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Streszczenie
W pracy zastosowano materiaá katodowy La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48) do otrzymania przewodzącej powáoki na interkonektorze ze
stali ferrytycznej Crofer 22 APU z przeznaczeniem do budowy ogniwa SOFC. Powáoki LSCF48 w postaci pasty nakáadano na powierzchnie stali metodą sitodruku, a nastĊpnie poddawano odpowiedniej obróbce termicznej. Do badaĔ ¿zykochemicznych przygotowano trzy
rodzaje próbek: próbki ze stali czystej (Crofer 22 APU), próbki z powáoką naniesioną na podáoĪe niemody¿kowane powierzchniowo (Crofer 22 APU/LSCF48) oraz próbki z powáoką naniesioną na podáoĪe po uprzednim jego utlenianiu w 1073 K przez 24 godz. w powietrzu
(Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48). W oparciu o badania kinetyki utleniania w/w próbek w 1073 K przez 528 godz. w powietrzu stwierdzono,
Īe najwyĪszą odpornoĞü na cykliczne warunki utleniania wykazuje ukáad Crofer 22 APU/LSCF48. Tak korzystne zjawisko wynika z faktu,
Īe omawiana powáoka bez udziaáu warstwy przejĞciowej Cr2O3 wykazuje dobrą przyczepnoĞü do rdzenia metalicznego dziĊki utworzeniu
poĞredniej warstwy reakcyjnej pomiĊdzy metalem a materiaáem powáoki. Z utworzeniem tej warstwy reakcyjnej wiąĪe siĊ teĪ niĪsza powierzchniowa rezystancja elektryczna w 1073 K w powietrzu w porównaniu z czystą stalą Crofer 22 APU.
Sáowa kluczowe: SOFC, interkonektor metaliczny, stal ferrytyczna, materiaá katodowy, wysokotemperaturowa korozja, rezystancja
elektryczna

PHYSICOCHEMICAL PROPERIES OF THE CROFER 22 APU/La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 MATERIALS
FOR SOFC INTERCONNECTS
In this work, La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF48) cathode material was used to obtain a conductive coating on Crofer 22 APU ferritic steel
interconnect in order to produce a SOFC stack. The LSCF48 coating was deposited on the steel surface via screen-printing and then was
subjected to the appropriate thermal treatment. Three types of samples were prepared for physicochemical studies: (i) samples of pure
steel (Crofer 22 APU), (ii) samples with coating deposited on the substrate without surface modi¿cation (Crofer 22 APU/LSCF48) and (iii)
samples with coating deposited on the substrate after its oxidation at 1073 K for 24 hrs in air (Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48). From the
oxidation kinetics study of the afore-mentioned samples carried out at 1073 K for 528 hrs in air, it follows that the Crofer 22 APU/LSCF48
system shows the highest resistance against corrosion in cyclic oxidation conditions. Such a favorable phenomenon is the result of good
adhesion between the afore-mentioned coating without the transient Cr2O3 layer and the metallic substrate, due to the formation of an intermediate reaction layer at the metal/coating interphase. The formation of this intermediate reaction layer also leads to lower area speci¿c
resistance in air at 1073 K in comparison to pure Crofer 22 APU steel.
Keywords: SOFC, Metallic interconnects, Ferritic stainless steel, Cathodic materials, High-temperature corrosion, Electrical resistance

1. WstĊp
Staáo-tlenkowe ogniwa paliwowe typu SOFC (ang. solid oxide fuel cell) naleĪą do wysoce efektywnych urządzeĔ
pozwalających na uzyskiwanie energii elektrycznej bezpoĞrednio z paliw gazowych w wyniku elektrochemicznej reakcji ich utleniania [1]. Kluczowym elementem ogniwa SOFC
warunkującym jego prawidáowe funkcjonowanie jest interkonektor, który w kon¿guracji komórki z suportem interkonektora ISFC (ang. interconnect-supported fuel cell) moĪe peániü rolĊ zewnĊtrznego elementu noĞnego ogniwa [2]. Zadaniem takiego interkonektora jest gazoszczelne rozdzielenie
komory katodowej od anodowej, zagwarantowanie kontaktu
elektrycznego pomiĊdzy poszczególnymi komórkami ogniwa
oraz odprowadzenie energii elektrycznej do zewnĊtrznych

