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Streszczenie
Metodą reakcji w fazie staáej wytworzono trzy róĪne, záoĪone tlenki o strukturze perowskitu: La0,6Sr0,4Fe0,8Co0,2O3+į, Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3+į
i La2Ni0,9Co0,1O4-į, z których uformowano gĊste membrany tlenowe. Badania proszków potwierdziáy uzyskanie jednofazowych materiaáów
o zaáoĪonym skáadzie chemicznym. Analiza dyfrakcyjnych widm rentgenowskich wykazaáa, Īe róĪnice rozmiarów kationów tworzących strukturĊ perowskitu są przyczyną jej niedoskonaáoĞci oraz generują naprĊĪenia sieci. Cząstki proszków wykazywaáy jedynie Ğladową porowatoĞü, co sprzyjaáo uzyskiwaniu gĊstych spieków. W celu poprawienia wáaĞciwoĞci formierskich materiaáów wykonano granulaty z proszków
perowskitowych charakteryzujące siĊ wiĊkszą powierzchnią wáaĞciwą w porównaniu z wyjĞciowymi proszkami. Dodatkowa obróbka termiczna proszków przyczyniáa siĊ do korzystnej zmiany struktury perowskitowej, a uzyskane tworzywa charakteryzowaáy siĊ wystarczającą
wytrzymaáoĞcią mechaniczną oraz stosunkowo maáym wspóáczynnikiem rozszerzalnoĞci cieplnej. DuĪe zagĊszczenie spieków potwierdziáy wyniki badaĔ mikroskopowych. Na zdjĊciach SEM widoczne byáy cząstki o duĪych rozmiarach, gĊsto upakowane z wąskimi granicami
ziarnowymi, co zapewniáo áatwiejszy transport jonów tlenu przez membrany. NajwiĊkszą wartoĞü strumienia przenikania tlenu, wynoszącą
0,822 ml/(cm2·min) w temperaturze 950°C, uzyskano w przypadku cienkiej, gĊstej membrany z Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3+į.
Sáowa kluczowe: membrany tlenowe, materiaáy perowskitowe, metoda reakcji w fazie staáej

APPLICATION OF SOLID STATE FABRICATED PEROVSKITE-LIKE MATERIALS FABRICATED BY SOLID STATE
METHOD FOR MANUFACTURING OF MEMBRANES SEPARATING OXYGEN FROM AIR
Three types of mixed oxides with the perovskite-like structure: La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3+į, Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3+į and La2Ni0.9Co0.1O4-į were
synthesised by the solid state method, and characterized. Analysis of XRD patterns revealed that differences in cation dimensions forming the perovskite structure are the reason of structural imperfections and lattice stresses. The manufactured powders were composed
of one phase and revealed very low porosity of particles, which favours the obtainment of dense sinters. In order to improve the forming
properties of the powders, granulates were prepared, that showed higher speci¿c surfaces in comparison with the original powders. The
additional heat treatment during the fabrication of powders improved the perovskite-like structure of the studied materials. The manufactured membranes showed good mechanical strengths and relatively low thermal expansion coef¿cients. SEM micrographs of membrane
surfaces revealed the presence of large grains and narrow grain boundaries, which allowed transport of oxygen ions through membranes
to be easy through the membranes. The highest value of oxygen permeation Àux of 0.822 ml/(cm2·min) at 950°C was measured for the
thin dense membranes fabricated from Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3+į.
Keywords: Oxygen membranes, Perovskite-like materials, Solid state method

