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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykĊ wáaĞciwoĞci strukturalnych, oraz wyniki badaĔ pojemnoĞci magazynowania tlenu,
materiaáów ceramicznych z grupy perowskitów podwójnych BaY1-xSmxMn2O5+į (x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 i 1). Podobnie jak materiaá wyjĞciowy
BaYMn2O5+į, związki podstawiane Sm wykazują strukturĊ z warstwowym uporządkowaniem podsieci Ba-Y1-xSmx. Materiaáy zredukowane
(į § 0) krystalizują w ukáadzie tetragonalnym z grupą przestrzenną P4/nmm. W przypadku materiaáów utlenionych (į § 1) zaobserwowano
strukturĊ trójskoĞną P-1 dla skáadów o zawartoĞci samaru x  0,5. Dla związków o zawartoĞci x > 0,5 proces utleniania nie powoduje zmian
symetrii, a materiaáy te róĪnią siĊ od zredukowanych jedynie stopniem obsadzenia przez tlen pozycji strukturalnych oraz objĊtoĞcią komórki
elementarnej. W przypadku caáej serii materiaáów zmierzono odwracalną pojemnoĞü magazynowania tlenu przekraczającą 99% wartoĞci
teoretycznej, siĊgającą od 3,35% wag. dla BaSmMn2O5+į do 3,82% wag. dla BaYMn2O5+į. NiĪsza pojemnoĞü związków zawierających samar
wynika z ich wyĪszej masy molowej. Podstawienie itru samarem istotnie wpáywa na temperaturĊ i kinetykĊ procesów redukcji i utleniania,
co umoĪliwia zaprojektowanie materiaáu wykazującego Īądane wáaĞciwoĞci dla zastosowaĔ technologicznych.
Sáowa kluczowe: magazynowanie tlenu w tlenkach; perowskity uporządkowane; struktura krystaliczna; termograwimetria

CERAMIC MATERIALS BASED ON BaYMn2O5+į DOUBLE PEROVSKITES
FOR OXYGEN STORAGE TECHNOLOGY
Characterization of structural properties and results of measurements of oxygen storage capacity of ceramic materials from the
BaY1-xSmxMn2O5+į (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) group of double perovskites are presented in this work. Similarly to initial BaYMn2O5+į, Smsubstituted compounds exhibit the structure with layered arrangement of the Ba-Y1-xSmx sublattice. Reduced materials (į § 0) crystallize
in tetragonal symmetry with P4/nmm space group. In the case of oxidized materials (į § 1), the triclinic P-1 structure was observed for
compositions with samarium content x  0.5. For compounds with x > 0.5 the oxidation process does not cause a change of the symmetry,
and these materials differ from the reduced one only by occupation of crystal positions by oxygen and by unit cell volume. In case of whole
series of the materials, the measured reversible oxygen storage capacity exceeded 99% of theoretical one, which was from 3.35 wt.% for
BaSmMn2O5+į up to 3.82 wt.% for BaYMn2O5+į. Lower capacity of Sm-containing materials was due to their higher molar mass. The substitution of yttrium by samarium signi¿cantly inÀuenced the temperature and kinetics of reduction and oxidation, which allows for designing
of material exhibiting required properties for technological applications.
Keywords: Oxygen storage in oxides, Ordered perovskites; Crystal structure, Thermogravimetry

1. Wprowadzenie
W obecnych czasach rozwój ekologicznych systemów
energetycznych oraz ograniczenie zanieczyszczenia Ğrodowiska są zagadnieniami priorytetowymi, których znaczenie
w gospodarce jest nie do przecenienia. Stare technologie,
bazujące na przykáad na katalizatorach opartych na metalach szlachetnych, muszą byü zastąpione przez nowe,
bardziej efektywne i taĔsze. Przeáomowe rozwiązania dotyczące katalizatorów oraz materiaáów do magazynowania
tlenu są konieczne nie tylko w zastosowaniu w przemyĞle
samochodowym (katalizatory trójfunkcyjne), ale równieĪ
w innych procesach przemysáowych oraz rozwijających siĊ
technologiach. WĞród nich wymieniü moĪna technologiĊ
rozdzielania skáadników powietrza, fotolizĊ wody, utlenianie
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anaerobowe, wysokotemperaturowe spalanie wymagające
tlenu wysokiej czystoĞci, spalanie typu chemical looping
(CLC) dla technologii czystego wĊgla oraz produkcji gazu
syntezowego.
Pomimo, Īe komercyjnie dostĊpne katalizatory oraz
materiaáy do magazynowania tlenu (ang. oxygen storage
materials, OSM) znane są od ponad 30 lat, nie udaáo siĊ
osiągnąü znaczącej poprawy ich wáaĞciwoĞci uĪytkowych,
a technologia magazynowania tlenu bazująca na tlenkach
z ukáadu CeO2-ZrO2 [1, 2], wykorzystywana na szeroką skalĊ
w motoryzacji, osiągnĊáa juĪ granice swojego rozwoju. Magazynowanie tlenu w powyĪszym ukáadzie bazuje na reakcji:
Ce4+1-xZr4+xO2 ļ Ce4+1-x-yCe3+yZr4+xO2-y/2 + y/4O2

