryczny jednakowo nagrzewał powierzchnię przetapianej próbki. W celu poprawy jednorodności otrzymanych
materiałów, każdą próbkę przetapiano trzy razy.
W wyniku przetapiania łukowego otrzymano próbki
czystego Ni oraz stopu Ni-5Cu w kształcie spłaszczonych
stożków, których fragmenty przedstawiono na Rys. 2. Mapy
rozkładu pierwiastków niklu i miedzi (nie prezentowane),
uzyskane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z analizą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS), wskazują na ich równomierne rozmieszczenie w próbce stopu Ni-5Cu. Stężenie
miedzi w badanym stopie wyniosło 5,7% wag. i odpowiadało
w przybliżeniu założonemu składowi nominalnemu.
Wlewki z czystego Ni oraz stopu Ni-5Cu pocięto na
plasterki o grubości 1 mm, których powierzchnie poddano
szlifowaniu przy pomocy papieru ściernego SiC o gradacji od 100 do 1500. Przygotowane w ten sposób próbki
wypolerowano do lustrzanego połysku w wodnej zawiesinie proszku Al2O3 o wielkości ziarna 1 µm. Ostatni etap
przygotowania próbek obejmował ich przemywanie wodą
z detergentem oraz odtłuszczanie w acetonie przy użyciu
płuczki ultradźwiękowej.

a)
Rys. 2. Fotografie próbek otrzymanych po przetapianiu łukowym: a) czysty Ni, b) stop Ni-5Cu.
Fig. 2. Photographs of samples afer vacuum arc melting: a) pure Ni, b) Ni-5Cu alloy.
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W celu przeprowadzenia pomiarów rezystancji elektrycznej utlenionych próbek z obu ich stron na powierzchnię zgorzeliny naniesione zostały warstwy kontaktowe Ag w kształcie koła o średnicy 5 mm. W tym celu wykorzystano metodę
sitodruku ręcznego, stosując sito poliestrowe. Obróbka termiczna naniesionych past Ag polegała na ich wstępnym
wysuszeniu w temperaturze 353 K przez 1 godz. oraz wypalaniu w temperaturze 923 K przez 5 min. Do temperatury
wypalania dochodzono z prędkością 1 K∙min-1, co pozwoliło
na skuteczne usunięcie nośnika organicznego z w/w pasty.
Grubość warstwy przewodzącej wynosiła około 10 μm.

2.2. Metodyka pomiarowa
Pomiary kinetyki utleniania czystego Ni i stopu Ni-5Cu
zostały przeprowadzone w temperaturach 873 K, 973 K,
1023 K i 1073 K w powietrzu przez 100 godz. w warunkach
izotermicznych. Termowaga wyposażona była w głowicę
MK2 Vacuum Head (CI Electronics Ltd.), która pozwala
na wyznaczenie w sposób ciągły przyrostów masy próbek
w czasie reakcji utleniania z dokładnością rzędu 10 –7 g.
Opis stanowiska do badań termograwimetrycznych próbek
w różnych atmosferach reakcyjnych został zamieszczony
w pracy [11].

a)

Pomiary rezystancji elektrycznej próbek w funkcji temperatury zostały przeprowadzone metodą stałoprądową
dwusondową w zakresie od 473 K do 873 K w atmosferze
powietrza przy natężeniu prądu wynoszącym 10 mA. Na
podstawie zmierzonych wartości rezystancji próbek obliczona została ich powierzchniowa rezystancja elektryczna
ASR:

ASR =

R⋅A
2

(1)

gdzie R oznacza opór elektryczny [Ω], natomiast A – pole powierzchni warstwy Pt [cm2]. Budowa stanowiska do pomiaru
rezystancji elektrycznej przedstawiona została w pracy [11].
Skład fazowy produktów utleniania czystego Ni i stopu
Ni-5Cu zbadano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) przy użyciu dyfraktometru PANalytical
X’Pert Pro PW 3710 X’Celerator, stosując promieniowanie
monochromatyczne CuKα.
Morfologię i skład chemiczny próbek badano przy użyciu
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem mikroskopu FEI Nova NanoSEM 200, wyposażonego
w przystawkę do analizy składu chemicznego (EDAX Genesis XM) metodą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).

b)

Rys. 3. Przebiegi kinetyczne utleniania czystego Ni w zakresie 873–1073 K w powietrzu przez 100 godz. w układzie: a) liniowym
i b) parabolicznym.
Fig. 3. Oxidation kinetics of pure Ni exposed to air at temperatures of 873–1073 K for 100 hrs in linear (a) and parabolic (b) systems.