1. Wprowadzenie
Tlenki o strukturze perowskitu i mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym z powodzeniem są wykorzystywane do wytwarzania gĊstych membran separujących czysty tlen z powietrza. Wynika to z wáaĞciwoĞci transportowych tych materiaáów oraz ich stabilnoĞci w Ğrodowiskach
o róĪnej zawartoĞci tlenu. EfektywnoĞü membrany, mierzona strumieniem przenikającego przez nią tlenu, zaleĪy miĊdzy innymi od skáadu chemicznego materiaáu perowskitowego, gruboĞci przegrody (zakres kontrolowany przez proce-
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sy dyfuzyjne lub powierzchniowe), jej mikrostruktury i temperatury pracy [1] oraz róĪnicy ciĞnieĔ parcjalnych tlenu po
obu stronach membrany.
Wykonywanie gĊstych membran tlenowych obejmuje
syntezĊ proszku perowskitowego, formowanie membrany
oraz spiekanie. Proces wytwarzania perowskitu determinuje wielkoĞü ziaren proszku i z tego powodu w istotnym stopniu wpáywa na mikrostrukturĊ membrany. Opracowano szereg metod syntezy proszków perowskitowych zaczynając
od reakcji w fazie staáej poprzez mokre metody chemiczne
(metody zol-Īel, hydrotermalna), a koĔcząc na metodach
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polegających na spalaniu czy rozkáadzie termicznym odpowiednich prekursorów w warunkach rozpylania ich roztworów (spray pyrolysis) [1, 2].
Membrany tlenowe wytwarzane w tych samych warunkach z proszków perowskitowych o tym samym skáadzie, syntezowanych róĪnymi metodami, róĪnią siĊ wielkoĞcią strumienia przenikającego tlenu. Przyczyną są róĪnice ich mikrostruktury wpáywające na wáaĞciwoĞci ¿zyczne i transportowe
przegród. RóĪne metody wytwarzania prowadzą do otrzymania proszków róĪniących siĊ wáaĞciwoĞciami (powierzchnia
wáaĞciwa, porowatoĞü) wpáywającymi na stopieĔ zagĊszczenia membran, a przez to ich efektywnoĞü w procesie separacji tlenu [1, 2]. Ponadto, równieĪ technologia formowania
(wytáaczanie plastyczne, prasowanie izostatyczne), jak i warunki spiekania (szybkoĞü ogrzewania i cháodzenia, temperatura spiekania i czas przebywania w niej, atmosfera obróbki cieplnej) w znacznym stopniu determinują mikrostrukturĊ
membrany. Na wielkoĞü przewodnictwa jonowego korzystnie wpáywa zwiĊkszenie rozmiaru ziaren ze wzglĊdu na obniĪenie koncentracji granic ziarnowych blokujących przepáyw
jonów tlenu. Membrany tlenowe z proszków uzyskanych metodą reakcji w fazie staáej charakteryzują siĊ maáymi oporami
transportu tlenu na granicach ziarnowych i dlatego wykazują
wiĊkszą efektywnoĞü [2, 3].
W pracy opisano rezultaty badaĔ membran wykonanych z perowskitów La 0,6Sr 0,4Fe 0,8Co 0,2O 3+į (LSCF),
Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3+į (BSCF) i La2Ni0,9Co0,1O4-į (LNC) wytworzonych metodą reakcji w fazie staáej. OkreĞlono czynniki wpáywające na efektywnoĞü membrany na kaĪdym etapie
jej wytwarzania (proszek, granulat, tworzywo perowskitowe).

2. Badania doĞwiadczalne
Proszki perowskitów LSCF, BSCF i LNC wytworzono z odpowiednich tlenków: La2O3 o czystoĞci 99,9% ¿rmy Chempur, Co2O3 o minimalnej zawartoĞci Co 70% ¿rmy SIGMA, Fe2O3 o czystoĞci 99% ¿rmy Sigma-Aldrich,
NiO o czystoĞci 99,9% ¿rmy J. T. Baker i wĊglanów: BaCO3
o czystoĞci 99,5% ¿rmy Chempur, SrCO3 o czystoĞci 99%
¿rmy Chempur. Mielenie prekursorów odbywaáo siĊ w Ğrodowisku alkoholu etylowego w máynie mieszadáowym wáasnej konstrukcji przez 2 godziny. Otrzymaną zawiesinĊ wysuszono w temperaturze 70°C, a uzyskany proszek kalcynowano w piecu elektrycznym przez 5 godzin w temperaturze 850°C (LSCF), 950°C (BSCF) i 1150°C (LNC). W przypadku perowskitu LNC, juĪ po pierwszym mieleniu i praĪeniu, uzyskano proszek jednofazowy. Natomiast materiaáy LSCF i BSCF wymagaáy trzykrotnego mielenia i kalcynacji, aby osiągnąü taki stan. OkreĞlono skáad chemiczny metodą ICP (Liberty 220 Varian) i fazowy metodą proszkowej
dyfrakcji promieni rentgenowskich uĪywając dyfraktometru
rentgenowskiego X’PertPROX wyposaĪonego w ultra szybki
detektor PIXcel (promieniowanie CuKĮ). Parametry sieciowe wyznaczono korzystając z oprogramowania X’Pert HighScore Plus. PowierzchniĊ wáaĞciwą i wielkoĞü porów wytworzonych proszków oznaczono metodą niskotemperaturowej
adsorpcji azotu (77 K, Quantachrome Autosorb-1). ObróbkĊ
wyników pomiarów wykonano korzystając ze standardowego oprogramowania doáączonego przez producenta. Prostoliniowy odcinek izotermy adsorpcji azotu od p/po = 0,05 do p/
po = 0,35 wyznaczono wykorzystując metodĊ Brunauera-Em-

