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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono opis budowy ogniwa paliwowego ze staym elektrolitem tlenkowym SOFC ze szczególnym uwzgldnieniem roli, jak w ogniwie odgrywa metaliczny interkonektor. Omówiono kryteria doboru materiaów na interkonektory, które z uwagi na
specy czne warunki eksploatacji ogniw s nieporównywalnie surowsze ni wymagania stawiane pozostaym komponentom ogniwa SOFC,
niezalenie od jego kon guracji. Powanym problemem, pojawiajcym si przy stosowaniu interkonektorów metalicznych, jest stopniowy
wzrost powierzchniowej rezystancji elektrycznej, zwizany ze wzrostem gruboci zgorzeliny tlenkowej podczas wysokotemperaturowego
utleniania stali ferrytycznej. Zbyt wysoki opór elektryczny zgorzeliny moe prowadzi do spadku mocy caego stosu ogniwa paliwowego.
Ponadto w wyniku utworzenia takiej zgorzeliny zachodzi parowanie lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu, które wbudowuj si do
materiau katody i powoduj wzrost jej polaryzacji aktywacyjnej, co oznacza zarazem skrócenie czasu eksploatacji ogniwa SOFC. W celu
ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk, konieczna jest mody kacja waciwoci zykochemicznych stopów metalicznych. Zazwyczaj
osiga si to przez naniesienie na powierzchnie stali ferrytycznych przewodzcych powok ochronnych o wspóczynnikach rozszerzalnoci cieplnej zblionym do jej wartoci w odniesieniu do osnowy metalicznej i materiau katody. W wietle tego zagadnienia dokonano krytycznego podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat bada waciwoci zykochemicznych metalicznych interkonektorów mody kowanych powokami ochronno-przewodzcymi o rónych skadach.
Sowa kluczowe: ogniwo paliwowe, SOFC, interkonektor, stop ferrytyczny, materia kontaktowy, powierzchniowa rezystancja elektryczna

METALLIC INTERCONNECT AS A KEY ELEMENT OF SOLID OXIDE FUEL CELLS
The present paper describes the construction of a solid oxide fuel cell with particular emphasis on the signi cance of the metallic interconnect. Some criteria for the selection of materials for interconnects were discussed; due to the speci c operating conditions of the cells,
these criteria are far more strict than in the case of other components of SOFCs, regardless of their con guration. A serious issue in the
application of interconnects is the gradual increase in area speci c resistance connected with an increase in the thickness of oxide scales
during high-temperature oxidation of ferritic steel. Overly high electrical resistance of the scale may lead to a decrease in the power output of
the whole stack of the SOFC. Furthermore, due to the formation of such a scale some volatile chromium oxides and oxyhydroxides vaporize,
incorporating themselves into the electrode material and increasing its activation polarization, which results in lower durability of the SOFC.
In order to prevent these detrimental processes, it is necessary to modify the physicochemical properties of metallic alloys. This is usually
achieved by covering the surface of ferritic steels with conducting protective coatings with thermal expansion coef cients close to that of
the metallic matrix and the cathode material. With regard to this issue, a critical review of the current knowledge on the research concerning physicochemical properties of metallic interconnects modi ed with conducting protective coatings of various composition is presented.
Keywords: Fuel cell, SOFC, Metallic interconnect, Ferritic stainless steel, Contacting materials, Area speci c resistance

1. Wprowadzenie
W wielu krajach prowadzi si intensywne prace badawcze ukierunkowane na rozwijanie technologii odnawialnych, wykorzystujcych energi soca, wiatru, wody czy
geotermy. W najbliszej przyszoci, ze wzgldów ekonomicznych, nie mona zastpi tradycyjnych technologii wytwarzajcych energi elektryczn nowymi technologiami
przejciowymi - urzdzeniami zasilanymi energi odnawialn. Std narodzia si koncepcja rozwijania nowych technologii, okrelanych mianem technologii porednich. Pozwalaj
one z jednej strony efektywnie wykorzystywa paliwa zasilajce obecnie tradycyjne urzdzenia, a z drugiej - znacznie
obniy poziom emisji gazów cieplarnianych. Obok energe-

tyki nuklearnej wymagajcej akceptacji spoeczestw, najbardziej perspektywiczn technologi poredni wydaj si
by ogniwa paliwowe.
Ogniwo paliwowe jest ekologicznym urzdzeniem do konwersji energii, wytwarzajcym energi elektryczn i ciepln bezporednio z paliwa gazowego w wyniku elektrochemicznej reakcji utleniania paliwa. Takie ogniwo umoliwia
uzyskiwanie energii elektrycznej z energii chemicznej paliwa z pominiciem poredniego etapu jej przemiany w ciepln lub mechaniczn. Zapewnia to osiganie sprawnoci wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 80 %, tj. prawie
dwukrotnie wyszej od sprawnoci najnowszej generacji
elektrociepowni opalanych paliwami staymi. Ogniwa paliwowe pozwalaj przy tym na ekologiczne spalanie rónego
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rodzaju paliw (np. naturalnego gazu ziemnego czy metanolu), polegajce na emisji spalin nietoksycznych. Odznaczaj si one moduow budow, co umoliwia wykonanie ich
wrónych wielkociach. Natomiast cicha praca ogniw pozwala instalowa je w dowolnym miejscu. Z tego powodu przewiduje si zastosowanie omawianych urzdze w instalacjach elektrowni stacjonarnych o mocy od kilku kW do kilkudziesiciu MW oraz elektrociepowniach. Mog one take posuy do zasilania silników elektrycznych instalowanych w pojazdach samochodowych oraz urzdze pracujcych w przestrzeni kosmicznej.
Obecnie liczne wiatowe koncerny motoryzacyjne, przedsibiorstwa energetyczne, a take producenci sprztu przenonego prowadz intensywne prace badawcze w zakresie testowania przydatnoci dwóch grup ogniw paliwowych,
rónicych si konstrukcj, materiaem elektrod, rodzajem
elektrolitu i katalizatorów, a zatem warunkami ich pracy. Do
pierwszej grupy nale niskotemperaturowe ogniwa: polimerowe (PEFC, SPFC, PEMFC), alkaliczne (AFC) i fosforanowe (PAFC). W drugiej, natomiast mieszcz si wysokotemperaturowe ogniwa: wglanowe (MCFC), protonowe
(PCFC) i staotlenkowe (SOFC).
Wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe ze staym elektrolitem tlenkowym SOFC (od ang. solid oxide fuel cell) w postaci ZrO2 stabilizowanego Y2O3 (YSZ), z uwagi na prost
geometri i gsto mocy okoo 2–3 kW/m2, stanowi najbardziej obiecujce rozwizanie konstrukcyjne [1].

2. Rola interkonektora w ogniwie paliwowym
Pojedyncza komórka ogniwa paliwowego SOFC, której
schemat przedstawiono na Rys. 1, zoona jest ze staego
elektrolitu tlenkowego oraz dwóch elektrod: katody i anody,
umiejscowionych po obu stronach elektrolitu. Katoda i anoda
poczone s obwodem zewntrznym umoliwiajcym przepyw elektronów i tym samym odbiór energii elektrycznej.
Z kolei w elektrolicie staym zachodzi przewodzenie jonów.
Tlen powszechnie pozyskiwany z powietrza ulega redukcji
na katodzie, za na anodzie, przy zastosowaniu wodoru jako
paliwa, odbywa si utlenianie z wytworzeniem cakowicie
obojtnej dla rodowiska pary wodnej [1].
Pojedycza komórka, o powierzchni rzdu 10 cm2, takiego ogniwa posiada zbyt ma moc, aby moga zasila nawet
niewielki odbiornik elektryczny. Z tego wzgldu komórki czy
si w stosy, których zarówno napicie jak i moc wyjciowa s
odpowiednio zwielokrotnione. W takim stosie ogniwa, zilustrowanym na Rys. 2, poszczególne komórki oddzielone s
interkonektorami (ang. interconnect) w postaci pyt bipolar-

Rys. 1. Schemat ogniwa paliwowego SOFC w ukadzie planarnym [2].
Fig. 1. Schematic drawing of SOFC in a planar system [2].
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Rys. 2. Widok stosu ogniwa paliwowego SOFC [3].
Fig. 2. SOFC stack [3].

Rys. 3. Widok przykadowego interkonektora metalicznego oraz
ramy ogniwa SOFC [4].
Fig. 3. Example metallic interconnect and SOFC frame [4].

nych, które s wyposaone w kanay dopywu reagentów [3].
Na Rys. 3 zilustrowano przykad interkonektora metalicznego wraz z ram ogniwa paliwowego SOFC [4]. Zadaniem
interkonektora jest penienie roli elementu nonego ogniwa,
gazoszczelne rozdzielenie komory katodowej od anodowej
i zagwarantowanie kontaktu elektrycznego pomidzy komórkami oraz odprowadzenie energii elektrycznej do zewntrznych odbiorników.
Z powyszych wzgldów interkonektor jest wanym elementem ogniwa paliwowego, który warunkuje jego prawidowe funkcjonowanie.

