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Streszczenie
Badano szka krzemianowe barowe w zastosowaniu na luty do planarnych ogniw paliwowych SOFC do czenia ceramiki YSZ
i interkonektorów stalowych. Zbadano struktur i waciwoci termiczne szkie bezalkalicznych z ukadu BaO–MgO–ZnO–SiO2
o zawartoci SiO2 jako skadnika wi botwórczego mniejszej ni 40 % mas. Pokazano wpyw proporcji pomidzy zawartoci tlenków
metali ziem alkalicznych BaO, MgO, ZnO, jako modykatorów, na struktur i waciwoci termiczne badanych szkie. Analiza lokalnych
oddziaywa midzyatomowych, skadników szka, mierzonych ich elektroujemnoci, pozwolia wyjani zalenoci pomidzy struktura
a waciwociami badanych szkie barowych. Wytypowano szko najbardziej odpowiednie jako lut.
Sowa kluczowe: spoiwa szklane, spajanie ceramiki z stal, ogniwa paliwowe SOFC, szka krzemianowe barowe, struktura szka,
krystalizacja szka

GLASS SEALANTS FOR HIGH TEMPERATURE OXIDE FUEL CELLS (SOFC)
The barium silicate glasses were studied as a potential sealant for planar SOFC fuel cells to join YSZ ceramics and steel interconnectors.
The present paper describes the results of an investigation of the alkali-metal free glasses, based on the BaO–MgO–ZnO–SiO2 system,
and containing less than 40 wt % of SiO2 as the network forming component. The in uence of a change in the proportion of alkaline-earth
oxides BaO, MgO, ZnO added as modiers on the structure and thermal properties of the glasses will be demonstrated. The analysis of
local atomic interactions in terms of the electronegativity value is used to explain the relationship between glass structure and properties.
The prospective glass is indicated for sealant applications.
Keywords: Glass sealant, Ceramic and steel sealants, SOFC, Barium silicate glass, Glass structure, Glass crystallization

1. Wprowadzenie
Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (ang.
solid oxide fuel cells, SOFC) o konstrukcji planarnej uwaane
s obecnie za najkorzystniejszy pod wzgldem uytkowym
rodzaj ogniw paliwowych, zwaszcza duej mocy. Ich rozpowszechnienie wymaga jednak jeszcze rozwizania szeregu
problemów technicznych, miedzy innymi zwizanych ze znalezieniem odpowiednich materiaów. Jeden z nich stanowi
spoiwa pozwalajce trwale czy ze sob elementy konstrukcyjne ogniwa, a w szczególnoci stalowe interkonektory ze stali chromowej i ceramiczne elektrolity stae z tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru (YSZ).
S to materiay róne pod wzgldem waciwoci zycznych i chemicznych, a poczenie powinno zachowa trwao w temperaturze pracy ogniwa, to jest okoo 800ºC, przez
minimum 10 000 godzin.
Ponadto spoiwo w temperaturze pracy musi zachowa
odporno chemiczn na dziaanie tlenu i wodoru, wydzielanych w wyniku pracy ogniwa, i zapewnia szczelno, uniemoliwiajc wydostawanie si tych gazów na zewntrz. Na
czeniach nie mog powstawa naprenia, które generowayby pknicia.
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Na przestrzeni ostatnich lat problem lutów dla SOFC absorbuje wiele orodków badawczych i stanowi one przedmiot licznych publikacji. Wynika z nich e najodpowiedniejsze do tego celu s luty szklane lub szko-ceramiczne, to jest
ze szkie, które uyte jako spoiwo ulegaj przekrystalizowaniu (ceramizacji) stajc si materiaem szko–ceramiczny.
Szka na luty musz spenia okrelone wymagania odnonie lepkoci w temperaturze spajania, która powinna
zmienia si z temperatur w sposób okrelony. W stanie
stopionym musz zwila powierzchnie zarówno metalu jak
i ceramiki, co jest warunkiem wizania si z powierzchni
tych materiaów. Te waciwoci szkie, speniajcych rol
lutów, pokazuj charakterystyczne temperatury transformacji stanu szklistego (Tg) i miknicia (Ts). W temperaturze pracy ogniwa lepko lutu szklanego powinna wynosi
okoo 109 Pas [1, 2].
Wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej szkie na luty, wedug opinii autorów publikacji na ich temat, powinien mieci
si w granicach 10–14×10-6 K [1], wedug innych 8–10×10-6 K
[3], aby by dostatecznie bliski wspóczynnika rozszerzalnoci stali Crofer 22 uywanej najczciej na interkonektory,
który wynosi 11,5×10-6 K.
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Szczególne, a niekiedy nawet wykluczajce si, waciwoci jakie powinny posiada luty w przypadku ogniw SOFC
sprawiaj, e szka do tych celów róni si zasadniczo od
szkie uytkowych i technicznych dotd stosowanych, a dobór pierwiastków jakie mog one zawiera jest ograniczony.
W skadzie lutów wykluczona jest obecno alkaliów ze
wzgldu na niekorzystne ich dziaanie na powstawanie zczy szko-metal, ich trwao oraz waciwoci elektryczne.
Do tego celu nadaj si wycznie szka bezalkaliczne, w których modykatorami s tlenki wapniowców. Do ich skadu
wprowadza si bor w ograniczonej iloci, zwykle < 5-10 %
mas. B2O3. W szkach krzemianowych jest to skadnik wi botwórczy, majcy waciwo obniania temperatury topnienia oraz lepkoci szka. Jego stosowanie ogranicza lotno boru w wysokich temperaturach i wica si z tym
zmiana waciwoci lutu w czasie pracy ogniwa. Ze wzgldu na lotno i niekorzystne oddziaywanie na metal, nie
jest te stosowany inny skadnik wi botwórczy jakim jest
tlenek fosforu. Oba te tlenki maj silny wpyw na wielko
wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej, B2O3 zwiksza go,
za P2O5 - obnia.
Sporód licznej grupy tlenków, uznanych za skadniki
wi botwórcze struktury szkie, w lutach zastosowanie mog
znale  jedynie SiO2, B2O3 i P2O5; dwa ostatnie z uwzgldnieniem ogranicze wymienionych poprzednio. Inne tlenki
powyej 750ºC ulegaj redukcji pod wpywem H2.
W rezultacie tylko 11 tlenków branych jest pod uwag
w syntezie lutów szklanych. S nimi SiO2, Al2O3, B2O3, BaO,
SrO, CaO, MgO, ZnO, Y2O3, La2O3 i Ta2O5. [1, 4].
W lutach szklanych modykatorami s tlenki wapniowców (RO), najczciej BaO i SrO, ze wzgldu na korzystniejsze waciwoci zawierajcych je szkie w porównaniu
z CaO i MgO. Wszystkie one obniaj lepko szka w stopniu rosncym z ich zawartoci i obniaj temperaturze miknicia. Wad MgO i CaO jest to, e zwikszaj tendencj
do krystalizacji szka lub do odmieszania w stanie szklistym
(likwacja). Wapniowce obniaj temperatur transformacji
stanu szklistego (Tg) w nastpujcej kolejnoci Ba < Ca <
Mg. W obecnoci BaO tworzy sie celsjan (BaAl2Si2O8), który
wykazuje odwracalna przemian polimorczn przejcia ze
struktury jednoskonej do wysokotemperaturowej, heksagonalnej, okoo temperatury 3000ºC. Jest to poczone ze zmian objtoci i staje si przyczyn powstawania pkni [1, 4].
Wapniowce silnie modyfikuj trójwymiarow wi b
krzemianow szka. Gdy zwarto SiO2 w szkle zostaje
zmniejszona poniej 50 % mol. jego wi ba rozpada si na
niewielkie zespoy czworocianów [SiO4], poczonych dwuwartociowymi kationami R2+ wapniowców [5].
Na kontakcie szka ze stal BaO reaguje z chromem
i wytrca si BaCrO3, który ma wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej znacznie wikszy ni stal i lut, co wpywa niekorzystnie na trwao zcza. Jednak w atmosferze redukcyjnej
chromiany nie tworz si i powstaje mocna i trwaa spoina [6].
Sporód skadników, okrelanych jako przejciowe, zmieniajcych sw funkcje w strukturze szka w zalenoci od jego
skadu chemicznego, takich jak Al2O3, ZnO, tlenki ziem rzadkich, TiO2, Ta2O5 i ZrO2, zastosowania w lutach mog znale 
tylko te, które nie zmieniaj wartociowoci pod wpywem
wodoru. Naley do nich Al2O3, stosowany jest te ZnO, nie
wraliwy na dziaanie „wilgotnego” H2, wraliwy natomiast na
paliwa gazowe zawierajce C (CH4, CH3OH i podobne) [1].