metta-Tellera (BET). W celu poprawienia podatnoĞci na formowanie, otrzymane proszki perowskitowe zgranulowano.
Proszek mieszano z wodą dejonizowaną w atrytorze wáasnej
konstrukcji przez 30 minut, a nastĊpnie dodano Dispex, emulsjĊ olejową F15 i alkohol poliwinylowy. Proces granulowania odbywaá siĊ w suszarni rozpyáowej ¿rmy Niro przy temperaturze na wlocie 220oC oraz na wylocie 80oC a ciĞnienie
rozpylania wynosiáo 40 mm sáupa wody. Wyznaczono wáaĞciwoĞci uzyskanych granulatów: skáad chemiczny i fazowy
oraz powierzchniĊ wáaĞciwą i wielkoĞü porów.
Metodą prasowania jednoosiowego i doprasowywania izostatycznego, pod ciĞnieniem 190 MPa dla materiaáów LSCF i LNC oraz 250 MPa dla BSCF, wykonano pastylki z granulatów LSCF, BSCF i LNC. OkreĞlono podstawowe parametry tworzyw perowskitowych takie jak gĊstoĞü pozorna, porowatoĞü otwarta, nasiąkliwoĞü wodą, skáad chemiczny i fazowy oraz zbadano ich mikrostrukturĊ. Parametry wypalonych tworzyw charakteryzujące stopieĔ spieczenia materiaáu: gĊstoĞü pozorna, porowatoĞü otwarta i nasiąkliwoĞü wodą okreĞlono metodą korzystającą z prawa Archimedesa i sposobu gotowania do nasycenia próbek wodą.
Skáad chemiczny tworzyw wyznaczono metodą ICP (Liberty 220 Varian), a fazowy – metodą odbiciowej dyfrakcji promieni rentgenowskich, uĪywając dyfraktometru rentgenowskiego X’PertPROX. MikrostrukturĊ powierzchni tworzyw badano przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
SEM/ HITACHI S-3400N/2007. Pastylki do badaĔ SEM byáy
przytwierdzone przewodzącą taĞmą samoprzylepną, dwustronną do stolika pomiarowego. Próbki te są przewodzące,
wiĊc nie stosowano napylania warstwą gra¿tu. Poprzez regulacjĊ prądu z zakresu 10-15kV wykonano pomiary polegające na obrazowaniu oraz analizie EDX. WiĊksze zbliĪenia wykonano przy niskim prądzie próbki, co zapewniáo lepszą rozdzielczoĞü. Wypraski wypalono w piecu elektrycznym
w powietrzu wedáug krzywej zapewniającej otrzymanie spieku o duĪej gĊstoĞci. Dla wypraski LSCF maksymalna temperatura wynosiáa 1350°C, 1000°C w przypadku materiaáu
BSCF, natomiast dla wypraski z LNC – 1400°C. Czas przebywania w temperaturze maksymalnej wynosiá jedną godzinĊ, a prĊdkoĞü nagrzewania i cháodzenia 100°C/h. Wytworzone wedáug tej samej procedury belki posáuĪyáy do badaĔ
wytrzymaáoĞci na zginanie i wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej. WytrzymaáoĞü na zginanie oznaczono metodą
trójpunktową na wypalonych, nie oszlifowanych próbkach o
przekroju 54 mm2. Zastosowano maszynĊ wytrzymaáoĞciową ZDM-5 ¿rmy VEB Verkzeugmaschinenkombinat, gdzie
szybkoĞü przesuwu trawersy wynosiáa 6 mm/min a rozstaw
