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Streszczenie
Jednym z potencjalnych materiaáów konstrukcyjnych do wytwarzania metalicznych interkonektorów dla Ğredniotemperaturowych
ogniw paliwowych typu IT-SOFC jest stal ferrytyczna AL453. JednakĪe parowanie chromu ze zgorzeliny, powstaáej na tej stali, powoduje
powolną degradacjĊ wáaĞciwoĞci elektrycznych elementów interkonektora. W celu poprawy sprawnoĞci ogniwa zastosowano mody¿kacjĊ
powierzchniową materiaáu interkonektora, polegającą na wytworzeniu na jego powierzchni powáoki ochronnej na osnowie spinelu manganowo-kobaltowego. Metodą sitodruku w poáączeniu z odpowiednią obróbką termiczną wytworzono powáokĊ Mn1,5Co1,5O4 stanowiącą
efektywną barierĊ zaporową dla odrdzeniowej dyfuzji chromu ze stali AL453 i tym samym istotnie ograniczającą tworzenie siĊ lotnych
par Cr ze zgorzeliny. Fakt ten potwierdzono pomiarami szybkoĞci parowania chromu z powierzchni ukáadu warstwowego stal/powáoka
w warunkach przepáywu mieszaniny powietrze/H2O w 1073 K.
Sáowa kluczowe: Ğredniotemperaturowe staáo-tlenkowe ogniwo paliwowe (IT-SOFC), interkonektor metaliczny, Īaroodporna stal
ferrytyczna (FSS), powáoka ochronna, parowanie chromu, spinel managanowo-kobaltowy

PROTECTIVE (Mn,Co)3O4/AL453 COMPOSITE MATERIALS AS METALLIC INTERCONNECTS FOR IT-SOFCS
Ferritic steel AL453 is one of the potential metallic interconnect construction materials for the intermediate temperature solid oxide
fuel cells (IT-SOFC). However, the evaporation of chromium from the scale formed on this ferritic steel results in slow degradation of the
electrical properties of the interconnect elements. In order to improve cell ef¿ciency the surface of the interconnect material was modi¿ed
by applying a protective coating on a manganese-cobalt spinel matrix. The Mn1.5Co1.5O4 coating was formed via screen-printing combined
with the appropriate thermal treatment. This coating is an effective barrier against outward chromium diffusion from the AL453 steel and,
therefore, signi¿cantly inhibits the formation of volatile Cr vapours from the scale. This fact was con¿rmed by measuring the chromium
vaporization rate from the surface of the steel/coating layer system in a Àowing air/H2O mixture at 1073 K.
Keywords: Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC), Metallic interconnect, Ferritic Stainless Steel (FSS), Protective
coating, Chromium vaporization, Cobalt manganese spinels

1. Wprowadzenie
Ogniwa paliwowe ze staáym elektrolitem tlenkowym
SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell) w postaci ZrO2 stabilizowanego Y2O3 (YSZ) z uwagi na gĊstoĞü mocy okoáo 3
kWum-2, stanowią najbardziej obiecujące rozwiązanie konstrukcyjne dla motoryzacji [1]. Przy szeregowym áączeniu
komórek ogniwa stosuje siĊ interkonektory w postaci bipolarnych páyt, których zadaniem jest peánienie roli elementów
noĞnych ogniwa, gazoszczelne rozdzielenie przestrzeni
katodowej od anodowej, zagwarantowanie kontaktu elektrycznego pomiĊdzy komórkami oraz odprowadzenie energii
elektrycznej do odbiorników [2]. W ostatnich latach gáówny
nacisk káadzie siĊ na opracowanie technologii wytwarzania
Ğredniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
(ang. Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cell) mogących pracowaü z duĪą wydajnoĞcią w niskich temperaturach,
nawet w 873 K. W zakresie tak niskich temperatur zamiast
ceramicznych tworzyw lub drogich stopów metalicznych na
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osnowie niklu i kobaltu na obudowy i páyty interkonektorów
mogą byü zastosowane duĪo taĔsze Īaroodporne stale ferrytyczne FSS (ang. Ferritic Stainless Steel) [3-6], natomiast do
uszczelnienia moĪna wówczas stosowaü szkáo lub srebro [7].
Jednym z potencjalnych materiaáów konstrukcyjnych do
wytwarzania interkonektorów dla ogniw IT-SOFC jest stal
ferrytyczna AL453. O wyborze tego gatunku stali decydują:
Ğcisáe dopasowanie wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej
do elektrolitu staáego z YSZ, odpornoĞü na korozjĊ tlenową
oraz niskie koszty wytwarzania, a ponadto chemiczna stabilnoĞü wzglĊdem szklanego uszczelniacza (ang. sealing
glass) stosowanego do budowy stosu ogniwa [5]. Podczas
utleniania takiej stali powstaje ochronna warstwa zgorzeliny
zbudowana gáównie z tlenku chromu [5]. JednakĪe zgorzelina ta wykazuje reaktywnoĞü w odniesieniu do materiaáu
stosowanego na elektrody [8-10]. Dzieje siĊ tak wskutek
parowania lotnych tlenków i tlenowodorotlenków chromu oraz
ich dyfuzji do przestrzeni katodowej ogniwa [8]. W nastĊp-
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Rys. 1. GĊstoĞü mocy ogniwa SOFC w zaleĪnoĞci od gatunku stali
ferrytycznej, z której wykonany jest interkonektor [3].
Fig. 1. Power density of SOFC depending on the type of ferritic steel
the interconnect is made of [3].