Tlenki ziem rzadkich pozwalaj obniy lepkoci i temperatur miknicia szka, zwikszajc równoczenie
temperatur Tg i wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej,
w stopniu zalenym od wielkoci promienia jonowego kationu. Najczciej stosowany jest La2O3, którego wpyw na
waciwoci szka jest podobny jak SrO lub BaO.
Z danych opublikowanych w literaturze wiatowej ostatnich lat, wynika, e jako luty dla SOFC rozwaane s najczciej szka zawierajce okoo 40 % mol. SiO2 i 30-40 % mol.
BaO, a wiec strukturalnie nalece do tak zwanych „szkie
odwróconych” (inverted glasses). Poza BaO wprowadzany
jest dodatek SrO, CaO, ZnO i La2O3. S to szka krzemianowe i szka o mieszanej wi bie, jak borokrzemianowe zawierajce < 10 % mas. B2O3 i boroglinokrzemianowe zawierajce < 10 % mas. Al2O3 [4].
Zaprezentowane w niniejszej pracy badania miay za cel
dokonanie próby syntezy w warunkach laboratoryjnych lutów szklanych o rónym skadzie, zbadanie ich waciwoci
zycznych i wskazanie najbardziej perspektywicznych pod
wzgldem zastosowania w SOFC.

2. Cz dowiadczalna
2.1. Szka stanowice przedmiot bada
Kierujc si danymi zebranymi z nowszej literatury [1, 3,
4, 7] zaprojektowano skady szkie na luty, rónice si pod
wzgldem doboru skadników wi botwórczych i modykatorów. Skady chemiczne tych szkie przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Skad chemiczny badanych szkie [% mas.].
Table 1. Chemical composition of glasses (wt %).