odbiorników [3]. Ponadto, w/w element ogniwa musi wykazywaü mechaniczną kompatybilnoĞü oraz chemiczną stabilnoĞü z przylegającymi doĔ elektrodami [4].
Potencjalnym materiaáem do wytwarzania metalicznych interkonektorów są wysokochromowe stale ferrytyczne FSS (ang. ferritic stainless steel) ze wzglĊdu na ich dopasowanie do pozostaáych elementów ogniwa SOFC pod
wzglĊdem rozszerzalnoĞci cieplnej i stabilnoĞci chemicznej
w Ğrodowisku utleniająco–redukcyjnym [5, 6]. Jednym z takich tworzyw metalicznych jest stal ferrytyczna o handlowej
nazwie Crofer 22 APU, która zostaáa opracowana specjalnie na potrzeby produkcji interkonektorów do ogniw paliwowych SOFC przewidzianych do pracy w temperaturach poniĪej 1173 K [4]. JednakĪe, jak wykazują dáugoczasowe badania ich odpornoĞci korozyjnej i rezystancji elektrycznej,
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pomimo wysokiej odpornoĞci na utlenianie wskutek tworzenia siĊ na powierzchni omawianej stali ochronnej zgorzeliny
zbudowanej z tlenku chromu, nastĊpuje stopniowy wzrost powierzchniowej rezystancji elektrycznej ASR (ang. area speci¿c resistance) ukáadu stal/zgorzelina. Przyczyną tego jest
zgodny z parabolicznym prawem utleniania wzrost gruboĞci zgorzeliny Cr2O3 [5] o niskim przewodnictwie elektrycznym [7]. Ponadto niepoĪądaną cechą zgorzeliny jest jej reaktywnoĞü z materiaáem elektrodowym wskutek parowania
lotnych tlenowodorotlenków chromu oraz ich dyfuzji do przestrzeni ogniwa, w której umiejscowiona jest katoda [8]. NastĊpstwem tych zjawisk jest obniĪenie sprawnoĞci elektrochemicznej ogniwa SOFC, co oznacza zarazem skrócenie
czasu jego eksploatacji.
Jednym ze sposobów ograniczenia tych niekorzystnych
zjawisk, wystĊpujących podczas uĪytkowania stosu ogniwa
paliwowego, w którym poszczególne komórki oddzielone są
interkonektorami wykonanymi ze stali Crofer 22 APU, jest
mody¿kacja powierzchniowa tej stali. Powszechnie realizuje siĊ to przez nanoszenie na powierzchniĊ stali aktywnych
powáok ochronno-przewodzących [9, 10]. SpoĞród wielu dostĊpnych związków na materiaáy powáokowe na szczególną uwagĊ zasáuguje tlenek La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48)
o strukturze perowskitu i mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym, który z powodzeniem stosowany jest
w ogniwach paliwowych SOFC, jako materiaá katodowy nowej generacji [4, 8, 9, 11]. Omawiany tlenek charakteryzuje siĊ wysoką stabilnoĞcią chemiczną wzglĊdem materiaáu
elektrolitowego YSZ oraz wysoką elektrochemiczną aktywnoĞcią redukcji tlenu w ogniwie pracującym w zakresie temperatur 873-1073 K.
Z uwagi na wysokie przewodnictwo elektryczne rzĊdu
102 S·cm-1 LSCF48 [11, 12] oraz zgodnoĞü jego wspóáczynnika rozszerzalnoĞci termicznej z analogicznym wspóáczynnikiem dla stali Crofer 22 APU w 1073 K [13, 14] w niniejszej
pracy podjĊto próbĊ sprawdzenia przydatnoĞci komercyjnego proszku LSCF48 do otrzymania powáoki ochronno-przewodzącej na metalicznym interkonektorze o niskiej rezystancji elektrycznej i odpornej na korozjĊ tlenową.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Preparatyka materiaáów do badaĔ
Do badaĔ wytypowano stal ferrytyczną Fe-22Cr o handlowej nazwie Crofer 22 APU, produkcji ThyssenKrupp VDM
GmBH (Niemcy). Skáad chemiczny tej stali przedstawiono w
Tabeli 1. Natomiast powáoki LSCF48 na podáoĪu z w/w stali
otrzymywano metodą sitodruku, stosując pastĊ zawierającą proszek o skáadzie La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3, produkcji Marion
Technology (Toulouse, Francja). Proszek ten preparowano
metodą praĪenia czĊĞciowo bezpostaciowego Īelu wspóástrąconych wodorotlenków [15].
Tabela 1. Skáad chemiczny stali Crofer 22 APU.
Table 1. Chemical composition of Crofer 22 APU steel.
Skáad chemiczny [% wag.]
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Do badaĔ ¿zykochemicznych przygotowano trzy rodzaje
próbek: (1) stal Crofer 22 APU, (2) stal Crofer 22 APU z powáoką LSCF48 oraz (3) stal Crofer 22 APU z powáoką LSCF48
oraz warstwą przejĞciową Cr2O3 usytuowaną pomiĊdzy powáoką a metalem. Wspomnianą warstwĊ przejĞciową uzyskano w wyniku wstĊpnego utleniania czystej stali w temperaturze 1073 K przez 24 godz. w powietrzu. Do badaĔ kinetycznych stosowano próbki w ksztaácie prostokąta o wymiarach okoáo 20 mm × 10 mm × 1 mm, natomiast rezystancjĊ
elektryczną mierzono na próbkach kwadratowych o wymiarach okoáo 10 mm × 10 mm × 1 mm. Stal szlifowano na papierach Ğciernych SiC o gradacji od 100 do 1200, a nastĊpnie polerowano zawiesiną Al2O3 o uziarnieniu 0,3 m aĪ do
uzyskania lustrzanego poáysku. Po tej operacji próbki przemywano wodą z detergentem i alkoholem etylowym, a nastĊpnie odtáuszczano w acetonie przy uĪyciu páuczki ultradĨwiĊkowej. Natomiast stal przeznaczoną do nakáadania
powáok metodą sitodruku poddawano szlifowaniu papierem
Ğciernym z nasypem SiC o gradacji 600, po czym oczyszczano ją w sposób podany wyĪej.
PastĊ do sitodruku przygotowywano przez zmieszanie
proszku LSCF48 z noĞnikiem organicznym w stosunku wagowym 5:1. NoĞnik organiczny stanowiá 5% roztwór etylocelulozy w terpineolu. Terpineol dodawano w takiej iloĞci, aby
uzyskaü pastĊ o lepkoĞci w zakresie 45-50 puazów. Uzyskaną w powyĪszy sposób pastĊ nanoszono obustronnie na powierzchniĊ stali metodą sitodruku, stosując sito 120 mesh.
GruboĞü powáok LSCF po jednokrotnym sitodruku i wysuszeniu w 353 K przez 2 godz. wynosiáa od okoáo 20 ȝm do
okoáo 30 ȝm. W nastĊpnym etapie powáoki na podáoĪu metalicznym poddawano wstĊpnej obróbce termicznej w atmosferze powietrza laboratoryjnego z szybkoĞcią 1 K·min-1 do
temperatury 1073 K, w której przetrzymywano przez 60 min.
Proces scháadzania tych próbek do temperatury otoczenia
przeprowadzono z szybkoĞcią 5 K·min-1.