a)

b)

Rys. 4. Przebiegi kinetyczne utleniania stopu Ni-5Cu w zakresie 873–1073 K w powietrzu przez 100 godz. w układzie: a) liniowym
i b) parabolicznym.
Fig. 4. Oxidation kinetics of the Ni-5Cu alloy exposed to air at temperatures of 873–1073 K for 100 hrs in linear (a) and parabolic (b) systems.
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3. Wyniki badań i ich dyskusja
3.1. Kinetyka utleniania
Badania szybkości utleniania próbek czystego Ni i stopu Ni-5Cu przeprowadzono metodą termograwimetryczną
w warunkach izotermicznych w powietrzu w temperaturach
873 K, 973 K, 1023 K i 1073 K przez 100 godz. Na Rys. 3
przedstawiono krzywe kinetyczne utleniania czystego Ni
dla w/w temperatur w układzie liniowym i parabolicznym.
Analogiczne zależności zostały przedstawione na Rys. 4
dla stopu Ni-5Cu.
Z wykresów przedstawionych na Rys. 3 i 4 wynika, że
kinetyka utleniania czystego Ni i stopu Ni-5Cu w całym
zakresie stosowanych temperatur opisana jest z dobrym
przybliżeniem przez prawo paraboliczne z wyjątkiem okresu
inkubacyjnego nie przekraczającego 20 godz. Oznacza to,
że najwolniejszym procesem cząstkowym determinującym
szybkość procesu korozji jest dyfuzja reagentów w produkcie utleniania. Należy zwrócić uwagę, że kinetyka utleniania
czystego niklu w temperaturach 973 K i 1023 K wykazuje
podobny przebieg.
W Tabeli 1 zestawiono paraboliczne stałe szybkości kp
oraz efektywne paraboliczne stałe szybkości kp,ef utleniania
czystego Ni i stopu Ni-5Cu, które wyznaczono metodą graficzną przy użyciu dwóch różnych równań:
a) Pillinga-Bedwortha [13]:
2

 ∆m 
 = kp ⋅ t + C

 A 

(2)

gdzie Δm oznacza przyrost masy utlenianej próbki [g],
A − powierzchnię próbki [cm2], kp − paraboliczną stałą szybkości [g2∙cm-4∙s-1], natomiast C − stałą całkowania, stanowiącą miarę odstępstw od parabolicznego przebiegu reakcji
w stadium początkowym;
b) Wagnera [14]:
(3)

xz2  2k p,ef  t

gdzie xz oznacza grubość warstwy zgorzeliny [μm] w czasie
t [s], natomiast kp,ef – „efektywną paraboliczną stałą szybkości” procesu utleniania [cm2∙s-1].
Ponadto Tabela 1 zawiera wartości grubości zgorzelin
oszacowane na podstawie pomiarów grawimetrycznych
oraz w oparciu o obserwacje morfologiczne (metoda metalograficzna) próbek po utlenianiu w powietrzu w różnych
temperaturach przez 100 godz.
Do obliczenia grubości zgorzelin, których głównym składnikiem jest tlenek niklu(II), co znajduje potwierdzenie w badaniach rentgenograficznych i analizach składu chemicznego przedstawionych w podrozdziale 3.2., wykorzystano
następującą zależność [13]:

x NiO 

 m A  MNiO

(4)

MO  ρNiO

gdzie M NiO oznacza masę molową NiO [g∙mol-1], M O − masę
molową tlenu [g∙mol-1], natomiast ρNiO − gęstość niklu (przyjęto wartość 6,85 g∙cm-3).
Z danych tych wynika, że szybkość korozji w przypaku obu rodzajów próbek rośnie z temperaturą z wyjątkiem
utleniania czystego niklu w temperaturach 973 K i 1023 K.
W przypadku temperatur 1023 K i 1073 K szybkość utleniania stopu Ni-5Cu jest większa niż czystego niklu. Oznacza
to, że nikiel wykazuje większą odporność na korozję tlenową
w porównaniu do niklu z dodatkiem miedzi. W temperaturach 873 K i 973 K natomiast szybkość utleniania stopu jest
w przybliżeniu porównywalna z szybkością korozji niklu.
Z danych zawartych w Tabeli 1 można zauważyć, że grubości zgorzelin utworzonych na powierzchni czystego niklu
i stopu Ni-5Cu, które określono na podstawie obserwacji
morfologicznych, pozostawały w przybliżonej zgodności
z grubościami zgorzelin obliczonymi z równania (4).
Na podstawie tych badań stwierdzono, że dodatek miedzi
w stopie Ni-5Cu prowadzi do wzrostu szybkości korozji tlenowej w temperaturach 1023 K i 1073 K. Fakt ten pozostaje
w zgodności z danymi literaturowymi [13, 15–17]. Należy rów-