podpór – 50 mm. Badania wspóáczynnika rozszerzalnoĞci liniowej w zakresie temperatur od 20 do 900°C wykonano na
dylatometrze wysokotemperaturowym ¿rmy BÄHR-Gerätebau GmbH. Wykorzystano belki o początkowej dáugoĞci od
30 do 40 mm, które ogrzewano od temperatury pokojowej
do 900°C z prĊdkoĞcią 5°C/min. Rejestrowano zmianĊ dáugoĞci próbki w funkcji temperatury. Na podstawie wykresu
wykreĞlonego przez rejestrator dylatometru obliczono wspóáczynniki rozszerzalnoĞci liniowej w temperaturze 900°C.
Z wyraĪenia na strumieĔ przenikania tlenu przez membrany w zakresie kontrolowanym przez procesy dyfuzyjne
wynika, Īe dla uzyskania wiĊkszej wartoĞci strumienia przenikania tlenu naleĪy zmniejszyü gruboĞü membrany do minimum. Ograniczeniem jest tu koniecznoĞü zachowania odpo-
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wiedniej wytrzymaáoĞci mechanicznej membrany. Membrany
tlenowe z perowskitów LSCF, BSCF i LNC wykonano metodą prasowania jednoosiowego i doprasowywania izostatycznego pod ciĞnieniem 190 MPa, w przypadku materiaáów
LSCF i LNC, oraz 250 MPa w przypadku BSCF. Otrzymane wypraski wypalono w piecu elektrycznym wedáug krzywej
wypalania zapewniającej uzyskanie gĊstych membran. Dla
wypraski LSCF maksymalna temperatura wynosiáa 1350°C,
1000°C w przypadku materiaáu BSCF, natomiast dla wypraski
z proszku LNC – 1400°C. Czas przebywania w temperaturze
maksymalnej wynosiá jedną godzinĊ, a prĊdkoĞü nagrzewania i cháodzenia 100°C/h. NastĊpnie membrany oszlifowano papierem Ğciernym o gradacji P40 i P80. Zabieg ten spowodowaá usuniĊcie zanieczyszczeĔ zgromadzonych na powierzchni membran podczas spiekania oraz umoĪliwiá rozwiniĊcie powierzchni zewnĊtrznej membran, a przez to zwiĊkszyá jej dostĊpnoĞü dla procesów adsorpcji i desorpcji tlenu.
Ponadto w wyniku szlifowania uzyskano zakáadaną gruboĞü
membrany nie przekraczającą 1,05 mm. Wytworzone membrany perowskitowe posáuĪyáy do okreĞlenia najwaĪniejszego parametru charakteryzującego ich przydatnoĞü w procesie separacji tlenu, tzn. wartoĞci strumienia przenikającego
przez nią tlenu w zakresie temperatur od 700°C do 950°C.
Pomiary przeprowadzono na stanowisku wáasnej konstrukcji, w którym gazem noĞnym byá hel doprowadzany do rury
kwarcowej o Ğrednicy 50 mm z wydajnoĞcią na poziomie
50 ml/min. Natomiast powietrze/azot doprowadzane byáo do
rury o Ğrednicy zewnĊtrznej 28 mm przy przepáywie 100 ml/
min, na której umieszczona byáa membrana. W pierwszej
kolejnoĞci wykonano pomiar táa, wykorzystując do tego celu
azot, a nastĊpnie zamiast azotu doprowadzono powietrze
i wykonano pomiar przepuszczalnoĞci membrany.