2.2. Metodyka badaĔ
Badania kinetyki utleniania próbek przeprowadzono
w warunkach izotermicznych w atmosferze powietrza laboratoryjnego w 1073 K w czasie 100 godz., stosując aparaturĊ termograwimetryczną wyposaĪoną w gáowicĊ MK2 Vacuum Head (CI Electronics Ltd.) o czuáoĞci 10-6 g. PowyĪsze stanowisko badawcze, opisane w pracy [16], umoĪliwia
rejestracjĊ w sposób ciągáy przyrostów masy próbki w funkcji czasu reakcji utleniania. W celu oceny przyczepnoĞci,
zarówno zgorzeliny jak i powáoki do metalicznego podáoĪa,
przeprowadzono badania utleniania w warunkach cyklicznych zmian temperatury w 1073 K w powietrzu laboratoryjnym, które obejmowaáy 22 cykle 24-godzinne o áącznym czasie utleniania wynoszącym 528 godz.
Skáad fazowy próbek badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert PW 3710 ¿rmy PANalytical, stosując promieniowanie monochromatyczne CuKa. Obserwacje morfologiczne i analizy skáadu chemicznego produktów
utleniania próbek wraz z analizą reakcji oddziaáywania powáoki z podáoĪem badano metodą skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM) z wykorzystaniem mikroskopu FEI Nova
NanoSEM 200, który wyposaĪony byá w przystawkĊ do analizy skáadu chemicznego (EDAX) metodą dyspersji energii
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promieniowania rentgenowskiego (EDS).
RezystancjĊ elektryczną próbek mierzono zmiennoprądową metodą spektroskopii impedancyjnej w zakresie temperatur 473-1073 K w powietrzu laboratoryjnym. Pomiary przeprowadzono za pomocą miernika impedancji AutoLab typu
PGSTAT302N w zakresie czĊstotliwoĞci od 1 mHz do 1MHz.
Materiaá do pomiarów przygotowywano w sposób nastĊpujący: na powáokĊ nanoszono warstwĊ platynową w postaci
pasty, a nastĊpnie warstwĊ tĊ suszono i wypalano w 1073
K przez 15 min. W oparciu o uzyskane wartoĞci rezystancji
mierzonych próbek okreĞlano ich powierzchniową rezystancjĊ elektryczną (ASR), korzystając z poniĪszego wzoru [16]:
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,
2
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gdzie: R – opór elektryczny [ȍ], P – pole powierzchni warstwy Pt [cm2].

a)

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
3.1. Kinetyka utleniania stali Crofer 22 APU i stali
mody¿kowanej powierzchniowo
W celu oceny wáaĞciwoĞci Īaroodpornych stali Crofer 22
APU oraz ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48
i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 przeprowadzono badania
ich szybkoĞci korozji tlenowej w warunkach izotermicznych
w 1073 K w powietrzu. Wykonano takĪe badania cyklicznego utleniania w/w materiaáów w tych samych warunkach,
na podstawie których uzyskano wiele cennych informacji
o przyczepnoĞci produktu utleniania do metalicznego podáoĪa oraz szybkoĞci jej odbudowy na odsáoniĊtych powierzchniach fazy metalicznej.

3.1.1. Utlenianie izotermiczne
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ szybkoĞci utleniania stali Crofer 22 APU czystej, stali z powáoką LSCF48
oraz stali z powáoką LSCF48 i warstwą przejĞciową Cr2O3
w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu stwierdzono, Īe
w tych warunkach proces utleniania w/w próbek przebiegaá
w przybliĪeniu wedáug prawa parabolicznego. Do wyznaczenia przebiegu krzywej kinetycznej oraz obliczenia na jej podstawie parabolicznej staáej szybkoĞci reakcji wykorzystano
równanie Pillinga-Bedwortha w postaci [17]:

§ 'm ·
¨
¸
© A ¹

2

kp  t  C ,

(2)

gdzie ¨m – przyrost masy utlenianej próbki [g], A – powierzchnia próbki [cm2], kp – paraboliczna staáa szybkoĞci
[g2·cm-4·s-1], t – czas reakcji [s], C – staáa.
Na Rys. 1a przedstawiono przebiegi kinetyczne procesu
utleniania badanych materiaáów w postaci zaleĪnoĞci (¨m/A)
w funkcji czasu w ukáadzie liniowym, natomiast na Rys. 1b wykres zaleĪnoĞci (¨m/A)2 w funkcji czasu w ukáadzie parabolicznym. Ponadto na Rys. 1b zamieszczono oszacowane
metodą gra¿czną wartoĞci parabolicznych staáych szybkoĞci (kp) utleniania próbek z podaniem zakresu czasu, w którym speánione jest prawo paraboliczne.

b)
Rys. 1. Przebiegi kinetyczne utleniania stali Crofer 22 APU oraz
ukáadów Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/ Cr2O3/LSCF48
w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu w ukáadzie: a) liniowym
i b) parabolicznym.
Fig. 1. Kinetic curves of Crofer 22 APU, Crofer 22 APU/LSCF48 and
Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 oxidation at 1073 K for 100 hrs in air
in: a) linear and b) parabolic systems.

Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe z wyjątkiem
okresu inkubacyjnego nie przekraczającego 60 godz. kinetykĊ utleniania stali Crofer 22 APU w w/w warunkach moĪna w przybliĪeniu opisaü prawem parabolicznego utleniania. Wyznaczona wartoĞü parabolicznej staáej szybkoĞci
utleniania tej stali wynosi 3,7·10-13 g2·cm-4·s-1 i jest porównywalna z danymi literaturowymi dla róĪnych gatunków stali tworzących zgorzeliny typu chromia formers [16, 18, 19].
Z kolei szybkoĞü utleniania stali Crofer 22 APU z powáoką
LSCF48 o wartoĞci 2,9·10-14 g2·cm-4·s-1 jest w przybliĪeniu
o rząd wielkoĞci mniejsza w porównaniu z szybkoĞcią korozji stali nie poddanej mody¿kacji powierzchniowej (Rys. 1).
Natomiast szybkoĞü utleniania ukáadu warstwowego Crofer
22 APU/Cr2O3/LSCF48 w stosunku do stali czystej jest nieznacznie mniejsza (2,0·10-14 g2·cm-4·s-1). Z badaĔ tych wynika, Īe najwyĪszą odpornoĞcią na korozjĊ tlenową odznacza siĊ stal Crofer 22 APU z powáoką LSCF48.
W oparciu o wyznaczoną wartoĞü parabolicznej staáej
szybkoĞci utleniania stali Crofer 22 APU moĪna oszacowaü
przybliĪoną gruboĞü zgorzeliny, zbudowanej gáównie z Cr2O3
(patrz podrozdziaá 3.2.1 i 3.2.2), dla przewidywanego czasu
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eksploatacji ogniwa SOFC, korzystając z zaleĪnoĞci [17]:

x z2

2k p'  t ,

(3)