Tabela 1. Paraboliczne stałe szybkości utleniania czystego Ni i stopu Ni-5Cu w powietrzu w różnych temperaturach przez 100 godz. oraz
grubości zgorzelin oszacowanych na podstawie pomiarów grawimetrycznych (równanie (4)) i obserwacji morfologicznych (podrozdział 3.2).
Table 1. Parabolic oxidation rate constants of pure Ni and the Ni-5Cu alloy exposed to air at different temperatures for 100 hrs, and the
thickness of scales estimated from gravimetric measurements (eq. (4)) and morphological observations (section 3.2).

Rodzaj
próbki

Ni

Ni-5Cu

326

Temperatura
[K]

Czas
[godz.]

873

Grubość zgorzeliny
[μm]

Paraboliczna stała szybkości
kp
[g2∙cm-4∙s-1]

kp,ef
[μm∙s-1]

Metoda
grawimetryczna

metoda
metalograficzna

0–100

2,38∙10 –12

4,40∙10 –5

6,3

8,5

2,92∙10

–4

973

20–100

1,58∙10

16,3

16,2

1023

10–100

1,53∙10 –11

2,83∙10 –4

16,0

16,9

1073

14–100

2,33∙10

4,31∙10

19,7

23,5

873

4–100

2,28∙10 –12

4,21∙10 –5

6,2

6,6

2,92∙10

–11

–11

–4

973

0–100

1,58∙10

16,3

14,1

1023

0–84

2,47∙10 –11

4,57∙10 –4

20,4

18,3

1073

10–100

2,80∙10 –11

5,18∙10 –4

21,6

24,3
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Tabela 2. Energie aktywacji utleniania czystego Ni i stopu Ni-5Cu.
Table 2. Activation energies of oxidation of pure Ni and the Ni-5Cu alloy.
Rodzaj próbki(atmosfera procesu
utleniania)

Ea
[kJ∙mol-1]

Zakres temperatur
[K]

Autorzy

Ni (powietrze)

83

873–1073

Badania własne

Ni-5Cu (powietrze)

96

873–1073

Badania własne

Ni (powietrze)

131,7

973–1173

Jackson i in. [16]

Ni-5Cu (powietrze)

137,7

973–1173

Jackson i in. [16]

Ni (tlen)

150

973–1573

Hasugsrud [17]

Ni (powietrze)

204

1223–1673

Paidassi i Berry [18]

Ni (pO2 = 1 hPa)

142

1223–1673

Paidassi i Bery [19]

Ni (mieszanina CO-CO 2)

180

1223–1673

Fueki i Wagner [20]

Tabela 3. Właściwa rezystancja elektryczna wybranych tlenków
metali w 1073 K [16].
Table 3. Electrical resistivity of selected metal oxides at 1073 K [16].

Rys. 5. Temperaturowa zależność parabolicznych stałych
szybkości utleniania czystego niklu i stopu Ni-5Cu w zakresie
873–1073 K w powietrzu przez 100 godz.
Fig. 5. Temperature dependence of parabolic oxidation rate constants of pure Ni and the Ni-5Cu alloy exposed to air at temperatures of 873–1073 K for 100 hrs.

nież podkreślić, że paraboliczne stałe szybkości utleniania
czystego niklu oraz stopu Ni-5Cu mieszczą się w zakresie
wartości kp uzyskiwanych w badaniach kinetyki utleniania
niklu i stopów Ni-Cu, które mogą być wykorzystane do konstrukcji metalicznych interkonektorów dla ogniw typu SOFC.
Na Rys. 5 przedstawiono wykres zależności parabolicznej stałej szybkości utleniania czystego niklu oraz stopu Ni-5Cu w funkcji odwrotności temperatury. Z liniowego
charakteru tej zależności można wnioskować, że prawo
kinetyczne jest zachowane w badanym zakresie temperatur,
które można wyrazić równaniem Arrheniusa w postaci [13]:

  Ea 

 RT 

k p  k o exp

(5)

Tlenek

Właściwa rezystancja elektryczna
[Ω∙cm]

