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Wprowadzenie
Tlen i jego zastosowanie
Tlen jest gazem bezwonnym i niewidocznym dla oka
ludzkiego, który wystpuje w iloci 20,946% w atmosferze
ziemskiej. Temperatura wrzenia tlenu wynosi 90 K (-183oC).
Jest on gazem niezbdnym do oddychania i egzystencji
wszystkich zwierzt na ziemi i do wikszoci form wegetacji rolinnej. Jest równie niezbdny do spalania paliw,
wchodzc w reakcje utleniania z wikszoci materiaów
i jest zasadniczy dla wikszoci procesów w przemyle
chemicznym. Odkrycie pierwiastka tlenu datuje si na lata
1772 i 1774, gdy Scheele i Priestly niezalenie od siebie
dokonali jego odkrycia. Niemniej jednak dopiero Lavoisier
by tym czowiekiem, który odkry fakt, e tlen jest niezbdnym dla ywych organizmów i nazwa go „vital air” a jego
nazwa angielska „oxygen” pochodzi od kombinacji dwóch
sów greckich „oxys” (ostry kwas) i ”gene” (urodzony), co
opisywao jego zdolno do tworzenia kwasów (np. kwasu
siarkowego i kwasu azotowego). Tlen w postaci zwizanej
w formie mineraów, rud i wody stanowi 46.6% masowo
skadu skorupy ziemskiej i oceanów i jest jej najbardziej
rozpowszechnionym skadnikiem.
Najwikszym konsumentem czystego tlenu jest przemys stalowniczy. Jest on uywany do oczyszczania ciekej
stali z wgla w drodze procesu utleniania (do tlenku i dwutlenku wgla). W procesie tym s równie utleniane siarka
i fosfor do lotnych tlenków, a zanieczyszczenia w postaci
krzemu i magnezu s utlenianie do tlenków, które tworz
uel i pywaj na powierzchni stopionej stali.
Równie bardzo due iloci tlenu s zuywane w przemyle chemicznym, w takich procesach jak katalityczne
utlenianie etylenu do aldehydu octowego, kwasu octowego i tlenku etylenu. Due iloci tego gazu s uywane do
produkcji gazu syntezowego.
Inn gazi przemysu zuywajc due iloci tlenu do
uszlachetniania pulpy drewnianej jest przemys papierniczy.
W przemyle tym utlenianie zwizków pulpy (lignin) przy
pomocy zwizków chloru jest zastpowane czystym tlenem

