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Streszczenie
Jedn z przyczyn obnienia wydajnoci ogniwa paliwowego s opory omowe na granicy faz elektrolit stay (stabilizowany dwutlenek
cyrkonu) – materia elektrodowy powstajce m.in. z powodu zamiany prdu jonowego na prd elektronowy. Sposobem ich wyeliminowania
jest utworzenie na powierzchni elektrolitu warstwy o mieszanym, jonowo-elektronowym, przewodnictwie np. w postaci roztworu staego
dwutlenku cyrkonu zawierajcego mangan. Proszki o nominalnych skadach Mnx(Y0,08Zr0,92)1xO2 , z x w granicach od 0 do 0,25 i otrzymane metod wspóstrcania-praenia, spiekano przez 2 h w 1500°C. Zmiany parametru sieciowego powstajcego roztworu staego ZrO2
o strukturze regularnej maj charakter liniowy do zawartoci manganu równej 15% mol. Przewodno objtociowa jak i po granicach
ziaren, okrelone metod spektroskopii impedancyjnej, pozostaj w cisym zwizku ze skadem chemicznym materiaów. Wielkoci obu
przewodnictw zalene s od zmian koncentracji defektów zarówno jonowych jak i elektronowych.
Sowa kluczowe: wspóstracanie, waciwoci elektryczne, ZrO2, MnO, ogniwa paliwowe

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE MnOX-Y2O3-ZrO2 SOLID SOLUTIONS
The fully stabilized zirconia solid solutions (s.s.) contained manganese seem to be promising materials for intermediate layers between
electrolyte and a cathode in solid oxide fuel cells. The presence of manganese in the zirconia solid solution should cause electronic conductivity due to the formation of some electron defects at manganese ions and, as a consequence, resistance of charge transfer between
electrolyte and cathode would be reduced. Powders of the Mnx(Y0.08Zr0.92)1xO2 (with x ranged from 0 to 0.25) materials were prepared by
co-precipitation-calcination method and then sintered for 2h at 1500°C. Compositional dependence of the lattice parameters complied with
the Vegard rule up to about 15 mol.% of manganese that con rmed the formation of cubic zirconia s.s. Bulk conductivity of the samples as
well as grain boundary one determined using impedance spectroscopy were strictly dependent on their chemical composition. The changes
of the ion and electron defect concentrations in the cubic zirconia were a reason of the observed relations.
Keywords: Co-precipitation, electrical properties, ZrO2, MnO, fuel cells

Wprowadzenie
Wydajno ogniwa paliwowego, urzdzenia zamieniajcego bezporednio energi reakcji chemicznych zachodzcych na elektrodach na energie elektryczn, zalena
jest m.in. od jego cakowitej rezystancji. Jedn z przyczyn
powstawania strat w trakcie transportu adunku elektrycznego jest konieczno pokonania oporów na granicy elektrolit
stay – elektroda wynikajcych gównie z koniecznoci zamiany prdu jonowego na prd elektronowy. Praktykowanym
sposobem obnienia rezystancji zwizanej z przeniesieniem
adunku jest wykorzystanie materiaów o mieszanym typie
przewodnictwa. W takim przypadku, jako elektrody, tak
katody jak i anody, mog by stosowane zarówno materiay
jednofazowe, np. La1-xSrxMnO3, jak i mieszaniny przewodnika
jonowego z przewodnikiem elektronowym, ZrO2-NiO [1, 2].
Now propozycj rozwizania tego problemu jest utworzenie
na powierzchni elektrolitu, jakim jest roztwór stay dwutlenku
cyrkonu, cienkiej warstwy posiadajcej waciwoci przewodnika elektronowego poprzez wprowadzenie do roztworu
staego kationu metalu przejciowego powodujcego powstanie defektów elektronowych [3]. Zjawisko powstawania
skadowej elektronowej w dwutlenku cyrkonu obserwowano