Al2O3

107–1010

Cr 2O3

33–1000

NiO

1–50

CoO

0,1

FeO

0,01

gdzie ko oznacza czynnik przedwykładniczy [g2∙cm -1∙s-1],
Ea – energię aktywacji utleniania [kJ∙mol-1], R – stałą gazową [J∙K-1∙mol-1], natomiast T – temperaturę bezwzględną [K].
Zgodnie z tym równaniem oszacowana wartość energii aktywacji procesu utleniania czystego niklu wynosi
83 ± 23 kJ∙mol-1, natomiast dla stopu Ni-5Cu odpowiada
wartości 96 ± 16 kJ∙mol-1. W przybliżeniu porównywalne
energie aktywacji utleniania mogą wskazywać na podobny mechanizm tworzenia się zgorzelin na obu badanych
podłożach metalicznych.
W celu porównania szybkości utleniania badanych próbek z dotychczasowymi wynikami badań innych autorów,
w Tabeli 2 zestawiono liczbowe wartości energii aktywacji
(Ea) z podaniem zakresu temperatur oraz rodzaju badanego
metalu.
Jak wynika z tych danych, uzyskane w niniejszej pracy
energie aktywacji procesu utleniania próbek są zdecydowanie niższe od wartości literaturowych, które uzyskano
na podstawie badań kinetyki utleniania niklu i stopu Ni-5Cu
w wysokich temperaturach.
Z dotychczasowych badań wynika, że w zakresie wysokich temperatur wzrost zgorzeliny NiO na czystym niklu
determinowany jest odrdzeniową dyfuzją niklu [13], której
szybkość jest kontrolowana poprzez stężenie podwójnie
zjonizowanych wakancji niklowych i dziur elektronowych,
gdyż tlenek niklu(II) wykazuje odstępstwo od stechiometrii
w kierunku niedomiaru kationu metalu (Ni1-yO) [13]. Uzyskane w niniejszej pracy niższe wartości energii aktywacji
procesu wzrostu zgorzeliny NiO na czystym niklu oraz stopie
Ni-5Cu podczas utleniania w zakresie średnich temperatur
mogą wskazywać na dominujący udział dyfuzji niklu wzdłuż
granic międzyziarnowych NiO (ang. short-circuit diffusion)
[21], bądź też na dordzeniowy transport tlenu, który może
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być zjawiskiem wtórnym, związanym z powstawaniem drobnokrystalicznej zgorzeliny w tych warunkach reakcji [22].
W celu wyjaśnienia tych rozbieżności konieczne są dalsze badania ukierunkowane między innymi na wyjaśnienie
mechanizmu procesu utleniania badanych próbek czystego
niklu i stopu Ni-5Cu w zakresie średnich temperatur.

3.2. Obserwacje morfologiczne oraz badania
składu fazowego i chemicznego produktów
utleniania
3.2.1. Powierzchnia zgorzelin
Na Rys. 6 przedstawiono morfologie powierzchni zgorzelin tlenkowych utworzonych na czystym niklu po utlenianiu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K i 1073 K przez
100 godz. w powietrzu.

Obserwacje morfologiczne powierzchni zgorzelin wskazują na obecność ziaren zbudowanych z regularnych krystalitów tlenku niklu(II), których skład fazowy został okreslony na podstawie badań rentgenograficznych. Jak widać
z Rys. 6, w temperaturze 873 K tworzy się zgorzelina złożona z drobnych ziaren. Wraz ze wzrostem temperatury
utleniania następuje powiększanie rozmiarów tych ziaren,
które w temperaturach 1023 K i 1073 K przybierają postać
struktury „grzbietów”.
Nieco odmienną budowę morfologiczną zaobserwowano
w przypadku zgorzelin utworzonych na stopie Ni-5Cu po
utlenianiu w badanym szeregu temperatur (Rys. 7). Na podstawie badań rentgenograficznych zidentyfikowano w produktach utleniania stopu, oprócz głównej fazy tlenku niklu(II),
także obecność tlenku miedzi(II). Wraz z podwyższaniem
temperatury utleniania stopu następuje wzrost rozmiarów
izolowanych krystalitów o pokroju regularnym. Wspomniane
krystality rozrastają się na warstwie zbudowanej z płytko-

a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Mikrofotografie SEM powierzchni zgorzelin na czystym Ni po utlenianiu w powietrzu przez 100 godz. w temperaturach: a) 873 K,
b) 973 K, c) 1023 K i d) 1073 K.
Fig. 6. SEM micrographs of the surface of scales formed on pure Ni after 100 hrs of oxidation in air at: a) 873 K, b) 973 K, c) 1023 K,
and d) 1073 K.
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watych ziaren NiO. Po utlenianiu stopu w temperaturach
873 K i 973 K wielkość tych ziaren wynosiła od około 0,2
μm do około 2 μm (Rys. 7a i 7b), podczas gdy w temperaturach 1023 K i 1073 K nastapił wzrost rozmiaru ziaren tlenku
niklu(II) do około 4 μm (Rys. 7c i 7d).