gdzie: xz – gruboĞü zgorzeliny [ȝm], k’p – paraboliczna staáa
szybkoĞci utleniania [mm2·s-1], t – czas utleniania [s], oraz
wykorzystując dodatkowo związek pomiĊdzy gruboĞcią zgorzeliny Cr2O3 a zmianą masy próbki wyznaczonej z pomiarów termograwimetrycznych w postaci [16]:
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(4)

gdzie UCr2O3 – gĊstoĞü tlenku chromu [g·cm-3], MCr2O3 – masa
cząsteczkowa tlenku chromu [g·mol-1], MO2 – masa cząsteczkowa tlenu [g·mol-1].
Zakáadając przewidywany czas pracy interkonektora
w stosie ogniwa SOFC na okres 10 000 godzin oszacowana
z równania (3) prognozowana gruboĞü zgorzeliny, jaka moĪe
siĊ utworzyü na powierzchni stali Crofer 22 APU po utlenianiu w w/w czasie w powietrzu w 1073 K, wyniesie okoáo 25
ȝm. W Ğwietle tych danych moĪna oczekiwaü, Īe w wyniku mody¿kacji powierzchniowej omawianej stali polegającej
na naniesieniu powáoki LSCF48 nastąpi poprawa wáaĞciwoĞci elektrycznych zgorzeliny tlenku chromu. Przypuszczalnie
podczas utleniania takiego ukáadu warstwowego, w wyniku
dyfuzji strontu do granic ziarnowych tlenku chromu, nastąpi
wytrącanie siĊ podwójnych tlenków z ukáadu Sr-Cr-O, których przewodnictwo elektryczne, a w szczególnoĞci związku SrCrO4 jest zdecydowanie wyĪsze od tlenku chromu [6].
DziĊki takiej mody¿kacji moĪliwe jest takĪe utrzymywanie
przewodnictwa elektrycznego na staáym poziomie podczas
dáugoczasowego utleniania stali Crofer 22 APU z powáoką
LSCF48 w warunkach pracy ogniwa SOFC. Potwierdzają to
liczne dane literaturowe [5, 10, 16, 20].

a)

b)

3.1.2. Utlenianie cykliczne
Badania cyklicznego utleniania stali Crofer 22 APU, stali z powáoką LSCF48 oraz stali z warstwą przejĞciową Cr2O3
na granicy rozdziaáu Crofer 22 APU/LSCF48 przeprowadzono w temperaturze 1073 K w atmosferze powietrza laboratoryjnego i obejmowaáy one 22 cykle 24-godzinne (528 godzin). Na podstawie tych badaĔ zostaáy okreĞlone zmiany
masy próbki N (ang. net mass change) wedáug zaleĪnoĞci:

N

mn i  mn 0
A

,

(5)

a ponadto zmiany masy áącznie próbki oraz zgorzeliny i/lub
powáoki zgromadzonej w tyglu - G (ang. gross mass change):

G

mg i  mg 0
A

(6)

i zmiany masy zgorzeliny i/lub powáoki zgromadzonej w tyglu - S (ang. spall mass change), korzystając z zaleĪnoĞci postaci:
(6)
S GN,
gdzie mni – masa próbki po i-kolejnym cyklu wygrzewaniacháodzenia [g], mn0 – masa próbki przed cyklem wygrzewania-cháodzenia [g], mgi – áączna masa próbki i tygla po i-tym
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c)
Rys. 2. Porównanie: a) zmian masy próbki (N), b) zmian masy áącznie
próbki i zgorzeliny zgromadzonej w tyglu (G) i c) zmian masy zgorzeliny i/lub powáoki zgromadzonej w tyglu (S) dla stali Crofer 22 APU
oraz ukáadów Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48
po cyklicznym utlenianiu w 1073 K przez 528 godz. w powietrzu.
Fig. 2. Comparison of: a) net mass change (N) of sample, b) gross
mass change (G) of scale and coating collected in crucible and
c) spall mass change (S) of scale and/or coating collected in crucible for Crofer 22 APU steel, Crofer 22 APU/LSCF48 and Crofer
22 APU/Cr2O3/LSCF48 after cyclic oxidation at 1073 K for 528 hrs
in air.
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cyklu wygrzewania-cháodzenia [g], mg0 – áączna masa próbki i tygla przed cyklem wygrzewania-cháodzenia [g].
Na Rys. 2 przedstawiono kinetyki cyklicznego utleniania
stali Crofer 22 APU oraz ukáadów warstwowych Crofer 22
APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48.
Na podstawie krzywych kinetycznych utleniania dwóch
pierwszych próbek moĪna wnioskowaü, Īe proces ich utleniania w przybliĪeniu przebiega zgodnie z prawem parabolicznym (Rys. 2a i 2b). Oznacza to, Īe najwolniejszym procesem
cząstkowym determinującym szybkoĞü procesu korozji jest
dyfuzja reagentów w zgorzelinie lub powáoce. W przypadku
stali Crofer 22 APU nie poddanej mody¿kacji powierzchniowej oraz stali z naniesioną powáoką LSCF48 w ciągu caáego okresu procesu ich utleniania nie zaobserwowano wzrostu masy zgorzeliny i/lub powáoki zgromadzonej w tyglu (S)
(Rys.2c). MoĪna zatem wyciągnąü wniosek, Īe przyczepnoĞü
zgorzeliny bądĨ powáoki LSCF48 do metalicznego podáoĪa
w w/w warunkach utleniania jest zadowalająca. Na uwagĊ
zasáuguje fakt, Īe szybkoĞü wzrostu masy próbki (N) stali
Crofer 22 APU jest wiĊksza w porównaniu z szybkoĞcią korozji omawianej stali z powáoką LSCF48 (Rys. 2a), co pozostaje w zgodnoĞci z danymi kinetycznymi utleniania tych
próbek w warunkach izotermicznych (Rys. 1a). NaleĪy jednakĪe podkreĞliü, Īe przyrosty masy tych próbek zarejestrowanych podczas utleniania w warunkach cyklicznych zmian
temperatury są niĪsze aniĪeli w przypadku ich utleniania
w warunkach izotermicznych. Przypuszczalnie jest to związane ze zmianą mechanizmu utleniania, o czym Ğwiadczą
róĪnice w budowie morfologicznej badanych próbek (patrz
podrozdziaá 3.2.2). Odmiennie zachowuje siĊ ukáad warstwowy Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 w warunkach cyklicznego
utleniania. Praktycznie od początku stadium utleniania obserwuje siĊ systematyczny wzrost masy zgorzeliny i powáoki zgromadzonej w tyglu, który po 10. cyklach ulega nasileniu (Rys. 2c). Wskazuje to na brak dostatecznej przyczepnoĞci produktów korozji do rdzenia metalicznego. Z odpadaniem tych produktów áączy siĊ, widoczne w póĨniejszym
stadium utleniania (po 7 cyklach), przyspieszenie procesu
korozji, przybierające charakter wzrostu liniowego. Oznacza
to, Īe szybkoĞü utleniania omawianego ukáadu warstwowego nie zaleĪy od czasu i jest determinowana wyáącznie reakcją chemiczną tworzenia siĊ produktów.