uprzednio w przypadku wprowadzenia do jego roztworu
staego takich kationów jak cer [4], tytan [5], terb [6], elazo
[7] czy mangan [8-11].
Z punktu widzenia wytworzenia cienkiej warstwy o mieszanym przewodnictwie na powierzchni elektrolitu staego
roztwory stae dwutlenku cyrkonu zawierajce mangan
wydaj si by najbardziej perspektywicznymi. Stwierdzono,
e w zalenoci od temperatury rozpuszczalno manganu
w dwutlenku cyrkonu stabilizowanym itrem jest stosunkowo
wysoka i wynosi co najmniej 12 % mol. [10]. Wzrost iloci
tego kationu w ZrO2 prowadzi pocztkowo do pogorszenia
jego przewodnoci jonowej [8, 10] a dla wikszych iloci
manganu obserwowany jest wzrost przewodnoci elektronowej [8, 9]. Efekt ten zaleny jest take od stopnia utlenienia
manganu zmiennego w zalenoci od cinienia parcjalnego
tlenu [11]. Stwierdzono take, e mangan, poprzez obnienie
nadnapicia, wykazuje waciwoci katalityczne w pewnych
reakcach elektrochemicznych zachodzcych na powierzchni
roztworu staego ZrO2 [12]. Osobnym efektem zwizanym
z obecnoci opisywanej cienkiej warstwy wzbogaconej
w mangan jest obnienie reaktywnoci pomidzy elektrolitem a materiaem katody np. La1-xSrxMnO3, co równie byo
przedmiotem bada [13].
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Pierwszym etapem prac nad utworzeniem warstwy o
mieszanym przewodnictwie na powierzchni elektrolitu staego, a jednoczenie celem niniejszej pracy, jest otrzymanie
roztworów staych w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2 oraz zbadanie ich waciwoci przewodzcych metod spektroskopii
impedancyjnej.

Eksperyment
Wszystkie proszki uywane przy otrzymywaniu materiaów w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2 otrzymano metod wspóstrcenia-praenia. Punktem wyjciowym preparatyki by
wodny roztwór tlenochlorku cyrkonylu i chlorku itru o steniu
kationów równym ok. 1 mol·dm−3, do którego dodawano
w odpowiednich proporcjach objtociowych roztwór azotanu manganu(II). Stosunek molowy kationów itru do kationów
cyrkonu w roztworze by stay i dobrany tak, aby zawarto
Y2O3 w stosunku do ZrO2 bya zawsze równa 8 % mol. Ilo
azotanu manganu(II) kadorazowo zmieniaa si w zalenoci od zaoonego skadu chemicznego materiau. Sporzdzone roztwory wprowadzano kroplami do energicznie
mieszanego wodnego roztworu amoniaku (1:1) a wytrcony
bezpostaciowy el odmywano przez dekantacj i na sczku
do zaniku jonów chlorkowych. el ten po 12-godzinnym
suszeniu w 70oC przez 12h praono w temperaturze 700oC
przez 1h. Otrzymane w ten sposób proszki mielono przez 4h
w mynie obrotowo-wibracyjnym w rodowisku bezwodnego
propanolu. Proszki po zgranulowaniu prasowano wstpnie
jednoosiowo, doprasowywano izostatycznie pod cinieniem
200 MPa a otrzymane wypraski spiekano w powietrzu w temperaturze 1500oC przez 2h. W opisany sposób otrzymano
materiay zawierajce nominalnie 0, 2,5; 5; 10; 15; 20 oraz
25 % molowych MnO w stosunku do Y0,16Zr0,84O2-δ.
Metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dokonano identy kacji fazowej proszków i spieków a analiza
Rietvelda otrzymanych obrazów dyfrakcyjnych pozwolia na
ilociowe okrelenie skadów fazowych a take wielkoci