a)

b)

3. Wyniki badaĔ
Analiza chemiczna, wykonana metodą ICP, proszków
perowskitowych potwierdziáa, Īe uzyskano materiaáy o skáadzie zgodnym z zaáoĪonym. RóĪnice w zawartoĞci poszczególnych skáadników miaáy pomijalną wartoĞü. Nie wiadomo
natomiast, w jakim stopniu wbudowaáy siĊ one w pozycje
sieciowe perowskitu. Wytworzone proszki byáy jednofazowe, ale z niedoskonaáoĞciami struktury ujawniającymi siĊ
przesuniĊciem pików dyfrakcyjnych w stosunku do wzorcowych. Dyfraktogramy rentgenowskie proszku LSCF wykazywaáy, Īe iloraz wysokoĞci szumów do sygnaáów jest stosunkowo duĪy, co sugeruje obecnoĞü skáadników amor¿cznych. Dyfraktogram XRD proszku LSCF (Rys. 1a) wykazuje stosunkowo szerokie piki, co sugeruje obecnoĞü naprĊĪeĔ sieci tego perowskitu oraz jej niedoskonaáoĞü. Natomiast
na dyfraktogramie proszku BSCF (Rys. 1b) widoczne byáy
jedynie piki pochodzące od fazy Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3. Dyfraktogram ten nie byá w peáni dopasowany do wzorcowego (PDF: 055-0563), a widoczne przesuniĊcia sugerują niedoskonaáoĞü struktury BSCF. Stosunek wysokoĞci szumów
do wysokoĞci pików dyfrakcyjnych fazy krystalicznej sugeruje moĪliwoĞü relatywnie niewielkiej zawartoĞci faz amor¿cznych. Natomiast w przypadku proszku LNC (Rys. 1c) dyfraktogram XRD wykazywaá obecnoĞü fazy La2NiO4. Kobalt
obecny w tym materiale nie wywoáywaá róĪnic w poáoĪeniu
pików w stosunku do widma wzorcowego, prawdopodobnie
z powodu jego stosunkowo niewielkiej zawartoĞci oraz zbli-
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Rys. 1. Dyfraktogramy XRD proszków: a) LSCF, b) BSCF i c) LNC
wraz z dyfraktogramami referencyjnymi.
Fig. 1. XRD patterns of powders: a) LSCF, b) BSCF and c) LNC
together with reference patterns.