stwie tych efektów zachodzą niepoĪądane zmiany w skáadzie
chemicznym katody prowadzące do obniĪenia jej sprawnoĞci
elektrochemicznej [8], a zarazem systematycznego spadku
gĊstoĞci mocy stosu ogniwa i to niezaleĪnie od gatunku stali
ferrytycznej uĪytej do konstrukcji interkonektora (Rys. 1) [3].
W celu ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk, konieczna jest mody¿kacja wáaĞciwoĞci ¿zykochemicznych
stali. Jednym z efektywnych sposobów zmniejszenia
szybkoĞci parowania chromu ze zgorzeliny tlenku chromu
utworzonej na powierzchni stali czystej jest zastosowanie
powáoki ochronnej. Jak widaü ze schematu przedstawionego na Rys. 2, zastosowanie powáoki powinno pozwoliü na
znaczną redukcjĊ szybkoĞci narastania zgorzeliny tlenku
chromu w ukáadzie warstwowym stal/powáoka (Rys. 2b i 2c)
w porównaniu do szybkoĞci wzrostu zgorzeliny na stali
czystej (Rys. 2a). JednakĪe, aby powáoka ochronna mogáa
odgrywaü rolĊ bariery zaporowej dla tworzenia siĊ lotnych
związków chromu(VI), wspóáczynnik dordzeniowej dyfuzji
jonów tlenu DO2- musi byü wiĊkszy od wspóáczynnika odrdzeniowej dyfuzji jonów chromu DCr3+. W tych warunkach dyfuzja
jonów tlenu przez zwartą w sensie mikroskopowym powáokĊ
jest czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost warstwy tlenku
chromu na powierzchni stali i/lub poĞredniej warstwy reakcyjnej utworzonej pomiĊdzy powáoką ochronną a substratem
stalowym (Rys. 2c). W przeciwnym bowiem przypadku, gdy
DCr3+>>>DO2- wspomniana warstwa tlenkowa i/lub poĞrednia
warstwa reakcyjna powstająca w tych warunkach na granicy
rozdziaáu powáoka/gaz (Rys. 2b) moĪe przyczyniü siĊ do
zanieczyszczenia przestrzeni komór elektrodowych ogniwa,
zwáaszcza katody.

PALIWOWYCH TYPU

IT-SOFC

Mając na wzglĊdzie ewentualną przydatnoĞü wyników
badaĔ do opracowania technologii wytwarzania metalicznych
interkonektorów do zastosowania w ogniwach typu IT-SOFC
w ukáadzie planarnym przewidzianych do pracy w 1073 K
ustalono taki zakres badaĔ, aby moĪna byáo okreĞliü wpáyw
powáoki (Mn,Co)3O4 na obniĪenie emisji lotnych związków
chromu z powierzchni zgorzeliny tlenkowej utworzonej na
stali Fe-22Cr gatunku AL453 w porównaniu do stali nie
mody¿kowanej powierzchniowo. Mody¿kacjĊ badanej stali
uzyskano przez naniesienie na jej powierzchniĊ metodą sitodruku powáoki Mn1,5Co1,5O4, która speánia szereg wymogów
¿zykochemicznych takich jak:
a) odpowiednio dopasowany wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
cieplnej do wspóáczynnika TEC stali AL453 (ĮMn1,5Co1,5O4
= (9,7·10-6-12,2·10-6) [K-1], ĮAL453 = (9·10-6-12·10-6) [K-1]);
b) niska skáadowa jonowa (O2- i Cr3+) przewodnictwa elektrycznego;
c) wysokie przewodnictwo elektronowe;
d) zdecydowanie wyĪsze przewodnictwo elektryczne w porównaniu do zgorzeliny Cr2O3.
Do realizacji celu niniejszej pracy wykorzystano metodĊ
transpiracji do pomiarów szybkoĞci parowania chromu ze
stali AL453 czystej i stali z naniesioną powáoką Mn1,5Co1,5O4
w 1073 K w atmosferze przepáywu powietrza zawierającego
10% obj. H2O.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Materiaáy oraz preparatyka próbek
2.1.1. Przygotowanie stali ferrytycznej do badaĔ.
Warunki utleniania
Do badaĔ uĪyto stali ferrytycznej Fe-22Cr gatunku AL453
(prod. Allegheny Ludlum, Niemcy) o skáadzie Cr - 22,0, Mn
- 0,3, Ce - 0,1, Ti - 0,02, Si - 0,08, Al - 0,6, P - 0,02, S - 0,03
i C - 0,03 % wag. W eksperymentach procesu utleniania
stosowano próbki o wymiarach 20 mm ×10 mm × 0,5 mm
wycinane z blach. Powierzchnie próbek szlifowano na papierach Ğciernych z SiC o gradacji od 100 do 1000, a nastĊpnie
polerowano w wodnej zawiesinie Al2O3 o Ğredniej gradacji
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. Próbki stali czystej i mody¿kowanej powierzchniowo przed pomiarami szybkoĞci parowania
chromu utleniano w 1073 K przez 100 godz. w atmosferze
powietrza laboratoryjnego.