3.2.2. Przekrój poprzeczny zgorzelin
Na Rys. 8 przedstawiono mikrofotografie SEM zgładów
przekrojów poprzecznych zgorzelin powstałych na czystym
niklu po utlenianiu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K
i 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Z obserwacji morfologicznych i analiz składu chemicznego można wnioskować, że otrzymane zgorzeliny są zwarte
i składały się wyłącznie z tlenku niklu(II). Na granicy rozdziału zgorzelina/metal widoczne są liczne pory oraz niewielkich
rozmiarów szczeliny. Może to wskazywać na odrdzeniowy

transport kationów niklu w kierunku granicy rozdziału zgorzelina/gaz. Przyczepność zgorzelin do rdzenia metalicznego jest dostateczna. Wraz z podwyższaniem temperatury
utleniania czystego niklu obserwuje się wzrost grubości
zgorzelin, których wartości zostały zestawione w Tabeli 1.
Na Rys. 9 przedstawiono mikrofotografie SEM zgładów
przekrojów poprzecznych zgorzelin powstałych na stopie
Ni-5Cu po utlenianiu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K
i 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Wszystkie zgorzeliny utworzone na stopie Ni-5Cu wykazywały nieco lepszą przyczepność w porównaniu do czystego metalu. Na granicy rozdziału zgorzelina/metal występują
liczne pory, które widoczne są także w dolnej części zgorzeliny, zatem analizowane zgorzeliny składają się z dwóch
warstw różniących się stopniem zwartości – zewnętrzna
warstwa charakteryzuje się znaczną gęstością, podczas
gdy wewnętrzna warstwa jest porowata. Analogicznie, jak

a)

b)

c)

d)

Rys. 7. Mikrofotografie SEM powierzchni zgorzelin na stopie Ni-5Cu po utlenianiu w powietrzu przez 100 godz. w temperaturach:
a) 873 K, b) 973 K, c) 1023 K i d) 1073 K.
Fig. 7. SEM micrographs of the surface of scales formed on the Ni-5Cu alloy after 100 hrs of oxidation in air at: a) 873 K, b) 973 K,
c) 1023 K, and d) 1073 K.
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w przypadku zgorzelin powstałych na czystym niklu, obserwuje się wzrost grubości zgorzeliny wraz z podwyższaniem
temperatury utleniania badanego stopu (Tabela 1).
W podsumowaniu należy stwierdzić, że ekspozycja stopu
Ni-5Cu w atmosferze powietrza w temperaturach 1023 K
i 1073 K, tj w warunkach przewidywanej pracy elektrolizera
typu SOEC, z reguły prowadzi do poprawy przyczepności
produktów utleniania w porównaniu do reakcji utleniania
na czystym niklu.

3.3. Wyniki pomiarów rezystancji
elektrycznej układów warstwowych
zgorzelina/metal
Zgorzelina, która tworzy się na metalu lub stopie w wyniku wysokotemperaturowego procesu utleniania zazwyczaj
przyczynia się do wzrostu rezystancji elektrycznej układu

warstwowego typu zgorzelina/metal. Uwarunkowane jest to
wieloma czynnikami, z których najważniejsze to:
a) ciągły wzrost grubości zgorzeliny w trakcie procesu
utleniania,
b) słaba przyczepność zgorzeliny do metalicznego rdzenia wskutek cyklicznych zmian temperatury w trakcie procesu utleniania,
c) wysoka właściwa rezystancja elektryczna połączeń
chemicznych (faz) wchodzących w skład zgorzeliny bądź
warstwy reakcyjnej utworzonej na granicy rozdziału powłoka/metal.
Pierwsze dwa czynniki wynikają ze specyfiki procesu
korozji wysokotemperaturowej, natomiast o ostatnim z nich
decydują właściwości fizykochemiczne faz tlenkowych
wchodzących w skład zgorzelin, które powstały w wyniku
selektywnego utleniania składników metalu lub stopu.

a)

b)

c)

d)

