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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystyk waciwoci strukturalnych, transportowych oraz wyniki pomiarów wspóczynnika
rozszerzalnoci temperaturowej dla serii materiaów o strukturze perowskitu Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-, które s potencjalnymi materiaami
katodowymi dla wysokotemperaturowych ogniw tlenkowych SOFC. Podstawienie trójwartociowych jonów samaru dwuwartociowymi
jonami strontu jest korzystne z punktu widzenia zarówno waciwoci transportowych (zwikszenie wartoci przewodnictwa elektrycznego, pojawienie si w strukturze wakancji tlenowych w wysokich temperaturach, co warunkuje moliwo transportu jonowego) jak
i strukturalnych (zmniejszanie si dystorsji obecnej w strukturze krystalicznej, a wic bardziej efektywne przykrywanie orbitali metal 3d
- tlen). Równoczenie obserwuje si zwikszenie wartoci wspóczynnika rozszerzalnoci temperaturowej, w szczególnoci w wysokich
temperaturach, co jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia potencjalnego zastosowania tych materiaów. Efekt ten naley wiza
z obecn w tym zakresie temperatur du niestechiometri tlenow. W przypadku znacznego stopnia podstawienia (x = 0,8) obserwuje
si pogorszenie waciwoci transportowych materiau.
Sowa kluczowe: przewodno elektryczna, rozszerzalno cieplna, waciwoci elektryczne, perowskity,komórki paliwowe

SELECTED PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF Sm1-xSrxCo0.2Fe0.8O3- PEROVSKITES
In this paper, the results of structural, transport and thermal expansion coefficient measurements of the perovskite type
Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3- materials are presented. These compounds are considered as possible cathode materials for the Solid Oxide Fuel
Cells. Substitution of Sm3+ ions by Sr2+ is beneﬁcial to the transport properties of these materials, leading to higher electrical conductivity, an
appearance of oxygen vacancies at high temperatures, which makes ionic transport possible. It is also advantageous in terms of structural
properties. A decrease of distortion of the crystal lattice allows 3d metals and oxygen orbitals to overlap more effectively. Simultaneously,
higher values of the thermal expansion coefﬁcient are observed, especially at the high temperatures. This effect, which may be associated with the higher deviation from oxygen stoichiometry, is disadvantageous in terms of a possible application of these materials. For the
compound with a large degree of substitution (x = 0,8), deterioration of the transport properties is observed.
Keywords: Electrical conductivity, Thermal expansion, Electrical properties, Perovskites, Fuel cells

Wprowadzenie
Uzyskanie wysokiej wydajnoci tlenkowych ogniw paliwowych SOFC w obnionych temperaturach (600 - 800°C)
wymaga pokonania zarówno bariery technologicznej, jak
i materiaowej. Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcyjnych ogniwa. W przypadku materiau katodowego wydaje
si, e jednym z decydujcych czynników, które w istotny
sposób poprawi parametry uytkowe ogniwa jest efektywne wykorzystanie zjawiska mieszanego transportu jonowo
- elektronowego, wystpujcego w duej grupie zwizków
o strukturze perowskitu [1,2].
W gronie potencjalnych kandydatów na materia katodowy due zainteresowanie wzbudziy perowskity z grupy
La1-xSrxCo1-yFeyO3-D. Materiay te w sposób zadowalajcy
speniaj wikszo wymogów a skonstruowane przy ich
uyciu ogniwa charakteryzuj si niezymi waciwociami
uytkowymi. Obecnie w wielu laboratoriach na wiecie prowadzone s intensywne poszukiwania i badania nowych
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materiaów o potencjalnie lepszych parametrach uytkowych. Sprzyja temu stosunkowo dua atwo podstawiania
rónych kationów zarówno w podsie A, jak i B perowskitu
ABO3 [3-5].