Rys. 2. Schemat procesu narastania zgorzeliny Cr2O3 na stali ferrytycznej: a) czystej, b) i c) z powáoką.
Fig. 2. Scheme of Cr2O3 scale growth on the following ferritic steels: a) pure, b) and c) with coating.
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2.1.2. Synteza proszku Mn1,5Co1,5O4 metodą
zol-Īel
SyntezĊ mikroproszku o skáadzie Mn1,5Co1,5O4 przeprowadzono metodą zol-Īel z zastosowaniem EDTA (kwas
etylenodwuaminoczterooctowy) w charakterze czynnika
kompleksującego kationy metali w roztworze wodnym (ang.
EDTA gel processes). Szczegóáowy opis metody syntezy
tego proszku oraz jego charakterystykĊ ¿zykochemiczną
przedstawiono w pracy [11].

2.1.3. Preparatyka past oraz warunki nakáadania
powáok i ich obróbki termicznej
Pasty stosowane w technologii grubowarstwowej
przygotowywano przez zmieszanie proszku Mn1,5Co1,5O4
z noĞnikiem organicznym w stosunku wagowym 5:2. NoĞnik
organiczny stanowiá 5-procentowy roztwór etylocelulozy
w terpineolu. Przygotowaną pastĊ poddano homogenizacji.
Dla uzyskania odpowiednich wáaĞciwoĞci reologicznych,
w tym lepkoĞci okoáo 45-50 puazów, do mieszaniny proszku
i noĞnika dodawano kilka kropel rozcieĔczalnika w postaci
terpineolu. Uzyskaną pastĊ nanoszono na powierzchniĊ
stali AL453 metodą sitodruku, stosując sito 120 mesh. Stal
tĊ uprzednio szlifowano papierem Ğciernym z SiC o gradacji
600. Po dwukrotnym sitodruku i wysuszeniu w 353 K przez
2 godz. uzyskiwano powáoki o gruboĞci okoáo 40-60 m.
ObróbkĊ termiczną powáok Mn1,5Co1,5O4 na badanej stali
przeprowadzono dwustopniowo: w pierwszym etapie odbywaáo siĊ wypalanie noĞnika organicznego w powietrzu
z szybkoĞcią 2 K·min-1 do 873 K. Po utlenianiu przez 1 godz.
powáoki scháadzano do temperatury otoczenia z szybkoĞcią
2 K·min-1. W nastĊpnym etapie próbki wygrzewano przez
12 godz. w 1073 K w atmosferze mieszaniny Ar/H2/H2O
przy stosunku pH2O/pH2 równym 6/94. GruboĞü otrzymanych
powáok wynosiáa 30-50 mm.

2.2. Aparatura pomiarowa
Schemat aparatury do pomiaru szybkoĞci parowania
chromu z próbek metodą transpiracji przedstawiono na Rys.3
[12,13]. Stanowisko to skáada siĊ z reakcyjnej rury kwarcowej poáączonej od doáu z odbieralnikiem za pomocą szlifu,
pionowego pieca oraz ukáadu przepáywowego, sáuĪącego
do sporządzania mieszanki powietrze/H2O. W odbieralniku
gromadzi siĊ woda, zawierająca chrom. W celu unikniĊcia
kondensacji pary wodnej, elementy szklane znajdujące
siĊ w bezpoĞrednim kontakcie z reakcyjną rurą kwarcową
owiniĊto taĞmą grzejną. Badaną próbkĊ umieszczano na
platynowej siatce w izotermicznej czĊĞci strefy reakcyjnej.
MieszaninĊ powietrze/H2O otrzymywano poprzez nasycanie
w saturatorze syntetycznego powietrza parą wodną o prĊĪnoĞci pH2O = 9,72·10-2 atm w temperaturze 323 K. NastĊpnie
tĊ mieszaninĊ wprowadzano do rury reakcyjnej w piecu przy
kontrolowanym przepáywie w zakresie od 9 do 180 cm3·min-1.
Aktualną wartoĞü szybkoĞci przepáywu gazu po nasyceniu
powietrza parą wodną rejestrowano masowym regulatorem
przepáywu, umieszczonym w czĊĞci wylotowej aparatury. Po kaĪdorazowym doĞwiadczeniu szklane elementy
aparatury dokáadnie przepáukiwano wodą destylowaną.
Do zlewki zawierającej wodĊ wraz z chromem dodawano
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kwas azotowy(V), a nastĊpnie otrzymany roztwór zatĊĪano
przez odparowanie. ZawartoĞü chromu oznaczono metodą
atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Oznaczenie
zostaáo przeprowadzone z dokáadnoĞcią wynoszącą 3%. Do
kalibracji aparatury zastosowano gĊsty spiek Cr2O3, który
poddano wygrzewaniu w 1073 K przez 55 godz. w warunkach przepáywu gazu powietrze/H2O, zawierającego 10% obj.
pary wodnej. Do syntezy w/w spieku zastosowano proszek
tlenku chromu o czystoĞci spektralnej produkcji Johnson
Matthey Chemicals Ltd. Analogiczne pomiary w odniesieniu
do stali ferrytycznej AL453 czystej i stali poddanej mody¿kacji powierzchniowej wykonano w tych samych warunkach
obróbki termicznej.