Īonej wielkoĞci promieni jonowych kationów Ni3+ i Co3+ (odpowiednio 0,56 Å i 0,55 Å, w obu przypadkach liczba koordynacyjna wynosiáa 6 [5]). Ponadto, obecnoĞü bardzo sáabych, niezidenty¿kowanych pików na dyfraktogramie proszku LNC sugeruje obecnoĞü innej fazy.
Wszystkie proszki perowskitowe charakteryzowaáy siĊ
bardzo maáą powierzchnią wáaĞciwą wynoszącą 2,4 m2/g
dla LSCF, 1,1 m2/g dla BSCF i 1,5 m2/g dla LNC. Ponadto, pomiary niskotemperaturowej sorpcji azotu wykazaáy,
Īe cząstki badanych proszków charakteryzowaáy siĊ bardzo maáymi wartoĞciami objĊtoĞci porów, nie przekraczającymi 0,002 cm3/g.
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Dyfraktogramy XRD proszków oraz ich granulatów są
identyczne, a obserwowane róĪnice wartoĞci staáych sieciowych proszku i granulatu mieszczą siĊ w granicach báĊdu pomiarowego metody. Powierzchnia wáaĞciwa granulatów zwiĊkszyáa siĊ na skutek rozdrobnienia proszku podczas
homogenizacji w máynie mieszadáowym.
Podstawowym warunkiem przydatnoĞci materiaáu do wytwarzania membrany tlenowej jest to, aby jego gĊstoĞü pozorna wynosiáa co najmniej 90% wartoĞci teoretycznej [4].
W Tabeli 1 zestawiono wyniki oznaczeĔ gĊstoĞci pozornej
i porowatoĞci otwartej oraz nasiąkliwoĞci wodą. Ponadto zamieszczono w niej wartoĞci rentgenowskiej gĊstoĞci teoretycznej, wyznaczone na podstawie wielkoĞci staáych sieciowych [6-8], oraz wartoĞci stosunku gĊstoĞci pozornej spieków
do ich gĊstoĞci teoretycznej stanowiącego gĊstoĞü wzglĊdną.
GĊstoĞü pozorna spieków LSCF i LNC (Tabela 1) jest
bliska wartoĞci teoretycznej, natomiast w przypadku próbki
BSCF gĊstoĞü wzglĊdna wynosiáa 88,3%, co jest wartoĞcią
nieco mniejszą niĪ minimalna wartoĞü sugerowana w literaturze [4]. Ponadto podobnie jak w przypadku proszków i granulatów skáad chemiczny wszystkich materiaáów próbek odpowiadaá oczekiwanemu.
Dyfraktogram rentgenowski próbki LSCF (Rys. 2a) charakteryzuje siĊ wĊĪszymi i bardziej intensywnymi pikami niĪ
odpowiedni dyfraktogram proszku LSCF. Dyfraktogram XRD
próbki BSCF (Rys. 2b) zawiera piki przesuniĊte w stronĊ pików wzorca (PDF: 055-0563). Wydaje siĊ, Īe dodatkowa obróbka związana z prasowaniem i wygrzewaniem tej próbki
przyczyniáa siĊ do zmniejszenia róĪnic staáych sieciowych
poprzez wáączenie tlenkowych skáadników prawdopodobnej fazy amor¿cznej do krystalicznej struktury perowskitu.
Dyfraktogram rentgenowski próbki LNC (Rys. 2c) wykazuje
jedynie obecnoĞü pików charakterystycznych dla La2NiO4.
PraĪenie w wysokiej temperaturze, które jest elementem wytwarzania pastylek, mogáo spowodowaü wzrost stopnia krystalicznoĞci tej próbki. Poziom szumów w stosunku do wysokoĞci pików fazy krystalicznej jest bardzo maáy zatem naleĪy uznaü, Īe pastylka LNC jest czysta fazowo.
Jak wspominano powyĪej, mikrostruktura membrany wywiera istotny wpáyw na przebieg procesu separacji tlenu. Obraz SEM próbki LSCF (Rys. 3a) ujawnia litą powierzchniĊ
bez porów otwartych. WyraĨnie widoczne są krawĊdzie duĪych ziaren tworzących materiaá, a w ich naroĪach znajdują siĊ mniejsze krystality. Analiza EDS wykazaáa, Īe ziarna
na powierzchni analizowanej pastylki to aglomeraty utworzone gáównie przez tlenki Īelaza i kobaltu. Prawdopodobnie są to pozostaáoĞci surowca, który nie do koĔca przereagowaá w warunkach reaktywnego mielenia i spiekania. Ziarna te zanieczyszczają powierzchniĊ pastylki stanowiąc fazĊ
obcą. Na zdjĊciach SEM pastylki BSCF (Rys. 3b) widoczne
są wiĊksze niĪ w przypadku próbki LSCF ziarna i wąskie granice ziarnowe. Tego typu mikrostruktura korzystnie wpáywa

