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Streszczenie
Spinele manganowo-kobaltowe są obecnie badane jako potencjalne materiaáy powáok ochronno-przewodzących na powierzchnie stali ferrytycznych. Ze wzglĊdu na wysokie przewodnictwo elektronowe oraz zdolnoĞü blokowania dyfuzji chromu, mogą znaleĨü zastosowanie jako powáoki interkonektorów w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC. SyntezĊ spineli manganowo-kobaltowych przeprowadzono metodą zol-Īel, wspóástrącania oraz reakcji w fazie staáej. StrukturĊ oraz morfologiĊ proszków i spieków, a takĪe przewodnictwo elektryczne
spieków badano przy pomocy dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Uzyskane spinele o skáadzie Mn1+xCo2-xO4 wykazywaáy zróĪnicowaną mikrostrukturĊ,
wysokie przewodnictwo elektryczne oraz stabilnoĞü strukturalną. Zbadano przejĞcie fazowe ukáad tetragonalny-regularny oraz okreĞlono
jego wpáyw na wáaĞciwoĞci elektryczne Mn1,5Co1,5O4 w podwyĪszonych temperaturach.
Sáowa kluczowe: staáo-tlenkowe ogniwo paliwowe SOFC, metaliczny interkonektor, roztwory staáe spineli, wysokotemperaturowa dyfrakcja rentgenowska, rezystancja elektryczna

PHYSICOCHEMICAL BEHAVIOUR OF COMPLEX OXIDES OBTAINED
FROM THE Mn-Co-O SYSTEM USING WET CHEMISTRY METHODS
Manganese cobaltite spinels have recently been studied as potential candidates for protective-conducting coatings on the surface of
ferritic stainless steels. Because they exhibit high electric conductivity and are ef¿cient at blocking chromium diffusion, they may be applied as coatings on metallic interconnects in IT-SOFCs. Manganese cobaltite spinels were synthesized using the sol-gel, coprecipitation
and solid-state reaction methods. The structure and morphology of the powders and bulk samples, as well as the electrical conductivity of
bulk samples, were investigated using XRD, SEM and EIS, respectively. The prepared Mn1+xCo2-xO4 spinels exhibited various microstructures, high electrical conductivity and structural stability. Tetragonal-cubic phase transition and its inÀuence on the electrical properties of
Mn1.5Co1.5O4 at elevated temperatures were studied.
Keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), Metallic interconnects, Spinel solid solutions, High Temperature X-ray Diffraction, Electrical
resistance

1. Wprowadzenie
Gáównym problemem, jaki pojawia siĊ przy stosowaniu
stali ferrytycznych FSS (ang. ferritic stainless steel) w charakterze metalicznych interkonektorów w nowej generacji
ogniw paliwowych typu IT-SOFC (ang. intermediate-temperature solid oxide fuel cell) jest stopniowy wzrost powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR (ang. area speci¿c resistance) w ukáadzie stal/zgorzelina [1-5]. Przyczyną tego
jest wzrost gruboĞci zgorzeliny Cr2O3, bĊdącej produktem
wysokotemperaturowego utleniania tej stali [2-5]. Zbyt wysoki opór elektryczny zgorzeliny moĪe w znacznym stopniu
ograniczyü przepáyw prądu elektrycznego z katody do interkonektora (ang. overpotential), co jest równoznaczne ze
spadkiem mocy caáego stosu ogniwa paliwowego. Ponadto
niepoĪądaną cechą zgorzeliny jest jej reaktywnoĞü z materiaáem elektrodowym wskutek parowania lotnych tlenowodorotlenków chromu oraz ich dyfuzji do przestrzeni ogniwa,
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w której umiejscowiona jest katoda [6, 7]. W nastĊpstwie tych
efektów zachodzą zmiany w skáadzie chemicznym materiaáu elektrody prowadzące do obniĪenia jej sprawnoĞci elektrochemicznej, co oznacza zarazem skrócenie czasu eksploatacji ogniwa paliwowego IT-SOFC [6].
Jednym ze sposobów obniĪenia rezystancji ASR metalicznych interkonektorów jest mody¿kacja powierzchniowa
stali ferrytycznej polegająca na naniesieniu na jej powierzchniĊ powáok ochronno-przewodzących o specy¿cznych wáaĞciwoĞciach ¿zykochemicznych. SpoĞród szeregu poáączeĔ
chemicznych mogących stanowiü potencjalne materiaáy powáokowe na szczególną uwagĊ zasáugują spinele w ukáadzie
Mn-Co-O [4, 8-11]. Przed omówieniem wyników badaĔ struktury i przewodnictwa elektrycznego spieków z w/w spineli wydaje siĊ rzeczą niezbĊdną krótkie przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie badaĔ wáaĞciwoĞci transportowych záoĪonych tlenków w ukáadzie Mn-Co-O.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ZàOĩONYCH TLENKÓW W UKàADZIE Mn-Co-O OTRZYMYWANYCH METODAMI CHEMII MOKREJ

>

@

>

@

>

@

M n 2  M n32  O 24  o C o 2x M n12x M n32  O 24  o C o 2x  M n32  O 24 

dla 0  x  1
oraz

>

@

(1)

>

@

3
4
2
C o 2  M n32  O 24  o C o 2  C o 2y  C oIII
x  y 1M n 3  x  y M n y O 4

> @

2
o C o 2  C oIII
dla 1 < x  3 i 0  y  0,40.
2 O4

(2)

W wyniku podstawiania w/w kationów nastĊpuje kompresja pustych poáoĪeĔ oktaedrycznych. ĝwiadczą o tym wiarygodne dane neutronogra¿czne i rentgenogra¿czne [16], które wskazują na systematyczny spadek parametrów sieciowych ct i ac spineli o strukturze odpowiednio tetragonalnej
i regularnej ze wzrostem zawartoĞci kobaltu (x) w związku
Mn3-xCoxO4 (Rys. 2).