Rys. 8. Mikrofotografie SEM przekroju poprzecznego zgorzelin na czystym Ni po utlenianiu w powietrzu przez 100 godz. w: a) 873 K,
b) 973 K, c) 1023 K i d) 1073 K.
Fig. 8. SEM micrographs of the cross-section of scales formed on pure Ni after 100 hrs of oxidation in air at: a) 873 K, b) 973 K, c) 1023 K,
and d) 1073 K.
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W przypadku stopów na osnowie żelaza, kobaltu i niklu,
zawierających takie dodatki stopowe jak glin, krzem czy
chrom, w wyniku utleniania mogą tworzyć się produkty w postaci ciągłych i zwartych zgorzelin zbudowanych z tlenku
glinu, krzemu lub chromu. Ponadto w wyniku utleniania takich materiałów możliwe jest także tworzenie się produktów
korozji bogatych w tlenki żelaza, kobaltu lub niklu. Tlenki te
różnią się właściwą rezystancją elektryczną, których przykładowe wartości dla 1073 K zestawiono w Tabeli 3 [16].
Najwyższą rezystancją elektryczną charakteryzuje się
tlenek glinu, zaś najniższą ma tlenek żelaza. Zatem stopy z dodatkiem glinu, których stężenie powyżej 3% wag.
pozwala na utworzenie ciągłej zgorzeliny typu „alumina
formers” nie spełniają wymagań stawianych materiałom
na interkonektory do ogniw SOFC ze względu na wysoką
powierzchniową rezystancję elektryczną układu Al2O3/metal,
pomimo faktu, że tego typu zgorzelina posiada najlepsze
właściwości ochronne w warunkach wysokotemperaturo-

wego utleniania. Z pozostałych tlenków, tylko CoO i FeO
wykazują względnie niską rezystancję elektryczną.
Na podstawie znajomości kinetyki wzrostu zgorzeliny
tlenkowej na metalu lub stopie możliwe jest oszacowanie
przybliżonej wartości prognozowanej powierzchniowej rezystancji elektrycznej (ASR) dla wybranych układów tlenek
metalu/metal.
W Tabeli 4 zestawiono wyniki tych obliczeń dla układów
Al2O3/Al, Cr 2O3/Cr, NiO/Ni, CoO/Co i FeO/Fe po utlenianiu,
na przykład w temperaturze 1073 K przez 1000 godz. [16].
W tym celu wykorzystano dane zawarte w Tabeli 3 oraz
paraboliczne stałe szybkości utleniania wybranych metali
(kp,ef), z których następnie oszacowano grubości zgorzelin,
korzystając z równania Wagnera (4). Natomiast powierzchniową rezystancję elektryczną obliczono wykorzystując następującą zależność:
ASR = ρz ∙ xz

a)

b)

c)

d)

(6)

Rys. 9. Mikrofotografie SEM przekroju poprzecznego zgorzelin na stopie Ni-5Cu po utlenianiu w powietrzu przez 100 godz. w tempe
raturach: a) 873 K, b) 973 K, c) 1023 K i d) 1073 K.
Fig. 9. SEM micrographs of the cross-section of scales formed on the Ni-5Cu alloy after 100 hrs of oxidation in air at: a) 873 K, b) 973 K,
c) 1023 K and d) 1073 K.
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Tabela 4. ASR wybranych układów tlenek metalu/metal w 1073 K przez 1000 godz. [16].
Table 4. ASR for selected metal oxide/metal systems at 1073 K over 1000 hrs [16].
Grubość zgorzeliny
[μm]

ASR
[Ω∙cm2]

3∙10 –16 –3∙10 –14

0,5

400−5 000

10 –12–10 –13

10–50

0,02–0,46

40–60

0,01–0,21

490

0,01

230 000

0,23

Układ

kp,ef
[cm2∙s-1]

Al2O3/Al
Cr 2O3/Cr
NiO/Ni

2–7∙10

–12

CoO/Co

3∙10 –10

FeO/Fe

7∙10

–10

Tabela 5. Wartości ASR w temperaturze 873 K oraz energie aktywacji przewodnictwa elektrycznego układów NiO/Ni i NiO/Ni-5Cu po
utlenianiu w różnych temperaturach.
Table 5. ASR at 873 K and activation energies of electrical conductivity of the NiO/Ni and NiO/Ni-5Cu systems obtained after oxidation
at different temperatures.
Rodzaj badanego układu
warstwowego

NiO/Ni

NiO/Ni-5Cu

Temperatura
[K]

ASR w 873 K
[Ω∙cm2]

Energia aktywacji
[eV]