3. Kryteria doboru materiaów do
konstrukcji interkonektorów
Aby ogniwo paliwowe SOFC mogo prawidowo funkcjonowa, materia z którego wykonana jest pyta bipolarna
musi spenia szereg wymogów technicznych i zyko-chemicznych, takich jak [5]:
a) wysokie przewodnictwo elektryczne o 100%-wej skadowej elektronowej – powierzchniowa rezystancja elektryczna ASR (od ang. area specic resistance) nie moe
przekracza 0,1 ·cm2,
b) stao wymiarów geometrycznych oraz stabilno mikrostruktury, skadu chemicznego i fazowego w obszarze wysokich temperatur w warunkach duego gradientu cinienia parcjalnego tlenu,
c) niska przepuszczalno (ang. permeability) tlenu i wodoru w celu maksymalnego ograniczenia bezporedniej reakcji tlenu ze skadnikami paliwa podczas pracy ogniwa,
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d) odpowiednio dopasowany wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej (TEC od ang. thermal expansion coefcient)
do wspóczynnika TEC elektrod oraz elektrolitu – warto TEC interkonektora nie powinna róni si wicej
ni 5 % zakresu TEC elektrolitu,
e) brak reakcji chemicznych z pozostaymi komponentami
ogniwa, w szczególnoci z katod w warunkach wysokich temperatur,
f) odpowiednio wysokie przewodnictwo cieplne - nie nisze ni 5 Wm-1K-1,
g) wysoka odporno na utlenianie, siarkowanie i nawglanie w rodowisku pracy ogniwa,
h) niski koszt wsadu materiaowego i procesu wytwarzania,
i) wysoka wytrzymao i odporno na pezanie w warunkach wysokich temperatur.

4. Materiay stosowane w konstrukcji
interkonektorów
Interkonektory wytwarza si z litych materiaów ceramicznych lub ze stopów metali. Ceramiczne interkonektory z perowskitu chromowo-lantanowego domieszkowanego strontem lub wapniem – La1-x(Sr,Ca)xCrO3- wyróniaj
si wysokim przewodnictwem elektrycznym oraz odpornoci na korozj w atmosferach utleniajcych i redukcyjnych. Wad tych tlenków jest niska odporno na gwatowne zmiany temperatury, a ponadto, ich synteza wymaga stosowania temperatur przekraczajcych 1400°C. Alternatyw
dla ceramicznych interkone-ktorów s ich metaliczne odpowiedniki wykonane z aroodpornych stopów na osnowie niklu, kobaltu i elaza, tworzcych ochronne zgorzeliny typu
„chromia former” [6-15].
Najwaniejszymi zaletami interkonektorów metalicznych jest ich:
a) wysoka gazoszczelno,
b) wysoka odporno na pkanie i deformacj wywoane
napreniami powstajcymi w trakcie zmian temperatury,
c) zdolno do wytwarzania ochronnej zgorzeliny Cr2O3,
gwarantujcej wysok aroodporno w atmosferze powietrza i w mieszaninach gazowych: H2/H2O, H2/H2O/
H2S i CH4/H2O,
d) atwo obróbki na zimno i gorco, i zwizana z tym swoboda w projektowaniu oraz optymalizacji konstrukcji interkonektora.
Z uwagi na bardzo wysokie ceny, jakie osign nikiel
i kobalt w ostatniej dekadzie lat na rynkach wiatowych,
zintensy kowane zostay badania nad wykorzystaniem do
konstrukcji metalicznych interkonektorów z ferrytycznej stali nierdzewnej (FSS od ang. ferritic stainless steel). O wyborze takiej stali do produkcji interkonektorów zadecydoway
nastpujce jej zalety:
a) lepsze dopasowanie wspóczynnika rozszerzalnoci
cieplnej (TEC) do elektrolitów staych ditlenku cyrkonu
(ang. zirconia based elecrolytes), a jeszcze lepsze do
elektrolitów ditlenku ceru (ang. ceria based elecrolytes),
pozwalajce na prac w niszych temperaturach na poziomie 600°C,
b) relatywnie wysoka odporno na korozj w podwyszonych temperaturach w w/w rodowiskach utleniajco/redukcyjnych,
c) nisze koszty wytwarzania.

YM ELEKTROLITEM TLENKOWYM

SOFC

Istotnym problemem, jaki pojawia si przy zastosowaniu interkonektorów metalicznych, jest stopniowy wzrost
powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR, zwizany ze
wzrostem gruboci zgorzeliny tlenkowej, bdcej produktem wysokotemperaturowego utleniania [6, 12]. Zbyt wysoki opór elektryczny zgorzeliny moe w znacznym stopniu
ograniczy przepyw prdu elektrycznego z katody do interkonektora, co jest równoznaczne ze spadkiem mocy caego
stosu ogniw paliwowych [1]. Niepodan cech zgorzeliny
jest jej reaktywno z materiaem stosowanym na elektrody.
Dzieje si tak wskutek parowania lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu oraz ich dyfuzji do przestrzeni ogniwa,
w której umiejscowiona jest katoda [12]. W nastpstwie tych
efektów zachodz zmiany w skadzie chemicznym materiau katody prowadzce do obnienia jej sprawnoci elektrochemicznej, co oznacza zarazem skrócenie czasu eksploatacji ogniwa SOFC [1].
W celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk wystpujcych podczas eksploatacji metalicznych interkonektorów
w warunkach pracy ogniwa paliwowego, konieczna jest mody kacja waciwoci zykochemicznych stopów metalicznych. Prace badawcze w tym zakresie prowadzone s dwutorowo. Z jednej strony projektuje si nowe stopy ferrytyczne o ulepszonej aroodpornoci. Przykadem takich stopów
wytworzonych specjalnie na potrzeby produkcji interkonektorów na akceptowalnym poziome cenowym s: Crofer 22
APU (ThyssenKrupp VDM GmBH, Niemcy), ZMG232 (Hitachi Metal, Japonia) lub SUS 430 (Nippon Steel Corp., Japonia). Drugi kierunek dziaania, to nakadanie na powierzchnie
testowanych stali porednich powok aktywnych tworzonych
przez liczne poczenia chemiczne. Mog to by póprzewodniki o strukturze perowskitu lub spinelu, tlenki z udziaem pierwiastków aktywnych lub zwizki typu M-Cr-Al-Y-O
(gdzie: M = Ti, Co i/lub Mn).
Aktualnie prace badawcze skupiaj si na moliwoci
wykorzystania tradycyjnych wysokochromowych ferrytycznych stali do konstrukcji pyt bipolarnych dla ogniw paliwowych SOFC w ukadzie planarnym. Badania o charakterze
podstawowym wykazay, e ukad warstwowy zoony z takiej aroodpornej stali, zawierajcej do 25 % wag. chromu
i pokryty powok ceramiczn po poddaniu odpowiedniej
obróbce termicznej wykazuje równie interesujce waciwoci zykochemiczne jako potencjalny materia na metaliczny interkonektor [12-20].

5. Waciwoci zykochemiczne
interkonektorów nie modykowanych
powierzchniowo
Kluczowym problemem przy projektowaniu i optymalizacji konstrukcji ogniw paliwowych z uyciem metalicznego interkonektora jest wybór odpowiedniego rodzaju stopu metalicznego. Z wielostronnych bada kinetyki i mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania rónych stopów metalicznych wiadomo, e aby na jego powierzchni utworzya si ciga warstwa ochronna z tlenku chromu, ilo chromu w stopie powinna zawiera si w granicach od 20 do 30 % wag.
Dopuszczalny poziom iloci glinu w stopach natomiast nie
powinien przekroczy 3 % wag., gdy powyej tej krytycznej zawartoci na powierzchni stopu powstaje ciga war-
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stwa tlenku glinu (ang. alumina-former), którego przewodnictwo elektryczne jest o okoo sze rzdów wielkoci nisze
w stosunku do przewodnictwa Cr2O3 w temperaturze 800°C
[21]. Pomimo zdecydowanie lepszych wasnoci ochronnych
zgorzelin Al2O3, ich zbyt niskie przewodnictwo elektryczne wyklucza t grup stopów z grona materiaów na interkonektory do SOFC. Std te w badaniach nad przydatnoci wielu grup wysokotemperaturowych stopów, zwrócono
szczególn uwag na stopy tworzce ochronn zgorzelin
Cr2O3. Na Rys. 4 przedstawiono zakresy skadów tych stopów na diagramie ukadu trójskadnikowego Fe-Ni-Cr [10].

Rys. 4. Zakresy skadów stopów testowanych do konstrukcji metalicznych interkonektorów SOFC [10]
Fig. 4. Ranges of alloy compositions for potential use in the construction of metallic interconnects in SOFCs [10].

Testy stosu planarnego ogniwa paliwowego SOFC z interkonektorem wykonanym ze stopów NiBSA, FeBSA i ASS,
z których najszerzej przebadanym materiaem jest handlowa
stal Haynes 230, naleca do grupy superstopów na osnowie niklu (NiBSA), wykazay systematyczny spadek ich mocy
uytecznej w czasie [22]. Przyczyn pogorszenia parametrów pracy tych ogniw byo katalityczne zanieczyszczenie
katody wskutek zjawiska parowania chromu z powierzchni tych stopów. Wspomniana grupa stopów wykazuje take
daleko idce niedopasowanie wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej w stosunku do TEC dla ceramicznych komponentów ogniwa. Spowodowane jest to obecnoci w NiBSA duych iloci niklu, który wymusza zachowanie ciennie
centrowanej (fcc od ang. face-centered-cubic) struktury krystalicznej stopu, sprzyjajacej wzrostowi TEC. Problem ten
rozwizano poprzez prób zastosowania w konstrukcji interkonektorów stopów wysokochromowych. Rozwaono tutaj
dwie grupy tworzyw metalicznych: stopy na osnowie chromu CrBA (od ang. Cr-base Alloys) oraz aroodporne stale
ferrytyczne (FSS) (Rys. 4).

5.1. Stopy na osnowie chromu
W grupie stopów typu CrBA, o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej (bcc od ang. body-centered-cubic) potencjalnymi tworzywami na interkonektory do ogniw SOFC s
stopy ODS na osnowie chromu z dodatkiem 0,4–1 % Y2O3
lub La2O3 oraz stopy C207 i Chrome 90 z dodatkami stopowymi Y, Zr i V, które znacznie poprawiaj ich aroodpor-
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no [1, 10]. Dziki wprowadzeniu okrelonej iloci Fe, stopy ODS maj t cenn waciwo, e warto ich wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej zbliona jest do wartoci TEC zarówno elektrolitu 8YSZ, jak i elektrody anodowej
NiO/8YSZ (Rys. 5).