Rys. 1. Diagram fazowy ukáadu Mn3O4-Co3O4 [12].
Fig. 1. Phase diagram of the Mn3O4-Co3O4 system [12].

W trójskáadnikowym ukáadzie fazowym Mn-Co-O istnieją roztwory staáe manganianu kobaltu z grupy Mn3-xCoxO4
o skáadach 0  x  3, które mogą byü rozpatrywane jako
mieszaniny dwóch związków Mn3O4 i Co3O4 (Rys. 1) [12].
Graniczne tlenki Co3O4 i Mn3O4 tego diagramu fazowego są związkami o strukturze spinelu. Pierwszy z nich jest
spinelem normalnym (Co2+[CoIII]2O4), krystalizującym w ukáadzie regularnym o grupie przestrzennej Fd3 m, w którym wysokospinowy jon Co2+ o kon¿guracji elektronowej d7 wystĊpuje w koordynacji tetraedrycznej, natomiast dwa niskospinowe jony Co3+ o kon¿guracji d6, okreĞlane jako CoIII, obsadzają pozycje w koordynacji oktaedrycznej [13]. Tlenek ten
jest izolatorem o antyferromagnetycznych wáaĞciwoĞciach
poniĪej 40 K. Drugi z tlenków Mn3O4 jest spinelem typu poĞredniego (Mn2+[Mn3+]2O4) o znieksztaáconej strukturze tetragonalnej (grupa przestrzenna 141/amd), wynikającej z obsadzenia duĪej liczby wysokospinowego jonu Mn3+ o kon¿guracji elektronowej d4 w pozycji oktaedrycznej (> 60%)
oraz efektu Jahna-Tellera [14, 15]. Niskospinowe jony Mn2+
o kon¿guracji d5 tego spinelu obsadzają pozycje tetraedryczne. Mn3O4 jest takĪe izolatorem, zaĞ poniĪej 42 K ferromagnetykiem. PomiĊdzy tymi granicznymi tlenkami wystĊpuje szereg związków opisanych wzorem Mn3-xCoxO4 o skáadach 0  x  3. Związki te są w peáni odwróconymi spinelami o formule B(AB)O4, w którym wszystkie kationy A2+ oraz
poáowa kationów B3+ znajdują siĊ w pozycjach oktaedrycznych, natomiast druga poáowa kationów B3+ zajmuje pozycje tetraedryczne. Szczegóáowe badania neutronogra¿czne wykazaáy, Īe w przypadku spineli Mn3-xCoxO4 o skáadach
zmieniających siĊ w zakresie od 0 do 1, jony Mn2+ zajmujące dotychczas pozycje tetraedryczne są sukcesywnie podstawiane przez jony Co2+, natomiast w zakresie zmian skáadu 1 < x < 3 nastĊpuje podstawianie Mn3+ jonami Co2+, CoIII
i Mn4+ w pozycjach oktaedrycznych [16]. WyĪej opisane procesy moĪna przedstawiü nastĊpująco:

Rys. 2. Zmiany parametrów sieciowych komórki elementarnej spinelu Mn3-xCoxO4 w funkcji skáadu (x) [16].
Fig. 2. Lattice parameters as a function of x in Mn3-xCoxO4 spinel
unit cell [16].

Z Rys. 2 moĪna wnioskowaü, Īe naleĪące do rodziny
manganianu kobaltu Mn3-xCoxO4 związki o skáadach x < 0,75
w warunkach temperatury pokojowej wystĊpują w postaci regularnej, podczas gdy dla x > 1,75 – przyjmują strukturĊ tetragonalną. Natomiast w zakresie skáadów 0,75 < x < 1,75
wspóáwystĊpują ze sobą spinele odmiany regularnej i tetragonalnej [16, 17].
WáaĞciwoĞci elektryczne i magnetyczne spineli
Mn3-xCoxO4 (0  x  3) są ĞciĞle związane z uporządkowaniem
kationów i stopniem ich walencyjnoĞci w poáoĪeniach tetraedrycznych i oktaedrycznych [16, 19-26]. Przy rozpatrywaniu wáaĞciwoĞci transportowych tych spineli o strukturze tetragonalnej i regularnej naleĪy wziąü pod uwagĊ trzy rodzaje áaĔcuchów wiązaĔ pomiĊdzy atomami odpowiednich metali, tj. [MB-MB], [MA-MA] i [MB-MA], których lokalizacje w w/w
strukturach pokazano na Rys. 3 [16]. Z dostĊpnych w literaturze wyników badaĔ przewodnictwa elektrycznego [16,
18, 20, 24, 26] wynika Īe mechanizm tego przewodnictwa
związany jest z ruchem maáych polaronów pomiĊdzy jonami Mn3+ i Mn4+ oraz jonami Co2+ i CoIII znajdujących siĊ w pozycjach oktaedrycznych. W Ğwietle tych wyników naleĪy zatem oczekiwaü, Īe transport noĞników áadunku w spinelach
o strukturze regularnej odbywaü siĊ bĊdzie wzdáuĪ najkrótszego áaĔcucha wiązania typu [MB-MB], natomiast w spinelach krystalizujących w ukáadzie tetragonalnym wzdáuĪ pary
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Rys. 3. Wizualizacja struktury tetragonalnej i regularnej spinelu manganianu kobaltu [16].
Fig. 3. Visualization of the tetragonal and cubic manganese cobaltite spinel structures [16].