czy jego zwizkami (ozon i nadtlenek wodoru) z uwagi na
ochron rodowiska naturalnego.
Równie due iloci tlenu s zuywane do uszlachetniania wody i utleniania organicznych zanieczyszcze w niej
obecnych. Metoda ta zostaa wprowadzona do praktyki
przemysowej przez ﬁrm Union Carbide w latach 60-tych
ubiegego stulecia.
Due iloci tlenu s równie zuywane w procesach
spalania gazu ziemnego czy metanu w procesach przemysowych, poniewa zastosowanie czystego tlenu w procesie
spalania zamiast powietrza zwiksza szybko przepywajcych gazów i podwysza ich temperatur. Zostao
to praktycznie wykorzystane w przemyle szklarskim czy
w energetyce. Inn zalet zastosowania czystego tlenu
w procesach spalania paliw gazowych jest wyeliminowanie tworzenia si tlenków azotu i jako nastpstwo tego,
kwanych deszczów. Jednake z uwagi na problemy materiaowe, spalanie z udziaem czystego tlenu jest rzadko
stosowane w praktyce, a za to wzbogaca si tlenem
powietrze, w iloci do 25% objtociowo. Ostatnio coraz
wiksz uwag przywizuje si te do stosowania czystego
tlenu czy wzbogaconego tlenem powietrza w procesach
energetycznych. Obejmuje to przede wszystkim nowe
rozwizania technologiczne takie jak wytwarzanie energii
elektrycznej w procesie skojarzonym z gazyﬁkacj wgla
(ang. CGCC – Coal-Gasiﬁcation Combined Cycle). Szanse
na masowe wdroenie tego systemu s jednak limitowane
kosztami wytwarzanego tego gazu na miejscu wykorzystania. Zastosowanie czystego tlenu w procesach spalania
w elektrowniach gazowych czy wglowych, turbinach
gazowych, czy w ogniwach paliwowych daje jako produkt
kocowy tylko dwutlenek wga i wod, co pozwala atwo
odseparowa oba zwizki od siebie, a po skropleniu wody
wychwyci i utylizowa CO2, tym samym obniajc efekt
cieplarniany.
Tlen jest równie szeroko stosowany w medycynie
do celów terapeutycznych i innych. Podczas uycia tlenu
w momencie problemów z oddychaniem jest niesychanie
wana kontrola poziomu i jakoci dostarczanego tlenu.
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Metody wytwarzania tlenu
Tlen jest obecnie produkowany gównie przez kriogeniczn destylacj powietrza w duych zakadach produkcyjnych o wydajnoci od 50 do 2000 t/dzie. Ta metoda produkcyjna zostaa po raz pierwszy zademonstrowana w roku
1901 przez Carla von Linde (Niemcy) i potem udoskonalona
przez wprowadzenie podwójnych kolumn, jedn powyej
drugiej. Ta zasada jest wci stosowana w nowoczesnych
zakadach produkcji tlenu metod kriogeniczn [1].
Oprócz wymienionej metody produkcji tlenu par innych
o mniejszej skali metod wytwarzania tlenu jest w trakcie
intensywnego rozwoju i testowania. Do nich naley zaliczy
elektroliz wody, metod bardzo kosztown produkcji tlenu
i prawie obecnie nie stosowan.
Absorpcja zmiennocinieniowa (Pressure Swing Adsorption, PSA) na zeolitach i na aktywnym wglu jest coraz
czciej stosowan metod przy maej skali produkcyjnej.
Metoda ta bazuje na rónicowej adsorpcji azotu i tlenu na
zeolitach czy aktywnym wglu. Po adsorpcji azotu ze spronego powietrza, gaz bogaty w tlen jest otrzymywany na
wylocie. Zoe jest nastpnie przedmuchiwane powietrzem
pod niszym cinieniem by usun zaadsorbowany azot.
Koszty wytwarzania tlenu na miejscu metod PSA s generalnie wysze ni metod kriogenicznej destylacji. Z uwagi
jednak na znaczn prostot tej metody jest ona szeroko
stosowana w redniej wielkoci zakadach do produkcji
tlenu na potrzeby uzdatniania wody. Jednake produkowany
t metod tlen jest niszej jakoci (poniej 93,5% tlenu) ni
w przypadku metody kriogenicznej [2].
Bardzo zblion do metody PSA jest metoda absorpcji
próniowej (Vacuum Swing Adsorption, VSA). Rónica
pomidzy tymi dwoma metodami jest tylko w cinieniu
roboczym. W metodzie PSA stosuje si podwyszone cinienie dostarczanego powietrza w poczeniu z desorpcj
pod cinieniem atmosferycznym, w metodzie za VSA
powietrze dostarcza si pod cinieniem atmosferycznym
a próni stosuje si w procesie desorpcji. Z uwagi na
wiksz sprawno energetyczn metod VSA stosuje si
j gównie w duych zakadach produkcyjnych, powyej
200 t tlenu dziennie [3]. Przy niszych wydajnociach koszty
inwestycyjne przemawiaj na rzecz metody PSA i ten proces jest preferowany dla maych zakadów produkujcych
tlen. Obie metody pracuj w sposób niecigy, okresowy,
co jest ich te powanym minusem punktu widzenia ekonomiki produkcji.
Ostatnimi czasy bardzo duo uwagi powica si zastosowaniu membran organicznych i nieorganicznych do
bezporedniego wydzielania tlenu z powietrza. Membrany
organiczne s znane ju ponad 15 lat i stosowane do
separacji tlenu od azotu. Z uwagi na ich niski wspóczynnik separacji, 2 do 4, nie zdobyy sobie one znaczcej
pozycji na tym rynku. Membrany nieorganiczne mog by
wytwarzane jako w peni gste lub porowate. Typowym
przykadem s tutaj membrany na bazie dwutlenku krzemu.
Rozdzielczo ich te jest w miar niska i s w stadium
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cigle intensywnych bada [4].
W peni gste membrany ceramiczne s dzielone na 2
typy, membrany bazujce na staych elektrolitach ceramicznych (membrany, przez które mog przechodzi tylko jony
tlenu, ale nie elektrony) i na mieszanych przewodnikach,
jonowo-elektronowych (w tych ostatnich jony tlenu i elektrony mog przepywa przez membrany). Pierwsza grupa
ceramicznych w peni zagszczonych membran bazuje
na stabilizowanym dwutlenku cyrkonu (Yttria Stabilised
Zirconia – YSZ) i na stabilizowanym erbem tlenku bizmutu
(Erbia Stabilised -Bismuthoxide – BE) [5]. Membrany te
s odwrotnoci ogniw paliwowych bazujcych na staych
tlenkach (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC).
Membrana ceramiczna wykonana ze staego elektrolitu (YSZ) jest umieszczana pomidzy dwoma komorami,
pomidzy którymi istnieje gradient stenia tlenu i wtedy
zostaje przyoone napicie prdu staego. Kierunek i warto przyoonego napicia s tak dobrane by przewyszaa
gradient potencjau ste tlenu po obu stronach membrany
i wtedy tlen jest „pompowany” z obszaru niskiego cinienia
tlenu do komory z wysokim cinieniem tlenu. Urzdzenia
takie s okrelane popularnie nazw pompy tlenowej (ang.
oxygen pump) [6]. Niedogodnoci tego typu rozwizania
jest konieczno stosowania uzwojenia elektrycznego
i wydatkowania dodatkowej energii elektrycznej na ten
proces.
Ominiciem niedogodnoci membran ceramicznych bazujcych na elektrolitach staych s membrany bazujce na
mieszanych jonowo-elektronowych przewodnikach (Mixed
Ionic Electronic Conductors, MIEC lub Oxygen Conductive
Membranes, OCM) [7]. Mog one si skada z mieszaniny
elektrolitu i przewodnika elektronowego (mieszanina dwóch
faz) lub by zbudowane z materiau charakteryzujcego
si oboma typami przewodnictwa. Przykadem pierwszego
rozwizania moe by bizmut zmieszany z Ag [ 8]. Przykadem drugiego rozwizania s zwizki typu perowskitów
czy wysokotemperaturowe nadprzewodniki [9].
Separacja tlenu z powietrza przy uyciu gstych membran ceramicznych opiera si na wysoce selektywnej reakcji
pomidzy tlenem w fazie gazowej a lukami (wakancjami) tlenowymi obecnymi w materiale membrany (równanie 1).
O 2(g) + 2Vo.. + 4e-