Rys. 5. Porównanie temperaturowych zalenoci wzgldnych liniowych wydue stopów: CrBA, FSS oraz NiBSA w odniesieniu do
elementów ogniwa SOFC: elektrolitu i anody [10].
Fig. 5. Comparison of temperature dependences of relative linear
elongation for CrBA, FSS and NiBSA alloys with regard to the SOFC
electrolyte and anode [10].

Wyniki bada kinetyki i mechanizmu procesu utleniania
stopów ODS wskazuj na ich niezwyk odporno na wysokotemperaturow korozj w rodowisku powietrza i mieszaniny zawierajcej w skadzie wodór i par wodn [9]. Proces wzrostu zgorzeliny w powietrzu jest nieco wolniejszy ni
w atmosferze mieszaniny H2/H2O. Wprowadzenie pewnej iloci CO do w/w mieszaniny powoduje znaczny wzrost masy
utlenianego stopu. W kadych warunkach tworzy si jednak
cienka zgorzelina tlenku chromu o dobrej adhezji do rdzenia metalicznego, w szczególnoci w atmosferze mieszaniny H2/H2O, dziki czemu omawiany stop wykazuje du odporno na cykliczne zmiany temperatury. Jest to efektem
wprowadzenia do stopu pierwiastków aktywnych w postaci
Y, La i/lub Y2O3, La2O3, które zmniejszaj szybko utleniania
wskutek zmiany mechanizmu reakcji utleniania z przewaajcej odrdzeniowej dyfuzji chromu na dordzeniowy transport
tlenu do granicy rozdziau metal/zgorzelina [23].
Podczas utleniania interkonektorów wykonanych ze
stopów ODS typu Cr5Fe+Y2O3 zachodzi jednake parowanie chromu z powierzchni zgorzeliny Cr2O3 w postaci tlenków i tlenowodorotlenków chromu, które w warunkach pracy ogniwa paliwowego zanieczyszczaj przestrze komór elektrodowych, zwaszcza katody [24]. W atmosferze wilgotnego powietrza powstaj lotne zwizki chromu, gównie CrO2(OH)2, które wspózawodnicz z tlenem
o elektrochemiczne centra aktywne przy granicy rozdziau katoda/elektrolit. W wyniku reakcji redukcji CrO2(OH)2
zachodzi wydzielanie na katodzie staego tlenku Cr2O3.
Proces ten z zaznaczeniem odpowiednich reakcji elektrochemicznych schematycznie zilustrowano na Rys. 6.
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Rys. 6. Schemat ilustrujcy zjawisko parowania chromu z powierzchni zgorzeliny utworzonej na stopie ODS podczas pracy ogniwa SOFC
z interkonektorem metalicznym [24].
Fig. 6. Schematic drawing of chromium vaporization from surface
of the scale formed on an ODS alloy during operation of SOFC with
the metallic interconnect [24].

W obecnoci tlenku chromu materia katody (La,Sr)MnO3
rozkada si z wytworzeniem spinelu (Cr,Mn)3O4 przy granicy
rozdziau interkonektor/elektroda. Nastpstwem neutralizacji centrów aktywnych prowadzcych do pogorszenia elektrochemicznych waciwoci katody jest wzrost polaryzacji
aktywacyjnej, a co za tym idzie obnienie sprawnoci ogniw
SOFC z interkonektorem na osnowie stopów typu CrBA.

5.2. aroodporne stale ferrytyczne
Perspektywy wykorzystania stopów na osnowie elaza o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej do
konstrukcji interkonektorów wynikaj z moliwoci uycia
w ogniwach paliwowych SOFC nowej generacji elektrolitów
tlenkowych typu ScSZ (od ang. scandia stabilized zirconia).
Pozwala to na konstruowanie jednostek ogniw o maych rozmiarach, uatwiajcych ich monta w samochodach. Wymagania dotyczce odpornoci na korozj tych metali nie s tak
rygorystyczne, wic potencjalnym materiaem do konstrukcji interkonektorów mog by stale ferrytyczne (FSS), tasze w porównaniu ze stalami na osnowie niklu czy stopami
ODS. Oprócz atwoci obróbki, dobrej zgrzewalnoci i wysokiej odpornoci korozyjnej tych stali na utlenianie w wysokich
temperaturach w rónych rodowiskach utleniajcych, stale
te posiadaj jeszcze t cenn waciwo, e ich wspóczynnik TEC jest zbliony do wartoci odpowiadajcej materiaowi anody, jak to zilustrowano na Rys. 5. Pozwala to na konstruowanie jednostek ogniw z podparciem (suportem) anodowym ASC (od ang. anode supported cell).
Testy dugoczasowe stosu ogniw z udziaem interkonektorów wykonanych z rónych ferrytycznych stali wykazay
spadek mocy uytecznej z szybkoci od 2 do 25 % przypadajcy na 1000 godz. pracy w zalenoci od rodzaju uytej
stali [25]. Przyczyny stopniowego spadku sprawnoci ogniwa tumaczono niedostateczn odpornoci korozyjn stali oraz niedopasowaniem ich TEC z komponentami ogniwa.
Malkow i in. [26] badajc zaleno wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej komercyjnych stali i modelowych stopów od ich skadu, stwierdzili, e warto wspóczynnika
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TEC stali ferrytycznej ulegaa obnieniu wraz ze wzrostem
zawartoci w nim chromu do poziomu 20 %, natomiast ze
wzrostem zawartoci glinu stwierdzono odwrotn tendencj
zmian wspóczynnika TEC. Pomimo, e wzrost dodatku glinu
i krzemu zdecydowanie polepsza waciwoci ochronne ferrytycznych stali dziki powstawaniu na ich powierzchni praktycznie niezdefektowanych warstw tlenku glinu i krzemu, to
jednak z powodu ich obecnoci znacznemu pogorszeniu ulegaj waciwoci elektryczne tych stali. Obecno dodatku
glinu w iloci nie przekraczajcej 1 % w stalach typu Ferrotherm 1,4742 lub 1,4724 prowadzi do znacznego wzrostu
ich rezystancji pomimo, e przy w/w aktywnoci Al gównym
skadnikiem zgorzeliny jest tlenek chromu. Natomiast zmniejszenie zawartoci glinu do poziomu 0,1–0,2 %, przy równoczesnym wzrocie stenia chromu do 22–26 %, w stalach
ZMG 232, 1,4763(446) i E-Brite sprzyja spadkowi rezystancji elektrycznej przy równoczesnym zachowaniu ich wysokiej odpornoci na utlenianie.
Interesujcy wydaje si by wpyw tytanu na poziom przewodnictwa elektrycznego stali. Przy zawartoci do 2,5 % tytanu w stali Fe-25Cr-0,1Y-2,5Ti stwierdzono wzrost szybkoci jej korozji stosownie do wzrostu kinetyki narastania
zgorzeliny Cr2O3 i wydzielenia w stre e wewntrznego utleniania tlenków Ti. Niemniej omawiana stal wraz z utworzonymi na jej powierzchni produktami korozji wykazuje nisk
rezystancj elektryczn. Jak wykazay badania, pewna ilo
tego pierwiastka moe znaczco mody kowa waciwoci
póprzewodnikowe tlenku chromu. Z tych wzgldów tytan
jest wprowadzany do stali obok pierwiastków: Y, La, i/lub Zr,
które znaczco obniaj szybko wzrostu tlenku chromu.
Szczególnie La sprzyja tworzeniu cienkiej zgorzeliny. Mangan, podobnie jak tytan, wpywa na wzrost szybkoci utleniania zgorzeliny i to nawet przy zastosowaniu lantanu jako
dodatek stopowy, za tworzcy si preferencyjnie dziki niemu spinel MnCr2O4 na zewntrznej warstwie Cr2O3 ogranicza tworzenie si par zwizków chromu [27].
Aby móc zastosowa stal ferrytyczn (FSS) jako element konstrukcyjny ogniwa paliwowego SOFC z podparciem (suportem) elektrolitowym (ESC od ang. electrolyte
supported cell), naleao tak zmody kowa skad ferrytycznej stali by jego wspóczynnik TEC w przyblieniu odpowiada wspóczynnikowi elektrolitu tlenkowego YSZ. Udao si
to osign poprzez wprowadzenie do stali FeCr18 wolframu w iloci od 7 do 10 %, obok innych dodatków w postaci
Ce, La, Zr i Mn, które speniaj podobn rol, jak w uprzednio omawianych aroodpornych ferrytycznych stalach i stopach [28]. Honegger i in. [29] badali otrzymane metod metalurgii proszków nowe typy ferrytycznej stali, zawierajce od
22 do 26 % chromu oraz dodatki stopowe Mo, Ti, Nb i Y2O3.
Na powierzchni tych stali, poddanych utlenianiu w temperaturze 700°C zarówno w atmosferze powietrza jak i w wodorze nasyconym par wodn w iloci 20% obj., stwierdzono
obecno cigej dwuwarstwowej zgorzeliny, skadajcej si
z tlenku chromu i spinelu MnCr2O4. Utworzona w tych warunkach zgorzelina w kontakcie z powok La0,6Sr0,4CoO3 i materiaem katody La0,8Sr0,2MnO3 zapewnia nisk powierzchniow rezystancj po 15000 godz. utleniania w powietrzu.
Znaczny postp w zakresie projektowania nowych stopów ferrytycznych na potrzeby interkonektorów do ogniw
paliwowych SOFC przewidzianych do eksploatacji w zakresie temperatur 600–800°C nastpi wraz z pojawieniem si
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na rynku stopu ferrytycznego o handlowej nazwie Crofer 22
APU, wyprodukowanej przez niemiecki koncern ThyssenKrupp VDM. Badania Quadakkersa i in. [9], pomysodawców tego stopu, wykazay, e na stopie zawierajcym do
23 % wag. chromu oraz niewielkie iloci La, Mn i Ti, tworzy
si zgorzelina dwuwarstwowa. Dodatek lantanu w iloci okoo 0,08 % wag. istotnie poprawia odporno na utlenianie
tego stopu. Natomiast obecno manganu i tytanu w iloci
odpowiednio 0,5 i 0,07 % wag. prowadzi do utworzenia na
zgorzelinie, zbudowanej gównie z Cr2O3, zewntrznej warstwy spinelu manganowo-chromowego MnCr2O4. Warstwa
spinelu ogranicza tworzenie si lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu. W dodatku, w procesie wewntrznego utleniania tytanu powstaj w fazie metalicznej wtrcenia,
których obecno polepsza przyczepno zgorzeliny do podoa na skutek mechanicznego „zwizania” jej z rdzeniem
faz TiO2. Zgorzelina wykazuje wic wiksz odporno na
wstrzsy cieplne i mechaniczne, co w konsekwencji oznacza
lepsze jej wasnoci ochronne [9]. Rezystancja elektryczna
tak zaprojektowanego stopu Crofer 22 APU utrzymuje si
na niskim poziomie 0,01 ·cm2 przez okoo 580 godz. utleniania w atmosferach zawierajcych zarówno powietrze jak
i wodór. Testy aplikacyjne stosu ogniwa z interkonektorem
na bazie stopu Crofer 22 APU wykazay spadek rezystancji
elektrycznej o 1 % przypadajcy na 1000 godz. pracy ogniwa, potwierdzajc tym samym jego przydatno do konstrukcji pyt bipolarnych w ogniwach SOFC [30]. Z najnowszych
danych [31, 32] wynika, e niewielki dodatek niobu w iloci
okoo 0,1–1 % wag. znaczco poprawia wytrzymao na
pezanie rónych gatunków aroodpornej stali ferrytycznej.
Wasno ta jest szczególnie podana w przypadku projektowania interkonektorów metalicznych w postaci cienkiej folii
o gruboci okoo 0,1 mm [33]. W wyniku utleniania tak mody kowanego stopu powstaj w jego matrycy w obszarach
midzyfazowych drobne wydzielenia faz Lavesa o skadzie
Fe2Nb. Dziki blokowaniu strumienia dyfuzji chromu w stopie, wspomniane fazy istotnie zmniejszaj szybko wzrostu zgorzeliny Cr2O3 i tym samym przyczyniaj si do poprawy przyczepnoci.