Metodyka bada
Materiay serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D (x = 0,0; 0,2; 0,4;
0,6; 0,8; 1,0) otrzymano mokr metod chemiczn typu
zol – el z wykorzystaniem soli amonowej kwasu wersenowego jako czynnika kompleksujcego. Szczegóy
metody przedstawiono we wczeniejszej pracy [6]. Finalne
wygrzewanie materiaów przeprowadzono w temperaturze
1200oC w powietrzu przez 24 godziny. W niniejszej pracy
poziom niestechiometrii tlenowej, D nie zosta wyznaczony.
W oparciu o dane literaturowe dla La1-xSrxCo1-yFeyO3-D oraz
pomiary przewodnictwa elektrycznego przyjto, e jest on
nieistotny dla skadu SmCo0,2Fe0,8O3, natomiast wzrasta wraz
ze wzrostem stopnia podstawienia x [7].
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Rys. 1. Przykadowe dopasowania dyfraktogramów rentgenowskich. a) SmCo0,2Fe0,8O3, b) Sm0,2Sr0,8Co0,2Fe0,8O3-, c) SrCo0,2Fe0,8O2,75
(Sr4Co0,8Fe3,2O11).
Fig. 1. Examles of the X-ray diffractioin pattern refinements: a) SmCo 0,2Fe 0,8O 3, b) Sm 0,2Sr 0,8Co 0,2Fe 0,8O 3-, c) SrCo 0,2Fe 0,8O 2,75
(Sr4Co0,8Fe3,2O11).

Uzyskane materiay zostay scharakteryzowane pod
wzgldem ich skadu fazowego i struktury krystalicznej metod rentgenowsk przy uyciu dyfraktometru Philips X’PERT
pro wykorzystujcego promieniowanie CuKA. Zakres ktowy
pomiaru wynosi 20 – 90°. Skad fazowy okrelono w oparciu
o baz danych PDF. Analiz danych przeprowadzono metod Rietvelda wykorzystujc program komputerowy GSAS
z interfejsem EXPGUI.
Przewodnictwo elektryczne spieków Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D
zmierzono metod czterosondow, staoprdow. Pomiar
siy termoelektrycznej wykonano metod dynamiczn
w zmiennym gradiencie temperatury (5 – 8°C).
Pomiary dylatometryczne wykonano przy uyciu urzdzenia Linseis L75/043B w powietrzu od temperatury
pokojowej do 900oC z szybkoci grzania 1o/min. Przy wyznaczeniu wspóczynnika rozszerzalnoci temperaturowej
(WRT) uwzgldniano poprawk na rozszerzalno ukadu
pomiarowego.

Wyniki bada i dyskusja
Na rysunku 1 przedstawiono przykadowe dyfraktogramy
rentgenowskie ,wraz z dopasowaniem wykonanym metod
Rietvelda, materiaów serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D. W tabeli 1
zestawiono wyniki pomiarów strukturalnych uwzgldniajce
grup przestrzenn, dopasowane wartoci parametrów
sieciowych komórki elementarnej, poziom zanieczyszcze
oraz parametry statystyczne dopasowania. Materia o skadzie SmCo0,2Fe0,8O3 (Rys. 1a) naley do rombowej grupy
przestrzennej Pbnm. Struktura ta jest jedn z typowych,
w której krystalizuj materiay z grupy perowskitów i moe
by wyprowadzona ze struktury idealnej, regularnej. Symetri
tak posiadaj równie materiay podstawiane strontem, a
do skadu Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D (x = 0,6). Materia o skadzie
Sm0,2Sr0,8Co0,2Fe0,8O3-D charakteryzuje si natomiast regularn struktur perowskitu (Rys. 1b). W przypadku skadu nie
zawierajcego samaru, SrCo0,2Fe0,8O3-D (Rys. 1c) analiza
Rietvelda danych rentgenowskich jednoznacznie wskazaa
na istnienie rombowej grupy przestrzennej Cmmm, w której
wystpuje uporzdkowanie wakancji w podsieci tlenowej.
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Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów strukturalnych dla serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-.
Table 1. Breakdown of the results of structural measurements for the Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3- series

skad x

0

0,2

0,4

0,6

grupa
przestrzenna
Pbnm (62)

Pbnm (62)

Pbnm (62)

Pbnm (62)

parametr a

parametr b

parametr c

zanieczyszczenia

5,3792(1)

5,5482(1)