wiązaĔ [MB-MB]1 i [MB-MB]2 (Rys. 3). DziĊki wysokiej koncentracji par Co2+/CoIII i Mn3+/Mn4+ w spinelach Mn3-xCoxO4 o skáadach leĪących w przedziale 1,5 < x < 2,0 uzyskano najwyĪsze wartoĞci ich przewodnictwa elektrycznego [16].
Interesującym tlenkiem, stanowiącym potencjalny materiaá powáokowy na metaliczne interkonektory ze stali ferrytycznej, jest związek o skáadzie Mn1,5Co1,5O4 (x = 1,5), który wystĊpuje pod postacią dwóch faz: regularnej i tetragonalnej. W temperaturze okoáo 673 K powyĪszy tlenek ulega
przemianie fazowej wg schematu [11]:
(3)
W trakcie tej przemiany nastĊpuje podwyĪszenie symetrii z tetragonalnej na regularną wskutek przesuniĊcia jonów
tlenu (Rys. 3) [16]. Wg danych w pracy [11, 27] przewodnictwo tlenku Mn1,5Co1,5O4, mierzone w temperaturze 1073 K
wynosi okoáo 60 S·cm-1. Liczne badania [17, 19, 26, 28, 29]
wskazują, Īe zakres skáadów spineli manganowo kobaltowych, w których wystĊpują okreĞlone fazy krystaliczne, a co
za tym idzie ich wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne istotnie zaleĪą od metod syntezy oraz warunków obróbki termicznej.
Celem niniejszej pracy byáa preparatyka proszków
Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 z uĪyciem metod chemii mokrej i reakcji w fazie staáej. Na podstawie badaĔ strukturalnych, morfologicznych i przewodnictwa elektrycznego spieków dokonano optymalizacji skáadu
spinelu oraz wyboru metody syntezy proszku do otrzymywania powáok ochronno-przewodzących w aspekcie mody¿-
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kacji powierzchniowej interkonektorów ze stali ferrytycznych
do ogniw paliwowych IT-SOFC.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Preparatyka mikroproszków metodą mokrą
Liczne zalety metody chemii mokrej syntezy aktywnych
proszków ceramicznych (ang. soft chemical route) przesądziáy o wyborze tej metody do otrzymywania proszków
Mn1+xCo2-xO4. Istotnym etapem w syntezie mikroproszków
substancji wieloskáadnikowych jest przygotowanie jednorodnej mieszaniny materiaáów wyjĞciowych. Z tego punktu
widzenia wyróĪnia siĊ dwie grupy metod: pierwsze polegają na wspóástrącaniu, zaĞ drugie na usuwaniu rozpuszczalnika z roztworu [30]. PoniĪej omówiono procedury przygotowania proszków z wykorzystaniem obu grup metod. Dla
celów porównawczych wykorzystano takĪe metodĊ reakcji
w fazie staáej.

2.1.1. Metoda zol-Īel
SyntezĊ proszków Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,25,
0,5, 0,75, 1 i 1,5 przeprowadzono metodą zol-Īel z zastosowaniem kwasu EDTA (kwas etylenodwuaminoczterooctowy) w charakterze czynnika kompleksującego kationy metali
w roztworze wodnym (ang. EDTA gel processes). Z oczyszczonych soli azotanowych o znanej zawartoĞci suchej masy
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przygotowywano okoáo 1,0 M roztwory Mn(NO3)2 i Co(NO3)2,
które poddano mianowaniu. NastĊpnie zmieszano je w odpowiednim stosunku molowym zgodnie z zaáoĪonymi skáadami stechiometrycznymi spineli. Do sporządzonych mieszanin soli azotanów wprowadzano 0,1 M roztwór kwasu
EDTA w takiej iloĞci, aby na kaĪdy mol kationu metalu przypadaá 1 mol hydroksykwasu. W trakcie tego zabiegu roztwór
intensywnie mieszano. Aby zapobiec wytrącaniu siĊ soli, do
w/w mieszanin wkraplano rozcieĔczony amoniak w iloĞci wymaganej do utrzymania pH roztworu na poziomie 8. Przygotowane w powyĪszy sposób prekursory ciekáe ogrzewano. W trakcie procesu odparowywania wody otrzymywano
szkliste bezpostaciowe Īele, które po wstĊpnym wysuszeniu w 393 K w czasie 10 godz. poddano pirolizie w 773 K
przez 30 min. w powietrzu. W wyniku rozkáadu termicznego
otrzymano proszki w postaci aglomeratów ziaren, które nastĊpnie poddawano dziaáaniu ultradĨwiĊków w dezintegratorze w Ğrodowisku bezwodnego alkoholu etylowego. Po
tym zabiegu przeprowadzono kalcynacjĊ w 1073 K przez
12 godz. w powietrzu. WypraĪony proszek mielono w máynie obrotowo-wibracyjnym przez 5 godz. w Ğrodowisku propanolu z uĪyciem mielników z tlenku cyrkonu, a nastĊpnie
suszono w temperaturze pokojowej.

2.1.2. Metoda wspóástrącania
Proszek o skáadzie Mn1,5Co1,5O4 otrzymano metodą praĪenia czĊĞciowo bezpostaciowego Īelu wspóástrąconych
wodorotlenków. WyjĞciowe roztwory azotanów manganu
i kobaltu o stĊĪeniu 1,0 M zmieszano w stosunku molowym
stosownie do zaáoĪonego skáadu stechiometrycznego w/w
spinelu. NastĊpnie do energicznie mieszanej mieszaniny
wkraplano nasycony roztwór szczawianu amonu w stĊĪonym
(26%) roztworze amoniaku. ObjĊtoĞü roztworu strącającego
byáa o okoáo 10% wiĊksza w stosunku do objĊtoĞci wynikającej ze stechiometrii. Wytrącony Īel zawierający w skáadzie
wodorotlenki metali suszono, bez odsączania nadmiaru cieczy w 343 K przez 48 godzin, po czym poddano go procesowi rozkáadu termicznego w 673 K przez 30 min. w powietrzu.
Otrzymany preparat rozcierano w moĨdzierzu, a nastĊpnie
kalcynowano w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu. Ostatnim etapem syntezy proszku byáo rozdrabnianie aglomeratów w máynie obrotowo-wibracyjnym przez 5 godzin w propanolu z uĪyciem mielników z tlenku cyrkonu oraz suszenie
w temperaturze pokojowej.