6. Waciwoci zykochemiczne
interkonektorów z powok ochronnoprzewodzc
aroodporno metalicznych interkonektorów wykonanych ze stopów na osnowie niklu, kobaltu, chromu lub elaza zaley w pierwszym rzdzie od ochronnych wasnoci
tlenkowej zgorzeliny oraz od jej przyczepnoci do fazy metalicznej. Podczas utleniania, szczególnie w warunkach cyklicznie zmiennej temperatury, warstwa tlenkowa moe utraci kontakt z metalicznym podoem, co powoduje wzrost
oporu wewntrznego ogniwa paliwowego SOFC i utrat
jego mocy. Pogorszenie parametrów pracy takiego ogniwa
nastpuje równie w wyniku tworzenia si na powierzchni interkonektora zwartej zgorzeliny tlenku chromu o rezystancji elektrycznej rosncej z jej gruboci zgodnie z prawem parabolicznym.
W celu podwyszenia trwaoci i przewodnictwa elektrycznego interkonektora zastosowano mody kacj powierzchniow, polegajc zazwyczaj na naniesieniu ochron-
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Rys. 7. Schemat ilustrujcy procesy transportu masy w powoce
ochronno-przewodzcej naniesionej na stal ferrytyczn.
Fig. 7. Scheme illustrating mass transport in the conducting protective coating spread on a ferritic steel.

no-przewodzcej powoki tlenkowej o specy cznych waciwociach zykochemicznych. W wielu przypadkach dla
kompensacji wymiarowych interkonektora z elektrod i zminimalizowania interdyfuzji ich skadników, a zatem uzyskania lepszego kontaktu elektrycznego, czsto nakada si
na materia interkonektora warstwy kontaktowe (ang. contacting materials). Pokrywanie powierzchni interkonektora
tego rodzaju powokami jest szczególnie zalecane od strony przestrzeni katodowej, ze wzgldu na podatno materiau katody na zanieczyszczenie chromem. Z tych wzgldów powoka ochronna powinna ponadto spenia rol
bariery zaporowej (ang. gettering agent) dla odrdzeniowej dyfuzji chromu, dziki czemu zablokowane by zostao tworzenie si par zwizków tego pierwiastka (Rys. 7).
Kolejnym wanym wymogiem stawianym materiaom tlenkowym przeznaczonym na powoki ochronne dla interkonektorów jest moliwie niska dyfuzyjno tlenu. Chocia przewodnictwo elektryczne takich powok jest zdominowane przez
skadow elektronow, to jednak skadowa jonowa, zwizana z dyfuzj tlenu, powinna by jak najnisza. Dordzeniowa dyfuzja jonów tlenu przez zwart w sensie mikroskopowym powok (Rys. 7) jest czynnikiem odpowiedzialnym za
wzrost warstwy tlenkowej na powierzchni stali i poredniej
warstwy reakcyjnej utworzonej pomidzy powok ochronn a substratem metalu.
Przy wyborze sposobu ochrony stopów lub stali uytych do wytwarzania pyt bipolarnych oraz rodzaju materiau powoki kierowano si nie tylko koniecznoci izolacji powierzchni metali od rodowiska atakujcego, lecz take tym,
aby w warunkach pracy osnowy metalicznej powoka reagowaa z atmosfer w kierunku utworzenia poredniej warstwy
reakcyjnej o odpowiednich waciwociach zykochemicznych. Dziki takiej mody kacji moliwe jest osignicie przez
warstwowy ukad podoa ze stali aroodpornej, z naoon
powok ochronno-przewodzc, niskiej i niezmiennej w czasie powierzchniowej rezystancji elektrycznej, a ponadto wysokiej odpornoci na utlenianie oraz zdolnoci do efektywnego pochaniania aktywnych czstek gazowego chromu.
Poród szeregu pocze chemicznych mogcych stanowi potencjalne materiay na powoki ochronno-przewodzce s póprzewodniki o strukturze perowskitu (LaCrO3 (LCr),
La1-xSrxCrO3 (LSCr), La1-xCaxCrO3 (LCCr), La1-xSrxCoO3
(LSC), La 1-xSrxCo 1-yFeyO3 (LSCF), La 1-xSrxMnO3 (LSM),
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La 1-x Sr x FeO 3 (LSF)) lub spinelu (Mn x Co 3-x O 4 (MC),
Mn1+xCr2-xO4 (MCr), CuxMn3-xO4 (CuM), Co3O4, CuFe2O4
(CuF)), a take tlenki pierwiastków aktywnych REOs (Y2O3,
La2O3, CeO2, Nd2O3) oraz zwizki M-Cr-Al-Y-O (gdzie: M =
Ti, Co i/lub Mn).