3.2. Badania produktów utleniania stali Crofer 22
APU i stali mody¿kowanej powierzchniowo
3.2.1. Badania rentgenogra¿czne
Na Rys. 3 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie
produktów utworzonych na powierzchni stali Crofer 22 APU
oraz na stali powierzchniowo mody¿kowanego w ukáadzie
Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 po
izotermicznym utlenianiu w 1073 K w powietrzu przez 100
godz. W skáad analizowanej zgorzeliny utworzonej na stali
Crofer 22 APU wchodzą Cr2O3 oraz spinel Mn1,5Cr1,5O4. Dane
te pozostają w zgodnoĞci z wynikami innych badaĔ [5, 21].
Analizy dyfraktogramów rentgenowskich produktów utleniania ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 wskazują na zróĪnicowany skáad
fazowy tych produktów. W pierwszym ukáadzie stwierdzo-

Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie produktów utleniania stali Crofer 22 APU oraz ukáadów Crofer22 APU/LSCF48 i Crofer 22
APU/Cr2O3/LSCF48 po utlenianiu izotermicznym w 1073 K w powietrzu przez 100 godz.
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of Crofer 22 APU steel, Crofer 22
APU/LSCF48 and Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 oxidation products
after isothermal oxidation at 1073 K in air for 100 hrs.

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie produktów utleniania stali Crofer 22 APU oraz ukáadów Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22
APU/Cr2O3/LSCF48 po cyklicznym utlenianiu w 1073 K przez 528
godz. w powietrzu.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of Crofer 22 APU steel, Crofer 22
APU/LSCF48 and Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 oxidation products
after cyclic oxidation at 1073 K in air for 528 hrs.

no obecnoĞü takich faz jak La0,8Sr0,2FeO3, FeCr2O4, LaCrO3
i SrCrO4, natomiast w drugim - zidenty¿kowano nastĊpujące fazy: La0,8Sr0,2FeO3, LaCrO3, Cr2O3 i SrCrO4.
Na Rys. 4 zestawiono dyfraktogramy rentgenowskie uzyskane z powierzchni produktów utleniania stali Crofer 22 APU
oraz ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer
22APU/ Cr2O3/LSCF48 w powietrzu w warunkach cyklicznych
zmian temperatury w 1073 K trwających 528 godz. Analiza
XRD zgorzeliny utworzonej na powierzchni stali Crofer 22
APU wskazuje na obecnoĞü w niej fazy Cr2O3 oraz spinelu
o skáadzie Mn1,5Cr1,5O4. W przypadku widma XRD uzyskanego z powierzchni produktu utleniania ukáadu warstwowego Crofer 22 APU/LSCF48 stwierdzono analogiczne fazy,
jak zidenty¿kowane w omawianym ukáadzie po utlenianiu
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a)

b)
Rys. 5. Mikrofotogra¿e SEM powierzchni zgorzelin na stali Crofer
22 APU po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach: a) izotermicznych przez 100 godz. i b) cyklicznych zmian temperatury
przez 528 godz.
Fig. 5. SEM microphotographs of surface scale formed on Crofer
22 APU steel after oxidation at 1073 K in air in the following conditions: a) isothermal for 100 hrs and b) cyclic temperature changes
for 528 hrs.

struktury przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) poáączonej z analizą energii dyspersji promieniowania rentgenowskiego (EDS).
Na Rys. 5 przedstawiono obrazy mikrostruktury powierzchni zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22 APU
w wyniku utleniania w 1073 K w warunkach odpowiednio
izotermicznych przez 100 godz. (Rys. 5a) oraz cyklicznych
zmian temperatury przez 528 godz. (Rys. 5b). Zgorzelina
utworzona na stali Crofer 22 APU po izotermicznym utlenianiu skáada siĊ gáównie z warstwy Cr2O3 oraz fazy spinelowej o skáadzie Mn1,5Cr1,5O4 w formie ciągáej cienkiej warstwy, bądĨ liniowo uáoĪonych wytrąceĔ biegnących wzdáuĪ
granic ziarnowych, lub widocznych „wysepek” w postaci dobrze wyksztaáconych ziaren. ĝrednica tych wysepek mieĞci
siĊ w zakresie od okoáo 1 ȝm do okoáo 20 ȝm. ObecnoĞü
wspomnianych wytrąceĔ związana jest z szybką dyfuzją
manganu do powierzchni zgorzeliny Cr2O3 wzdáuĪ jej granic ziarnowych [22].
Odmienną mikrostrukturą charakteryzuje siĊ zgorzelina utworzona na powierzchni omawianej stali po cyklicznym utlenianiu. Powierzchnia tej zgorzeliny zbudowana jest
z dobrze wyksztaáconych ziaren Cr2O3 w postaci cienkich
páytek i wáókien (Rys. 5b). Dodatkowo pomiĊdzy aglomeratami tych ziaren znajdują siĊ wytrącenia skáadające siĊ z duĪej liczby krystalitów Mn1,5Cr1,5O4, tworzące lokalne „wysepki”. ĝrednica tych wysepek mieĞci siĊ w zakresie od okoáo
1 ȝm do okoáo 20 ȝm.
Na Rys. 6 i 7 przedstawiono przekroje poprzeczne zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22 APU po utlenianiu
w 1073 K w powietrzu w warunkach odpowiednio izotermicznych przez 100 godz. (Rys. 6) oraz cyklicznych zmian
temperatury przez 528 godz. (Rys. 7). W obu przypadkach
otrzymane zgorzeliny posiadaáy budowĊ dwuwarstwową.
Skáadaáy siĊ z wewnĊtrznej warstwy zbudowanej z tlenku
chromu, który jest gáównym produktem utleniania stali oraz
zewnĊtrznej cienkiej warstwy Mn1,5Cr1,5O4. Potwierdzają to
wyniki analizy fazowej metodą XRD (Rys. 3 i 4) oraz punktowej analizy skáadu chemicznego metodą EDS (Rys. 7).
Jak wynika z Rys. 6, utworzona zgorzelina o gruboĞci okoáo
3,5 ȝm jest zwarta i dobrze przylega do rdzenia metalicznego. Dobrą przyczepnoĞcią do podáoĪa charakteryzuje siĊ takĪe zgorzelina powstaáa na powierzchni stali Crofer 22 APU
w warunkach cyklicznych zmian temperatury, po 22. cyklach