Rys. 3. Schemat aparatury transpiracyjnej do pomiarów szybkoĞci
parowania chromu z próbek wraz z ukáadem przepáywowym do
sporządzania mieszaniny powietrze/H2O [12, 13].
Fig. 3. Scheme of the transpiration apparatus used for measuring
the chromium vaporization rate from the samples along with the Àow
system for generating air/H2O mixture [12, 13].

2.3. Metodyka badaĔ
Skáad fazowy proszków oraz produktów utleniania stali
czystej i mody¿kowanej powierzchniowo badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) przy pomocy
dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro ¿rmy PANalytical.
Obserwacje morfologiczne i analizy skáadu chemicznego w/w
próbek wraz z analizą reakcji oddziaáywania podáoĪa metalicznego z powáoką ochronną przeprowadzono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z wykorzystaniem
mikroskopu Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI, wyposaĪonego
w przystawkĊ do analizy skáadu chemicznego (EDAX) metodą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
3.1. Charakterystyka produktów utleniania stali
ferrytycznej AL453 czystej
Na Rys. 4 przedstawiono morfologiĊ powierzchni zgorzeliny powstaáej na czystej stali AL453 w wyniku jej utleniania
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w powietrzu w 1073 K przez 100 godz. Powierzchnia tej
zgorzeliny skáada siĊ z dobrze wyksztaáconych ziaren Cr2O3
w formie cienkich páytek rozmieszczonych w przypadkowych
kierunkach. WielkoĞü tych páytek wynosiáa od okoáo 1 m do
okoáo 10 m, natomiast ich gruboĞü okoáo 1 m. Potwierdzeniem, Īe warstwa produktu korozji skáada siĊ gáównie z tlenku
chromu jest obecnoĞü reÀeksów od Cr2O3 na dyfraktogramie
rentgenowskim (Rys. 5) uzyskanym z powierzchni badanej
próbki.

Rys. 4. Mikrofotogra¿a SEM powierzchni zgorzeliny utworzonej
na stali AL453 czystej po utlenianiu w 1073 K przez 100 godz.
w powietrzu.
Fig. 4. SEM microphotograph of the scale surface formed on pure
AL453 steel after oxidation at 1073 K for 100 hrs in air.

Rys. 5. Dyfraktogram rentgenowski zgorzeliny utworzonej na stali
AL453 czystej po utlenianiu w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu.
Fig. 5. X-ray diffraction pattern of the scale formed on pure AL453
steel after oxidation at 1073 K for 100 hrs in air.

Na Rys. 6 przedstawiono mikrostrukturĊ SEM przekroju
poprzecznego zgorzeliny tlenkowej utworzonej po procesie
utleniania stali AL453 czystej w powietrzu w 1073 K przez 100
godz. Otrzymana zgorzelina jest jednowarstwowa i skáada
siĊ wyáącznie z tlenku chromu. ĝwiadczą o tym wyniki analiz
punktowych EDS z obszarów oznaczonych symbolami 1 i 2.
Omawiana zgorzelina o gruboĞci okoáo 3 m charakteryzuje
siĊ dobrą przyczepnoĞcią do podáoĪa metalicznego. Analiza skáadu chemicznego metodą EDS obszaru na granicy
rozdziaáu stal/zgorzelina oraz w obrĊbie fazy metalicznej
wykazaáa obecnoĞü wydzieleĔ SiO2 (obszar 3) oraz Al2O3
(obszar 4). Tlenki te powstają w wyniku procesu wewnĊtrz-

Rys. 6. Mikrofotogra¿a SEM przekroju poprzecznego zgorzeliny
utworzonej na stali AL453 po utlenianiu w 1073 K przez 100 godz.
w powietrzu oraz widma analiz punktowych EDS z obszarów oznaczonych na zdjĊciu symbolami 1, 2, 3 i 4.
Fig. 6. SEM microphotograph of the cross-section of scale formed
on the AL453 steel after oxidation at 1073 K for 100 hrs in air and
EDS point analysis spectra of the regions indicated on the microphotograph as 1, 2, 3, and 4.
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nego utleniania krzemu i glinu. ObecnoĞü wspomnianych
wydzieleĔ pod warstwą zgorzeliny przyczynia siĊ do poprawy
jej przyczepnoĞci do podáoĪa, a ponadto wydatnie utrudnia
dyfuzjĊ chromu w kierunku zgorzeliny i zarazem zmniejsza
szybkoĞü jej wzrostu na stali AL453.