2.1.3. Metoda reakcji w fazie staáej
Preparat o skáadzie Mn1,5Co1,5O4 otrzymano równieĪ
metodą reakcji w fazie staáej. Do syntezy, jako wyjĞciowe
substraty, zastosowano wĊglan manganu MnCO3 oraz tlenek kobaltu Co3O4 o czystoĞci cz.d.a. OdwaĪone skáadniki,
w iloĞciach odpowiednio do zaáoĪonego skáadu stechiometrycznego, poddawano dáugotrwaáemu mieszaniu na mokro
w propanolu w moĨdzierzu agatowym. Po homogenizacji
proszki suszono w 353 K przez 2 godz., a nastĊpnie kalcynowano w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu. Tak uzyskany proszek poddano procesowi mielenia w máynie obrotowo-wibracyjnym przez 5 godz., a nastĊpnie suszono w temperaturze pokojowej.

2.2. Otrzymywanie spieków
Uzyskane po procesie kalcynacji proszki Mn1+xCo2-xO4
o skáadach x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 poddawano mieleniu
w máynie obrotowo-wibracyjnym w obecnoĞci bezwodnego
etanolu z dodatkiem glikolu etylenowego w iloĞci 5% wag.,
jako Ğrodka poĞlizgowego przy prasowaniu. Uzyskane materiaáy suszono w temperaturze pokojowej, po czym formowano z nich wypraski, stosując wstĊpne prasowanie jednoosiowe w sztywnej formie pod ciĞnieniem 100 MPa. W nastĊpnym etapie, wypraski dogĊszczano metodą prasowania
izostatycznego pod ciĞnieniem 250 MPa i poddano odpara¿nowaniu. Swobodne spiekanie wyprasek przeprowadzono
w 1423 K przez 12 godz. w powietrzu, po czym scháadzano
je z szybkoĞcią 5 °C·min-1. Otrzymane spieki miaáy postaü
pastylek o Ğrednicy 10 mm i gruboĞci od 2 mm do 3 mm.

2.3. Metodyka badaĔ
Skáad fazowy próbek badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) przy pomocy dyfraktometru X’Pert Pro PW 3710 ¿rmy Panalytical, stosując promieniowanie monochromatyczne CuKa. Pomiary wykonywano w zakresie kątów 2ș od 10° do 100° z krokiem 0,008°
i czasem 80 s dla kroku, wykorzystując detektor paskowy
X’Celerator. Dyfraktogramy rentgenowskie spieków uzyskano takĪe w drodze pomiarów temperaturowych w kamerze
MRI (MRI TC) wyposaĪonej w platynowy paskowy element
grzejny. Próbki byáy ogrzewane z szybkoĞcią 4 °C·min-1 do
Īądanej temperatury, w której byáy przetrzymywane przez
30 min. Pomiary wykonywano w kon¿guracji standardowej
j.w. w zakresie temperatur 473-1073 K. Identy¿kacji skáadu
fazowego oraz obróbki dyfraktogramów dokonywano przy
uĪyciu programu komputerowego „HighScore Plus” wspóápracującego z oprogramowaniem dyfraktometru X`Pert oraz
bazą danych PCPDFWIN v.2.3, wykorzystującą karty identy¿kacyjne ICSD (ang. Inorganic Crystal Structure Database). MorfologiĊ proszków i przeáamów spieków wraz z analizą skáadu chemicznego w mikroobszarach przeprowadzono
metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) na mikroskopie typu FEI Nova NanoSEM 200 poáączonym z analizatorem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
(EDS) typu EDAX. PowierzchniĊ wáaĞciwą proszków okreĞlono metodą BET wykonując pomiary na urządzeniu ASAP
2010 v4.00 G ¿rmy Micromeritics, USA. Badania próbek metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej przeprowadzono przy uĪyciu miernika impedancji typu PGSTAT302N
¿rmy AutoLab w zakresie temperatur 373-1073 K w powietrzu. Pomiary wykonywano metodą dwusondową w zakresie czĊstotliwoĞci od 1 mHz do 1 MHz, bez polaryzacji staáoprądowej z amplitudą 0,1 mV. Uzyskane zbiory punktów
pomiarowych poddano numerycznej symulacji obwodów zastĊpczych, przy uĪyciu programu FRA (ang. Frequency Responce Analyser). Z uzyskanych wartoĞci rezystancji oraz
wymiarów geometrycznych próbek okreĞlono ich przewodnictwo elektryczne.
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3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
3.1. Charakterystyka ¿zykochemiczna proszków
Na Rys. 4 zestawiono dyfraktogramy rentgenowskie
proszków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami chemii mokrej, tj. zol-Īel i wspóástrącania oraz metodą reakcji w fazie staáej po procesie kalcynacji przeprowadzonej w 1073 K
przez 12 godz. w powietrzu.
Rentgenogra¿czna analiza fazowa ex-situ otrzymanych
proszków wykazaáa, Īe badane materiaáy są dwufazowe
i skáadają siĊ z fazy regularnej o skáadzie MnCo2O4 oraz tetragonalnej - Mn2CoO4. Do identy¿kacji tych faz wykorzystano nastĊpujące karty: ICDD No 23-1237 i No 18-0408. Wyniki tych badaĔ pozostają w zgodnoĞci z danymi Naka i in.
[17] wskazującymi na wspóáwystĊpowanie tych faz w związku Mn1+GCo2-GO4 w zakresie skáadów 0,3  G  0,9, jak równieĪ z wnioskami wypáywającymi z analizy diagramu fazowego dla ukáadu Mn3O4Co3O4 podanego przez Aukrusta
i Muana [12] (Rys. 1).
Powierzchnia wáaĞciwa BET proszków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami chemii mokrej po procesie kalcynacji
róĪni siĊ nieznacznie. Dla proszków preparowanych metodą zol-Īel wynosi 5,10 ± 0,06 m2·g-1, natomiast dla proszku
otrzymanego metodą wspóástrącania – 4,27 ± 0,01 m2·g-1.
Zdecydowanie najniĪszą powierzchniĊ wáaĞciwą równą 1,57
± 0,05 m2·g-1 posiada proszek Mn1,5Co1,5O4 uzyskany metodą reakcji w fazie staáej.
W celu uzyskania informacji o ksztaácie i wielkoĞci ziaren oraz o stopniu ich zaglomerowania w proszkach manganianu kobaltu uzyskanych trzema róĪnymi metodami przeprowadzono obserwacje ich morfologii przy uĪyciu skaningowej mikroskopii elektronowej.
Na Rys. 5 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM proszków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami: zol-Īel (Rys. 5a),
wspóástrącania (Rys. 5b) oraz reakcji w fazie staáej (Rys.
5c) po ich kalcynacji w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu.
Na podstawie tych obserwacji stwierdzono, Īe ziarna
proszku Mn1,5Co1,5O4 uzyskane metodą zol-Īel posiadają w przybliĪeniu ksztaát owalny o rozmiarach w zakresie
0,2–0,6 ȝm (Rys. 5a). Nieco inną mikrostrukturą charakte-