2Oox

(1)

Zapis ten zosta wykonany wg symboliki Krögera-Vinka
[10]. Dyfuzja jonów tlenu poprzez materia jest aktywowana termicznie, dlatego relatywnie wysokie temperatury
s konieczne do uzyskania interesujcego przemysowo
przepywu strumienia jonów tlenu poprzez dan membran.
By zwikszy przepyw jonów tlenu poprzez membran
perowskitow zwykle redukuje si grubo membrany do
minimum. Redukcja gruboci membrany jest za limitowana
jej wytrzymaoci mechaniczn a take szybkoci wbudowania si jonów tlenu w struktur perowskitu. Czynnikiem
limitujcym szybko przepywu jonów tlenu jest jednak tutaj
temperatura i procesy te przebiegaj z reguy w wysokich
temperaturach, zwykle powyej 800oC.
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Membrany te testuje si w celu ich wykorzystania do
wytwarzania gazu syntezowego w reaktorach chemicznych
z wbudowanymi membranami tlenowymi, gdzie powietrze
wprowadza si do komory zasilania a metan wprowadza
si do komory produktów reakcji. Dla zwikszenia wydajnoci tej reakcji, czsto stosuje si katalizator po stronie
produktów reakcji. Szerszy opis zwizków perowskitowych,
metod ich wytwarzania, a take bada laboratoryjnych nad
wytwarzaniem czystego tlenu i moliwoci stosowania
membran tlenowych dla komór spalania turbin gazowych
i komór poreakcyjnych ogniw paliwowych przedstawiony
jest w nastpnych rozdziaach tego artykuu.

Membrany ceramiczne
Perowskity
Perowskity nale do najbardziej zasobnych mineraów w skorupie ziemskiej. Szacuje si, e ponad 50%obj.
skorupy ziemskiej ma struktur perowskitu [11]. Materiay
te swoj nazw otrzymay od minerau CaTiO3 opisanego
po raz pierwszy w 1830 r. przez geologa Gustawa Rose.
Struktura krystalograﬁczna perowskitu przedstawiona jest
na Rys. 1. Ogólny wzór, którym mona opisa perowskity, to ABX3. A i B to jony metali a X to wodór, tlen, azot,
wgiel lub halogenki; najczciej jest to jednak tlen. Jony
A s usytuowane w naroach szecianu z jonami tlenu
umieszczonymi na rodku cian tego szecianu [11]. Jony
X tj. jony tlenu tworz sie regularn pasko centrowan
z jonami B w pozycji oktaedrycznej w centrum komórki
elementarnej. Kationy A s koordynowane przez 12 atomów
X. Za kationy A najczciej podstawiane s jony dwu lub
trójdodatnie. Za kation B podstawiane s natomiast jony
trój- lub czterododatnie [12].
Przy powstawaniu struktury perowskitu pomidzy jonami A, B i X utrzymana jest nastpujca relacja:
rA rX > rB
(2)
gdzie:
rA – promie jonowy atomu A,
rX – promie jonowy atomu X,
rB – promie jonowy atomu B.
W 1926 r. Goldschmidt przedstawi wspóczynnik tolerancji t opisany wzorem:
r A + rO
t =
(3)
2 (r B + r O )
gdzie:
t – wspóczynnik tolerancji,
rA – promie jonowy atomu A,
rO – promie jonowy atomu O,
rB – promie jonowy atomu B.
Struktura perowskitu jest tworzona w zalenoci od
wartoci ”t” bdcej w zakresie 0,75 t 1,0. Dla „t” bliskiego
1 powstaje idealnie regularna struktura perowskitu, natomiast gdy „t” przyjmuje wartoci mniejsze ni 1 to tworzy
si szereg struktur o niszej symetrii, takich jak rombowa
czy romboedryczna.
Natura jonu B wywiera gówny wpyw na waciwoci

Rys. 1. Struktura ogólna perowskitu.