3.2. Charakterystyka produktów utleniania stali
AL453 z powáoką Mn1,5Co1,5O4
W celu uzyskania gĊstej powáoki Mn1,5Co1,5O4, w szczególnoĞci w obszarze granicy rozdziaáu stal/powáoka zastosowano dwuetapową obróbkĊ termiczną. Zabieg ten
polegaá na wstĊpnym wygrzewaniu ukáadu warstwowego
AL453/Mn1,5Co1,5O4 w atmosferze redukcyjnej zawierającej
mieszaninĊ gazu Ar/H2/H2O, po którym nastĊpowaáa resynteza w atmosferze bogatej w tlen, tj. w powietrzu. W wyniku
obróbki termicznej powáoki Mn1,5Co1,5O4 w mieszaninie Ar/H2/
H2O w 1073 K przez 12 godz. nastĊpowaá jej rozkáad z wydzieleniem metalicznego Co i tlenku manganu(II). Z przedstawionego na Rys. 7a dyfraktogramu rentgenowskiego
wynika, Īe w warstwie tej stwierdzono ponadto niewielkie
iloĞci faz Co3O4 i Fe2O3.

warstwowym istnienie kolejnych faz spinelowych o skáadach
Mn1,5Cr1,5O4 i CoMnCrO4.
Szczegóáowe badania morfologiczne w poáączeniu
z analizą skáadu chemicznego ukáadu warstwowego AL453/
Mn1,5Co1,5O4 otrzymanego po procesie resyntezy pozwoliáy
na zlokalizowanie wspomnianej fazy Mn1,5Cr1,5O4 w badanej
próbce. Jak wynika z Rys. 8 w pobliĪu granicy rozdziaáu stal/
powáoka utworzyáa siĊ ciągáa poĞrednia warstwa reakcyjna
o gruboĞci okoáo 5 m, zbudowana gáównie z Mn1,5Cr1,5O4
o strukturze kubicznej. Ponadto w warstwie tej mogą znajdowaü siĊ wydzielenia fazy CoMnCrO4. Na uwagĊ zasáuguje
fakt, Īe w wyniku wyĪej opisanego zabiegu technologicznego uzyskano powáoki Mn1,5Co1,5O4 o strukturze spinelu na
podáoĪu metalicznym w wyniku reakcji spiekania aktywnych
cząstek metalicznego kobaltu z matrycą MnO w warunkach
utleniających. DziĊki reakcjom opisanym równaniami (1)
i (2) udaáo siĊ przeksztaáciü powáokĊ o znacznej porowatoĞci
w doĞü zwartą warstwĊ spinelu Mn1,5Co1,5O4 o dobrej przyczepnoĞci do podáoĪa metalicznego.

Rys. 7. Dyfraktogram rentgenowski stali AL453 z powáoką Mn-Co-O
po obróbce termicznej w nastĊpujących warunkach: a) Ar/H2/H2O /
1073 K / 12 godz. i b) powietrze / 1073 K / 100 godz.
Fig. 7. X-ray diffraction pattern of AL453 steel with Mn-Co-O coating
after thermal treatment in the following conditions: a) Ar/H2/H2O
atmosphere / 1073 K / 12 hrs. and b) air / 1073 K / 100 hrs.

W wyniku resyntezy powáoki Mn-Co-O na stali AL453
wygrzewanej w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu, przebiegającej wg nastĊpujących reakcji:

4C o + 2MnO + 3O2 = 2MnCo2O4

(1)

2C o + 4MnO + 2O2 = 2M n2C oO4 ,

(2)

uzyskano dwufazową powáokĊ zawierającą fazĊ regularną
o skáadzie MnCo2O4 oraz fazĊ tetragonalną - Mn2CoO4
(Rys. 7b). Do identy¿kacji tych faz wykorzystano karty
ICDD odpowiednio No 23-1237 i No 18-0408. Wyniki tych
badaĔ pozostają w zgodnoĞci z danymi Naka i in. [14],
wskazującymi na wspóáwystĊpowanie tych faz w związku
Mn1+įCo2-įO4 w zakresie skáadów 0,3  į  0,9, jak równieĪ
z wnioskami wypáywającymi z analizy diagramu fazowego dla
ukáadu Mn3O4-Co3O4 podanego przez Aukrust i Muan [15].
Oprócz w/w faz, stwierdzono ponadto w badanym ukáadzie
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Rys. 8. a) Mikrofotogra¿a SEM przekroju poprzecznego stali AL453
z powáoką Mn1,5Co1,5O4 po resyntezie w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu i b) widmo analizy punktowej EDS z punktu × na zdjĊciu a).
Fig. 8. a) SEM microphotograph of the AL453 steel cross-section
with Mn1.5Co1.5O4 coating after re-synthesis at 1073 K for 100 hrs
in air and b) EDS point analysis spectrum of point × in picture a).