873

1,13616

0,027 ± 0,004

973

0,96962

0,203 ± 0,006

1023

1,12083

0,197 ± 0,005

1073

1,1969

0,235 ± 0,009

873

0,35529

0,380 ± 0,006
0,320 ± 0,003

973

0,69058

1023

1,05138

0,317 ± 0,004

1073

7,88163

0,642 ± 0,002

gdzie ρz oznacza własciwą rezystancję elektryczną zgorzeliny [Ω·cm], natomiast xz jej grubość [cm].
Z danych Tabeli 4 można wnioskować, że układ Al2O3/Al
wykazuje najwyższą powierzchniową rezystancją elektryczną, której wartość wyklucza możliwość zastosowania stopów z dodatkiem glinu do wytwarzania interkonektorów
metalicznych dla elektrolizerów typu SOEC. Rownież stopy
na osnowie żelaza, tworzące zgorzelinę zbudowaną głównie
z tlenku żelaza nie mogą być wykorzystane do tego celu.
Pomimo niskiej rezystancji elektrycznej układu FeO/Fe,
kinetyka wzrostu tlenku żelaza na stopie jest bardzo duża
z powodu wysokiego stężenia defektów punktowych, które
są odpowiedzialne za ruchliwość kationów żelaza w wysokich temperaturach. Pozostałe układy charakteryzują się
porównywalnymi wartościami ASR. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że wartość ASR układu NiO/Ni jest nieznacznie niższa w porównaniu do układu Cr 2O3/Cr, który
zazwyczaj tworzy się w wyniku utleniania wysokochromowych stali ferrytycznych. Aktualnie stale te są stosowane
w charakterze interkonektorów metalicznych do konstrukcji
stosów ogniw paliwowych typu SOFC [8–11]. Biorąc pod
uwagę szkodliwy wpływ parowania Cr z powierzchni zgorzeliny ochronnej Cr 2O3 na właściwości elektrochemiczne
elektrod, wydaje się, że stopy na osnowie niklu mogą stanowić potencjalną alternatywę dla stali ferrytycznych. Jednym
ze stopów badanych w niniejszej pracy jest Ni-5Cu.
Przedstawione w niniejszym podrozdziale wyniki pomiarów powierzchniowej rezystancji elektrycznej układów
warstwowych typu NiO/Ni i NiO/Ni-5Cu uzyskano po procesie izotermicznego utleniania czystego niklu oraz stopu
Ni-5Cu w powietrzu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K
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i 1073 K przez 100 godz. Pomiary rezystancji elektrycznej tych układów przeprowadzono w funkcji temperatury
w zakresie temperatur 473–873 K w powietrzu, stosując
stałoprądową czteropunktową metodę dwusondową.
Na Rys. 10 i 11 przedstawiono temperaturowe zależności
powierzchniowej rezystancji elektrycznej odpowiednio dla
układów NiO/Ni i NiO/Ni-5Cu.
Z wykresów tych daje się zauważyć jednoetapowy, liniowy przebieg wzrostu powierzchniowej rezystancji elektrycznej wraz ze wzrostem temperatury. Zatem badane
układy wykazują charakter półprzewodnikowy. Przyjmując
mechanizm ruchu małych polaronów jako odpowiedzialny
za przwodnictwo elektryczne, powierzchniową rezystancję
elektryczną tych ukladów można przedstawić w postaci [23]:
ASR 

A
  Ea 
 exp

T
 kT 

(7)

gdzie A oznacza czynnik przedwykładniczy [Ω∙cm2∙K-1],
Ea − energię aktywacji ruchu małych polaronów [eV], k − stałą
Boltzmanna [eV∙K-1], natomiast T − temperaturę absolutną [K].
Ze względu na wysoką rezystancję elektryczną układu
warstwowego NiO/Ni-5Cu otrzymanego po utlenianiu stopu
w 1073 K nie było możliwe jej zmierzenie w temperaturach
poniżej 823 K.
Powierzchniowa rezystancja elektryczna układów NiO/Ni
i NiO/Ni-5Cu w całym badanym zakresie temperatur rośnie
ze wzrostem temperatury utleniania czystego Ni i stopu
Ni-5Cu. Różnice w wartościach ASR wynikają przede
wszystkim ze zmian w grubości ciągłych warstw zbudowanych z tlenku niklu(II), które otrzymano po przerwaniu
procesu utleniania w różnych temperaturach. Jak wynika
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Rys. 10. Zależność ASR od temperatury w układzie Arrheniusa dla
układu NiO/Ni otrzymanego po utlenianiu czystego niklu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K i 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Fig. 10. Temperature dependence of ASR for the NiO/Ni system
after 100 hrs of oxidation of pure Ni in air at 873 K, 973 K, 1023 K,
and 1073 K (Arrhenius plot).