perowskitu, np. SrTiO3 jest izolatorem, gdy w miejsce B
podstawimy Co czy Fe to perowskit bdzie posiada mieszane przewodnictwo. Te rónice w przewodnictwie mog
by wyjanione przez róne konﬁguracje elektronowe jonu
B [13].
Niektóre perowskity typu ABO 3 zawierajce metal
przejciowy w pooeniu B uwaane s za materiay
o mieszanym przewodnictwie. Ze wzgldu na ich wysokie
przewodnictwo jonowe i elektronowe stosowane s jako
tlenowe przegrody póprzepuszczalne.
Obecnie istnieje wiele typów perowskitów o mieszanym
przewodnictwie, które stosowane s jako membrany do
separacji tlenu. Jednym z typów tych materiaów s perowskity oparte na LaCoO3. Transport jonów tlenu w tego typu
materiaach odbywa si poprzez wakancje, które powstaj
w wyniku dotowania dwuwartociowego jonu Sr w miejsce
trójwartociowego jonu La [14]. Innymi materiaami na
membrany ceramiczne o mieszanym przewodnictwie s
perowskity o wzorze ogólnym SrCoFeO3. Teraoka pierwszy
pokaza, e membrany tlenowe oparte na La1-xSrxCo1-yFeyO3posiadaj znacznie wiksz przenikalno strumienia
tlenu [15].
Now grup wysokotemperaturowych póprzepuszczalnych przegród s membrany wykonane z perowskitów
o przewodnictwie protonowym. Do tej grupy materiaów
moemy zaliczy takie perowskity jak SrCe 1-x Yb x O 3
i BaCe1-xYxO3 [16]. Materiay te stosowane jako membrany
posiadaj wysokie przewodnictwo protonowe i elektronowe
a niskie przewodnictwo jonów tlenu. Istnieje due zainteresowanie tymi zwizkami ze wzgldu na ich wielorakie
zastosowanie jak np. protonowe elektrolity w ogniwach
paliwowych, elektrolizery czy te sensory gazu.
Metody wytwarzania proszków perowskitowych
Proszki perowskitowe mona wytwarza nastpujcymi
metodami:
x obróbka hydrotermalna,
x wspóstrcanie i praenie,
x rozpylanie i rozkad termiczny (spray pyrolysis),
x mielenie w mynie kulowym i praenie,
x metoda cytrynianowa,
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x metoda kompleksowania kwasem cytrynowym-EDTA.
W obróbce hydrotermalnej wodorotlenkowe ele odpowiednich pierwiastków s poddawane reakcji w zamknitym
autoklawie przy zadanej temperaturze i pod autogenicznym
cinieniem uzyskanym w tej temperaturze. W wyniku krystalizacji elu w autoklawie uzyskuje si proszek o regularnej
strukturze perowskitu.
W drugiej metodzie rozpuszczone w wodzie azotany
pierwiastków metali poddaje si wspóstrcaniu wodorotlenkami pierwiastków alkalicznych (KOH, NaOH), lub
amoniakiem (w przypadku elaza i kobaltu, oba te pierwiastki wykazuj tendencj do tworzenia rozpuszczalnych
zwizków kompleksowych z amoniakiem, co w tym przypadku wyklucza NH4OH jako czynnik strcajcy) [17]. W ten
sposób uzyskuje si wspóstrcony el, który nastpnie
poddaje si kilkunastokrotnemu przemyciu w celu usunicia „zanieczyszcze” w postaci soli metali alkalicznych.
Tak przepukany el poddaje si praeniu (800–1000ºC)
lub obróbce hydrotermalnej w celu uzyskania proszku
o strukturze perowskitu.
Rozpylanie i rozkad termiczny (ang. spray pyrolysis);
metoda ta polega na przygotowaniu wodnych roztworów
azotanów o danej stechiometrii kationów metali, nastpnie roztwory te s rozpylane i poddane rozkadowi termicznemu w komorze grzewczej w temperaturze 800ºC.
W konwencjonalnym mieleniu w mynie kulowym jako surowców uywa si tlenków, wglanów oraz azotanów odpowiednich metali wchodzcych w skad perowskitu np.La2O3,
Fe2O3, SrCO3, CoCO3, SrCO3, Fe2O3, Co(NO3)2·6H2O [18].
Po zmieleniu i wysuszeniu proszek jest poddany praeniu
w temperaturach 800–1000ºC.
W pracy [17] oceniono cztery metody wytworzenia
proszku o strukturze perowskitu La0,8Sr0,2Co0,6Fe0,4O3. Przy
ocenie kierowano si gównie kryterium gstoci wypalonych próbek. Spiekanie odbywao si w trzech rónych temperaturach: 1250ºC, 1300ºC i 1350ºC. Najwiksz gsto,
6,88 g/cm3, uzyskay pytki materiau otrzymane metod
wspóstrcania po wypaleniu w temperaturze 1300ºC.
Pozostae trzy metody zostay omówione na przykadzie otrzymywania perowskitu BSCF [18]. Jako
prekursorów uyto Ba(NO3)2, Sr(NO3)2, Co(NO3)2·6H2O,
Fe(NO3)3·9H2O.
W metodzie reakcji w stanie staym [4] azotany o danej stechiometrii kationów metali s kolejno podgrzewane
do temperatury rozkadu na poszczególne tlenki. Tak otrzymane tlenki s nastpnie mielone i suszone.
W metodzie cytrynianowej azotany o danej stechiometrii kationów metali byy rozpuszczane w kwasie
azotowym z dodatkiem kwasu cytrynowego w stosunku:
kwas octowy\ jony metali 2:1 [19]. Warto pH = 9 regulowano przez dodatek amoniaku. Tak uzyskany roztwór by
mieszany przez 24 godziny. W trakcie suszenia w temperaturze 200qC wystpi samozapon. Metod z kwasem
cytrynowym zastosowano równie do wytworzenia proszku
La2Ni1-xCuxO4+G [20]. Wypraona stechiometryczna mieszanina odpowiednich tlenków metali bya rozpuszczona
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w roztworze kwasu azotowego. Nastpnie dodano kwasu
cytrynowego do perowskitu w stosunku molowym 3,3:1.
Roztwór by odwadniany w 120qC i powoli podgrzewany do
samozaponu wytrconego osadu. Produkt ﬁnalny uzyskano
przez wypraenie osadu w 1000qC.
W metodzie EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy by
rozpuszczony w amoniaku, do którego nastpnie dodano
azotany o danej stechiometrii i kwas cytrynowy. Stosunek EDTA/kwas cytrynowy:jony metali wynosi 1:1,5:1. pH