w warunkach izotermicznych, tj. La0,8Sr0,2FeO3, LaCrO3,
FeCr2O4 i SrCrO4; natomiast w produktach korozji powstaáych w ukáadzie Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 po procesie utleniania cyklicznego - obok faz La0,8Sr0,2FeO3, LaCrO3
i SrCrO4, takĪe obecnoĞü chromitu(IV) strontu Sr2CrO4 oraz
magnetytu Fe3O4.

3.2.2. Obserwacje morfologiczne i analiza skáadu
chemicznego
W celu uzyskania informacji o ksztaácie i wielkoĞci ziaren
oraz gruboĞciach otrzymanych zgorzelin lub powáok tlenkowych na stali Crofer 22 APU oraz stali poddanej mody¿kacji powierzchniowej przeprowadzono obserwacje ich mikro-
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Rys. 6. Mikrofotogra¿a SEM przekroju poprzecznego zgorzeliny utworzonej na stali Crofer 22 APU po izotermicznym utlenianiu
w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Fig. 6. SEM microphotograph of cross-section scale formed on Crofer
22 APU steel after isothermal oxidation at 1073 K in air for 100 hrs.
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24-godzinnych (Rys. 7). Wynik ten pozostaje w zgodnoĞci
z danymi kinetycznymi przedstawionymi na Rys. 2c. Punktowe analizy skáadu chemicznego metodą EDS wskazują na
obecnoĞü na granicy rozdziaáu stal/zgorzelina, bądĨ w stre¿e
wewnĊtrznego utleniania izolowanych wydzieleĔ TiO2, Al2O3
i SiO2, bĊdących efektem selektywnego utleniania skáadników stopowych Ti, Al i Si.
ObecnoĞü wspomnianego spinelu chromowo-manganowego w formie ciągáej warstwy na granicy rozdziaáu zgorzelina/gaz stwarza moĪliwoĞü znacznego ograniczenia szybkoĞci parowania chromu w porównaniu z szybkoĞcią parowania tego pierwiastka z powierzchni zgorzeliny záoĪonej z wyáącznie Cr2O3 w warunkach pracy ogniwa SOFC [23, 24].
Z uwagi na to, Īe w warunkach eksploatacji ogniwa
moĪe zachodziü wymiana dyfuzyjna pomiĊdzy skáadnikami
stali i powáoki naleĪy oczekiwaü zmian w skáadzie tworzywa

a)

b)
Rys. 7. Mikrofotogra¿a SEM przekroju poprzecznego zgorzeliny
utworzonej na stali Crofer 22 APU po cyklicznym utlenianiu w 1073 K
przez 528 godz. w powietrzu oraz widma punktowych analiz EDS
z obszarów zaznaczonych na zdjĊciu symbolami 1, 2, 3 i 4.
Fig. 7. SEM microphotograph of cross-section scale formed on Crofer
22APU steel after cyclic oxidation at 1073 K in air for 528 hrs and
EDS point analysis spectra for regions designated as 1, 2, 3 and 4.

Rys. 8. Mikrofotogra¿e SEM powierzchni ukáadu Crofer 22 APU/
LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach: a) izotermicznych przez 100 godz. i b) cyklicznych przez 528 godz.
Fig. 8. SEM microphotographs of surface of Crofer 22 APU/LSCF48
system after oxidation at 1073 K in air in the following conditions:
a) isothermal for 100 hrs and b) cyclic for 528 hrs.
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a)

a)

b)

b)

Rys. 9. Mikrofotogra¿e SEM powierzchni ukáadu Crofer 22 APU/
Cr2O3/LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach:
a) izotermicznych przez 100 godz. i b) cyklicznych przez 528 godz.
Fig. 9. SEM microphotographs of surface of Crofer 22 APU/Cr2O3/
LSCF48 system after oxidation at 1073 K in air in the following conditions: a) isothermal for 100 hrs and b) cyclic for 528 hrs.

Rys. 10. Mikrofotogra¿e SEM przekroju poprzecznego ukáadu Crofer
22 APU/LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach:
a) izotermicznych przez 100 godz. i b) cyklicznych przez 528 godz.
Fig. 10. SEM microphotograph of cross-section of Crofer 22 APU/
LSCF48 after oxidation at 1073 K in air in the following conditions:
a) isothermal for 100 hrs and b) cyclic for 528 hrs.

i powáoki ochronnej w pobliĪu granicy rozdziaáu stal/powáoka. Efektem tego jest utworzenie poĞredniej warstwy reakcyjnej, której obecnoĞü moĪe w istotny sposób wpáywaü na
wáaĞciwoĞci mechaniczne i elektryczne omawianego ukáadu warstwowego. Z tego powodu konieczne jest zapoznanie
siĊ z jej budową morfologiczną oraz skáadem chemicznym.
Na Rys. 8 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM powierzchni ukáadu warstwowego Crofer 22 APU/LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach izotermicznych
przez 100 godz. (Rys. 8a) oraz cyklicznych zmian temperatury przez 528 godz. (Rys. 8b). Natomiast na Rys. 9 przedstawiono mikrofotogra¿e powierzchni ukáadu warstwowego
Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 poddanego korozji tlenowej
w tych samych warunkach. Obserwacje SEM powierzchni
badanych ukáadów Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/