7,6683(1)

poniej dokadnoci
pomiarowej

7,6878(3)

niecakowita
homogeniczno
materiau, moliwy
niewielki udzia fazy
trygonalnej R-3c

= 0,7708
Rwp = 6,99%, Rp = 5,50%

7,6854(2)

~ 3% wag., faza
bdca pochodn
tetragonalnego
Sr3Fe2O7

2
= 0,7770
Rwp = 6,86%, Rp = 5,39%

7,6797(3)

< 8% wag., faza
bdca pochodn
tetragonalnego
Sr3Fe2O7

5,4111(3)

5,4365(1)

5,4321(2)

5,5132(3)

5,4494(1)

5,4552(2)

0,8

Pm-3m (221)

3,8633(1)

-

-

< 2% wag., faza
bdca pochodn
tetragonalnego
Sr3Fe2O7

1,0

Cmmm (65)

10,9856(1)

7,6750(1)

5,4787(1)

poniej dokadnoci
pomiarowej

Materia ten charakteryzuje si struktur, któr mona
zaliczy do serii zwizków SrnFenO3n-1 o wartoci n = 4, co
odpowiada skadowi Sr4Co0,8Fe3,2O11 (SrCo0,2Fe0,8O2,75) [8].
Jedn z metod obrazowania dystorsji obecnej w strukturze perowskitu jest normalizacja parametrów sieciowych do
rozmiarów komórki pseudo-kubicznej. W przypadku powyszych materiaów nalecych do grupy przestrzennej Pbnm
normalizacj przeprowadzono dzielc parametry a i b przez
2 , natomiast parametr c podzielono przez 2. Uzyskane
wyniki pokazano na rysunku 2. Dla skadu wyjciowego
SmCo0,2Fe0,8O3 stopnie dystorsji jest najwikszy, o czym
wiadczy najwikszy rozrzut znormalizowanych wartoci a, b
i c. Stopie dystorsji maleje kolejno dla skadów o zawartoci
strontu x = 0,2 i 0,4. Wynika to z podstawienia mniejszego
jonu samaru +3 przez wikszy jon strontu +2 oraz powizanego z tym podwyszenia redniej wartociowoci jonów
3d, co w konsekwencji prowadzi do zwikszenia wartoci
parametru tolerancji t Goldschmidta. W przypadku zwizku
o skadzie Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3- nieco wiksza warto
dystorsji moe wynika z faktu zaburzenia stechiometrii
wynikego z obecnoci zanieczyszczenia (< 8% wag.) faz
bdc pochodn tetragonalnego Sr3Fe2O7.
Do pomiarów dylatometrycznych wybrano próbki o kadzie SmCo0,2Fe0,8O3 oraz Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D, które przed
pomiarem wygrzewano w czystym argonie (N50) w temperaturze 1200°C przez okres 24h. Po wygrzewaniu próbki schodzono w atmosferze argonu do temperatury pokojowej oraz
wykonano testowe pomiary rentgenowskie. Wyniki bada
strukturalnych w obu przypadkach wykazay istnienie struktury rombowej, analogicznej do wyjciowej struktury materiau.
Opisany powyej zabieg mia na celu nadanie materiaom
moliwie wysokiej niestechiometrii tlenowej. Na rysunku
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dane statystyczne dopasowania
2

= 0,7108
Rwp = 6,77%, Rp = 5,35%

2

2

= 0,8093
Rwp = 6,54%, Rp = 5,17%

2

= 0,7504
Rwp = 6,37%, Rp = 5,03%
2

= 0,8679
Rwp = 6,60%, Rp = 5,50%

3 przedstawiono wyniki pomiarów dylatometrycznych dla
próbek SmCo0,2Fe0,8O3 (Rys. 3a) i Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D
(Rys. 3b). W przypadku skadu nie zawierajcego strontu
krzywe grzania i chodzenia dla obu cykli pokrywaj si,
a warto WRT nie zmienia si istotnie w caym zakresie
temperatur. Wskazuje to, e w badanym zakresie temperatur
stechiometria tlenowa w materiale pozostaa niezmieniona.
W przeciwnym bowiem wypadku zmiany parametrów sieciowych wywoane zmian stechiometrii tlenowej materiau
powodowayby dodatkowy, nakadajcy si na krzyw dylatometryczn efekt, który zosta wczeniej zaobserwowany
dla serii La1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D [9]. Obliczone dla skadu