roztworu utrzymywano w pobliu wartoci 6. Nastpnie
roztwór mieszano przez 24 godziny. Wod usunito przez
suszenie otrzymujc el o gbczastej strukturze.
Jak wykazay badania XRD proszek otrzymany metod cytrynianow i EDTA przeksztaci si w perowskit
w najniszej temperaturze w porównaniu do innych metod
produkcyjnych [21].
Wytwarzanie membran tlenowych
Istnieje kilka metod wytwarzania wyrobów ceramicznych
z proszków o strukturze perowskitu. Pierwsz z nich jest
odlewanie. Odbywa si to poprzez mielenie kilkudziesiciogodzinne w mynie kulowym proszku perowskitu wraz
z lepiszczem i ewentualnie rozpuszczalnikiem, nastpnie
odlewa si na specjalnie do tego przygotowanym stole
odlewniczym folie o gruboci kilkuset mikrometrów. Po wysuszeniu folia ta jest cita na podane ksztaty i wypalana
(zalenie od potrzeb w celu uzyskania wikszej gruboci
wypalonego wyrobu; folie poddaje si laminowaniu (kilka
warstw). W pracy [19] do uzyskania szeregu folii z rónych perowskitów (SrCo0,8Fe0,2O3-y, La0,2Sr0,8Co0,2Fe0,8O3-y,
La0,4Ba0,8Co0,8Fe0,2O3-y) uyto jako lepiszcza PVB, a jako
rozpuszczalników uyto etanolu i toluenu. Do nanoszenia
warstw rzdu 10 m, jakie na przykad s wymagane
przy ogniwach paliwowych (SOFC), uywa si metody
sitodruku [3, 5]. Odpowiednio przygotowan past (np.
proszek perowskitowy La0,2Sr0,8Co0,2Fe0,8O3-y wymieszany
z etyloceluloz [19] lub wczeniej wypraony i zmielony
w rodowisku etanolu proszek SrCo 0,8Fe 0,2O 3-y wymieszany z D-terpineolem, w którym byo rozpuszczone 10%
wag. etylocelulozy [21]) nanosi si na dan powierzchni
przeciskajc j przy pomocy odpowiedniego rakla przez
sito polimerowe o odpowiedniej iloci oczek na jednostk
dugoci (kilkadziesit do kilkuset oczek na cm dugoci).
Podoe z tak naniesion warstw nastpnie si wypala
(w w/w przypadku temperatura wypalania wynosia 1100ºC).
Kolejn metod wytwarzania ceramiki perowskitowej jest
prasowanie (jednoosiowe, izostatyczne etc.) i spiekanie [17,
22]. W pracy [20] jako lepiszcze do proszków uzyskanych
trzema rónymi metodami dodawano glikol polietylenowy
i nastpnie zaprasowywano jednoosiowo dyski o rednicy
22 mm. Kolejnym etapem byo dogszczanie wypraski
poprzez prasowanie izostatyczne na zimno przy cinieniu
350 MPa. Tak otrzymane dyski wypalano w temperaturze
1250–1300ºC. Przed prasowaniem uzyskane proszki s
poddawane czsto mieleniu w atrytorze w celu zmniejszenia
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ran tlenowych do dwutlenku wgla i pary wodnej.
Czysty CO2 jest atwo oddzielany od pary wodnej
poprzez proces kondensacji pary wodnej, a nastpnie CO2 moe by bezporednio przesyany do
utylizacji. Drugi wariant opiera si na spalaniu konwencjonalnych paliw przy zastosowaniu membran
tlenowych w turbinach gazowych. Energia spalania
gazów jest przetwarzana w prd elektryczny, CO2
jest adsorbowane, a para wodna kondensowana.
Opcj takiego rozwizania, zaproponowan przez
ﬁrm Alstom przedstawiono na rys. 2 [23].
Jednake wymagania postawione takim
membranom tlenowym w porównaniu do membran
tlenowych do wytwarzania tlenu w rodowisku utleniajcym czy neutralnego medium (He, H2O, etc.)
Rys. 2. Koncepcja AZEP (Advanced Zero Emission Plant) elektrowni
s bardzo surowe. Z jednej strony membrany praz zastosowaniem turbiny gazowej wyposaonej w membrany tlenowe
ﬁrmy Alstom [23].
cuj w warunkach skrajnie redukcyjnych (cinienie
parcjalne tlenu na poziomie 10-23 bar), a z drugiej
strony pod wpywem warunków silnie utleniajcych
redniej wielkoci ziaren, co zapewnia lepsze zagszczenie
(pO
=
0.21
bar) rys. 3 [24].
2
wyrobu po spiekaniu [22].
Membrany te powinny wykazywa minimalny przepyw
tlenu przez jej powierzchni powyej 2 Nml/ cm2min., co
Membrany tlenowe do procesów oxy-spalania
odpowiada prdowi 0.5 A/cm2, a wskazane by ten przepyw by na poziomie koo 8–10 Nml/ cm2min. = 2.0–2.5
Ostatnio bardzo du uwag przywizuje si do analizoA/cm2. Ponadto membrany musz pracowa w wysokich
wania, modelowania i testowania procesów spalania paliw
temperaturach, by wytrzymae mechanicznie i odporne na
w atmosferze tlenu, cakowicie wolnej od azotu. Stwarza
wstrzsy cieplne i by stabilne w warunkach pracy ogniw pato moliwo separacji produktów spalania, dwutlenku
liwowych SOFC i turbin gazowych (GT). Zadanie to zostao
wgla i pary wodnej, po procesie spalania. Odseparowany
czciowo opracowane w Instytucie Energetycznym ECN
za od innych produktów spalania dwutlenek wgla moe
w Holandii [23] i wyniki bada wstpnych w tym zakresie
by magazynowany, a potem utylizowany. Proces ten ma
s zaprezentowane w niniejszym artykule.
du przewag nad tradycyjnymi procesami oddzielania
CO2 od innych produktów spalania przy pomocy membran
ceramicznych czy przy uyciu procesów adsorpcyjnych.
Ponadto spalanie bez udziau azotu wyklucza tworzenie
si bardzo szkodliwych dla otoczenia tlenków azotu, róda
kwanych deszczów. Proces spalania w czystym tlenie, bez
udziau azotu z powietrza, jest moliwy dziki zastosowaniu
tlenowych membran ceramicznych na osnowie perowskitów. Urzdzenia do wytwarzania czystego tlenu mog by
z powodzeniem stosowane przy konwersji tradycyjnych
paliw w prd elektryczny w ogniwach paliwowych. Wtedy nie
cakowicie przetworzone gazy zasilajce s dopalane przy
uyciu czystego tlenu wytwarzanego przy uyciu memb-