parametrów sieciowych odpowiednich faz. Wielkoci krystalitów fazy regularnej ZrO2 okrelono na podstawie szerokoci poówkowych reeksu pochodzcego od paszczyzn
(111) tej fazy. Pomiary dyfrakcyjne wykonano za pomoc
dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro rmy Panalytical stosujc monochromatyczne promieniowanie CuKα1.
Skaningowy mikroskop elektronowy Nova 200 NanoSEM
rmy FEI Company posuy do ogldzin mikrostruktury
spieków; obserwacje przeprowadzono na polerowanych
powierzchniach. Waciwoci przewodzce otrzymanych
materiaów okrelono na podstawie pomiarów dokonanych
metod spektroskopii impedancyjnej przy uyciu zestawu
pomiarowego zoonego z miernika impedancji FRA 1260
oraz interfejsu dielektrycznego 1294 rmy Solartron. Pomiary przeprowadzono w zakresie czstotliwoci od 0,1 Hz
do 1 MHz w temperaturach od 200 do 400°C. Próbkami do
bada byy spieki w postaci walców o rednicy ok. 10 mm
i gruboci od 2 do 3 mm. Powierzchnie próbek pokryto
porowatymi elektrodami platynowymi naniesionymi z pasty
a nastpnie wypalonymi. Liczby przenoszenia jonów tlenu
uzyskano na podstawie pomiarów siy elektromotorycznej
tlenkowego ogniwa galwanicznego [14].
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Wyniki i dyskusja
Analiza dyfrakcyjna wykazaa, e wszystkie otrzymane
proszki skaday si z roztworu staego dwutlenku cyrkonu
o strukturze regularnej. Wzrastajca zawarto manganu
wpywa w istotny sposób na wielko krystalitów roztworu
staego dwutlenku cyrkonu. W proszku nie zawierajcym
manganu rednia wielko krystalitów jest na poziomie 10
nm, podczas gdy w proszku o najwikszej zawartoci manganu wynosi ona 5,2 nm. Obserwowany spadek wielkoci
krystalitów wraz ze wzrostem zawartoci manganu ma
charakter liniowy.
Proces spiekania nie wpyn istotnie na skad fazowy
materiaów. Spieki zawierajce do 15 % mol. manganu s
jednofazowe i skadaj si z roztworu staego dwutlenku
cyrkonu o strukturze regularnej. Wzrost zawartoci manganu
prowadzi do pojawienia si drugiej fazy, jak jest mieszany tlenek o strukturze spinelu - Mn3O4. W temperaturze
pokojowej trwa odmian tlenku manganu jest Mn2O3, ty
niemniej, co wynika równie z prezentowanych wyników, faza
spinelowa atwo ulega przechodzeniu [8]. W zalenoci od
iloci tlenku manganu wprowadzonego do ukadu zawartoci
Mn3O4 w materiaach z 20 i 25 % mol. manganu wynosz
odpowiednio 3,6 oraz 7,0 % wag.
Narastajca ilo manganu w roztworze staym dwutlenku cyrkonu, a do momentu pojawienia si drugiej fazy,
powoduje liniowy spadek wartoci jego staej sieciowej (Rys.
1). Efekt ten jest zapewne konsekwencj rónic pomidzy
promieniem jonowym cyrkonu(IV) wynoszcym 0,98 Å (dla
liczby koordynacyjnej równiej 8) a promieniami jonów manganu: Mn(II) – 0,81 Å oraz Mn(III) – 0,72 Å w otoczeniu
oktaedrycznym. Dalszy wzrost zawartoci tlenku manganu
w ukadzie nie powoduje ju zmian wielkoci staej sieciowej,
co wskazuje na osigniecie przez roztwór stay maksymalnego nasycenia manganem, który na podstawie wykresu
oszacowano na ok. 18 % mol. W przypadku materiaów
otrzymanych metod reakcji w ciele staym i spiekanych
w 1400oC warto t oszacowano na ok. 12 % mol [8, 10].