a)

b)

c)
Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie proszków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami chemii mokrej oraz reakcji w fazie staáej po kalcynacji w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of Mn1.5Co1.5O4 powders obtained
using soft chemistry and solid state reaction methods after calcination at 1073 K for 12 hrs in air.
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Rys. 5. Mikrofotogra¿e SEM proszków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych
metodami: a) zol-Īel, b) wspóástrącania i c) reakcji w fazie staáej po
ich kalcynacji w 1073 K przez 12 godz. w powietrzu.
Fig. 5. SEM microphotographs of Mn1.5Co1.5O4 powders obtained
using: a) sol-gel, b) coprecipitation and c) solid-state reaction after
calcination at 1073 K for 12 hrs in air.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ZàOĩONYCH TLENKÓW W UKàADZIE Mn-Co-O OTRZYMYWANYCH METODAMI CHEMII MOKREJ

ryzuje siĊ proszek otrzymany metodą wspóástrącania (Rys.
5b). Silnie rozwiniĊte aglomeraty tego proszku o duĪej porowatoĞci skáadają siĊ z bardzo drobnych ziaren o Ğrednicy 0,1–0,5 ȝm. Z kolei proszek preparowany metodą reakcji
w fazie staáej zawiera kuliste ziarna o zróĪnicowanej wielkoĞci od 0,2 ȝm do 1,2 ȝm (Rys. 5c).

3.2. Badania strukturalne spieków
Badania rentgenogra¿czne ex-situ spieków Mn1+xCo2-xO4
o skáadach x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 po obróbce termicznej w 1423 K przez 12 godz. w powietrzu potwierdziáy zróĪnicowany udziaá w nich faz krystalicznych w zaleĪnoĞci od
skáadu badanego spinelu. W Tabeli 1 zamieszczono wyniki analiz skáadu fazowego oraz wartoĞci parametrów staáych sieciowych Mn1+xCo2-xO4. Wyniki analiz XRD wskazują
na wystĊpowanie wyáącznie fazy regularnej dla x = 0 i 0,25,
oraz wyáącznie fazy tetragonalnej dla x = 0,75, 1 i 1,5. Dla
skáadów poĞrednich (x = 0,5), niezaleĪnie od metody preparatyki proszków, identy¿kowano zarówno fazĊ tetragonalną, jak i regularną. Wraz ze wzrostem zawartoĞci manganu nastĊpuje sukcesywne przejĞcie od struktury regularnej do tetragonalnej.
Wyniki tych badaĔ pozostają w zgodnoĞci z diagramem
fazowym Mn3O4Co3O4 przedstawionym na Rys.1. Ponadto z danych zawartych w Tabeli 1 daje siĊ zauwaĪyü spadek parametru a w ukáadzie regularnym oraz parametru c
w ukáadzie tetragonalnym w miarĊ podstawiania manganu
jonami kobaltu w badanych spinelach, co jest zgodne z wynikami badaĔ zilustrowanymi na Rys. 2.
W celu przeĞledzenia zmian strukturalnych zachodzących w spiekach Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,5, 1 i 1,5
podczas ich ogrzewania zostaáy przeprowadzone wysokotemperaturowe badania rentgenogra¿czne w zakresie
298-1073 K. Na Rys. 6 przedstawiono, dla przykáadu, dyfraktogramy rentgenowskie spieku Mn1,5Co1,5O4 w róĪnych
temperaturach. Spiek ten uzyskano z proszku preparowanego metodą zol-Īel. Jak widaü, udziaá fazy tetragonalnej
w spieku dwufazowym systematycznie spada wraz ze wzrostem temperatury. Po osiągniĊciu 673 K nastĊpuje caákowity jej zanik i jedyną identy¿kowaną fazą jest spinel o strukturze regularnej (Rys. 6). Analogiczne temperaturowe zmiany w skáadzie fazowym stwierdzono w przypadku spieków
Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami wspóástrącania i reakcji w fazie staáej. Z przedstawionych na Rys. 6 dyfraktogra-

Rys. 6. Dyfraktogramy rentgenowskie spieku Mn1,5Co1,5O4 w róĪnych temperaturach otrzymanego metodą zol-Īel.
Fig. 6. High-temperature X-ray diffraction patterns of an
Mn1.5Co1.5O4 bulk sample obtained using the sol-gel method.

mów daje siĊ ponadto zauwaĪyü wzrost intensywnoĞci reÀeksów przypisanych fazie regularnej. PowyĪszy efekt naleĪy przypuszczalnie wiązaü z porządkowaniem siĊ struktury regularnej w spinelu Mn1,5Co1,5O4, wynikającej z relaksacji naprĊĪeĔ wytworzonych podczas przemiany fazowej
w temperaturze okoáo 673 K.
Porównując serie wysokotemperaturowych dyfraktogramów rentgenowskich uzyskanych w przypadku spieków Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0 i 1,5, tj. spineli MnCo2O4
i Mn2,5Co0,5O4 (Rys. 7) moĪna stwierdziü, Īe w zakresie temperatur 473-1073 K w/w spinele zachowują praktycznie wyjĞciową strukturĊ odpowiadającą temperaturze pokojowej.
O ile w przypadku spinelu MnCo2O4 udziaá fazy regularnej
nie ulega zmianie (Rys. 7a), o tyle w spinelu Mn2,5Co0,5O4
moĪna zaobserwowaü bardzo niewielki wzrost udziaáu fazy
regularnej kosztem fazy tetragonalnej w temperaturze powyĪej 873 K (Rys. 7b).