Wasno

Wartoci

Gsto teoretyczna, g/cm3
TEC w atm powietrza, x10-6 K-1
Skad fazowy
Forma tetragonalna,
Powierzchnia waciwa (BET), m2/g
Straty praenia w 900oC, %
Mediana, d50, m

5.30
14.0
lady Co3O4
2.56
3.6
2.684

Tabela 1. Podstawowe wasnoci ﬁzyczne i technologiczne
proszku LNC dostarczonego przez firm Praxair Ceramic
Speciality, USA.

Cz badawcza
Surowce wyjciowe i metodyka badawcza

Rys. 3. Schemat dziaania membrany tlenowej w warunkach
utleniajco-redukcyjnych panujcych w komorze spalania
ogniwa paliwowego [24].

Szereg perowskitów byo brane pod uwag jako potencjalne surowce wyjciowe do wytwarzania membran tlenowych pracujcych w warunkach utleniajco-redukcyjnych,
m.in. SrFe 0.67Co 0.33O 3- (SFC), La 2.0Ni 0.9Co 0.1O 4+ (LNC),
La0.3Sr0.7Co0.8Ga0.2O3- (LSCG) i La 0.75Sr 0.25Cr 0.5Mn 0.5O 3(LSCrM) [21, 25].
Badania wstpne wykazay, e w praktyce najbardziej
obiecujcym zwizkiem jest tutaj perowskit o wzorze
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zostay przygotowane
metod odlewania na
Proces
CO
CH4
ml/min
ml/min
folii stosujc spoiwo or1A
75%
12
0
44
ganiczne oparte na poliKomora
1B
75%
24
0
44
merze PVB zmieszanym
1C
75%
49
0
44
dopalania
z etanolem i toluenem
1D
75%
79
0
44
jako rozpuszczalnika2A
85%
12
0
53
mi. Folie perowskitowe
Komora
2B
85%
24
0
53
byy poddane obróbce
2C
85%
48
0
53
dopalania
2D
85%
73
0
53
termicznej w tempera3A
95%
12
0
62
turach dochodzcych do
Komora
3B
95%
24
0
62
1400oC przez okres od 1
3C
95%
48
0
62
dopalania
do 8 godz. Cienkie (ok.
3D
95%
73
0
62
10 m) porowate powo4A
75%
7
0
64
Komora
ki, z tych samych perow4B
75%
14
0
64
dopalania
skitów byy nanoszone
4C
75%
29
0
64
S/C
4D
75%
43
0
64
na jedn lub obydwie
5A
85%
7
0
71
powierzchnie pytki peKomora
5B
85%
14
0
71
rowskitowej ( LNC – landopalania
5C
85%
28
0
71
S/C
tanowo-niklowo-kobalto5D
85%
43
0
71
wej) metod sitodruku
6A
0
9.2
55
Turbina
stosujc pasty oparte na
6B
0
18.4
55
gazowa
6C
0
36.9
55
proszku perowskitowym
(AZEP)
6D
0
55.3
55
zmieszanym z proszkowym grafitem (rodek
Tabela 2. Warunki testowania membran LNC w symulowanych warunkach komór poreakcyjnych
w ogniwach paliwowych SOFC i komorach spalania turbin gazowych (TG) [25]. Skrót S/H (ang. Steam/
porotwórczy) i etyloceHydrocarbons) oznacza stosunek molowy pary wodnej do wglowodorów równy 2.
luloz, jako spoiwem.
Pytki z nadrukowanym
La2.0Ni0.9Co0.1O4+ (LNC) [25]. Posiada on relatywnie dobr
warstwami byy ponowstabilno chemiczn i termiczn w warunkach redukcyjnie wypalane w temperaturach niszych o 100–150oC ni
nych. Struktura tego perowskitu, z nadmiarem jonów tlenów
temperatura wypalania gstej pytki. Szczelno pytek bya
ulokowanych w pozycjach midzywzowych, jest warstwotestowana przy pomocy etanolu. Gdy etanol nie przesika
wa typu K2NiF4. Zwizek ten cechuje si relatywnie dobrym
przez pytki, byy one uwaane za w peni zagszczone.
przewodnictwem elektronowym i wysok dyfuzj jonów
Dodatkowe informacje o stopniu zagszczenia warstwy
tlenu w podwyszonych temperaturach (800-1000oC) [21].
podstawowej, w peni zagszczonej i warstw porowatych
Podstawowe wasnoci ﬁzyczne i technologiczne zostay
byy uzyskiwane podczas bada struktury przy uyciu mizebrane w tabeli 1.
Gste membrany ceramiczne o gruboci okoo 200 m
Kod
cyklu