6.1. Przewodzce powoki o strukturze perowskitu
Podstawowym elementem strukturalnym perowskitu
ABO3, w jego idealnej postaci, jest szecian zbudowany
z trzech rodzajów pierwiastków A, B i O w stosunku 1:1:3,
gdzie A jest duym trójwartociowym kationem pierwiastka
aktywnego (np. La lub Y), zajmujcym centralne pooenie
w szecianie, podczas gdy B jest zwykle trójwartociowym
kationem metalu przejciowego (np. Cr, Ni, Fe, Co, Cu lub
Mn) znajdujcym si w omiu naroach szecianu. Natomiast
aniony tlenu maj swoje pooenie na krawdziach szecianu, w poowie odlegoci pomidzy kationami B. Do perspektywicznych perowskitów nadajcych si jako materiay powokowe na interkonektory do ogniw SOFC nale: La1-xSrxCrO3,
La1-xCaxCrO3, La1-xSrxCoO3 i La1-xSrxCo1-yFeyO3.
Baz tlenków La1-xSrxCrO3 i La1-xCaxCrO3 opisanych formu chemiczn La1-xMxCrO3-, gdzie: M oznacza dwuwartociow domieszk akceptorow (Sr lub Ca), stanowi chromit lantanu LaCrO3 (LCr, x = 0,  = 0). Wspóczynnik rozszerzalnoci termicznej niedomieszkowanego chromitu lantanu
odmiany ortorombowej wynosi 9,5·10-6 K-1 i jest wyszy od
TEC fazy ortorombowej (6,7·10-6 K-1) [34]. Wielko tego parametru mona w szerokim zakresie mody kowa poprzez
wprowadzenie domieszek do podsieci La lub Cr w tlenku
LCr. Dodatek Sr w miejsce pozycji wzowych La podwysza
TEC tlenku La0,8Sr0,2CrO3 do poziomu 11,1·10-6 K-1. Podobny efekt obserwuje si w przypadku domieszki Ca. W wyniku wprowadzenia tego pierwiastka do podsieci lantanu TEC
dla tlenku La0,8Ca0,2CrO3 osiga warto 10·10-6 K-1. Niedomieszkowany tlenek LCr wykazuje przewodnictwo elektronowe typu p w zwizku z obecnoci dziur w pamie walencyjnym, które jest utworzone przez orbitale 3d chromu
[35]. Badania wykazay, e przewodnictwo tego tlenku zaley od aktywnoci tlenu w otaczajcej atmosferze, bowiem
w powietrzu jest on cile stechiometryczny i przyjmuje posta LaCrO3 ( = 0), natomiast w warunkach silnie redukcyjnych wykazuje znaczne odstpstwo od skadu stechiometrycznego w kierunku rzeczywistego niedomiaru utleniacza - LaCrO3- [35]. Pomimo wysokiej stabilnoci termicznej
w atmosferze utleniajcej i redukcyjnej, przewodnictwo elektryczne czystego chromitu lantanu jest zbyt niskie, aby sprosta wymaganiom stawianym materiaom na interkonektory,
bowiem osiga tylko 1 S·cm-1 w 1000°C w powietrzu. W celu
podwyszenia przewodnictwa do omawianego tlenku wprowadza si domieszki w postaci jonów metalu o niszej wartociowoci (np. Sr, Ca), które wbudowujc si do podsieci lantanu w zwizku LaCrO3 powoduj powstanie wakancji tlenowych. W trakcie tego procesu, dla zachowania warunku elektroobojtnoci, ma miejsce wzrost stenia Cr4+
w efekcie utleniania jonów Cr3+. Przewodnictwo w tak domieszkowanym chromicie lantanu polega na przeskokach
polaronów z wza jonów Cr3+ do wza Cr4+ sieci krystalicznej (ang. hopping-type conductor).
Podstawiajc czciowo lantan domieszk strontu i zastpujc cakowicie chrom w chromicie lantanu jonem kobal-
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tu otrzymujemy zwizek o wzorze La1-xSrxCoO3- (LSC), charakteryzujcy si mieszanym przewodnictwem jonowo-elektronowym o wysokiej skadowej elektronowej, sigajcej 740
S·cm-1 w 800°C w powietrzu [36]. Tlenek LSC, wykazuje waciwoci póprzewodnikowe dziki przeskokom polaronów
pomidzy jonami Co3+ i Co4+ w podsieci kobaltu. Pojawienie
si w rónych zakresach temperatur defektów punktowych
w sieci krystalicznej La1-xSrxCoO3- ma wpyw na warto
wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej, która generalnie
jest bardzo wysoka. Ze wzrostem wartoci indeksu x w zakresie temperatur 25–450°C obserwuje si systematyczny
spadek TEC, od 20,1·10-6 K-1 przy x = 0,1 do 16,4·10-6 K-1 dla
x = 0,6, natomiast przy staym poziomie strontu (x) wraz ze
wzrostem temperatury obserwuje si wzrost TEC, co niewtpliwie jest zwizane z pojawianiem si wakancji tlenowych.
Nalecy do rodziny La1-xSrxCo1-yFeyO3 zwizek o skadzie La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3, wykazujcy przewodnictwo elektronowe typu p na poziomie 1400 S·cm-1 i jonowe rzdu
10-3 S·cm-1, moe by z powodzeniem stosowany jako materia powokowy do interkonektorów metalicznych w ogniwach
SOFC pracujcych w zakresie 600–800°C [37]. Tlenek ten
bdcy perowskitem mieszanym czy w sobie zalety materiaów (La,Sr)CoO3 i (La,Sr)FeO3, a wic odpowiednio wysokie przewodnictwo i zbliony do elektrolitu wspóczynnik TEC.
Do nanoszenia powok wyej omówionych perowskitów
na podoa metaliczne stosuje si liczne metody, do których
zalicza si: sitodruk (ang. screen-printing), zol-el, rozpylanie i rozkad termiczny (SP od ang. spray pyrolysis), napylanie magnetronowe o czstoci radiowej (RF-MS od ang. radio frequency magnetron sputtering), próniowy natrysk plazmowy (VPS od ang. vacuum plasma spraying) oraz ablacj
laserow (PLD od ang. pulsed laser deposition).
Badania Kadowaki i in. [6] dotyczce moliwoci wykorzystania stopów na bazie niklu typu INCONEL 601 i HASTELLOY X wykazay, e metale te tworzce zgorzelin Cr2O3 po
naniesieniu na ich powierzchni powoki (La,Sr)CoO3 charakteryzuj si praktycznie sta powierzchniow rezystancj elektryczn (ASR) nie przekraczajc 0,005 :·cm2 przez
okres 800 godz. utleniania w powietrzu w 1000°C. Dla porównania ASR, stosowanego dotychczas w konstrukcji ogniw
paliwowych SOFC, ceramicznego interkonektora z tlenku
(La,Sr)CrO3 o gruboci 0,5 cm wynosi okoo 0,017 :·cm2.
Na Rys. 8 przedstawiono eksperymentalne zalenoci ASR
w funkcji czasu dla stopu Ni-20Cr czystego i po naniesieniu
powoki LSC metod SP. Dla celów porównawczych pokazano w/w zaleno dla spieku z tlenku chromu, wyznaczon na podstawie literaturowych wartoci rezystancji waciwej Cr2O3 oraz parabolicznej staej szybkoci utleniania chromu w powietrzu w 1000°C. Wyniki tych pomiarów potwierdzaj nisk rezystancj stopu Ni-20Cr z naniesion powok LSC i tworzcego zgorzelin Cr2O3. Rezystancja takiego
warstwowego ukadu poddanego utlenianiu w 1000°C w powietrzu przez 1200 godz. nie przekracza 0,005 :·cm2 [6].
Natomiast w odniesieniu do stopu nie mody kowanego powierzchniowo, a tworzcego zgorzelin Cr2O3, zaobserwowano wzrost rezystancji wraz ze wzrostem gruboci zgorzeliny
po pocztkowym etapie utleniania wynoszcym 100 godz.
Analogiczne wyniki pomiarów ASR uzyskano podczas
utleniania w temperaturze 800°C w powietrzu stali ferrytycznej DIN 50049 z powok La0,6Sr0,4CoO3, naniesion
metod sitodruku [38]. Rezystancja takiego warstwowe-
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go ukadu w warunkach in situ utrzymywaa si na poziomie 0,005 :·cm2 w chwili przerwania eksperymentu, trwajcego 144 godz. Badania mikrostruktury i skadu chemicznego przy pomocy SEM-EDS i TEM-SAD wykazay obecno cigej warstwy reakcyjnej SrCrO4 na granicy rozdziau
Cr2O3/LSC, powstaej w wyniku dyfuzji wzajemnej midzy powok LSC i podoem. Wspomniany chromian strontu (VI)
powstaje w wyniku dyfuzji strontu do granic ziarnowych tlenku Cr2O3, narastajcego na metalicznym podou w pocztkowym stadium utleniania ukadu Fe-25Cr/LSC. Z uwagi
na wysze przewodnictwo elektryczne SrCrO4 w porównaniu do tlenku chromu, który narasta na stali zgodnie z prawem parabolicznym, rezystancja elektryczna takiego ukadu
w/w warunkach utleniania osiga bardzo nisk warto [38].
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Rys. 8. Zmiany ASR podczas utleniania w powietrzu w 1000°C dla
stopu Ni-20Cr czystego i z naniesion powok z (La,Sr)CoO3 [6].
Fig. 8. ASR changes for the Ni-20Cr alloy, unmodied and modied
with a (La,Sr)CoO3 coating, during oxidation in air at 1000°C [6].