Rys. 1. Zmiany staej sieciowej roztworu staego dwutlenku cyrkonu
o strukturze regularnej w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2.

Obecno Mn3O4 w materiaach o najwyszych zawartociach tlenku manganu potwierdzono w trakcie bada
mikrostrukturalnych. Na mikrofotogra i, Rys. 2, widoczny
jest obraz SEM spieku zawierajcego 25 % mol. manganu.
Mikrostruktura tego materiau, podobnie jak i tych z nisz
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zawartoci manganu, jest jednorodna z ziarnami o izometrycznych ksztatach i redniej wielkoci równej ok. 10 μm.
Pomidzy ziarnami dwutlenku cyrkonu widoczne s pojedyncze, izolowane ziarna tlenku manganu, których rozmiary
nie przekraczaj 3 μm.

Rys. 3. Zmiany przewodnoci objtociowej materiaów w ukadzie
MnOx-Y2O3-ZrO2.

Rys. 2. Mikrostruktura spieku w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2 zawierajcego nominalnie 25 % mol. manganu.

Wszystkie uzyskane wykresy impedancyjne mona opisa dwoma czciowo nakadajcymi sie na siebie pókolami
oraz lini prost. W takim przypadku impedancja ukadu
moe by okrelona obwodem zastpczym skadajcym
si z dwóch szeregowo poczonych równolegych ukadów
rezystor (R) - element o staym kcie fazowym (CPE) oraz
równie szeregowo poczonej rezystancji z elementem typu
CPE. Poczwszy od najwyszych czstotliwoci, dwa pierwsze równolege ukady R z CPE odpowiadaj za waciwoci
przewodzce kolejno wntrza ziaren i granic midzyziarnowych. Szeregowe poczenie R i CPE dla najniszych czstoci zwizane jest z waciwociami elektrod. Dopasowanie
elementów obwodu zastpczego do danych pomiarowych
pozwolio na okrelenie wartoci rezystancji wntrza ziaren
i granic midzyziarnowych, co w poczeniu ze znajomoci
wymiarów geometrycznych próbek pozwolio obliczy wartoci przewodnoci objtociowej (σb) i po granicach ziaren
(σgb). Rys. 3 i 4 przedstawiaj zaleno tych przewodnoci
w zalenoci od skadu chemicznego materiaów oraz temperatury pomiaru. W obydwu przypadkach widoczna jest
ta sama tendencja. Pocztkowo, wraz ze wzrostem iloci
manganu obserwuje si spadek wartoci przewodnoci, przy
czym minimum σb, w zalenoci od temperatury, przypada na
materia zawierajcy 5 lub 10 %mol. manganu, a minimum
σgb na materia z 2,5 % mol. manganu. Dalszy wzrost iloci
tego pierwiastka prowadzi do wzrostu wartoci obydwu przewodnoci aczkolwiek charakter tych zmian jest nieco inny
w kadym z przypadków – przewodno objtociowa ronie
praktycznie liniowo, podczas gdy przyrosty przewodnoci po
granicach ziaren s coraz mniejsze.
Wielko przewodnoci objtociowej roztworu staego
dwutlenku cyrkonu zwizana jest ze steniem wakancji
tlenowych wynikajcym z iloci dwu- i trójwartociowych
kationów. Wprowadzenie manganu do roztworu staego
zawierajcego 8 % mol. tlenku itru nominalnie powoduje
znaczny, do ponad 30 % mol., wzrost stenia wakancji
tlenowych w sytuacji, gdy wszystkie kationy manganu s
dwuwartociowe. Podobnego, lecz mniejszego, do ok. 18

Rys. 4. Zmiany przewodnoci po granicach ziaren materiaów
w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2.

% mol., wzrostu stenia wakancji mona spodziewa si,
gdy wszystkie jony manganu s trójwartociowe a obecno
czterowartociowych kationów manganu prowadzi do niewielkiego spadku ich koncentracji. Badania przedstawione
w pracy [15] wykazuj, e w roztworze staym o symetrii
regularnej mangan wystpuje gównie w postaci jonów
dwu- i w mniejszym stopniu trójwartociowych. W kadej
z opisanych sytuacji wprowadzenie do roztworu staego
jonów manganu prowadzi do zmiany optymalnego stenia
wakancji tlenowych, co moe tumaczy pocztkowy spadek
przewodnoci jonowej wraz ze wzrostem stenia manganu.
Wzrost przewodnoci w materiaach zawierajcych wysze
iloci manganu spowodowane s pojawieniem si przewodnictwa elektronowego wywoanego obecnoci w roztworze
defektów elektronowych zwizanych z jonami manganu
o zrónicowanych stopniach utlenienia. Wymiana elektronów
pomidzy jonami Mn2+ i Mn3+ w sieci dwutlenku cyrkonu moliwa jest dopiero wówczas, gdy dystans pomidzy nimi jest
odpowiednio may a to oznacza konieczno przekroczenia
pewnego progowego ich stenia.
Pocztkowy spadek przewodnoci po granicach ziaren
zwizany jest zapewne ze zjawiskiem segregacji i wzbogaceniem granic midzyziarnowych w jony manganu. Efekt ten,
skutkujcy spadkiem stenia wakancji tlenowych w obszarze
przygranicznym (space charge layer) jest gówn przyczyn
wyjtkowo niskiej przewodnoci granic midzyziarnowych
w roztworach staych dwutlenku cyrkonu [15, 17]. W bada-
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nych materiaach granice midzyziarnowe wzbogacone s
w defekty kationowe posiadajce wzgldny adunek ujemny
w stosunku do wntrza ziaren - Y’Zr oraz Mn’Zr i Mn”Zr, które
tworzc trwae kompleksy z wakacjami tlenowymi powoduj efektywny spadek ich stenia w tym obszarze. Wzrost
przewodnoci po granicach ziaren podobnie jak poprzednio
wiza naley z cakowitym wzrostem stenia manganu
w ukadzie i pojawienia si przewodnictwa elektronowego.
Poniewa granice s wzbogacone w mangan stan ten zostaje
osignity dla niszych ste nominalnych manganu (por.
Rys. 3 i 4). Coraz nisze przyrosty przewodnoci po granicach ziaren wraz z zawartoci manganu przypisa mona
swoistemu „nasyceniu” si granicy tymi jonami, co pozostaje
w dobrej zgodnoci z faktem pojawienia si Mn3O4.