Skadnik

Szko
I

II

III

IV

V

VI

SiO2

27,0

36,0

27,0

27,0

33,0

47,0

B2O3

-

-

9,0

9,0

-

2,0

Al2O3

-

-

-

-

-

2,0

BaO

65,0

55,0

55,0

55,0

55,0

7,0

MgO

8,0

9,0

9,0

4,0

-

17,0

CaO

-

-

-

-

-

18,0

ZnO

-

-

-

5,0

12,0

-

La2O3

-

-

-

-

-

7,0

Szka I i II reprezentuj proste szka krzemianowo-barowe
z dodatkiem MgO jako skadnikiem korygujcym waciwoci [3, 7]. Stanowi one przykad szkie o odwróconej strukturze; zawieraj bowiem SiO2 jako skadnik wi botwórczy
w iloci 40 % mol. (szko I) i 50 % mol. (szko II). Do szka III,
kosztem czci SiO2, wprowadzono B2O3 (10 % mas.), aby
sprawdzi jego wpyw na waciwoci; z kolei ZnO wprowadzono do szkie IV i V. Opierajc si na danych literaturowych
[8] wytworzono take szko, w którym cze BaO zastpiono
przez CaO i La2O3, jako regulatorami lepkoci i wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej (szko VI).
Szka topiono z zestawów surowcowych zoonych z chemicznie czystych tlenków. SiO2 wprowadzano czystym piaskiem szklarskim (99,5 % mas. SiO2). Odwaone iloci
skadników mieszano i aktywowano mechanicznie w mynku wibracyjnym. Zestawy topiono w piecu elektrycznym w ty-
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glach z wysoko spieczonego Al2O3 w temperaturze 1300ºC
przez 2 godz. Powstawa jednorodny stop, który wylewano
na pyt stalow dla zeszklenia. Powstae pytki szklane odprano w temperaturze wyszej o 10ºC od temperatury Tg
szka i rozdrabniano do uziarnienia < 60 m.
Waciwoci otrzymanych szkie porównywano z waciwociami komercyjnego lutu o nazwie Dielectric Composition
ESL 4917 rmy ESL Electro Science. Jest to szko krzemianowo-wapniowe o skadzie SiO2 40,5 % mas., Al2O3 19,4 %
mas., CaO 12,8 % mas., MgO 0,2 % mas.

2.2. Metody bada lutów szklanych
Przemiany fazowe w szkach na luty badano korzystajc
z metod analizy termicznej DTA/DSC. Pomiary wykonywano
na aparaturze rmy Netzach STA 449 Jupiter F3. Rozdrobnio-

Rys. 1. Krzywe DSC szkie.
Fig. 1. DSC curves of glasses.
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ne próbki szka o masie 50 mg umieszczane byy w tygielkach
platynowych aparatu i ogrzewane z szybkoci 10ºC/min. Pomiar odbywa si w atmosferze N2.
Wykonano równie analiz dylatometryczn (TDL) szkie,
korzystajc z aparatu rmy Netsch DIL 402C. W pomiarach
uywane byy lite próbki szka o dugoci 9,5 mm i rednicy
5 mm. W czasie pomiaru temperatura wzrastaa z szybkoci 5ºC/min. Rejestrowano krzywe zmiany wymiarów próbki w funkcji wzrostu temperatury (TDL) oraz ich pochodne
dTDL/dL (krzywe DTDL). Posuyy one do wyznaczenia
wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej szkie.
Fazy powstajce w czasie krystalizacji szkie okrelano
metod DSH korzystajc z dyfraktogramów rentgenowskich
(XRD). Posugiwano si aparatem rentgenowskim DRON1.5, korzystano z promieniowania CuKD (0.154 nm). Identykacji powstajcych faz dokonano posugujc si programem
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komputerowym; przy jego pomocy okrelano te w sposób
póilociowy procentowy udzia faz w cakowitej iloci substancji krystalicznej, powstaej w czasie krystalizacji szka,
przyjmujc j za 100 %.
Informacji o strukturze szka i jej zmianach, zwizanych
z iloci i rodzajem skadników wie botwórczych i modykatorów, dostarczyy widma w podczerwieni. Stosowano fourierowsk spektroskopi w podczerwieni (FTIR). Pomiary
wykonano w Katedrze Chemii Krzemianów i zwizków Wielkoczsteczkowych AGH. Rejestrowano widma próbek szkie
zatopionych w KBr. Korzystano z aparatu Digilab Bio-Rad
FTS60. Wyniki pomiarów opracowywano z pomoc programu komputerowego Spectra- CalcTM.
Celem uzyskania informacji o zachowaniu si otrzymanych szkie w kontakcie z powierzchni ceramiki i stali w wysokich temperaturach uyto mikroskopu wysokotemperaturowego rmy Leitz. Badanie polegao na obserwowaniu
zmiany ksztatu próbki w formie walca, wytworzonego przez
prasowanie sproszkowanego szka. Metoda ta jest czsto
stosowana w badaniach nad lutami szklanymi dla SOFC
[1, 3]. Wyznacza si ni temperatury charakterystycznych
zmian ksztatu próbki, zwizanych ze spiekaniem proszku,
a w wyszych temperaturach jego topieniem si i rozpywaniem na podou. Stosowano podoa z ceramiki YSZ oraz
stali Crofer, zawierajcej 22 % mas. Cr. Temperatury te wi
si z osigniciem przez szko okrelonej lepkoci  [Pas],
a mianowicie: transformacja log  = 15, pocztek deformacji próbki log  =9,1, maksymalny skurcz log  =7,8, mikniecie log  = 6,3, powstanie pókuli log  = 4,1, rozpywanie stopu log  = 3,4. Pozwala to wykreli krzyw zmiany
lepkoci z temperatur.
W wyniku przeprowadzonych obserwacji zachowania si
próbek otrzymanych szkie wyznaczono temperatury spiekania (Ts), miknicia (Tm), topienia (TT) i pynicia (TP).