Yang i in. [39] zbadali przydatno powok (La,Sr)FeO3
i (La,Sr)CrO3 w celu poprawy aroodpornoci oraz obnienia rezystancji elektrycznej kilku wybranych gatunków stali
ferrytycznych: E-brite, Crofer 22 APU i AL 453. Powoki naniesione na w/w stale metod napylania magnetronowego
o czstoci radiowej RF-MS posiaday grubo od 3 do 4 m
i odznaczay si porowatoci oraz wystpowaniem licznych
mikropkni. Otrzymane w powyszy sposób warstwowe
ukady stal/LSF i stal/LSCr charakteryzoway si nisk rezystancj ASR po ich utlenianiu w 800°C przez 250 godz.
Najlepiej spisywaa si powoka LSCr wytworzona na podou E-brite. O przewadze powoki LSCr nad LSF przesdza
jej nisze przewodnictwo elektryczne o skadowej jonowej,
które jak wiadomo jest wynikiem niepodanej dyfuzji jonów
tlenowych przez wakancje w podsieci tlenowej zwizków
(La,Sr)FeO3- i (La,Sr)CrO3-. Niestety omawiane powoki nie
zapobiegaj powstawaniu tlenku chromu na powierzchni utlenianej stali. Obserwacje morfologiczne ukadów LSCr/stal
i LSF/stal przy pomocy SEM ujawniy ponadto liczne pknicia powok i lady jej odpadania po utlenianiu w 800ºC w powietrzu przez 200 godz. Wie si to z równoczesn dordzeniow dyfuzj tlenu i odrdzeniowym transportem chromu.
Zhu i in. [40] zastosowali metod zol-el do otrzymania
powok LaCrO3 i (La,Sr)CrO3 na stali ferrytycznej SAE-AISI
444. Do sporzdzenia prekursorów uyto azotanów metali
oraz kwasu cytrynowego. Po naniesieniu warstwy amor cz-
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nej, drog wielokrotnego zanurzania metalicznego podoa
w ciekym prekursorze, przeprowadzono obróbk termiczn w 800°C przez 1 godz. dla uzyskania krystalicznej postaci perowskitu. Pomimo otrzymania nie w peni zwartych
powok LCr i LSCr, zaobserwowano spadek szybkoci korozji stali SAE-AISI 444 w temperaturze 800°C w powietrzu
w porównaniu do analogicznej stali czystej, któr poddano
utlenianiu w tych samych warunkach. W dodatku omawiane
powoki efektywnie obniay ASR warstwowego ukadu powoka/stal. Nie stwierdzono wpywu domieszkowania chromitu lantanu Sr na poziom przewodnictwa elektrycznego ukadu LCr/SAE-AISI 444.
Wieloskadnikowe powoki ceramiczne o strukturze perowskitu mona z powodzeniem nanosi na podoa ze
stali ferrytycznej przy pomocy ablacji laserowej (PLD). Korzystn cech tej metody jest moliwo otrzymania z tarczy (ang. target), odparowanej przy uyciu wiata lasera
wysokiej mocy, powoki o identycznym skadzie chemicznym. Mikkelsen i in. [41] wytworzyli t metod powok
(La,Sr)CrO3 o gruboci 0,5 m na powierzchni stali Crofer
22 APU, a nastpnie poddali j izotermicznemu utlenianiu
w 900°C przez 500 godz. w wilgotnym powietrzu. Znaczco mniejszy przyrost masy stali z powok by wynikiem powolnego wzrostu przejciowej warstwy reakcyjnej, zbudowanej z tlenku chromu.
Do podobnych wniosków doszed Brylewski i in. [5],
którzy wytworzyli metod sitodruku powoki La0,8Ca0,2CrO3
i La0,6Sr0,4CrO3 o gruboci okoo 20 m na stali gatunku DIN
50049. Do kompozycji past stosowanych w technologii grubowarstwowej wykorzystano homogeniczne proszki o zaoonym skadzie, które otrzymano metodami zol-el i wspóstrcania. Na podstawie bada kinetycznych w warunkach
izotermicznych oraz cyklicznych zmian temperatury w atmosferze powietrza i w mieszaninach gazów Ar/H2/H2O oraz
Ar/CH4/H2O w temperaturze 800°C stwierdzono znaczn popraw odpornoci na korozj badanej stali, dziki tworzeniu
si poredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziau powoka/stal. Wykazano, e wspomniana warstwa reakcyjna wpywa w istotny sposób na poziom rezystancji ASR, która dla
warstwowych ukadów LCCr/DIN 50049 i LSCr/DIN 50049
jest nisza od 0,1 ·cm2 i tym samym nie przekracza ona
dopuszczalnego poziomu ASR ustalonego dla interkonektorów przewidzianych do zastosowania w ogniwach SOFC.
Interesujce wnioski na temat wpywu rodzaju powoki
ochronnej i/lub warstwy kontaktowej na waciwoci elektryczne ukadu stop ODS/katoda (La,Sr)MnO3 wynikaj z bada zamieszczonych w pracy [42]. Otó w przypadku utleniania w powietrzu nasyconym par wodn (2 % obj.) przez
1000 godz. w 900°C w warunkach przepywu prdu staego
0,01 A·cm-2 przez warstwowy ukad o skadzie: stop ODS/powoka ochronna (La,Sr)CrO3/warstwa kontaktowa (La,Sr)CoO3/
katoda (La,Sr)MnO3, stwierdzono powoln degradacj jego
waciwoci elektrycznych do poziomu 0,066 ·cm2. Tumaczy si to obecnoci na granicy rozdziau powoka/stop
cienkiej warstwy o niezde niowanym skadzie stechiometrycznym (Sr,Cr)Ox oraz delaminacj warstwy kontaktowej
w efekcie niedopasowania jego wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej (TEC) do wspóczynnika TEC dla powoki (La,Sr)CrO3, naniesionej na podoe stopu metod VPS.
Pomimo znaczcej poprawy aroodpornoci stali ferrytycznych, wywoanej dyfuzj aktywnych pierwiastków wcho-
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dzcych w skad materiau powoki do przejciowej warstwy
reakcyjnej (efekt REOs), nie udao si przy uyciu omawianych powok w peni ograniczy dyfuzji chromu i tym samym
stworzy bariery zaporowej dla lotnych zwizków chromu.
Zwizane jest to z jonow natur przewodnictwa zwizków
perowskitowych na osnowie pierwiastków aktywnych. Efekt
parowania Cr mona ograniczy przez wytworzenie gstych
powok ochronnych na waciwie dobranym podou stalowym przy zastosowaniu metody PLD lub VPS. Gindorf i in.
[43] stosujc drug z tych technik, otrzymali na wielu stopach jednorodn i gst powok LSCr, która jest zdolna na
poziomie 93 % ograniczy negatywne skutki parowania Cr.