Cr2O3/LSCF48 wskazują na zróĪnicowaną budową morfologiczną powáok o skáadzie La0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3.
Powáoki otrzymane na stali Crofer 22 APU w warunkach
zarówno izotermicznych (Rys. 8a), jak i cyklicznych zmian
temperatury (Rys. 8b) charakteryzują siĊ wyĪszą porowatoĞcią w porównaniu z powáoką ukáadu warstwowego Crofer
22 APU/Cr2O3/LSCF48 (Rys. 9a i 9b). Ponadto proces utleniania w warunkach cyklicznych zmian temperatury z racji
wydáuĪenia czasu ekspozycji badanych próbek prowadzi do
obniĪenia porowatoĞci omawianych powáok.
Dzieje siĊ tak wskutek rozrostu ziaren tlenku
La0,4Sr0,6Co0,2Fe0,8O3. Przy czym efekt ten jest bardziej widoczny w przypadku konsolidacji ziaren w powáoce naleĪącej
do ukáadu warstwowego Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 (Rys.
9a i 9b). Dla przykáadu, powáoka LSCF48 naniesiona na stal
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a)

a)

b)
Rys. 11. Mikrofotogra¿e SEM przekroju poprzecznego ukáadu Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu
w warunkach: a) izotermicznych przez 100 godz. i b) cyklicznych
przez 528 godz.
Fig. 11. SEM microphotograph of cross-section of Crofer 22 APU/
Cr2O3/LSCF48 after oxidation at 1073 K in air in the following conditions: a) isothermal for 100 hrs and b) cyclic for 528 hrs.

Crofer 22 APU po izotermicznym utlenianiu zbudowana jest
z nieregularnych ziaren w postaci aglomeratów o wielkoĞci
od okoáo 0,5 ȝm do okoáo 1 ȝm (Rys. 8a), podczas gdy ziarna w powáoce ukáadu Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 po cyklicznym utlenianiu mają regularny pokrój o wymiarach od
okoáo 1 ȝm do okoáo 3 ȝm (Rys. 9b).
Na Rys. 10 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM przekroju poprzecznego ukáadu warstwowego Crofer 22 APU/
LSCF48 po utlenianiu w 1073 K w powietrzu w warunkach
odpowiednio izotermicznych przez 100 godz. (Rys. 10a)
oraz cyklicznych zmian temperatury przez 528 godz. (Rys.
10b). Natomiast na Rys. 11 przedstawiono mikrofotogra¿e
SEM przekroju poprzecznego kolejnego ukáadu warstwowego Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 poddanego korozji tlenowej w tych samych warunkach. Z obserwacji SEM przekro-

b)
Rys. 12. Mikrofotogra¿a SEM przekroju poprzecznego ukáadu stal
Crofer 22 APU/LSCF48 po izotermicznym utlenianiu w 1073 K przez
100 godz. w powietrzu (a) i analiza liniowa EDS (b) poprzez granicĊ miĊdzyfazową stal/powáoka wykonana wzdáuĪ wskazanej linii.
Fig. 12. SEM microphotograph of cross-section of Crofer 22 APU/
LSCF48 after isothermal oxidation at 1073 K for 100 hrs in air (a)
and EDS line scan (b) through steel/coating interface executed
across the indicated line.

ju poprzecznego stali Crofer 22 APU z powáoką LSCF48 po
izotermicznym (Rys. 10a) oraz cyklicznym (Rys. 10b) utlenianiu wynika, Īe powáoka tlenkowa o gruboĞci okoáo 30 ȝm
charakteryzuje siĊ pewną porowatoĞcią i dobrze przylega
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do podáoĪa metalicznego. Z uwagi na dáuĪszy czas utleniania, wynoszący 528 godz., omawiana powáoka po utlenianiu cyklicznym odznacza siĊ zdecydowanie mniejszą porowatoĞcią w porównaniu z analogiczną powáoką po utlenianiu w warunkach izotermicznych przez 100 godz.
Powáoka ukáadu Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 pomimo tego, Īe odznacza siĊ sáabą przyczepnoĞcią do rdzenia
metalicznego, to jednak charakteryzuje siĊ zdecydowanie
mniejszą porowatoĞcią w porównaniu z powáoką LSCF48
naniesioną bezpoĞrednio na stal Crofer 22 APU (Rys. 11).
Cechą wspólną badanych ukáadów warstwowych Crofer
22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48 po procesie ich utleniania w 1073 K, w warunkach zarówno izotermicznych jak i cyklicznych zmian temperatury, jest wystĊpowanie poĞredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziaáu stal/powáoka o podobnym skáadzie fazowym, jak wskazują na to przeprowadzone badania rentgenogra¿czne (Rys.
3 i 4). GruboĞü warstwy reakcyjnej zaleĪy od czasu utleniania i od sposobu mody¿kacji powierzchniowej stali i zmienia
siĊ w zakresie od okoáo 1 ȝm do okoáo 3 ȝm.
Szczegóáowe badania morfologiczne SEM-EDS w przypadku ukáadu Crofer 22 APU/LSCF48 wykazaáy, Īe pod powáoką, bezpoĞrednio na podáoĪu stalowym utworzyáa siĊ
zwarta warstwa zbudowana gáównie z Cr2O3 (Rys. 12a).
Analiza liniowa EDS skáadu chemicznego wykazaáa znaczną koncentracjĊ Cr, Sr i O w dolnej czĊĞci warstwy na granicy z podáoĪem (Rys. 12b). Nieco powyĪej omawianej strefy widoczny jest natomiast wzrost koncentracji La i Cr (Rys.
12b). Wyniki tych badaĔ w powiązaniu z danymi analizy rentgenogra¿cznej pozwoliáy ustaliü, Īe w skáad poĞredniej warstwy reakcyjnej wchodzą nastĊpujące fazy: Cr2O3, LaCrO3
i SrCrO4. Podobne wnioski moĪna wysunąü w przypadku
obserwacji morfologicznych ukáadu warstwowego Crofer 22
APU/Cr2O3/LSCF48.