3. Rezultaty bada
3.1. Analiza termiczna
Analiza termiczna pokazaa, e szka na luty cechuje
znaczna wraliwo na rónice w skadzie chemicznym. T
drog mona zmienia w szerokim zakresie ich waciwoci.
Krzywe rónicowej kalorymetrii skaningowej (DSC, Rys. 1)
pozwoliy okreli temperatur transformacji badanych szkie,
któr w tej metodzie oznacza si na podstawie zmian ciepa molowego (Cp) wywoanych przebudow struktury wewntrznej szka, która towarzyszy tej przemianie. Jako jej
miar mona przyj przyrost wartoci Cp przemiany, atwy
do wyznaczenia na krzywych DSC. Krzywe te zarejestroway równie efekty egzotermiczne krystalizacji szkie. Ich powierzchnia jest miar ciepa, jakie zostao wydzielone w tym
procesie, co jest informacj o iloci powstaej fazy krystalicznej w zakresie pomidzy temperatur pocztku krystalizacji, a temperatur jej ko ca. Temperatury Tg, temperatury
Tc oraz dCp transformacji przedstawia Tabela 2.
Szka krzemianowo-barowe, które w niniejszej pracy
traktowane s jako szka bazowe (szka I i II), cechuj si
sabym, rozcignitym efektem transformacji, co odrónia
je od standardowych szkie krzemianowych, i wykazuj nisk warto dCp transformacji. Temperatura ich transforma-

cji jest wysoka (710ºC). Tu powyej Tg rozpoczyna si krystalizacja, która jest procesem dwuetapowym, zaznaczajcym si dwoma sabymi, rozcignitymi efektami egzotermicznymi okoo 780 i 840ºC.
Wprowadzenie do szkie dodatku B2O3 wywouje obnienie Tg do 600ºC, co oznacza zmniejszenie lepkoci szka.
Ponadto zwiksza si intensywno wysokotemperaturowego etapu krystalizacji, co moe by tego skutkiem. Zastpienie czci MgO w szkach bazowych przez ZnO (szko
III) powoduje wzrost intensywnoci drugiego etapu krystalizacji w 830ºC.
Zwikszenie zawartoci SiO2 kosztem dodatku B2O3 wywoao zgodnie z oczekiwaniem wzrost Tg o 100ºC, to jest
do 700ºC. Cakowite zastpienie MgO przez ZnO spowodowao natomiast wzrost temperatury i intensywnoci drugiego etapu krystalizacji szka (szko V). Nastpia te zmiana
ksztatu piku na krzywej DSC, który sta si wski. Wskazuje
to na zamian kinetyki tego procesu. Podobne waciwoci
termiczne wykazuje szko VI, o odmiennym skadzie, które
zawiera 51 % mas. skadników wi botwórczych, a wiksza
cze BaO zostaa zastpiona prze MgO i CaO, za skadnikiem obniajcym lepko by La2O3.
Tabela 2. Temperatury transformacji (Tg) i krystalizacji (Tc) oraz dCp
transformacji odczytane z krzywych DSC szkie.
Table 2. Temperatures of transformation (Tg) and crystallization
(Tc), and dCp of transformation determined from DSC curves of the
glasses.

Szko

Temperatura [ºC]
Tg

Tc1

Tc2

dCp [kJ/g]

I

731

781

844

0,225

II

725

780

845

0,128

III

598

715

800

0,115

IV

600

712

830

0,216

V

710

809

920

0,111

VI

725

780

920

0,457

Szko VI odrónia od barowych szkie krzemianowych
znacznie wiksza warto dCp (0.457) towarzyszca transformacji stanu szklistego. Wiza to naley z mocniejsz
wi b krzemianow o wyszym stopniu polimeryzacji, co
wynika ze znacznie wikszej zawartoci skadników wi botwórczych. Jej przebudowa wie si zatem z daleko idcymi zmianami strukturalnymi.
Analiza dylatometryczna posuya do wyznaczenia
wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej szkie w zakresie od
temperatury pokojowej do temperatury pocztku transformacji. Wyej nastpuje deformacja próbek znieksztacajca wyniki pomiaru. Wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej szkie
przyjmuje nastpujce wartoci: szko I 13,5×10-6K-1, szko II
13,9×10-6K-1, szko III i IV 13,8×10-6K-1, szko V 12,0×10-6K-1
i szko VI 10,2×10-6K-1.
Szka V i VI speniaj wymagania stawiane lutom szklanym dla SFOC. Pozostae szka wymagayby korekty skadu chemicznego dla obnienia rozszerzalnoci poniej
12,0×10-6K-1.
Jest to moliwe w wietle stwierdzonych niniejszymi badaniami zmian waciwoci szkie na luty z ich skadem, jak
i danych z literatury.
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Rys. 2. Dyfraktogramy XRD krystalizowanych szkie.
Fig. 2. XRD patterns of crystallized glasses.