Rys. 2. Znormalizowana do wymiarów komórki regularnej perowskitu
zmiana parametrów sieciowych w funkcji skadu x.
Fig. 2. Cell parameters, normalized to the perovskite cubic cell
dimention, as a function of composition x.
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Rys. 3. Wyniki bada rozszerzalnoci temperaturowej próbek wygrzewanych w atmosferze argonu (N50) w temperaturze 1200°C przez
24h. a) SmCo0,2Fe0,8O3, b) Sm0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-D
Fig. 3. Results of the thermal expansion measurements for the samples heat treated for 24h in argon (N50) at 1200°C: a) SmCo0,2Fe0,8O3,
b) Sm0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-D

SmCo0,2Fe0,8O3 rednie wartoci WRT wynosz odpowiednio
15,1(1)10-6K-1 dla zakresu 20–400°C oraz 20,1(1)10-6K-1
dla zakresu 400–900°C. Odmienne zachowanie zaobserwowano dla próbki o skadzie Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D (Rys.
3b). Na pierwszej krzywej grzania obserwuje si gwatown
zmian (kurczenie si) wymiaru liniowego próbki zachodzc w zakresie temperatur 260–400°C. Efekt ten nie jest
widoczny na krzywej chodzenia ani na drugim cyklu grzanie
– chodzenie. Widoczne zaamanie krzywej dylatometrycznej
mona powiza z gwatownym utlenianiem si materiau.
Wbudowujcy si w struktur tlen prowadzi do podniesienia
redniej wartociowoci jonów metali 3d i w efekcie prowadzi
do kurczenia si rozmiarów komórki elementarnej. Proces
ten nie powoduje jednak zmiany symetrii krystalicznej
materiau, przez co wykazuje pewne w podobie stwo do
procesu interkalacji zachodzcego w materiaach stosowanych w ogniwach litowych. Efekt gwatownego utleniania,
zachodzcy w podobnym zakresie temperatur, zaobserwowano wczeniej w wynikach bada termograwimetrycznych
perowskitów serii La1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D [9]. Obliczone dla
skadu SmCo0,2Fe0,8O3 rednie wartoci WRT wynosz
odpowiednio 16,2(1)10-6K-1 dla zakresu 20–400°C oraz
29,9(1)·10-6K-1 dla zakresu 400–900°C. Znacznie wysza
warto WRT w zakresie 400–900°C w porównaniu do niszych temperatur wskazuje na pojawianie si w materiale
niestechiometrii tlenowej. Proces ten, w przeciwie stwie
do opisanego powyej procesu dotleniania próbki, jest odwracalny a kolejne krzywe grzania i chodzenia pokrywaj
si. Wysokie wartoci WRT dla temperatur powyej 400oC
s niekorzystne z punktu widzenia zastosowania materiau
w ogniwach tlenkowych SOFC, ze wzgldu na moliwo
wystpowania napre termicznych i w konsekwencji pkni elementów skadowych ogniwa. Dla porównania, typowa
warto WRT w przypadku Ce0,8Gd0,2O1,9, uwaanego za
jeden z potencjalnie najlepszych materiaów elektrolitowych,
wynosi 12,510-6K-1 [10].
Aby wyeliminowa potencjalny wpyw dodatkowych
efektów zwizanych z moliwoci pkania próbek lub nie-