3.3. Pomiary rezystancji elektrycznej stali
Crofer 22 APU bez powáoki oraz stali
mody¿kowanej powierzchniowo
W celu oceny przydatnoĞci stali ferrytycznej Crofer 22
APU poddanego mody¿kacji powierzchniowej do wytwarzania metalicznych interkonektorów w staáotlenkowych ogniwach paliwowych typu SOFC zostaáy przeprowadzone pomiary rezystancji elektrycznej stali Crofer 22 APU oraz ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/
Cr2O3/LSCF48 metodą spektroskopii impedancyjnej. PowyĪsze pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur
473-1073 K w powietrzu.
Na Rys. 13 przedstawiono przykáadowe widma impedancyjne zarejestrowane w temperaturach 473, 573 i 673 K
w przypadku ukáadu Crofer 22 APU/LSCF48, który uprzednio poddano utlenianiu w powietrzu w temperaturze 1073 K
przez 100 godz. W miarĊ wzrostu temperatury obserwuje siĊ
spadek caákowitej rezystancji badanego ukáadu, co wskazuje na póáprzewodnikowy charakter jego przewodnictwa elektrycznego. Podobną tendencjĊ zmian rezystancji w funkcji
temperatury pomiaru stwierdzono w przypadku czystej stali
Crofer 22 APU i ukáadu Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48.
Z przedstawionego na Rys. 14 wykresu zaleĪnoĞci powierzchniowej rezystancji elektrycznej w/w próbek w funkcji temperatury moĪna wnioskowaü, Īe wraz ze wzrostem
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Rys. 13. Wykresy impedancji ukáadu Crofer 22 APU/LSCF48 uzyskanych w 473, 573 i 673 K.
Fig. 13. Impedance diagrams of Crofer 22 APU/LSCF48 measured
at 473, 573 and 673 K.

Rys. 14. Temperaturowa zaleĪnoĞü ASR stali Crofer 22APU oraz
ukáadów Crofer 22APU/LSCF48 i Crofer 22APU/Cr2O3/LSCF48.
Fig. 14. Temperature dependence of ASR for Crofer 22APU steel,
Crofer 22APU/LSCF48 and Crofer 22APU/Cr2O3/LSCF48.

temperatury nastĊpuje systematyczny spadek caákowitej rezystancji badanych próbek, przy czym charakter tych zmian
zaleĪy od zakresu stosowanych temperatur. W niĪszych temperaturach, tj. w zakresie 473-673 K o przewodnictwie elektrycznym badanych próbek decyduje mody¿kacja powierzchniowa stali Crofer 22 APU. Natomiast w temperaturach powyĪej 673 K obserwuje siĊ praktycznie staáy poziom przewodnictwa elektrycznego wszystkich badanych próbek, który determinowany jest rezystancją stali ferrytycznej Crofer
22 APU nie mody¿kowanej powierzchniowo.
Jak widaü na Rys. 14, stal modyfikowana wyáącznie powáoką LSCF48 wykazuje rezystancjĊ na poziomie
0,010 ȍ·cm2, podczas gdy rezystancja czystej stali Crofer
22 APU wynosi 0,0354 ȍ·cm2.
Nieco niĪszą rezystancjĊ ukáadu Crofer 22 APU/LSCF48
w porównaniu z czystą stalą táumaczy siĊ efektem wytrącania tlenku SrCrO4 na granicach ziaren tlenku chromu w trakcie procesu utleniania w 1073 K w powietrzu, gdyĪ przewodnictwo elektryczne tego tlenku jest istotnie wyĪsze w porów-

FIZYKOCHEMICZNE WàAĝCIWOĝCI MATERIAàÓW W UKàADZIE CROFER 22 APU/La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 NA INTERKONEKTORY DO ZASTOSOWANIA...

naniu z tlenkiem chromu [7]. Uzyskana w niniejszej pracy
wartoĞü rezystancji ASR w przypadku ukáadu warstwowego
Crofer 22 APU/LSCF48 jest niĪsza w porównaniu z dostĊpnymi w literaturze danymi [9].
Z uwagi na wysoką ĪaroodpornoĞü oraz najlepsze wáasnoĞci elektryczne stal Crofer 22 APU z naáoĪoną powáoką
ochronno-przewodzącą (La,Sr)(Co,Fe)O3 moĪe byü potencjalnym materiaáem konstrukcyjnym do wytwarzania metalicznych interkonektorów przeznaczonych do wykorzystania
w planarnych ogniwach paliwowych typu SOFC.

4. Podsumowanie
Przebieg kinetyki utleniania stali Crofer 22 APU oraz ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/
Cr2O3/LSCF48 w 1073 K w powietrzu w warunkach izotermicznych przez 100 godz. moĪna w przybliĪeniu opisaü parabolicznym prawem utleniania. Analogicznym prawem moĪna równieĪ opisaü przebieg utleniania dwóch pierwszych próbek w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Zgorzeliny utworzone na czystej stali Crofer 22 APU po utlenianiu
w w/w warunkach skáadaáy siĊ gáównie z warstwy Cr2O3 oraz
fazy spinelowej Mn1,5Cr1,5O4 w formie cienkiej warstwy zewnĊtrznej. Powáoki LSCF48 na stali Crofer 22 APU po procesie utleniania w warunkach izotermicznych i cyklicznych
zmian temperatury charakteryzowaáy siĊ dobrą przyczepnoĞcią do podáoĪa metalicznego, podczas gdy w warunkach
cyklicznego utleniania powáoka tlenkowa ukáadu Crofer 22
APU/Cr2O3/LSCF48 wykazywaáa skáonnoĞü do odpadania.
Badania mikrostruktury i skáadu chemicznego ukáadów warstwowych Crofer 22 APU/LSCF48 i Crofer 22 APU/Cr2O3/
LSCF48 otrzymanych po utlenianiu wykazaáy obecnoĞü poĞredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziaáu stal/powáoka o skáadzie Cr2O3 wzbogaconą w fazĊ SrCrO4. Pomiary rezystancji elektrycznej stali Crofer 22 APU oraz stali mody¿kowanej powierzchniowo w zakresie 473-1073 K wskazują
na póáprzewodnikowy charakter ich przewodnictwa. W temperaturze 1073 K ukáad stal Crofer 22 APU/LSCF48 wykazuje niĪszą rezystancjĊ w porównaniu z czystą stalą Crofer
22 APU dziĊki obecnoĞci wytrąceĔ SrCrO4 o wyĪszym przewodnictwie w porównaniu z Cr2O3.
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