3.3. Obserwacje morfologiczne spieków
Na Rys. 8 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM przeáamów materiaáów spiekanych ze spineli Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,5, 1 i 1.5 otrzymanych metodą zol-Īel. ObróbkĊ termiczną tych próbek przeprowadzono w 1423 K przez

Tabela 1. Skáad fazowy i parametry sieciowe spieków Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 otrzymanych metodami chemii mokrej i reakcji w fazie staáej.
Table 1. Phase composition and lattice parameters of Mn1+xCo2-xO4 bulk samples for x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 and 1.5 obtained using soft
chemistry and solid state reaction methods.
Skáad spieku

Metoda syntezy

Ukáad krystalogra¿czny

Staáe sieciowe [Å]

MnCo2O4

zol-Īel

regularny

a = 8,29950

Mn1,25Co1,75O4

zol-Īel

regularny

a = 8,31117

Mn1,5Co1,5O4

zol-Īel

regularny/tetragonalny

-----

Mn1,5Co1,5O4

wspóástrącania

regularny/tetragonalny

-----

Mn1,5Co1,5O4

reakcja w fazie staáej

regularny/tetragonalny

-----

Mn1,75Co1,25O4

zol-Īel

tetragonalny

a = 5,74442; c = 8,92186

Mn2CoO4

zol-Īel

tetragonalny

a = 5,72730; c = 9,25660

Mn2,5Co0,5O4

zol-Īel

tetragonalny

a = 5,74067; c = 9,34633
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a)

b)

Rys. 7. Dyfraktogramy rentgenowskie spieków: a) MnCo2O4 i b) Mn2,5Co0,5O4 w róĪnych temperaturach.
Fig. 7. High-temperature X-ray diffraction patterns of: a) MnCo2O4 and b) Mn2.5Co0.5O4 bulk samples.

a)

b)

c)

d)

Rys. 8. Mikrofotogra¿e SEM przeáamu spieków: a) MnCo2O4, b) Mn1,5Co1,5O4, c) Mn2CoO4 i d) Mn2,5Co0,5O4 otrzymanych metodą zol-Īel
po spiekaniu w 1423 K przez 12 godz. w powietrzu.
F i g . 8 . S E M m i c r o p h o t o g r a p h s o f f r a c t u r e c r o s s - s e c t i o n s o f : a ) M n C o 2O 4, b ) M n 1.5C o 1.5O 4, c ) M n 2C o O 4 a n d
d) Mn2.5Co0.5O4 bulk samples obtained using the sol-gel method after sintering at 1423 K for 12 hrs in air.
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12 godz. w powietrzu. Wszystkie badane próbki byáy zwarte i zawieraáy pewną iloĞü porów. Widoczna na Rys. 8a mikrofotogra¿a przeáamu spieku MnCo2O4 wskazuje na grubokrystaliczną budowĊ ziaren o strukturze regularnej. WielkoĞü
tych ziaren wynosi od 4 do 20 ȝm. PomiĊdzy tymi ziarnami
widoczne są szczelinowe pory o znacznych rozmiarach. Na
kolejnym rysunku (Rys. 8b) przedstawiono morfologiĊ spieku Mn1,5Co1,5O4. Spiek ten róĪni siĊ od poprzedniej próbki
tym, Īe jego ziarna mają pokrój nieregularny i są w przybliĪeniu owalne. WielkoĞü tych ziaren mieĞci siĊ w zakresie od
5 ȝm do 15 ȝm. Obserwacje morfologiczne przeáamu spieku
Mn2CoO4 widocznego na Rys. 8c ujawniáy drobnokrystaliczną budowĊ ziaren w zakresie wielkoĞci 2–8 ȝm, pomiĊdzy
którymi znajdują siĊ pory miĊdzyaglomeratowe o znacznych
rozmiarach. Wysokim stopniem zagĊszczenia charakteryzuje siĊ spiek Mn2,5Co0,5O4 (Rys. 8d). Ziarna tej próbki o znacz-

nych rozmiarach w zakresie od 10 ȝm do 30 ȝm są wzajemnie pozrastane, a w ich obrĊbie wystĊpują izolowane pory.
Na Rys. 9 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM przeáamów
spieków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych na bazie proszków preparowanych metodą wspóástrącania (Rys. 9a) oraz drogą reakcji w fazie staáej (Rys. 9b) po procesie spiekania w 1423 K
przez 12 godz. w powietrzu. Spiek uzyskany metodą wspóástrącania posiada drobne ziarna o praktycznie jednomodalnym rozkáadzie ich wielkoĞci (Rys. 9a). WielkoĞü tych ziaren
wynosi od okoáo 0,2 ȝm do okoáo 1 ȝm. Natomiast w spieku otrzymanym metodą reakcji w fazie staáej daje siĊ zaobserwowaü wyksztaácone ziarna o nieregularnym pokroju,
pomiĊdzy którymi wystĊpuje pewna liczba porów o duĪych
rozmiarach (Rys. 9b). DáugoĞü i szerokoĞü w/w ziaren waha
siĊ w granicach od 12–20 ȝm do 10–15 ȝm.