Ilo przereagowanego
paliwa w SOFC, %

Skad gazów
CO2
H2
ml/min
ml/min
25
25
49
49
99
99
148
148
49
25
99
49
197
99
296
148
172
25
243
50
687
99
1030
149
30
30
59
59
119
119
178
178
54
30
109
59
217
119
326
178
15
0
30
0
60
0
90
0

Rys. 4. Stanowisko badawcze do testowania membran
tlenowych – widok z góry (widoczna pytka membrany ulokowana na powierzchni zotej uszczelki w kasecie ceramicznej
z tlenku glinu).
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Zawarto
H2O, %

Rys. 5. Membrana tlenowa wykonana z perowskitu LNC
w konﬁguracji pdp po dwutygodniowym tecie w warunkach redukcyjno-utleniajcych typowych dla ogniw paliwowych SOFC
i komór spalania turbin gazowych. Lewa strona membrany bya
w kontakcie z atmosfera redukcyjn [25].
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Metoda
Wydatkowana energia
MJp/Nm3 O2
Udzia w wiatowej produkcji, %
Stopie czystoci, %
Lokalizacja
PSA
12.0
5
~90
Na miejscu
VSA
5.14

„
Kriogeniczna
2.83
95
>99
Scentralizowana
Membrany polimerowe
3.94
~40
Na miejscu
OCM
2.10
>99
Na miejscu
Tabela 3. Metody produkcji tlenu i wkad energetyczny w ich
produkcj (19).

kroskopu skaningowego (SEM) Jeol 6330F wyposaonego
w analizator rentgenowski Noran Voyager EDX. W oparciu
o wyniki bada EDX by oceniany stopie zmiennoci
skadu chemicznego próbki w trakcie bada uytkowych.
Skad fazowy testowanych próbek by oznaczony metod
dyfrakcji rentgenowskiej w aparacie ﬁrmy Broker D8 wyposaonej w detektor energii rozproszonej operujcy w geometrii Bragga-Bruntano w zakresie ktowym 2 =10–100o.
Rentenogramy XRD byy analizowane przy uyciu metody
Rietveld’a. Wspóczynnik rozszerzalnoci termicznej (CTE)
by oznaczany w dylatometrze Netscha 402E w atmosferze He lub w powietrzu w zakresie 20–1000oC. Szybko
nagrzewania i chodzenia – 5oC/min. Migracja jonów tlenu
przez membrany bya mierzona w zbudowanym stanowisku
do testowania w zakresie temperatur 700–1000oC. Przepyw
zasilajcy i przepyw produktów gazowych byy ustawione
przeciwprdowo. Membrany perowskitowe o wymiarach
5.0x5.0 cm2 byy zamontowane w obudowie ceramicznej,
wyposaonej w zote uszczelki po obu stronach pytki. Gazy
zasilajce po stronie anodowej (redukcyjnej) charakteryzoway si zmienn koncentracj pary wodnej, CO, CO2,
H2 i CH4, symulujc warunki pracy ogniw paliwowych typu
SOFC i turbiny gazowej, tabela 2 [25]. Iloci dostarczanych
gazów redukcyjnych wahay si od 110 do 600 Nml/min.
W sumie 12 mieszanin gazowych o zmiennej koncentracji

tych komponentów byo przepuszczanych nad powierzchni
membrany tlenowej. Strona katodowa/ strona z utleniajc
atmosfer bya zasilana „syntetycznym” powietrzem w iloci
2000 Nml/min. Testowana próbka bya ogrzewana i schadzana cyklicznie w zakresie temperatur od 800 do 900oC,
by jak najlepiej zasymulowa przysze warunki pracy tych
tworzyw w ukadach realnych. Jeden cykl testu trwa okoo
12 godzin. Wypyw tlenu po stronie gazu zbierajcego by
obliczany z zawartoci tlenu w gazach wypywajcych
przy uyciu chromatografu Perkin Elmer AutoSystem
XL. Przepyw tlenu przez membran by korygowany ze
wzgldu na nieszczelnoci, które byy zawsze nisze ni
5%. Ulokowanie membrany w stanowisku badawczym do
testowania przepywu tlenu poprzez membran perowskitow pokazano na rys. 4.
Wyniki bada OCM (ang. oxygen conductive membranes)
w symulowanych warunkach SOFC i TG
Najlepsze wyniki osignito dla próbki NLC w konﬁguracji pdp, gdy 200 m pytka nona bya porowata a robocza
membrana miaa grubo okoo 10 m. Na robocz stron
membrany bya take naoona druga warstwa porowata
z przeciwnej strony pytki nonej. Najwyszy przepyw
tlenu przez membran NLC (rys. 5) zosta zmierzony
na poziomie 6 Nml/cm2·min. Wpyw czasu pomiaru na
destabilizacj membran na osnowie LNC w warunkach
redukcyjnych typowych dla gazów wychodzcych z ogniw
paliwowych zosta przedstawiony na rys. 6, a dla symulowanych warunków turbin gazowych na rys. 7. Membrany te
nie wykazuj wikszych strat wydajnoci przepywu tlenu
przez nie w przedziaach czasowych do 50 h. Obecnie
trwaj dugofalowe badania tego typu membranach w ECN,
w przedziale czasowym 1 roku.
Przeprowadzone badania nad zastosowaniem zwizków perowskitowych z nadmiarem jonów tlenów w ich
strukturze typu K2NiF4 wykazay pen ich przydatno do
zastosowania w tak trudnych warunkach eksploatacyjnych
jakie istniej w komorach spalania gazów wychodzcych
z komór reakcyjnych ogniw paliwowych czy z komór
spalania turbin gazowych. Okazuje si, e zastosowanie
przejciowych warstw porowatych od strony redukcyjnej ma
bardzo pozytywny wpyw na ich stabilno w tych warunkach. Prawdopodobnie gradient cinienia parcjalnego tlenu
w poprzek warstwy porowatej chroni zasadniczo membran
od kontaktu z bardzo silnie redukcyjnym rodowiskiem istniejcym na powierzchni membrany waciwej i degradacja
membrany o konﬁguracji pdp jest tak maa, e pozwala to na
dugotrwa prac tych membran w symulowanych warunkach. Prace nad tego typu membranami s zaawansowane
nie tylko w ECN ale take w innych laboratoriach w wiecie
(Air Products & Chemicals, Praxair, Siemens i inne). Pozwala to sdzi, e pierwsze jednostki demonstracyjne moduów
membran tlenowych zdolnych do wspópracy z turbinami
gazowymi, czy ogniwami paliwowymi wkrótce znajd si
w produkcji pilotaowej (rys. 8).
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Rys. 6. Stabilno membrany LNC testowanej w symulowanych warunkach komory spalania
gazów poreakcyjnych wychodzcych komory anodowej ogniwa paliwowego typu SOFC.