3.2. Rentgenograczne badania krystalizacji
Krystalizacj badano na litych próbkach szka wygrzewanych przez 2 godz. w temperaturach wskazanych przez
efekty egzotermiczne na krzywych DSC. Otrzymane rentgenogramy pokazuj fazy krystaliczne powstajce w rezultacie krystalizacji szka w jego objtoci, która jest nukleowana przemieszczeniami elementów struktury. Moe ona zatem
róni si od krystalizacji proszku szklanego w czasie pomiaru DSC, która jest nukleowana w duym stopniu powierzchni ziaren aktywowan przez mechaniczne rozdrabnianie.
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Dyfraktogramy rentgenowskie (XRD) przedstawione na
Rys. 2 pokazay, e w szkach I, II i III, pierwszy efekt egzotermiczny, rejestrowany na krzywych DSC tu po efekcie
transformacji, jest w rzeczywistoci stadium przedkrystalizacyjnym, gdy powstaje wówczas niewiele substancji krystalicznej o nanometrycznych rozmiarach i, sadzc po jej nielicznych liniach, jest ona zdefektowana, a dominuje rozmyte
pasmo struktury amorcznej, z której one wyrastaj. Zarejestrowane linie mona przypisa piroksenowi (MgSiO3) i sanbornitowi (BaSi2O5), a take pojawia si linia kwarcu (SiO2).
Ten ostatni to roztwór stay, zawierajcy domieszki alkaliów
i ziem alkalicznych, o heksagonalnej strukturze wysokotem-
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peraturowego kwarcu, czsto krystalizujcy w szkle. Ten sam
zestaw faz krystalicznych powstaje w szkle w temperaturze
drugiego etapu krystalizacji, to jest w 840ºC. Naley zatem
sadzi, e jest to stadium rozrostu krysztaów lub zarodków
utworzonych w stadium przedkrystalizacyjnym, czemu sprzyja mniejsza lepko szka w tej wyszej temperaturze. Efekt
egzotermiczny DSC pochodzi od wydzielanego ciepa krystalizacji, które pozostaje w proporcji do narastajcej masy
substancji o strukturze krystaliczne.
Dyfraktogramy pokazuj, e dodatek B2O3 wprowadzony do szka nie wpyn w sposób znaczcy na stopie przekrystalizowania szka, obniy jedynie Tg i temperatury krystalizacji.
Wprowadzenie ZnO (szka IV i V) zwiksza skonno
do krystalizacji szka, co pokazuj dyfraktogramy z ostrymi liniami bez pasma struktury amorcznej. W szkach tych
powstaj równie pirokseny MgSiO3 lub ZnSiO3, stosownie
do skadu szka.
W odrónieniu od tradycyjnych szkie krzemianowych, alkalicznych, w badanych szkach bor uczestniczy w powstawaniu faz krystalicznych, tworzc zwizki z wapniowcami.
W szkle V powstaj zwizki zawierajce bar i cynk: BaZnSi2O7 i BaSi4O9 - zwizek z szeregu roztworów staych
BaSi2O5-SiO2. W szkle VI zachodzi krystalizacja piroksenu
MgCaSi2O6 (diopsyd), pojawia si te boran wapniowy, co
pokazuje, e w szkach bezalkalicznych bor wykazuje due
powinowactwo do wapniowców, co czyni szka skonnymi
do krystalizacji.
W lutach szklanych krystalizacja jest zjawiskiem korzystnym, przeksztaca bowiem szko w szko-ceramik, co poprawia waciwoci mechaniczne lutu. Warunek ten speniaj szka IV, V i VI.

3.3. Spektroskopia w podczerwieni szkie
Widma w poczerwieni badanych szkie przedstawia Rys.
3. Charakteryzuje je intensywne pasmo okoo 1000 cm-1, pochodzce od wi by krzemianowej. Jest ono wywoane drganiami rozcigajcymi mostków tlenowych Si–O–Si tej wi by, daje ona równie pasmo drga zginajcych 727 cm-1
i oscylacyjnych 470-480 cm-1. Pozycja ich ulega przemieszczeniom w zalenoci od stopnia polimeryzacji wi by oraz
rodzaju i iloci kationów modykatorów [9-11].
W szklistym SiO2, którego struktura jest trójwymiarow
wi b krzemianow, gówne pasmo absorpcyjne znajduje
si w 1110 cm-1; z rosncym stopniem depolimeryzacji przesuwa si ono w stron mniejszych wartoci liczb falowych.
Pojawia si te pasmo okoo 930 cm-1 drga rozcigajcych
terminalnych grup Si-O, powstaych przez zerwanie mostków tlenowych wi by. Zwykle wystpuje ono jako nakadajce si na gównie pasmo, które ma zoony charakter
[10,11]. Ma to równie miejsce w analizowanych widmach.
Otrzymane widma FTIR potwierdzaj wysoki stopie depolimeryzowania wi by krzemianowej badanych szkie ze
wzgldu na ma zawarto skadników wi botwórczych
w porównaniu z zawartoci modykatorów RO, co byo
przewidywane.
Obecno B2O3 w strukturze badanych szkie (szka III
i IV) zaznacza si pasmem okoo 1390 cm-1 wskazujcym,
e wystpuje on w formie trójktów [BO3]. Cze boru tworzy czworociany [BO4] uczestniczce w budowie elementów

Tabela 3. Produkty krystalizacji szkie oznaczone rentgenogracznie.
Table 3. Crystalline phase content in the glasses (mas. %) measured
by XRD method.

Produkt

Zawarto,
[% mas.]

Szko I
Temperatura 770ºC

Produkt

Zawarto,
[% mas.]

Szko I
Temperatura 850ºC

MgSiO3

71

MgSiO3

54

BaSi2O5

10

BaSi2O5

11

SiO2

19

SiO2

34

Szko II
Temperatura 800ºC

Szko II
Temperatura 840ºC

MgSiO3

59

MgSiO3

90

BaSi2O5

11

BaSi2O5

10

SiO2

20

Szko III
Temperatura 814ºC

Szko IV
Temperatura 850ºC

MgSiO3

59

MgSiO3

37

BaSi2O5

7

BaSi2O5

8

SiO2

8

SiO2

20

Mg2B2O5

26

Zn3B2O6

17

Szko V
Temperatura 950ºC
ZnSiO3

Szko VI
Temperatura 950ºC

33

MgCaSi2O6

84

Ca2B2O5

16

SiO2

35

BaZnSi2O7

20

BaSi4O9

12

wi by krzemianowej, dajc pasmo okoo 1200 cm-1. Gdy
zawarto B2O3 jest maa (szko VI) wystpuje on tylko w postaci trójktów rozmieszczonych pomidzy modykatorami.
Sporód pierwiastków z grupy wapniowców, bar swymi parametrami krystalochemicznymi (jonowo iG i parametr lokalizacji elektronu L) jest najbliszy alkaliom, s to iG = 0,731
i L = 1,654, a dla sodu iG = 0,807 i L = 1,400.