3.3. Parowanie chromu z powierzchni stali AL453
czystej i mody¿kowanej powierzchniowo
W celu przeprowadzenia pomiarów szybkoĞci parowania chromu z powierzchni zgorzeliny utworzonej na stali
ferrytycznej AL453 czystej bądĨ z powierzchni ukáadu warstwowego AL 453/Mn1,5Co1,5O4 konieczna jest znajomoĞü
zaleĪnoĞci masy chromu wydzielanego podczas parowania
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czystego tlenku chromu od szybkoĞci przepáywu gazu noĞnego w aparaturze opisanej w podrozdziale 2.2. niniejszej
pracy. W oparciu o wyniki testów szybkoĞci parowania Cr
z powierzchni spieku Cr2O3 w mieszaninie powietrze/H2O
(pH2O = 9,72·10-2 atm) w zakresie 1023-1173 K przez 24 godz.
ustalono, Īe pomiary te naleĪy prowadziü w warunkach
niezaleĪnoĞci szybkoĞci przepáywu gazu noĞnego od masy
chromu, a wiĊc w obszarze strefy nienasycenia [12, 13].
Wymaganiom tym odpowiada szybkoĞü przepáywu gazu na
poziomie 2·10-6 m3·s-1 (120 ml·min-1).Na Rys. 9 zestawiono
wyniki pomiarów szybkoĞci parowania chromu z powierzchni
wstĊpnie utlenianych próbek stali AL453 czystej i z naniesioną powáoką Mn1,5Co1,5O4 na tle uzyskanych w pracy [12, 13]
wyników parowania Cr z powierzchni stopu dwuskáadnikowego Fe-25Cr, a takĪe stali Fe-25Cr gatunku DIN 50049 zarówno czystej, jak i pokrytej trzema róĪnymi rodzajami powáok:
(La,Ca)CrO3, (La,Sr)CrO3 i (La,Sr)CoO3. Na tym diagramie
zamieszczono równieĪ wyniki analogicznych badaĔ w odniesieniu do stali Crofer 22 APU poddanej wstĊpnemu utlenianiu
w 1073 K przez 100 godz. w powietrzu. NajwyĪszą szybkoĞü
parowania chromu równą 1,02·10-6 g·m-2·s-1 stwierdzono
w przypadku dwuskáadnikowego stopu modelowego Fe-25Cr.
Na powierzchni tego metalu tworzy siĊ zgorzelina skáadająca
siĊ wyáącznie z tlenku chromu [12]. Z uwagi na podobieĔstwo
w skáadzie chemicznym produktu utleniania stopu Fe-25Cr
oraz uĪytego do badaĔ testowych spieku Cr2O3, uzyskano
porównywalne wartoĞci szybkoĞci parowania chromu z obu
rodzajów próbek. W przypadku stali ferrytycznej AL 453
stwierdzono o ponad poáowĊ mniejszą szybkoĞü parowania
chromu w porównaniu do stopu modelowego. Wynik ten
jest zaskakujący zwaĪywszy, Īe zgorzelina utworzona na
tej stali zbudowana jest wyáącznie z tlenku chromu (Rys.
5 i 6) i w dodatku posiada silnie rozwiniĊtą powierzchniĊ.
Spadek szybkoĞci parowania Cr z powierzchni tej stali naleĪy
przypuszczalnie wiązaü z mniejszą siáą ewaporacji lotnych
cząstek gazowego chromu z powierzchni zgorzeliny wskutek
ich ”uwiĊzienia” w przestrzeniach przypadkowo zorientowanych páytek ziaren Cr2O3. Badania stali ferrytycznej Crofer
22 APU wykazaáy spadek szybkoĞci parowania chromu
o okoáo 1/3, zaĞ stali DIN 50049 o okoáo 1/2 w porównaniu

Rys. 9. SzybkoĞü parowania chromu z powierzchni stali AL453 czystej i stali z powáoką Mn1,5Co1,5O4 w 1073 K w wilgotnym powietrzu
na tle danych literaturowych [12, 13].
Fig. 9. Chromium vaporization rate from the surface of pure AL453
steel and from the steel with the Mn1.5Co1.5O4 coating at 1073 K in
moist air compared to data from references [12, 13].
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do dwuskáadnikowego stopu Fe-25Cr modelowego (Rys. 9).
Przyczyną redukcji szybkoĞci parowania Cr z powierzchni
tych stali jest obecnoĞü warstwy spinelu Mn1,5Cr1,5O4 lub
MnCr2O4 na zewnĊtrznej czĊĞci zgorzelin zbudowanych
gáównie z tlenku chromu [12].
Badania Konychevej i in. [16] wykazaáy, Īe ciągáa warstwa spinelu MnCr2O4 tworząca siĊ na zewnĊtrznej czĊĞci
zgorzeliny z Cr2O3 podczas utleniania stali Crofer 22 APU
w 1073 K zmniejsza ponad trzykrotnie szybkoĞü parowania
chromu z stosunku do stopu ODS typu Cr5Fe+Y2O3, na
którym w identycznych warunkach tworzy siĊ jednofazowa
zgorzelina zbudowana z Cr2O3. PoniewaĪ aktywnoĞü tlenku
chromu w MnCr2O4 spada do poziomu poniĪej 1, wiĊc zgodnie z równaniem podanym w pracy [16]:

l n pC r O2 (O H )2 = −

Δ r ( 4 )H o ⎛ 1 ⎞
'
⎜ ⎟ + C + l naC r2O3
2R ⎝ T ⎠

(3)

gdzie aC r2O3  aktywnoĞü tlenku chromu w stanie staáym,
C’  staáa i 'r(4)Ho  standardowa zmiana entalpii reakcji:

C r2O3( s ) + 3 O2( g ) + 2H2O( g ) ⇔ 2CrO2 (OH )2( g ) ,
2

(4)

prĊĪnoĞü cząstkowa lotnego CrO2(OH)2 takĪe ulega obniĪeniu. Zatem tworzenie siĊ warstwy spinelu na stalach
ferrytycznych prowadzi do oczekiwanego spadku szybkoĞci
parowania chromu. Jak wynika z Rys. 9, naniesienie na
wspomniane stale ferrytyczne powáok ochronnych pozwoliáo
na efektywniejsze (w porównaniu do stali niemody¿kowanej
powierzchniowo) obniĪenie poziomu emisji chromu. Zdecydowanie najniĪszą szybkoĞü parowania chromu, prawie
23-krotnie mniejszą w porównaniu do szybkoĞci ubytku
masy stali AL453 czystej stwierdzono w przypadku pokrycia
podáoĪa powáoką Mn1,5Co1,5O4. Dane literaturowe [12, 13]
wskazują, Īe powáoki o skáadach (La,Sr)CoO3, (La,Sr)CrO3
lub (La,Ca)CrO3 naniesione na stal gatunku DIN 50049 mogą
takĪe ograniczaü szybkoĞü parowania chromu.

3.4. Mikrostruktura i skáad chemiczny stali AL453
pokrytej powáoką Mn1,5Co1,5O4 po procesie
parowania chromu
W czasie pracy ukáadu warstwowego AL453/Mn1,5Co1,5O4,
w warunkach panujących w przestrzeni katody ogniwa paliwowego IT-SOFC, moĪe zachodziü reakcja chemiczna na
granicy rozdziaáu stal/powáoka z udziaáem skáadników powáoki
i chromu, którego Ĩródáem jest podáoĪe stalowe. W efekcie
tego procesu powstają poĞrednie warstwy reakcyjne, które
z jednej strony polepszają adhezjĊ powáoki do podáoĪa,
a z drugiej – w korzystny sposób mody¿kują wáasnoĞci
elektryczne ukáadu warstwowego.
Na Rys.10a i 10b przedstawiono mikrofotogra¿Ċ SEM
przekroju poprzecznego stali AL453 z powáoką Mn1,5Co1,5O4
otrzymanej po utlenianiu w 1073 K w wilgotnym powietrzu
przez 55 godz. wraz z analizą liniową EDS pierwiastków Cr,
Mn, Fe, Co i O wzdáuĪ linii pokazanej na Rys.10a, biegnącej
poprzez granicĊ rozdziaáu stal/powáoka. Z obserwacji SEM
wynika, Īe powáoka Mn1,5Co1,5O4 jest zwarta i dobrze przylega
do podáoĪa metalicznego. Skáada siĊ ona z nieregularnych
ziaren o wielkoĞci od okoáo 0,5 m do okoáo 5 m. Szczegóáowe badania morfologiczne wykazaáy, Īe pod powáoką na
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Rys. 10. Mikrostruktura przekroju poprzecznego ukáadu warstwowego AL453/Mn1,5Co1,5O4 po utlenianiu w 1073 K przez 55 godz. w wilgotnym powietrzu: a) mikrofotogra¿a SEM zgáadu i b) wynik analizy liniowej EDS wzdáuĪ linii pokazanej na zdjĊciu a).
Fig. 10. Microstructure of the AL453/Mn1.5Co1.5O4 layer system cross-section after oxidation at 1073 K for 55 hrs in moist air: a) SEM microphotograph of the polished cross-section and b) EDS line analysis along the line shown in the image a).

podáoĪu metalicznym utworzyáa siĊ ciągáa warstwa reakcyjna
o gruboĞci okoáo 5 m.
Analiza liniowa EDS skáadu chemicznego w tym obszarze
wykazaáa znaczną koncentracjĊ Cr, Fe i Mn w dolnej czĊĞci
warstwy tlenkowej na granicy z podáoĪem, podczas gdy
w zewnĊtrznym fragmencie naáoĪonej powáoki koncentracja
Mn i Co jest bardziej równomierna i odpowiada stechiometrii
Mn1,5Co1,5O4. Z przebiegu linii zawartoĞci Cr wzdáuĪ omawianej granicy rozdziaáu stal/powáoka (Rys. 10b) daje siĊ
zauwaĪyü znaczący spadek koncentracji tego pierwiastka
w powáoce tuĪ za utworzoną warstwą poĞrednią. Oznacza
to, Īe badana w niniejszej pracy powáoka Mn1,5Co1,5O4 moĪe
efektywnie ograniczaü negatywne skutki, związane z emisją
lotnych związków chromu do katodowej przestrzeni roboczej
ogniwa typu IT-SOFC. PowyĪszy wniosek znalazá potwierdzenie w wynikach pomiaru szybkoĞci parowania chromu
z powierzchni badanego ukáadu warstwowego (Rys. 9).
W oparciu o dane przedstawione na Rys. 9, podjĊto próbĊ oszacowania iloĞci chromu, jaka moĪe siĊ wydzieliü na
katodzie w wyniku transportu lotnych cząsteczek CrO2(OH)2
z powierzchni stali AL453 czystej oraz stali z tego samego gatunku pokrytej powáoką Mn1,5Co1,5O4. W planarnych ogniwach
paliwowych IT-SOFC z suportem interkonektora ISFC (ang.
Interconnect-Supported Fuel Cell), stosuje siĊ przewaĪnie
interkonektory, które zapewniają przeciwprądowy przepáyw
gazów zasilających. Fragment konstrukcji takiego elementu
ogniwa pokazano na Rys. 11.
Interkonektor jest uksztaátowany w formie równolegáych
kanaáów, oddalonych od siebie o 1,5 mm. Pole przekroju
poprzecznego takiego kanaáu wynosi 1,5 mm × 1,5 mm.