3.4. WáaĞciwoĞci elektryczne spieków

a)

Uzyskane w niniejszej pracy spieki Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,5, 0,75, 1 i 1.5 otrzymane róĪnymi metodami
syntezy proszków poddano pomiarom ich przewodnictwa
elektrycznego metodą dwusondową w aparaturze opisanej
w podrozdziale 2.3. Pomiary te wykonywano w zakresie temperatur 373–1073 K w powietrzu, w warunkach równowagi termodynamicznej miĊdzy tlenkiem i otaczającą atmosferą, co objawiaáo siĊ w przybliĪeniu staáym w czasie poziomem przewodnictwa.
Na Rys. 10 przedstawiono w ukáadzie Arrheniusa temperaturowe zaleĪnoĞci przewodnictwa elektrycznego spieków Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,5, 0,75, 1 i 1.5 otrzymanych metodą zol-Īel. Z wykresu widaü, Īe przewodnictwo
elektryczne wszystkich próbek roĞnie ze wzrostem temperatury, co potwierdza ich póáprzewodnikowy charakter. W caáym badanym zakresie temperatur najwyĪszym przewodnictwem odznacza siĊ regularny spinel MnCo2O4, natomiast
najgorsze wáaĞciwoĞci elektryczne posiada tetragonalny spinel Mn2,5Co0,5O4 (Rys. 10). Daje siĊ ponadto zauwaĪyü, Īe
przewodnictwo elektryczne spineli Mn1+xCo2-xO4 o skáadach
x = 0, 0,5, 0,75, 1 i 1.5 roĞnie ze wzrostem zawartoĞci kobaltu (Rys. 10), co pozostaje w Ğcisáej korelacji ze wzrostem
udziaáu fazy regularnej w badanych próbkach.
Liniowe przebiegi powyĪszej zaleĪnoĞci przypadające na dwa zakresy temperatur, tj. powyĪej 623 K i poniĪej
523 K wskazują na aktywowany charakter przewodnictwa
elektrycznego badanych spieków od temperatury (Rys. 10),
zgodnie z zaleĪnoĞcią:

Ve

b)
Rys. 9. Mikrofotogra¿e SEM przeáamów spieków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodą: a) wspóástrącania i b) reakcji w fazie staáej po spiekaniu w 1423 K przez 12 godz. w powietrzu.
Fig. 9. SEM microphotographs of fracture cross-sections of
Mn1.5Co1.5O4 bulk samples obtained using: a) coprecipitation and b)
solid-state reaction after sintering at 1423 K for 12 hrs in air.

§  Ea
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gdzie Ve – przewodnictwo wáaĞciwe [V·m-1], C – czynnik
przedwykáadniczy, obejmujący koncentracjĊ jonów o niĪszej
i wyĪszej walencyjnoĞci oraz inne parametry zaleĪne od materiaáu [S·m-1·K], Ea – energia aktywacji ruchu maáych polaronów (entalpia migracji polaronów) [eV], k – staáa Boltzmanna [eV·K-1], T – temperatura bezwglĊdna [K].
W Ğwietle danych literaturowych [16, 26, 28] moĪna
przypuszczaü, Īe za przewodnictwo tych spieków odpowiedzialny jest mechanizm maáych polaronów obejmujący jony
Co2+/CoIII i Mn3+/Mn4+ w koordynacji okaedrycznej.
Liniowy charakter zaleĪnoĞci ln(s·T) = f(T-1) przedstawionych na Rys. 10 pozwoliá na obliczenie energii aktywacji
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Rys. 10. ZaleĪnoĞü przewodnictwa elektrycznego spieków
Mn1+xCo2-xO4 o skáadach x = 0, 0,5, 0,75,1 i 1,5 od temperatury
w ukáadzie Arrheniusa.
Fig. 10. Temperature dependence of electrical conductivity of
Mn1+xCo2-xO4 bulk samples for x = 0, 0.5, 0.75, 1 and 1.5 in an
Arrhenius plot.
Tabela 2. Energie aktywacji przewodnictwa spieków Mn1+xCo2-xO4
o skáadach x = 0, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 otrzymanych metodą zol-Īel dla
dwóch zakresów temperatur.
Table 2. Activation energies of electrical conduction of
Mn 1+x Co 2-x O 4 bulk samples for x = 0, 0.5, 0.75, 1 and 1.5
obtained using the sol-gel method for two temperature ranges.
Spinel Mn1+xCo2-xO4 o skáadzie x

Zakres
temperatury

0

0,5

0,75

1

1,5

T  523 K

0,45 eV

0,42 eV

0,49 eV

0,54 eV

0,55 eV

T  623 K

0,53 eV

0,72 eV

0,71 eV

0,57 eV

1,67 eV

przewodnictwa elektrycznego badanych spieków wg równania (4), których wyniki zestawiono w Tabeli 2 dla dwóch zakresów temperatur, tj. T  523 K i T  623 K.
Na Rys. 11 przedstawiono, dla przykáadu, zaleĪnoĞü
energii aktywacji przewodnictwa elektrycznego spieków
Mn1+xCo2-xO4 od skáadu x dla zakresu T  523 K (dla uáatwienia Ğledzenia zaleĪnoĞci na wykresie zamieszczono liniĊ trendu). Wraz ze wzrostem zawartoĞci manganu w spinelu Mn1+xCo2-xO4 zwiĊksza siĊ udziaá fazy tetragonalnej, co
skutkuje wzrostem energii aktywacji przewodnictwa w tym
zakresie temperatur. WyĪsze wartoĞci energii aktywacji przewodnictwa spieków Mn1+xCo2-xO4 w zakresie wysokotemperaturowym (T  623 K) mają związek ze zmianą mechanizmu przewodnictwa elektrycznego (Tabela 2). W niĪszych
temperaturach przewodnictwo omawianych spineli jest przypuszczalnie determinowane transportem noĞników áadunku
wzdáuĪ granic miĊdzyziarnowych, podczas gdy w zakresie
wysokich temperatur o przewodnictwie decyduje transport
noĞników w objĊtoĞci ziaren. WyjaĞnienie tego aspektu wymaga dalszych badaĔ.
W celu okreĞlenia wpáywu mikrostruktury spinelu na jego
wáaĞciwoĞci elektryczne porównano przewodnictwo elektryczne spinelu Mn1,5Co1,5O4 otrzymanego metodą zol-Īel,
wspóástrącania i reakcji w fazie staáej (Rys. 12). Wybór tego
spinelu do dalszych badaĔ wynikaá z faktu niskiej trwaáoĞci
termodynamicznej tlenku MnCo2O4, który pomimo najwyĪ-
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Rys. 11. ZaleĪnoĞü energii aktywacji przewodnictwa elektrycznego
spieków Mn1+xCo2-xO4 otrzymanych metodą zol-Īel od ich skáadu x
dla zakresu temperatur T  523 K.
Fig. 11. Activation energy of electrical conduction as a function of x
in Mn1+xCo2-xO4 bulk samples obtained using the sol-gel method for
temperatures below 523 K.