6.2. Przewodzce powoki o strukturze spinelu
Baz struktury spinelu jest regularne, gste upakowanie
anionów tlenu typu fcc, za obsadzenie przez kationy metali
dostpnych luk oktaedrycznych i tetraedrycznych moe by
rónorodne. W spinelu normalnym AB2O4 dwuwartociowy
kation A zajmuje jedn ósm luk tetraedrycznych, a trójwartociowy kation B - jedn drug luk oktaedrycznych. Drug moliwoci jest ukad, w którym pozycje tetraedryczne zajte s przez poow kationów B, reszta tych jonów
wraz z kationami A zajmuje miejsca oktaedryczne. Spinel
o takim rozkadzie jonów – B(AB)O4 okrela si jako spinel odwrotny. W zalenoci od rodzaju kationów A i B oraz
ich wzajemnego stosunku, spinele mog wykazywa wysokie przewodnictwo elektronowe oraz cise dopasowanie wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej do wspóczynnika TEC podoy ze stali ferrytycznych i pozostaych elementów ogniwa, wczajc katod i anod. Powoki o strukturze spinelu charakteryzuj si ponadto wysok zdolnoci
do absorpcji czstek chromu, które dyfundujc do granicy
rozdziau zgorzelina Cr2O3/gaz powoduj zanieczyszczenie
komór ogniwa SOFC.
Najprostsz metod otrzymywania powok spinelowych
na podoach stali ferrytycznych jest nakadanie z zawiesiny proszku. W tym celu wykorzystuje si metod zanurzeniow (DC od ang. dip coating), rozpylania i rozkadu termicznego (SP), sitodruku oraz natrysku plazmowego (PS
od ang. plasma spraying). Punktem wyjciowym w tych
metodach jest przygotowanie zawiesiny, skadajcej si
z proszku i nonika organicznego. Do syntezy drobnoziarnistych proszków najczciej wykorzystuje si mokre metody chemiczne (ang. soft chemistry), np. proces azotanowoglicynowy (GNP od ang. glycine-nitrate process). Jedn
z zaawansowanych metod wytwarzania gstych powok
spinelowych na podoach metalicznych jest osadzanie elektrolityczne (ang. electrodeposition) metali poczone z wysokotemperaturow obróbk utleniajc. Pewn mody kacj
tej metody jest anodowe osadzanie elektrolityczne tlenków
(ang. anodic electrodeposition of oxides) z roztworów wodnych zawierajcych odpowiednie sole metali.
Do zwizków o strukturze spineli, które obecnie s stosowane w charakterze materiaów ochronno-przewodzcych
zalicza si MnCo2O4 i MnCr2O4.
Nalecy do rodziny manganianu kobaltu Co3-xMnxO4
zwizek o skadzie MnCo2O4 (x = 1) jest w peni odwróconym spinelem, w którego lukach tetraedrycznych i oktaedrycznych w odpowiednim porzdku rozmieszczone s
kationy Co2+ i Mn4+. Spinel ten mona przedstawi wzorem
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Co2+[Co2+Mn4+]O4 [44]. Jako ferromagnetyk odznacza si on
wysokim przewodnictwem elektronowym ze wzgldu na uatwiony przeskok noników dziurowych pomidzy jonami Mn3+
i Mn4+, wystpujcymi w tej samej podsieci spinelu. Wg danych [45] przewodnictwo tlenku MnCo2O4, mierzone w temperaturze 800°C w atmosferze powietrza wynosi 36 S·cm-1.
Manganian chromu o wzorze Mn1+xCr2-xO4, charakteryzujcy si zdecydowanie niszym przewodnictwem elektrycznym jest spinelem normalnym. W spinelu tym kationy Mn2+
zajmuj luki tetraedryczne, za luki oktaedryczne s obsadzone przez kationy Mn2+, Mn3+, Mn4+ i Cr3+, zgodnie z formu Mn2+[Mny2+Mnx-2y3+Mny4+Cr2-x3+]O4 [46]. Przewodnictwo
omawianego tlenku zwizane jest z ruchem maych polaronów pomidzy jonami Mn3+ i Mn4+ [46]. Jest zatem oczywiste, e wraz ze wzrostem zawartoci manganu (x) w spinelu
Mn1+xCr2-xO4 ronie jego przewodnictwo elektryczne. Wzrasta wówczas udzia zarówno jonów Mn3+, dziki utlenianiu
jonów Mn2+, jak i jonów Mn4+ utworzonych w drodze reakcji dysproporcjonacji. Zmiana indeksu x od 0 do 1 w spinelu
Mn1+xCr2-xO4 wywouje wzrost przewodnictwa elektrycznego
od 0,004 do 0,4 S·cm-1 w 800°C w powietrzu [46]. Do najbardziej znanych przedstawicieli rodziny omawianego spinelu nale zwizki MnCr2O4 i Mn1,5Cr1.5O4, które wchodz
w skad produktów utleniania aroodpornej stali ferrytycznej. Powysze spinele cechuj si wysok stabilnoci chemiczn w rodowisku powietrza i mieszaniny gazów H2/H2O
i CH4/H2O. Rónica w przewodnictwie elektrycznym mierzona w/w warunkach utleniajco-redukcyjnych jest nieznaczna.
Stevenson i in. [18], a take Hou i in. [45] dowiedli interesujcych waciwoci zwizku MnCo2O4 jako potencjalnego materiau powokowego na interkonektory do
SOFC. W przypadku stali typu Crofer 22 APU z powok
Mn1,5Co1,5O4 naniesion metod sitodruku odnotowano
stay spadek rezystancji elektrycznej od okoo 0,018 do
0,012 ·cm2 po prawie 1000 godzinach utleniania w 800°C
w powietrzu. Przyczyn spadku rezystancji w omawianym
warstwowym ukadzie naley upatrywa w wyszym przewodnictwie elektrycznym spinelu MnCo2O4 w porównaniu do
tlenków Cr2O3 i MnCr2O4 (stanowicych produkt utleniania
czystej stali Crofer 22 APU), obnieniu szybkoci wzrostu
zgorzeliny na stali dziki termicznie narastajcemu spinelowi MnCo2O4, blokujcemu dyfuzj tlenu do stali ferrytycznej,
oraz moliwoci poprawy chemicznej i strukturalnej kompatybilnoci ukadu warstwa kontaktowa/spinel.
Yang i in. [47] wytworzyli powok spinelow
Mn1,5Co1,5O4 na stali Crofer 22 APU metod sitodruku.
W skad pasty do sitodruku wchodzi nonik organiczny oraz
proszek o nominalnym skadzie Mn1,5Co1,5O4, który zsyntezowano metod reakcji w fazie staej, wychodzc ze zwizków Co3O4 i MnCO3. Otrzymany w powyszy sposób warstwowy ukad MC/Crofer 22 APU odznacza si nisk rezystancj elektryczn, a w dodatku efektywnie ogranicza parowanie chromu. Warto ASR wynosi 0,01 ·cm2 po 1000
godz. utleniania w powietrzu w 800°C, podczas gdy Crofer
22 APU bez powoki wykazuje czterokrotny wzrost rezystancji (0,04 ·cm2) w czasie krótszym o 600 godzin w tej samej
temperaturze. W kolejnej pracy [48] wspomniani autorzy do
syntezy drobnoziarnistego proszku Mn1,5Co1,5O4 wykorzystali proces azotanowo-glicynowy (GNP). Do nakadania zawiesiny na podoa stali Crofer 22 APU, E-brite i AISI-SAE
430 uyli techniki rozpylania i rozkadu termicznego (SP).
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W pierwszym etapie obróbk termiczn powok prowadzono w atmosferze redukcyjnej (Ar/3H2O/4H2) w temperaturze 800°C przez 2 godz., a w nastpnym etapie - w atmosferze powietrza. Celem takiego zabiegu technologicznego byo
uzyskanie gstej powoki LC o strukturze spinelu na podou metalicznym w wyniku reakcji utleniania czstek metalicznego kobaltu z matryc MnO, które s produktami rozkadu
Mn1,5Co1,5O4 w warunkach redukcyjnych. Najwikszy spadek
rezystancji ASR przy jednoczesnej poprawie odpornoci na
utlenianie osignito w przypadku powok LC naniesionych
na podoach Crofer 22 APU i E-brite. W wyniku ich utleniania
w temperaturze 800°C przez 400 godz. rezystancja wynosia odpowiednio 0,013 i 0,007 ·cm2, natomiast stal AISI-SAE
430 z analogiczn powok poddan utlenianiu w tych samych warunkach wykazywaa ASR na poziomie 0,04 ·cm2.
W pracy Garcia-Vargas i in. [49] przedstawiono wyniki
wysokotemperaturowych bada przewodnictwa elektrycznego dwuwarstwowej powoki MnCo2O4 na stali ferrytycznej
F17TNb. Do otrzymania takiej powoki zastosowano w pierwszym etapie natrysk plazmowy (PS), uzyskujc na podou
stalowym gst i zwart powok ochronn. W drugim etapie, przy pomocy rozpylania i rozkadu termicznego (SP) wytworzono zewntrzn porowat powok LC dla zapewnienia lepszego jej kontaktu z materiaem katody. Otrzymany
w powyszy sposób ukad wykazywa sta w czasie rezystancj równ 0,05 ·cm2 przez 600 godz. utleniania w temperaturze 800°C w powietrzu.
Z powodu niskiej przyczepnoci powoki spinelowej do
podoa oraz jej wysokiej porowatoci, jak równie ograniczonych moliwoci nakadania tych powok na elementy interkonektorów o zoonych ksztatach, stosowane dotychczas techniki sitodruku i natrysku plazmowego (PS) zastpowane s metodami osadzania elektrolitycznego metali
i anodowego osadzania elektrolitycznego tlenków z roztworów wodnych. Niewtpliw zalet tych metod jest moliwo
wytworzenia gstych powok spinelowych o cile kontrolowanej gruboci poprzez regulacj parametrów osadzania tj.
gstoci prdu i czasu.
Wei i in. [50] po raz pierwszy wykorzystali metod osadzania elektrolitycznego Co i Mn do otrzymywania powoki
(Co,Mn)3O4 na stali AISI-SAE 430. W celu interdyfuzji skadników wchodzcych w skad kolejno osadzonych warstw Mn
i Co, i zarazem polepszenia kontaktu powoki z podoem
przeprowadzono wygrzewanie w argonie w temperaturze
800°C przez 2 godz. W wyniku dalszej obróbki termicznej
w powietrzu w 750°C uzyskano powok LC o strukturze spinelu, która spenia rol efektywnej bariery zaporowej dla odrdzeniowej dyfuzji chromu. Rezystancja ASR takiego warstwowego ukadu (Co,Mn)2O4/AISI-SAE 430 osiga warto
0,003 ·cm2 po 1500 godzinach utleniania w temperaturze
750°C. Podobne rezultaty osignito w przypadku powoki
(Co,Mn)3O4 wytworzonej na analogicznym podou metod
anodowego osadzania elektrolitycznego tlenków z roztworów wodnych [51]. W skad elektrolitu wchodzi siarczan(VI)
kobaltu(II), siarczan(VI) manganu(II) oraz kwas wersenowy
EDTA, jako czynnik kompleksujcy kationy metali w roztworze wodnym. Katod stanowi siatka Pt. Powysz metod uzyskano powoki LC o bardzo dobrej przyczepnoci
do podoa oraz efektywnie obniajcej rezystancj elektryczn w porównaniu do stali nie poddanej mody kacji powierzchniowej.
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Badania wysokotemperaturowego utleniania ukadu powoka Mn1,5Cr1,5O4/stal DIN 50049 otrzymanego przez naniesienie pasty na podoe metaliczne metod sitodruku
wskazuj na wyjtkow jego odporno na korozj w warunkach powietrza i mieszaniny Ar/H2/H2O w temperaturze
800ºC [5]. O trwaoci takiej powoki, wynikajcej ze zgodnoci wielu jej wasnoci z wasnociami podoa metalicznego, wiadcz midzy innymi obserwacje morfologiczne oraz
analizy skadu chemicznego, przeprowadzone na zgadach
tych próbek wzdu ich przekrojów poprzecznych. Badania
te wykazay, e pomidzy powok MCr a podoem ze stali
Fe-25Cr istnieje bardzo cienka porednia warstwa reakcyjna – co oznacza, e procesy dyfuzyjne pomidzy podoem
i powok praktycznie nie zachodz w obu rodowiskach reakcyjnych. Z danych temperaturowych zalenoci rezystancji elektrycznej warstwowego ukadu LCr/DIN 50049 daje si
zauway nieznaczny spadek wartoci ASR po jego utlenianiu w powietrzu w porównaniu do analogicznego ukadu wygrzewanego w mieszaninie Ar/H2/H2O w temperaturze 800ºC
przez okres 400 godz. Warto tej rezystancji wynosi odpowiednio 0,118 i 0,135 ·cm2 i tym samym niewiele przekracza dopuszczalny poziom ASR ustalony dla interkonektorów do ogniw SOFC [5].
Obiecujce wyniki uzyskane zostay przez Mikkelsena
i in. [41], którzy wytworzyli na komercyjnej stali ferrytycznej
Crofer 22 APU monokrystaliczn powok MnCr2O4 o gruboci 500 nm przy uyciu metody ablacji laserowej (PLD),
a nastpnie przprowadzili obróbk termiczn w 900°C przez
500 godz. w powietrzu, zawierajcym par wodn. Dowiedli
oni, e powoka znacznie obnia szybko wzrostu zgorzeliny z tlenku chromu, utworzonej pomidzy powok ochronn a substratem stali, w porównaniu do szybkoci narastania omawianej zgorzeliny na czystej stali. Spowodowane jest
to zmniejszeniem dyfuzji jonów tlenu przez zwart w sensie
mikroskopowym powok MnCr2O4 [41].