dokadnym ich zamontowaniem w dylatometrze, wykonano
równie pomiary porównawcze dla próbek o innych skadach
nie bdcych przedmiotem niniejszej pracy, niejednokrotnie
powtarzajc je kilka razy. Efekt zaamania krzywej rozszerzalnoci temperaturowej, zwizany z utlenianiem próbki,
zaobserwowano jedynie dla skadów o duej niestechiometrii
tlenowej nadanej przez wygrzewanie ich w argonie w wysokich temperaturach.
Wyniki wysokotemperaturowych pomiarów przewodnictwa elektrycznego i siy termoelektrycznej materiaów serii
Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D zebrano odpowiednio na rysunkach
4a i 4b. W przypadku materiau o skadzie SmCo0,2Fe0,8O3
zaobserwowano aktywowany charakter przewodnictwa
elektrycznego i stosunkowo nisk wartoci przewodnictwa elektrycznego w temperaturze pokojowej wynoszc
10-4 S·cm-1 oraz wysokie, dodatnie wartoci siy termoelektrycznej. W temperaturze 900oC warto przewodnictwa
wzrasta do ok. 5,5 S·cm-1. Dla skadu o stopniu podstawienia x = 0,2 obserwuje si znaczc popraw waciwoci
transportowych, przewodnictwo elektryczne w temperaturze
pokojowej wzrasta o ok. 5 rzdów, maleje energia aktywacji oraz malej wartoci siy termoelektrycznej. Efekt ten
naley wiza z pojawiajc si w wyniku podstawienia
jonów samaru jonami strontu mieszan wartociowoci
elaza i kobaltu, co umoliwia efektywny transport adunku
w materiale [1]. Dla skadu Sm0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-D obserwuje
si dalsze polepszenie waciwoci transportowych w niszych temperaturach. W temperaturach powyej ok. 550°C
obserwuje si spadek przewodnictwa elektrycznego oraz
równoczesny wzrost wartoci siy termoelektrycznej. Efekt
ten naley wiza z pojawiajc si w tym zakresie temperatur niestechiometri tlenow, która obnia koncentracj
noników efektywnych [1]. Równoczenie pojawiajca si
skadowa jonowa przewodnictwa jest zbyt maa aby znaczco wpyn na sumaryczn warto przewodnictwa elektrycznego. Dla skadu Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D maksimum pojawia
si w temperaturze 320°C a warto przewodnictwa siga
440 S·cm-1. Materia o skadzie Sm0,2Sr0,8Co0,2Fe0,8O3-D cha-
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b)

a)

Rys. 4. Waciwoci elektryczne badanych perowskitów: a) przewodnictwo elektryczne, b) sia termoelektryczna w funkcji temperatury dla
serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D; wyniki rejestrowano w trakcie grzania próbek w czasie 12 godzin.
Fig. 4. Electrical properties of the studied perovscites: a) electrical conductivity, b) thermoelectric power; the results were recorded during
heating the samples for 12 hrs.

rakteryzuje si duo niszym przewodnictwem elektrycznym.
Nietypowe zachowanie próbki o skadzie Sr4Co0,8Fe3,2O11 dla
temperatur okoo 200°C, widoczne zarówno na charakterystyce przewodnictwa elektrycznego, jak i na zalenoci siy
termoelektrycznej od temperatury, wskazuje na moliwo
zachodzenia przemiany fazowej w tym materiale.

Wnioski
W materiaach serii Sm1-xSrxCo0,2Fe0,8O3-D wraz ze wzrostem stopnia podstawienia x obserwuje si zmniejszenie
dystorsji rombowej komórki elementarnej. Zwizek nie zawierajcy samaru zosta zidentyﬁkowany jako Sr4Co0,8Fe3,2O11
posiadajcy struktur rombow, w której wystpuje uporzdkowanie podsieci wakancji tlenowych. Podstawienie trójwartociowych jonów samaru dwuwartociowymi jonami strontu
powoduje znaczc popraw waciwoci transportowych
materiau. Dla skadu Sm0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3-D zaobserwowano bardzo wysokie wartoci przewodnictwa elektrycznego
sigajce 440 Scm-1 w temperaturze 320°C. W przypadku
dalszego zwikszenia stopnia podstawienia, do wartoci
x = 0,8, nastpuje znaczcy spadek przewodnictwa elektrycznego. Pomiary dylatometryczne wykazay moliwo
poredniego pomiaru efektów zwizanych z niestechiometri
tlenow poprzez analiz obserwowanej zalenoci wymiarów
liniowych próbki w funkcji temperatury.
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