3.4. Zwilanie powierzchni materiaów przez
szka
Warunkiem powstania zcza jest, aby powierzchnia materiaów bya zwilalna przez szko; jest to konieczne dla powstania trwaej spoiny. Wie si to z temperatur topnienia i pynicia szkie przeznaczonych na luty. Temperatury te
wyznaczono na podstawie obserwacji zmian ksztatu próbki
szka ogrzewanej w mikroskopie grzewczym, umieszczonej
na pytce platynowej. Szczególnie istotnymi s temperatura
topnienia (TT), kiedy próbka szka przyjmuje ksztat pókuli,
oraz temperatura pynicia szka (TP), w której rozlewa si
po powierzchni cienk warstw. Wyznaczone temperatury
przedstawia Tabela 4. Dla porównania podano w niej odpowiednie wartoci charakteryzujce komercyjny lut szklany,
który potraktowano jako wzorzec. Dane przedstawione w Tabeli 4 pozwalaj okreli w sposób przybliony zmian lepkoci szka ze wzrostem temperatury, jak to przedstawia Rys.
4. Pokazuje on, e lepko badanych szkie maleje z temperatur w podobny sposób. Wikszo z nich podobnie jak
szko wzorcowe miknie i rozpywa si w interwale tempe-
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Rys. 3. Krzywe FTIR szkie.
Fig. 3. FTIR of the glasses.

Rys. 4. Zmiana lepkoci szka wraz ze wzrostem temperatury w zakresie topnienia i pynicia.
Fig. 4. Glass viscosity as a function of temperature in the melting
and owing range.

ratur 700–1200ºC. Jedynie szka III i IV zawierajce dodatek B2O3 cechuj si niszymi temperaturami (500–980ºC),
co wskazuje na szybszy spadek ich lepkoci z temperatur.
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Celem oceny zdolnoci zwilania i powlekania lutem
szklanym materiaów stosowanych w ogniwach SOFC wykonano podobne pomiary zmiany ksztatu próbek w mikroskopie grzewczym, uywajc jako podoy ceramik YSZ oraz
stal chromow Cofer 22 (Tabela 5). W rutynowych badania
próbka ustawiana jest na pytce platynowej.
Uzyskane dane pokazuj e badane szka cechuje maa
rónica pomidzy temperaturami TT i TP, co oznacza stosunkowo szybkie zmniejszanie si lepkoci z wzrostem temperatury. Takie szka okrelane s jako „krótkie„.
Z porównania zachowania si szkie z lutem wzorcowym
wynika, e najbardziej odpowiednie jako luty s szka V i VI.
Perspektywiczne jest te szko IV. Wymaga ono korekty skadu dla zmniejszenia wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej
poprzez optymalizacje doboru skadników modykatorów
i wprowadzenie MgO oraz ZnO kosztem zawartoci BaO.
Zaobserwowano, e rodzaj materiau podoa ma
wpyw na temperatur ksztatowania si pókuli i temperatur rozpywania si po nim szka; przy czym temperatura
rozpywania si po powierzchni stali zwykle jest nisza ni
po ceramice, czyli nastpuje ju przy nieco wikszej lepkoci szka. Jest to wpyw rónicy napi powierzchniowych
na kontakcie szko–ceramika i szko–metal. Równoczenie
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Tabela 4. Temperatury charakteryzujce postp topienia proszków szklanych [ºC].
Table 4. Temperatures characterizing progress in melting of the glass powders [ºC].

Temperatura

Szko
I

II

III

IV

V

VI

Szko ESL491

TS

800

790

500

650

700

800

800

TM

1075

895

740

700

1000

1190

1120

TT

1145

1100

805

951

1180

1210

1145

TP

1170

1160

920

980

1190

1220

1160

Tabela 5. Temperatury charakteryzujce zwilanie ceramiki YSZ i metalu przez stopione szka.
Table 5. Temperatures characterizing wetting ability of YSZ ceramics and steel with molten glasses.

Materia

Temperatura

Ceramika YSZ

TT, [ºC]

Szko
I

II

III

IV

V

VI

1050

1050

770

955

1180

1210

Metal

TT, [ºC]

1105

1030

780

950

1055

1160

Ceramika YSZ

TP, [ºC]

1070

1050

870

965

1190

1220

Metal

TP, [ºC]

1160

1090

830

970

1060

1190

szko zwilajce powierzchnie tych materiaów wchodzi z nimi
w reakcje chemiczn, co jest warunkiem powstania trwaego
poczenia i zapewne znajduje równie swój wyraz w wysokoci temperatur TT i Tp.

3.5. Krzemianowe szka barowe w wietle analizy
oddziaywa midzyatomowych
Krzemianowe szka barowe nale do mniej dotd poznanych. Zainteresowanie nimi wzroso ostatnio, m.in. ze
wzgldu na ich przydatno do wytwarzania lutów szklanych. Mao wiemy zwaszcza o strukturze tych szkie; nie
zawieraj one alkaliów, które s skadnikami-modykatorami wikszoci szkie. Modykatorami s w nich wycznie
dwuwartociowe kationy berylowców. Ogranicza to zastosowanie w sposób bezporedni klasycznego modelu struktury szka Zachariasena–Warrena dla objanienia zwizków
pomidzy ich skadem i waciwociami. Posuono si wic
tutaj uaktualnionym przez Stocha modelem struktury szka
[12, 13]. Zgodnie z nim nieodzownym warunkiem istnienia
stabilnego szka nieorganicznego jest gitko struktury wewntrznej, któr nadaj bezkierunkowe wizania chemiczne, jonowe i metaliczne. Pozwala ona na wzajemne dopasowanie rónych pod wzgldem chemicznym oraz budowy
elementów amorcznej struktury szka. Waciwy szku stan
nieuporzdkowania struktury stabilizowany jest przez jej polimeryczn budow i/lub niejednorodnoci w postaci domen
(klasterów) uporzdkowania redniego zasigu dziaajcych
jak inhibitory krystalizacji.
Przemiany fazowe w szkach i zmiana ich waciwoci
z temperatur determinowane s przez oddziaywania midzyatomowe. Stanowi one pierwotn przyczyn tych przemian i wyznaczaj ich kierunek. Zmiany funkcji termodynamicznych, a m.in. zmiany energii swobodnej procesów, wykorzystywane dla wyjaniania przyczyny i wskazywania kierunku przemian stanowi wtórny efekt oddziaywa midzyatomowych. Opieraj si one na pomiarze wielkoci makroskopowych jakich dostarcza kalorymetria. Z tego wzgldu
coraz czciej podejmowane s próby interpretacji zjawisk