Rys. 5. Zmiany energii aktywacji przewodnictwa objtociowego i po
granicach ziaren materiaów w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2.

wzgldny przyrost Ea jest wikszy w przypadku przewodnictwa objtociowego. Dalszy wzrost iloci manganu w obu
przypadkach prowadzi do spadku wartoci energii aktywacji.
Widoczne jest, e dla tych skadów, energia aktywacji przewodnictwa po granicach ziaren przyjmuje istotnie mniejsze
wartoci ni analogiczna wielko dla przewodnictwa objtociowego. Przy przyjciu, e warto energii aktywacji
przewodnictwa elektronowego jest znacznie nisza ni
przewodnictwa jonowego, np. dla Mn3O4 wynosi ona 0,63
eV [8], fakt ten sugeruje znacznie wiksze stenie jonów
manganu w granicach midzyziarnowych, wynikajce ze
zjawiska segregacji, ni we wntrzu ziaren a tym samym
pojawienie si przewodnictwa elektronowego po granicach
ziaren w materiaach o niszym steniu manganu.
Obliczone wartoci energii aktywacji oraz wspóczynników przedeksponencjalnych posuyy do sprawdzenia czy
badane materiay speniaj regu Meyera-Neldela. Regua
ta, zwana równie regu kompensacji, opisuje liniowy zwizek pomidzy wartoci logarytmu naturalnego czynnika
przedeksponencjalnego a energi aktywacji. Istotno wspóczynnika korelacji liniowego dopasowania tej zalenoci
wskazuje na spenienie reguy kompensacji. Wspóczynniki
kierunkowe wyznaczonych prostych s miar temperatury
charakterystycznej, w której przewodnoci wszystkich materiaów danej serii s takie same. W przypadku przewodnictwa
objtociowego temperatura ta wynosi ok. 1114°C a dla
przewodnictwa po granicach ziaren ok. 688°C. Poniewa
jest to temperatura, w której skad chemiczny nie ma wpywa
na warto przewodnictwa, w przypadku badanego ukadu
mona przyj, e odpowiada ona np. zrównaniu si wartoci
przewodnictwa jonowego i elektronowego.
Fakt wystpowania przewodnictwa elektronowego
w roztworach staych dwutlenku cyrkonu zawierajcych mangan potwierdzaj wartoci liczb przenoszenia jonów tlenu
okrelonych na podstawie pomiarów siy elektromotorycznej
ogniwa galwanicznego, w którym elektrolitem byy badane
materiay. Stwierdzono, e wzrost zawartoci manganu
w ukadzie prowadzi do spadku wartoci SEM ogniwa, a co
za tym idzie maleje równie liczba przenoszenia jonów tlenu,
Rys. 6. Spadek wartoci liczb przenoszenia nie jest liniowy
a jego przyrost postpuje wraz z zawartoci manganu.

Podsumowanie

Rys. 6. Liczby przenoszenia jonów tlenu w materiaach z ukadu
MnOx-Y2O3-ZrO2.

W przypadku obu przewodnictw, ich temperaturowe
zalenoci w ukadzie Arrheniusa miay posta liniow, co
pozwolio okreli wielkoci odpowiednich energii aktywacji
oraz czynników przedeksponencjalnych. Rys. 5. przedstawia
zmiany energii aktywacji przewodnictwa objtociowego (Eb)
oraz przewodnictwa po granicach ziaren (Egb) w zalenoci
od skadu chemicznego materiaów. Zgodnie z przewidywaniami [18] w przypadku roztworu staego zawierajcego tylko
tlenek itru energia aktywacji przewodnictwa po granicach
ziaren jest wiksza ni energia aktywacji przewodnictwa
wntrza ziaren. Minimalny dodatek manganu, 2,5 % mol.,
powoduje wzrost wartoci obu energii aktywacji, przy czym
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Metod wspóstrcenia-praenia otrzymano seri spieków w ukadzie MnOx-Y2O3-ZrO2. Materiay zawierajce do
15 % mol. manganu s jednofazowe i skadaj si z roztworu
staego o strukturze regularnej, dla wyszych zawartoci
pojawia si Mn3O4. Wzrost iloci manganu w materiaach
jednofazowych powoduje liniowy spadek wartoci staej
sieciowej roztworu staego. W materiaach dwufazowych
warto parametru sieciowego jest staa, co wskazuje na
osigniecie przez roztwór stay maksymalnego nasycenia
manganem. Zmiana skadu chemicznego materiaów prowadzi do podobnych zmian przewodnoci objtociowej
i po granicach ziaren – pocztkowo obserwuje si spadek
a nastpnie wzrost obydwu przewodnoci. Efekt ten zwizany jest z pojawieniem si przewodnictwa elektronowego,
czego potwierdzeniem jest spadek wartoci liczb przenoszenia jonów tlenu wraz ze wzrostem zawartoci manganu.
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Praca zostaa wykonana w trakcie realizacji projektu
badawczego R15 019 02 nansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
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