na proces przenikania tlenu [2]. Powierzchnia spieku LNC
(Rys. 3c) ma charakter najbardziej drobnoziarnisty. WyraĨnie widoczne są granice ziaren oraz nieliczne pory. W publikacjach [2, 8] dowiedziono, Īe maksymalna temperatura wypalania i czas w niej przebywania wywiera znaczący
wpáyw na mikrostrukturĊ membrany. Wpáyw mikrostruktury
na strumieĔ przenikania tlenu przez membrany wykonane
z materiaáu BSCF byá okreĞlany poprzez pomiary strumienia
przenikania tlenu przy uĪyciu próbek wypalonych w róĪnych
warunkach. Potwierdzono, Īe strumieĔ przenikania tlenu roĞnie znacząco wraz ze wzrostem wielkoĞci ziaren. Jak wiadomo, obecnoĞü porów w mikrostrukturze membrany utrudnia transport jonów tlenu [9].
WytrzymaáoĞü mechaniczna oraz rozszerzalnoĞü cieplna tworzyw perowskitowych w istotny sposób okreĞlają ich
przydatnoĞü do budowy urządzeĔ do separacji tlenu, dlatego w pracy okreĞlono równieĪ te parametry. Tworzywa LSCF
i LNC wykazują zbliĪoną wytrzymaáoĞü na zginanie (odpowiednio 185 MPa i 191 MPa). Natomiast wytrzymaáoĞü tworzywa BSCF jest ponad trzy razy mniejsza (57 MPa), ale nawet ta wartoĞü powinna umoĪliwiü montaĪ membran w instalacji do produkcji tlenu, opartej na membranach rurowych. Ponadto tworzywo BSCF wykazuje najwiĊkszą wartoĞü wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplej (18,8.10-6 1/K)
w porównaniu z tworzywami LSCF (15,2.10-6 1/K) i LNC
(13,7.10-6 1/K), co moĪe skutkowaü problemami podczas
uszczelnienia membran w urządzeniu do separacji tlenu.
NajwaĪniejszym parametrem charakteryzującym przydatnoĞü membrany perowskitowej jest wielkoĞü strumienia
przenikającego przez nią tlenu. W przeprowadzonych badaniach gazem noĞnym byá hel, który doprowadzano do rury
kwarcowej pieca, natomiast powietrze lub azot doprowadzano do rury korundowej, na której umieszczona byáa testowana membrana. Dla przytwierdzenia membrany wykorzystano lepiszcze ze szkliwa ceramicznego. Powierzchnia
aktywna membrany wynosiáa 450 mm2. W pierwszej kolejnoĞci wykonano pomiar táa wykorzystując azot zamiast powietrza. Analiza chromatogra¿czna wykazaáa brak obecnoĞci tlenu w azocie, co Ğwiadczy o szczelnoĞci ukáadu wzglĊdem powietrza atmosferycznego. Pomiary strumienia tlenu
przenikającego przez membrany wykonano w zakresie temperatur pracy membrany czyli od 700 do 950°C przy przepáywie powietrza 100 ml/min oraz przepáywie helu na poziomie 50 ml/min, a uzyskane wyniki zamieszczono na Rys. 4.
NajwyĪszą wartoĞü strumienia przenikania tlenu wynoszącą 0,822 ml/(cm2·min) uzyskano w temperaturze 950°C dla
membrany z perowskitu BSCF przy przepáywie powietrza 100
ml/min oraz przepáywie helu na poziomie 50 ml/min (Rys. 4).
WartoĞü ta odpowiada rezultatom podawanym przez innych
autorów dla membran tego typu [1, 10]. Natomiast membrany LSCF i LNC wykazywaáy ponad 4,5-krotnie mniejsze strumienie przenikającego tlenu w tej samej temperaturze (od-

Tabela. 1. GĊstoĞü pozorna, nasiąkliwoĞü wodą i porowatoĞü pozorna spieków oraz gĊstoĞü teoretyczna.
Table 1. Apparent density, water absorbability and apparent porosity of sintered materials; theoretical density is indicated.

Tworzywo

NasiąkliwoĞü wodą
[%]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

PorowatoĞü otwarta
[%]

GĊstoĞü teoretyczna
[g/cm3] [6-8]

GĊstoĞü wzglĊdna
[%]

LSCF

0,07±0,03

6,23±0,03

0,43±0,10

6,27

99,4±0,44

BSCF

0,02±0,01

5,13±0,02

0,09±0,01

5,81

88,3±0,34

LNC

0,05±0,02

6,90±0,01

0,37±0,09

7,01

98,4±0,17
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a)
a)

b)

b)

c)
Rys. 3. Obraz SEM powierzchni spieczonych: a) LSCF, b) BSCF
i c) LNC.
Fig. 3. SEM micrographs of surface of sintered pellets: a) LSCF,
b) BSCF and c) LNC.
c)
Rys. 2. Dyfraktogramy XRD spieków: a) LSCF , b) BSCF i c) LNC
wraz z dyfraktogramami referencyjnymi.
Fig. 2. XRD patterns of sintered samples: a) LSCF, b) BSCF and
c) LNC together with reference patterns.
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powiednio 0,180 ml/(cm2·min) i 0,184 ml/(cm2·min)). Rezultaty dla membrany LSCF są równieĪ zbliĪone do tych uzyskanych przez innych autorów [11]. Natomiast w przypadku
membrany LNC otrzymane wyniki są o ponad jedną trzecią
wiĊksze od danych literaturowych [7].
WiĊksza efektywnoĞü membrany BSCF w porównaniu
z pozostaáymi wynika przede wszystkim z jej korzystnej mi-
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