szego przewodnictwa elektrycznego spoĞród badanych próbek (Rys. 10), rozkáada siĊ na tlenek Co3O4 podczas dáugoczasowej obróbki termicznej. W obecnoĞci wydzieleĔ tlenku kobaltu o wáasnoĞciach izolacyjnych w spinelu MnCo2O4
nastĊpuje pogorszenie jego wáaĞciwoĞci elektrycznych [26].
Energie aktywacji przewodnictwa w zakresie 723–1073 K
spieków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami: zol-Īel, wspóástrącania i reakcji w fazie staáej wynoszą odpowiednio 0,72;
0,80 i 0,81 eV, podczas gdy w zakresie 373–523 K - odpowiednio 0,42; 0,44 i 0,42 eV. Oszacowane energie aktywacji
badanych spieków w zakresie wysokich temperatur, tj w obszarze istnienia fazy regularnej pozostają w dobrej zgodnoĞci z danymi Chen i in. [10], którzy dla spinelu MnCo2O4
o strukturze regularnej uzyskali wartoĞü 0,76 eV. W temperaturach powyĪej 723 K przewodnictwo elektryczne nie zaleĪy od mikrostruktury badanych spieków co naleĪy wiazaü

Rys. 12. Temperaturowa zaleĪnoĞü przewodnictwa elektrycznego
spieków Mn1,5Co1,5O4 otrzymanych metodami: zol-Īel, wspóástrącania i reakcji w fazie staáej.
Fig. 12. Temperature dependence of electrical conductivity of
Mn1.5Co1.5O4 bulk samples obtained using the sol-gel, coprecipitation and solid state reaction methods.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ZàOĩONYCH TLENKÓW W UKàADZIE Mn-Co-O OTRZYMYWANYCH METODAMI CHEMII MOKREJ

z przewodnictwem w objĊtoĞci ziaren o strukturze regularnej. Natomiast poniĪej 423 K wpáyw ten jest widoczny. NajwyĪszym przewodnictwem odznacza siĊ spinel Mn1,5Co1,5O4
otrzymany metodą zol-Īel, gdyĪ charakteryzuje siĊ najwyĪszą gĊstoĞcią spoĞród badanych materiaáów (Rys. 8 i 9).
NaleĪy podkreĞliü, Īe poziom przewodnictwa w/w spieków
w temperaturze 1073 K jest w przybliĪeniu porównywalny
z wartoĞcią 60 S·cm-1 podaną w pracy [11].

[4]

4. Podsumowanie

[7]

Stosując metody zol-Īel i wspóástrącania otrzymano seriĊ drobnoziarnistych i homogenicznych proszków
Mn1+xCo2-xO4 (x = 0, 0,5, 0,75, 1 i 1,5) o zaáoĪonym skáadzie
chemicznym i fazowym. Badania skáadu fazowego próbek
Mn2,5Co0,5O4, Mn2CoO4 i Mn1,75Co1,25O4 w temperaturze pokojowej wykazaáy obecnoĞü w spinelu fazy tetragonalnej,
w tlenkach MnCo2O4 i Mn1,25Co1,75O4 odmiany regularnej, natomiast w próbkach Mn1,5Co1,5O4 mieszaninĊ w/w faz. SpoĞród badanych spieków najwyĪszym przewodnictwem elektrycznym w zakresie 373-1073 K charakteryzuje siĊ spinel
o skáadzie MnCo2O4, zaĞ najgorsze wáaĞciwoĞci elektryczne –
Mn2,5Co0,5O4. Niewiele niĪsze przewodnictwo elektryczne
w porównaniu do MnCo2O4 stwierdzono w Mn1,5Co1,5O4, które pozostaje w Ğcisáej korelacji z najniĪszą energią aktywacji
przewodnictwa w temperaturach poniĪej 523 K. Wysokotemperaturowe badania rentgenogra¿czne wskazują na przemianĊ fazową w spiekach Mn1,5Co1,5O4 w zakresie 473–673 K,
polegającą na przebudowie spinelu odmiany tetragonalnej
w regularną, co znalazáo odbicie w przebiegach temperaturowej zmiany przewodnictwa elektrycznego. W temperaturach powyĪej 723 K poziom przewodnictwa elektrycznego
próbek Mn1,5Co1,5O4 jest niezaleĪny od metody syntezy proszków i zwiazany z objĊtoĞcią ziaren o strukturze regularnej.
Natomiast poniĪej 523 K najwyĪsze przewodnictwo osiągniĊto w spieku preparowanym metodą zol-Īel z uwagi na
jego najwyĪszą gĊstoĞü w porównaniu do spieków otrzymanych metodą wspóástrącania i reakcji w fazie staáej. W oparciu o powyĪsze badania potwierdzono przydatnoĞü proszku
Mn1,5Co1,5O4 preparowanego metodą zol-Īel jako potencjalnego materiaáu do otrzymywania powáok ochronno-przewodzących do mody¿kacji powierzchniowej interkonektorów ze
stali ferrytycznej dla ogniw typu IT-SOFC.

PodziĊkowania
Autorzy niniejszej pracy dziĊkują Pani dr inĪ. Magdalenie Ziąbce z Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH
za pomoc w obserwacjach SEM-EDS. Praca zostaáa s¿nansowana w ramach projektu badawczego zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego nr. R15 019 02.
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