wystpujcych w szkach w oparciu o oddziaywania midzyatomowe, zwaszcza natury kwasowo- zasadowej, porównujc wartoci elektroujemnoci wiza Paulinga lub si pola
kationów, skadników szka. Maj one charakter jakociowy
Dla interpretacji wyników bada szkie boranowych zastosowano analiz oddziaywa midzyatomowych. Wczeniej bya ona uyta z powodzeniem dla wyjanienia krystalizacji szkie poprzedzonej stadium nanokrystalizacji [13, 14].
Wykorzystuje si w niej wielkoci charakteryzujce wizania chemiczne wprowadzone przez Göerlicha [16]. Korzystano z jonowoci wiza kation-tlen wyraonej zalenoci

iG

1

Ze f 1
Ze f 2

,

(1)

gdzie Zef oznacza efektywny adunek elektryczny rdzenia atomowego Göerlicha, wyliczany z energii jonizacji atomu, który
okrela zarazem warto elektroujemnoci XG. Jonowo iG
rozumiana jako asymetria wizania kation – tlen, tlenków modykatorów maleje w kierunku K > Na > Ba > Ca > Mg > Zn
skadniki wie botwórcze cechuj si iG < 0,500 malejc
w kolejnoci B > Si > P. W szkle, wiksza jonowo oznacza
wiksz elastyczno wizania i wiksz jego trwao. Jonowo iG tlenków mona przyj jako miar ich zasadowoci, a rónic jonowoci dwóch tlenków jako miar siy oddziaywa kwasowo-zasadowych pomidzy nimi, a wic miar ich wewntrzstrukturalnego powinowactwa chemicznego
(intrinsic afnity [16]). W przypadku mostków tlenowych, które stanowi istot struktury szka, rónica jonowoci tlenków
'iG, które czy dany mostek, okrela jego elastyczno. Inny
uyteczny parametr, charakteryzujcy wizanie, okrela lokalizacj elektronu czcego jony uczestniczce w wizaniu (L), a bdcy redni geometryczn Zef1 i Zef2; wskazuje
kowalencyjno wizania i ronie wraz z ni. Wiksza kowalencyjno mostka tlenowego wyraona rónic wartoci
L tworzcych go tlenków ('L), oznacza e jest on mocniejszy, a równoczenie bardziej sztywny, i tym samym bardziej
podatny na pkanie pod wpywem dziaania innych bliskich
skadników struktury szka.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 4, (2010)