PoniewaĪ wystająca czĊĞü interkonektora pozostaje w bezpoĞrednim kontakcie z katodą, wiĊc pozostaáe trzy Ğciany
kanaáu stanowią potencjalną powierzchniĊ podatną na efekt
parowania. Zakáadając laminarny przepáyw powietrza o wilgotnoĞci 60% (pH2O = 1,875·10-2 atm) w kanale, osadzanie
chromu na powierzchni katody bĊdzie przebiegaü z szybkoĞcią 1,1·10-7 g·m-2·s-1. Co oznacza, Īe w bardzo krótkim
czasie, nie przekraczającym 33 min., na caáej powierzchni
katody usytuowanej naprzeciw interkonektora powstanie monowarstwa Cr zawierająca 1018 atomów na 1 m2 powierzchni.
Jest rzeczą oczywistą, Īe szybkoĞü osadzania chromu na katodzie znacznie wzroĞnie, jeĞli uwzglĊdnimy takĪe parowanie
chromu z tej czĊĞci powierzchni interkonektora, która pozostaje w bezpoĞrednim kontakcie z materiaáem wspomnianej
elektrody. Analogiczne obliczenia w odniesieniu do ukáadu
warstwowego AL453/Mn1,5Co1,5O4 wskazują, Īe utworzenie
wspomnianej monowarstwy Cr zostanie opóĨnione aĪ o 12
godz. W Ğwietle tych faktów wydaje siĊ zatem zasadne
przeprowadzenie procesu modyfikacji powierzchniowej
stali AL453, na przykáad przez naniesienie odpowiednich
powáok ochronnych, które mogą odgrywaü istotną rolĊ, jako
warstwy zaporowe przed emisją lotnych cząsteczek chromu.
Problem ten ma fundamentalne znaczenie w prawidáowym
funkcjonowaniu ogniwa paliwowego IT-SOFC.

4. Podsumowanie
Utlenianie stali ferrytycznej Fe-22Cr gatunku AL453 w powietrzu w 1073 K przez 100 godz., testowanej pod kątem
moĪliwoĞci wytwarzania z niej metalicznych interkonektorów

Rys. 11. Schemat poáączenia interkonektora z katodą w stosie ogniwa paliwowego IT-SOFC.
Fig. 11. Scheme of the interconnect/cathode connection in an IT-SOFC stack.
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do konstrukcji ogniw paliwowych IT-SOFC, prowadzi do
utworzenia jednofazowej zgorzeliny zbudowanej z tlenku
chromu. W związku z ewentualną moĪliwoĞcią ”zatruwania”
materiaáu katody związkami chromu parującymi ze zgorzeliny zdecydowano siĊ na mody¿kacjĊ powierzchniową
stali AL453, polegającą na naniesieniu na jej powierzchniĊ
powáoki Mn1,5Co1,5O4 metodą sitodruku. Stosując dwustopniową obróbkĊ termiczną w warunkach mieszaniny gazu
Ar/H2/H2O oraz powietrza w 1073 K uzyskano powáoki spinelowe o dobrej przyczepnoĞci do podáoĪa metalicznego.
W oparciu o pomiary szybkoĞci parowania chromu w mieszaninie powietrze/H2O w 1073 K przez 55 godz. stwierdzono
prawie 23-krotnie zmniejszenie szybkoĞci parowania Cr
z powierzchni ukáadu warstwowego AL453/Mn1,5Co1,5O4
w porównaniu do stali niemody¿kowanej powierzchniowo.
Badania mikrostruktury i skáadu chemicznego przy pomocy
metod SEM-EDS w/w ukáadu po utlenianiu w wilgotnym
powietrzu o prĊĪnoĞci 9,72·10-2 atm w 1073 K przez 55
godz., wykazaáy obecnoĞü na granicy rozdziaáu stal/powáoka
poĞredniej warstwy reakcyjnej. Analiza liniowa EDS poziomu koncentracji chromu w powáoce Mn1,5Co1,5O4 wykazaáa
znaczący jego spadek w kierunku granicy rozdziaáu powáoka/
gaz. Wnioski z tych analiz w powiązaniu z danymi szybkoĞci
parowania chromu potwierdzają, Īe badana powáoka o strukturze spinelu bĊdzie efektywnie ograniczaü emisjĊ lotnych
związków chromu do katodowej przestrzeni roboczej ogniwa
paliwowego IT-SOFC.
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