scu jego wykorzystania, by unikn
kosztów transportu czy strat z tym
zwizanych. Idealn metod produkcji
tlenu w miejscu wykorzystania jest
metoda PSA czy VSA, niemniej tymi
metodami nie mona uzyska tlenu
o duej czystoci. Dlatego te tak
istotne wydaje si dalsze rozwijanie
metody produkcji tlenu przy uyciu
wysokotemperaturowych membran
tlenowych na osnowie mieszanych
przewodników jonowo-tlenowych,
przy pomocy których mona uzyska
tlen o duej czystoci, powyej 99%.
Zadecyduje o tym jednak aspekt
ekonomiczny, co mona oszacowa
wstpnie na podstawie energii, która
jest woona w jego produkcj (tabela
3) [26]. W tym aspekcie metoda OCM
wydaje si by bardzo konkurencyjn,
nawet w stosunku do metody kriogenicznej, sucej do produkcji tego
gazu w ogromnych ilociach.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono nowy
typ membran tlenowych opartych
na mieszanych przewodnikach jonowo-elektronowych bazujcych na
zwizkach perowskitowych charakteryzujcych si nadmiarem tlenu w ich
Rys. 7. Stabilno membrany LNC testowanej w symulowanych warunkach komory spalania
strukturze.
turbiny gazowej maej mocy.
Perowskit LNC wydaje si by
bardzo
obiecujcym materiaem do
Gazowy tlen jest szeroko stosowanym surowcem chezastosowania
w
membranach
tlenowych pracujcych
micznym, gównie jako popularny utleniacz w przemyle
w
warunkach
utleniajco-redukcyjnych.
Osignite przestalowniczym, w procesie uzdatniania wody, w szpitalach
pywy tlenu przez ten materia wydaj si by zadowalajce
i laboratoriach, w przemyle chemicznym, m.in. przy
dla
potrzeb komór spalania ulokowanych po ogniwach paprodukcji metanolu. Równie coraz szersze zastosowaliwowych
(dopalanie resztek nie przereagowanego paliwa
nie znajduje tlen w procesach oxy-spalania, poprzez co
z
komory
anodowej); niemniej te wydajnoci mogyby by
podwysza si sprawno urzdze energetycznych, eliznacznie wiksze, rzdu 8–10 ml/cm2·min ze wzgldu na
minuje wytwarzania tlenków azotu, uatwia wychwytywania
potrzeby turbin gazowych i przewidywanych wydajnoci
dwutlenku wgla. Potencjalnymi miejscami zastosowania
nowych generacji ogniw paliwowych typu SOFC. Materia
moduów membran tlenowych mog by w przyszoci
ten powinien by dalej optymalizowany w aspekcie jego
systemy sprzone wytwarzania energii elektrycznej skakonﬁguracji i gruboci samej membrany i zastosowany
dajce si z ogniw paliwowych i turbin gazowych, gdzie
w moduach demonstracyjnych w jak najszybszym okresie
nieprzereagowane paliwo jest dopalane do dwutlenku
czasu.
wgla i pary wodnej. Wg oceny ﬁrmy Air Product z USA ta
Podsumowujc opisany stan wiedzy i uzyskane wyniki
technologia pozwoli obniy o min. 30% koszty produkcji
bada wasnych naley podkreli, e dalszy rozwój membtlenu potrzebnego do tych urzdze energetycznych, a doran
tlenowych OCM wydaje si by bardzo atrakcyjny nie
datkowo podwyszy znacznie ich sprawno ciepln [27].
tylko
z punktu widzenia energetyki rozproszonej (ogniwa
Due znaczenie ma zastosowanie czystego tlenu w procepaliwowe,
turbiny gazowe), ale take potrzeb innych uytsach gazyﬁkacji biomasy, produkcji gazu syntezowego czy
kowników czystego tlenu.
czciowym utlenianiu rónych paliw (tzw. partial oxidation).
Oczywicie przy stosowaniu duych iloci tlenu wskazanym
jest umieszczenie procesu produkcji tego surowca na miej-
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