6.3. Powoki z tlenku M-Cr-Al-Y-O oraz
z aktywnych pierwiastków w postaci
dyspersyjnych tlenków REOs
Sproszkowane stopy MAlCrY, gdzie: M = Ti, Co i/lub Mn,
stanowi now generacj tworzyw metalicznych, które wykorzystuje si jako materia wyjciowy do wytwarzania warstwy wicej (BC od ang. bond coat) na opatki stacjonarnych turbin gazowych i silników termoodrzutowych pracujcych w temperaturach powyej 1000°C. Warstw tak nanosi si metod próniowego natrysku plazmowego VPS,
a nastpnie poddaje si wysokotemperaturowemu utlenianiu.
W zetkniciu z gorcym powietrzem na powierzchni stopu
MAlCrY tworzy si zgorzelina Al2O3 o doskonaej odpornoci na korozj, lecz o bardzo niskim przewodnictwie
elektrycznym, co wyklucza te stopy z grona potencjalnych
materiaów powokowych na interkonektory.
Dane eksperymentalne prac [52-54] potwierdzaj moliwo wykorzystania tych materiaów w postaci tlenku
M-Al-Cr-Y-O. Gannon i in. [55], stosujc technik LAFAD
(ang. large area ltered arc deposition) otrzymali na podou ze stali ferrytycznej gste powoki M-Al-Cr-Y-O, gdzie:
M = Mn i/lub Co, o gruboci nie przekraczajcej 5 m. Otrzymane w powyszy sposób warstwowe ukady charakteryzuj
si wzgldnie nisk powierzchniow rezystancj elektryczn
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na poziomie 0,02–0,03 ·cm2. Przyczyn tak niskiej wartoci
ASR naley upatrywa w dyfuzji Mn z powoki i/lub podoa
do tlenku i tworzeniu si w warunkach utleniania elektrycznie przewodzcej fazy spinelowej, zawierajcej w skadzie
Al, Cr, Co i Mn. Ze wzgldu na cakowit blokad dyfuzji lotnych zwizków chromu z podoa omawiane powoki mog
stanowi idealn barier przejciow o charakterze zaporowym, usytuowan pomidzy zasadnicz powok ochronno-przewodzc a podoem stalowym.
Obszerne badania eksperymentalne wykazay, e dodatek niewielkich iloci aktywnych pierwiastków, takich jak Y,
La, Ce, Hf lub ich tlenków w postaci zdyspergowanych czstek efektywnie podwysza aroodporno stopów tworzcych ochronn zgorzelin Al2O3 lub Cr2O3. Korzystny wpyw
w/w dodatków stopowych znany jest w literaturze przedmiotu pod nazw efektu pierwiastków aktywnych (REE od ang.
reactive element effect). Aktywne pierwiastki w postaci dyspersyjnych tlenków REOs (ang. reactive element oxides)
poprawiaj przyczepno wspomnianych zgorzelin do fazy
metalicznej, a w przypadku zgorzeliny Cr2O3 powoduj ponadto zmniejszenie szybkoci jej narastania. Obserwowany efekt jest wynikiem zmiany mechanizmu reakcji z przewaajcej odrdzeniowej dyfuzji chromu po defektach punktowych na dordzeniowy transport tlenu po granicach ziaren
do granicy rozdziau metal/zgorzelina [23]. W zwizku z powyszym naley oczekiwa, e wraz ze zmniejszeniem si
gruboci zwartej zgorzeliny tlenku chromu nastpi obnienie rezystancji ASR warstwowego ukadu stop/powoka, albowiem o jego wasnociach elektrycznych decyduj przede
wszystkim waciwoci zykochemiczne samego tlenku chromu oraz powierzchnia kontaktu tego tlenku z rdzeniem metalicznym [56].
Najpowszechniej stosowanymi technikami nanoszenia
powok z aktywnych pierwiastków w postaci dyspersyjnych
tlenków REOs s metody zol-el i osadzania chemicznego
z par zwizków metalo-organicznych (MOCVD od ang. metal
organic chemical vapor deposition). Przy pomocy tych technik mona uzyska jednorodne powoki, na przykad La2O3,
o gruboci poniej 1 m, które w nastpstwie reakcji z chromem dyfundujcym z podoa przeksztacaj si w przewodzce warstwy chromitu lantanu o strukturze perowskitu.
Qu i in. [57] stwierdzili, e niektóre pierwiastki aktywne, takie jak Y i Ce, wprowadzone do stali AISI-SAE 430 w postaci
powok Y/Co i Ce/Co naniesionych metod zol-el, przyczyniaj si do obnienia szybkoci utleniania oraz do podwyszenia przewodnictwa elektrycznego tlenku chromu w porównaniu do stali nie poddanej mody kacji powierzchniowej.
wiadczy o tym grubo zgorzelin, które w przypadku powok
Y/Co i Ce/Co wahaj si w granicach od 1 do 1,5 m, podczas gdy zgorzelina narastajca na powierzchni czystej stali
AISI-SAE 430 wynosi okoo 3 m. Pozytywny wpyw itru na
szybko wzrostu zgorzelin Cr2O3 wiza naley wycznie
ze zjawiskiem segregacji itru do granic midzyziarnowych
w tlenku chromu, jak proponowa to wczeniej Przybylski [23].
Wg tego autora [23] itr tworzy w obrbie granic ziaren tlenku chromu czsteczki perowskitu YCrO3, które blokuj rozrastanie si ziaren Cr2O3 i silnie hamuj odrdzeniowy transport chromu, pozwalajc jedynie na bardzo powoln dordzeniow dyfuzj tlenu po granicach ziaren w Cr2O3. Natomiast
Ce ujawnia si w postaci czstek CeO2 na granicy rozdziau
Cr2O3/(Mn,Cr)3O4, które wymuszaj dyfuzj tlenu w kierunku
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od granicy utleniacz/zgorzelina do granicy rozdziau zgorzelina/stal, a co za tym idzie znacznie spowolniaj wzrost zgorzeliny tlenku chromu. Podwyszenie przewodnictwa tlenku
chromu w omawianych warstwowych ukadach naley wiza z obecnoci kobaltu w fazie spinelu, który w tym zwizku peni rol trójwartociowej domieszki typu p [56].
Alternatywn technik do nanoszenia powok typu REO
jest wspomniana wczeniej metoda osadzania chemicznego z par zwizków metaloorganicznych (MOCVD), któr po raz pierwszy zastosowa Eisentra i in. [58]. W metodzie tej w charakterze prekursora metaloorganicznego stosowane s lotne kompleksy pierwiastków aktywnych, zwykle
z E-diketonami. Cabouro i in. [59] otrzymali powok Y2O3 na
stopie modelowym Fe-30Cr przy pomocy metody MOCVD,
stosujc jako prekursor E-diketon itru (Y(tmhd)3). Obróbka
termiczna w/w ukadu warstwowego przez stosunkowo krótki
okres czasu, poniej 24 godz., w temperaturze 800°C w powietrzu wykazaa znaczn popraw aroodpornoci badanego stopu. Poprzez zmniejszenie wielkoci ziaren w zgorzelinie Cr2O3, a zarazem podwyszenie plastycznoci tlenku,
udao si zapobiec powstawaniu pustek na granicy Cr2O3/
Fe-30Cr i w zwizku z tym istotnie obniy ASR omawianego ukadu warstwowego.
Jak ju wspomniano, jednym z rozwiza zastosowania powok z aktywnych pierwiastków w postaci dyspersyjnych tlenków REOs na stopach ferrytycznych jest otrzymanie
ochronno-przewodzcych warstw o strukturze perowskitu.
Fontana i in. [15] zbadali przydatno powok La2O3, Y2O3
i Nd2O3 na komercyjnych stalach wysokochromowych typu
Crofer 22 APU, AL453 i Haynes 230. Sporód wielu kombinacji ukadu powoka/podoe za najlepszy pod wzgldem
wymaga stawianych materiaom na interkonektory do ogniw
SOFC uznano warstwowy ukad zoony ze stali aroodpornej Crofer 22 APU z naoon tlenkow powok La2O3. Pozostae ukady równie odznaczay si nisk rezystancj ASR,
dziki zahamowaniu wzrostu zgorzeliny oraz poprawie plastycznoci tlenku chromu.
Istotnym ograniczeniem w szerszym zastosowaniu omawianych powok typu REO w mody kacji metalicznych interkonektorów jest brak efektywnego pochaniania lotnych czstek chromu na granicy rozdziau powoka/metal ze wzgldu na znaczn jej porowato.

7. Podsumowanie
Wan rol w funkcjonowaniu stosu ogniwa paliwowego SOFC odgrywa interkonektor. Jako element nony ogniwa musi on zapewnia szczeln separacj gazow pomidzy komor katody i anody oraz odprowadza energi elektryczn do zewntrznych odbiorników. Poniewa przyszo
ogniw paliwowych wie si z moliwoci obnienia temperatury ich pracy do okoo 800ºC, potencjalnymi materiaami
na interkonektory mog by tworzywa metaliczne. Obecnie
za najwaciwsze uwaa si aroodporne stale ferrytyczne.
Odznaczaj si one bowiem wysok odpornoci na utlenianie w wysokich temperaturach w warunkach utleniajco/redukcyjnych. Ponadto w ukadzie stal/elektroda/elektrolit istnieje wzajemne dopasowanie wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej. Z tych wzgldów podejmuje si próby konstrukcji
wielu odmian ogniw paliwowych SOFC, takich jak ASC czy
ESC, z uyciem interkonektorów metalicznych na osnowie
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stali ferrytycznych (FSS). Aby z powodzeniem zrealizowa
ide zastpienia interkonektorów ceramicznych przez metaliczne, która wydaje si by uzasadniona tak ze wzgldów
technologicznych jak i ekonomicznych, naley aroodporne
stale ferrytyczne podda mody kacji powierzchniowej. Albowiem w procesie wysokotemperaturowego ich utleniania nastpuje stopniowy wzrost powierzchniowej rezystancji elektrycznej zwizany ze wzrostem gruboci zgorzeliny tlenku
chromu o zbyt niskim przewodnictwie elektrycznym. W dodatku z powstaniem takiej zgorzeliny wie si zjawisko parowania lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu, które
dyfundujc do przestrzeni ogniwa SOFC zanieczyszczaj
elektrody, zwaszcza katod. Problem ten mona rozwiza
przez uycie powok ochronno-przewodzcych ze zwizków
o strukturze perowskitu lub spinelu, a take tlenków pierwiastków aktywnych REOs lub MCrAlYO. Przytoczone wyniki aktualnych bada wskazuj, e najbardziej obiecujcymi powokami dla zoptymalizowanych pod wzgldem skadu
stali s: (La,Sr)CrO3, (La,Ca)CrO3, (La,Sr)CoO3, MnCo2O4,
La2O3 oraz M-Cr-Al-Y-O. Stosujc do nanoszenia tych powok na stale ferrytyczne sitodruk, napylanie magnetronowe
o czstoci radiowej (RF-MS), próniowy natrysk plazmowy (VPS), ablacj laserow (PLD) czy te metody osadzania elektrolitycznego metali i anodowego osadzania elektrolitycznego tlenków z roztworów wodnych moliwe jest podwyszenie odpornoci na utlenianie, przewodnictwa elektrycznego i absorpcji gazowych czstek chromu podczas
procesu utleniania metalicznej osnowy interkonektora. Niemniej badania waciwoci zykochemicznych wspomnianych zwizków oraz rozwój technik ich nanoszenia, które
miay w wikszoci przypadków charakter pilotaowy, musz by wci mody kowane w aspekcie moliwoci obnienia oporu elektrycznego na interfejsach ceramika/metal
przez okres czasu wyraany w tysicach godzin, stosownie do praktycznych wymogów stawianych stao-tlenkowym
ogniwom paliwowym SOFC.
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