615

L. STOCH, M. CIECI

SKA,

P. STOCH

Skad chemiczny badanych szkie barowych wyraony
w procentach molowych pokazuje, e stosunek skadników
wi botwórczych (SiO2, B2O3) do modykatorów, którymi s
BaO, MgO i ZnO, jest podobny jak w krzemianach a cuchowych. Szko I ma skad SiO2 42 % mol., BaO 40 % mol., MgO
18 % mol., co mona wyrazi wzorem (Ba0,95Mg0,42)SiO3,38,
za szko V zawiera SiO2 52 % mol., BaO 34 % mol., ZnO
14 % mol., co odpowiada formule (Ba0,65Zn00,29)SiO2,94. Teoretyczny wzór krystalicznych krzemianów a cuchowych,
którymi s pirokseny, ma posta Me2+SiO3 Wród naturalnych piroksenów nie ma struktur zawierajcych Ba lub Zn.
Jedynie amorczne szko czyni moliwym istnienie ich odpowiedników z udziaem tych pierwiastków ze wzgldu na
elastyczno jego struktury. W szkach boranowych krystalizuje równie krzemian grupowy BaZnSi2O7 (pirokrzemian).
Jest to krzemian o niskim stopniu polimeryzacji, stosownie
do a cuchowej struktury szkie boranowych. Wród powstaych faz krystalicznych ilociowo dominuje MgSiO3 (szka I,
II, III), za w szkle V - ZnSiO3 mimo, e MgO i ZnO s skadnikami ilociowo podrzdnym w porównaniu z BaO. Pokazuje to, e w procesie krystalizacji szkie barowych o skadzie
chemicznym powstajcych zwizków nie decyduje jedynie
stenie skadników. Czynnikiem modykujcym efekt prawa dziaania mas mog by czynniki natury strukturalnej i
efekty oddziaywa midzyatomowych.
Wedug klasycznego modelu szka warunkiem powstania
szkie krzemianowych jest wiksza od 50 % mol. zawarto
SiO2 jako skadnika wie botwórczego. Zatem badane szka
znajduj si na granicy trwaoci lub poniej niej (szko I).
Struktura piroksenów utworzona jest z a cuchów czworocianów [SiO4] poczonych dwuwartociowymi kationami. Podobnej struktury a cuchowej mona oczekiwa
w badanych szkach. Przemawiaj za tym widma FTIR badanych szkie. Gówne pasmo wiza Si–O–Si wystpuje
okoo 1000 cm-1, co przemawia za niskim stopniem polimeryzacji wi by krzemianowej, a tak jest budowa a cuchowa. Trójwymiarowa wi ba szka krzemionkowego i tradycyjnych szkie krzemianowych charakteryzuje si pasmem
1100 cm -1 [9, 10]. Wprowadzenie B2O3 do skadu szka barowego sprawia, e bor wbudowuje si w a cuchy, które cz
si mostkami tlenowym z czworocianami [SiO4]. W powstaych mostkach B–O–Si uczestnicz wizania Si–O o jonowoci 0,428 i wizania B–O o jonowoci 0,476, gdy bor jest
w koordynacji trójktnej, natomiast gdy tworzy czworociany [BO4] jego jonowo wynosi 0,357. W mostku wizania
B–O s sabsze ni Si–O ('L = 0,103), zatem ze wzrostem
temperatury bd one atwiej pka pod wpywem drga termicznych. Rozpad a cuchów borokrzemianowych na mniejsze fragmenty tumaczy zmniejszenie lepkoci szka wywoane dodatkiem B2O3.
Zmiany rodzaju wprowadzonych modykatorów i ich iloci wpywaj na skonno szkie do krystalizacji oraz tworzce si fazy krystaliczne, jak to pokazuj Rys. 1 i Tabela 3.
Sporód berylowców bar ma cechy krystalochemiczne bliskie alkaliom, a w szczególnoci sodu, który cechuje iG = 0,807 i L = 1,400. Sprawia to, e wizania baru z tlenami czworocianów [SiO4] s elastyczne, a powinowactwo BaO i SiO2 jest równie znaczne ('iG = 0,379). Efektem
tego jest maa skonno do krystalizacji szkie barowych
(szka I i II). Krystalizacja tych szkie nastpuje ju po przekroczeniu Tg, lecz jest ograniczona do powstania niewiel-
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kiej liczby zdefektowanych krysztaów krzemianów magnezu i baru. Wprowadzenie B2O3 uatwia krystalizacj szka.
Pojawia si drugi etap krystalizacji w wyszej temperaturze. Sprzyja jej zapewne obecno boru dziaajca depolimeryzujco na wi b krzemianow. W tworzeniu struktury zwizków krystalicznych mog bowiem uczestniczy tylko swobodne skadniki, zdolne do przemieszcze i reorientacji w trakcie przejcia szka z postaci zestalonej do pynnego stopu. W wysokotemperaturowym etapie krystalizacji
bierze równie udzia bor, tworzc wraz z barem i cynkiem
borany. Uzyskane wyniki pokazuj, e wpyw modykatorów
na skonno szkie do krystalizacji zwiksza si z kowalencyjnoci, a wic si wiza w kolejnoci BaO (L = 1,654),
CaO (L = 1,725), MgO (L = 1,830) i ZnO (L = 1,914). Naley oczekiwa, e w tym samym kierunku nastpowa bdzie zmniejszenie wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej
szkie, po wprowadzeniu odpowiedniej iloci tych tlenków.
Wysoka warto iG tlenku baru, wskazuje na znaczne jego
powinowactwo chemiczne do ZrO2 (iG = 0,501) oraz Cr2O3
(iG = 0,527), a wic dobre wizanie z podoem ceramicznym i stal, co w lutach jest cech korzystn.

4. Podsumowanie
Badania wykazay uyteczno szkie z ukadu BaO–
MgO-ZnO–SiO2, jako lutów szklanych do ogniw paliwowych
SOFC. Przez odpowiedni dobór skadników i wprowadzajc dodatek B2O3 w iloci do 10 % mas. mona otrzyma
szka speniajce wymagania stawiane lutom. Potwierdzono równie przydatno do tego celu szkie krzemianowych
lantanowych.
Szko o skadzie SiO2 33,0 % mas., BaO 55,0 % mas.,
ZnO 12,0 % mas., a take szko o skadzie SiO2 47,0 % mas.,
B2O3 2,0 % mas., Al2O3 2,0 % mas., BaO 7,0 % mas., MgO
17,0 % mas., CaO 18 % mas., La2O3 7,0 % mas. speniaj wymagania stawiane lutom szklanym dla SFOC. Pozostae badane szka wymagaj korekty skadu chemicznego
dla obnienia wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej poniej 12,0×10-6K-1. Z porównania zachowania si szkie z lutem wzorcowym wynika, e najbardziej odpowiednie jako luty
s szka o wskazanych skadach chemicznych. Perspektywiczne jest te szko SiO2 27,0 % mas., BaO 55,0 % mas.,
MgO 4,0 % mas. i ZnO 5,0 % mas.; wymaga jednak korekty skadu przez optymalizacj doboru skadników modykatorów i wprowadzenie MgO oraz CaO kosztem zmniejszenia zawartoci BaO.
Analiza oddziaywa midzyatomowych w strukturze
szkie barowych z wykorzystaniem parametrów iG i L wg
Göerlicha, charakteryzujcych wizania midzyatomowe,
pozwolia wyjani wpyw boru na zmniejszenie lepkoci
tych szkie. Powinowactwo BaO do tlenku cyrkonu i tlenku chromu, pozwala wnioskowa, e szka bd tworzy
z tymi materiaami trwae spoiny. Wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej szkie mona zmniejsza zastpujc BaO innymi berylowcami, przy czym efekt ten powinien wzrasta
zgodnie z kowalencyjnoci ich wiza w kolejnoci CaO,
MgO, ZnO. W podobnej kolejnoci zwikszaj one skonno szkie barowych do krystalizacji.
Wyniki analizy oddziaywa midzyatomowych posu
do ukierunkowania bada sucych optymalizacji skadu
chemicznego szkie jako lutów szklanych dla ogniw SFOC.
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Podzikowanie
Prezentowane badania zostay uzyskane w wyniku realizacji projektu badawczego „Materiay dla konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw paliwowych” nr R15-019-02,
nansowanego ze rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
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