Rys. 11. Zależność ASR od temperatury w układzie Arrheniusa dla
układu NiO/Ni-5Cu otrzymanego po utlenianiu stopu w temperaturach 873 K, 973 K, 1023 K i 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Fig. 11. Temperature dependence of ASR for the NiO/Ni-5Cu system obtained after 100 hrs of oxidation of the alloy in air at 873 K,
973 K, 1023 K, and 1073 K (Arrhenius plot).

z obserwacji morfologicznych, przedstawionych na Rys. 8
i 9, grubość zgorzeliny rośnie ze wzrostem temperatury
utleniania. Zatem wraz ze wzrostem temperatury utleniania
czystego Ni i stopu Ni-5Cu obserwuje się wyższe wartości
ASR układu warstwowego zgorzelina/metal (Rys. 10 i 11).
W Tabeli 5 zestawiono wartości ASR badanych układów warstwowych w temperaturze 873 K oraz wyznaczone
z liniowych zależności ln(ASR) = f(1/T) energie aktywacji
przewodnictwa elektrycznego dla całego badanego zakresu
temperatur w zależności od rodzaju badanego układu.
Energie aktywacji przewodnictwa elektrycznego dla
wszystkich układów warstwowych NiO/Ni są zdecydowanie
niższe w porównaniu do serii układów NiO/Ni-5Cu. Najwyższą energię aktywacji uzyskano dla układu NiO/Ni-5Cu
otrzymanego po utlenianiu stopu w 1073 K, natomiast najniższą dla NiO/Ni po ekspozycji czystego niklu w temperaturze 873 K.
Z danych tych można ponadto wnioskować, że wartości ASR układów NiO/Ni-5Cu otrzymanych po utlenianiu
stopu w temperaturach 873 K, 973 K i 1023 K są niższe
w porównaniu do wartości ASR dla serii układów NiO/Ni
otrzymanych w tych samych warunkach utleniania. Warto
również zwrócić uwagę, że uzyskane wartości ASR badanych w niniejszej pracy układów warstwowych, pomimo
10-krotnie krótszego czasu utleniania są wyższe od ASR
oszacowanego dla modelowego układu NiO/Ni (Tabela 4).
Przypuszczalnie ma to związek ze słabą przyczepnością
zgorzeliny NiO do rdzenia metalicznego, która z reguły prowadzi do znacznego wzrostu powierzchniowej rezystancji
próbki.
Podsumowując wyniki badań dotyczące rezystancji elektrycznej układów warstwowych NiO/Ni i NiO/Ni-5Cu należy
przypuszczać, że dodatek miedzi modyfikuje właściwości
fizykochemiczne zarówno stopu Ni-5Cu, jak i zgorzeliny NiO
utworzonej na stopie w odpowiednio dobranych warunkach
obróbki termicznej.

Wyniki tych badań wskazują na przydatność stopu Ni-5Cu, jako potencjalnego materiału konstrukcyjnego do wytwarzania metalicznych interkonektorów dla stałotlenkowych
elektrolizerów typu SOEC w układzie planarnym.

4. Wnioski
Badania kinetyki utleniania czystego niklu i stopu Ni-5Cu
(873–1073 K, 100 godz., powietrze) wykazały, że proces
narastania zgorzelin z dobrym przybliżeniem opisany jest
przez prawo paraboliczne. Utleniania czystego niklu zachodziło wolniej niż stopu Ni-5Cu.
Obserwacje mikroskopowe oraz analiza składu chemicznego i fazowego produktów utleniania czystego niklu oraz
stopu Ni-5Cu wykazały, że w obu przypadkach tworzy się
jednofazowa zgorzelina zbudowana z tlenku niklu(II). Przyczepność zgorzeliny do metalicznego podłoża dla stopu
Ni-5Cu była lepsza niż dla niklu.
Pomiary powierzchniowej rezystancji elektrycznej (ASR)
stałoprądową, czteropunktową metodą dwusondową w zakresie 473–873 K wykazały, że wielkość ta dla układów NiO/
Ni-5Cu utlenianych w temperaturach 873 K, 973 K i 1023 K
rośnie wraz z temperaturą utleniania i jest niższa w porównaniu z układem NiO/Ni.
Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano
przydatność stopu Ni-5Cu jako potencjalnego materiału konstrukcyjnego do wytwarzania interkonektorów metalicznych
dla stałotlenkowego elektrolizera typu SOEC w układzie
planarnym.
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