(1)
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W reakcji tej zmianie zawartoĞci tlenu towarzyszy zmiana
stopnia utlenienia ceru (Ce4+/Ce3+), a realna pojemnoĞü materiaáu komercyjnego, wyraĪona jako zmiana masy wynosi ok.
2,8% wag. Wydaje siĊ, Īe dalszy postĊp technologiczny w tej
dziedzinie uzaleĪniony jest od rozwoju nowych materiaáów
posiadających lepsze wáaĞciwoĞci, w tym w szczególnoĞci
wiĊkszą szybkoĞü reakcji redukcji, co wymaga interdyscyplinarnego podejĞcia, skierowanego na badania podstawowe.
UwaĪa siĊ, Īe nowe materiaáy pozwolą na zmniejszenie masy
uĪytego katalizatora oraz umoĪliwią znaczące obniĪenie
kosztów, poniewaĪ wyeliminowana zostanie koniecznoĞü
uĪycia metali szlachetnych oraz ograniczone bĊdzie uĪycie pierwiastków ziem rzadkich. DuĪą nadziejĊ wiąĪe siĊ
z nową grupą materiaáów ceramicznych bazujących na
tlenku BaYMn2O5+į o strukturze z uporządkowaną podsiecią kationową Ba-Y. Materiaá ten wykazuje bardzo wysoką
teoretyczną, odwracalną pojemnoĞü magazynowania tlenu,
siĊgającą 3,85% wag. oraz najwyĪszą z obserwowanych
szybkoĞcią kinetyki pobierania tlenu [3, 4].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ dotyczące moĪliwoĞci mody¿kacji BaYMn2O5+į na drodze podstawienia itru samarem. W pracy zawarto szczegóáowe badania
strukturalne materiaáów zredukowanych i utlenionych oraz
pomiary termograwimetryczne, na podstawie których okreĞlono parametry uĪytkowe rozwaĪanych materiaáów

2. Metodyka badaĔ
Tlenki BaY1-xSmxMn2O5+į (x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 i 1) otrzymano na drodze syntezy typu soft chemistry. Odpowiednie
azotany metali rozpuszczono w wodzie demineralizowanej
w proporcjach stechiometrycznych, a nastĊpnie dodano sól
amonową kwasu wersenowego jako czynnik kompleksujący.
Przygotowane roztwory wygrzewano w parownicy kwarcowej
obserwując kolejno przejĞcie zol-Īel, rozkáad azotanu amonu
oraz utlenianie wĊgla bĊdącego pozostaáoĞcią po kwasie
wersenowym. Otrzymane prekursory mielono w moĨdzierzu

agatowym, a nastĊpnie prasowano w pastylki. WáaĞciwy
proces syntezy przeprowadzono w temperaturze 1100 °C
w atmosferze zawierającej 1% H2 w argonie. Po wygrzewaniu przez 8 h próbki gwaátownie scháadzano do temperatury
pokojowej w tej samej atmosferze, co umoĪliwiáo otrzymanie
praktycznie jednofazowych materiaáów, w których wartoĞü
parametru į bliska byáa 0. Warto nadmieniü, Īe bezpoĞrednia
synteza związków utlenionych (į § 1) w atmosferze powietrza nie jest moĪliwa i prowadzi do ukáadów wielofazowych.
Badania strukturalne próbek wykonano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean ¿rmy PANalytical.
Badania przeprowadzono w zakresie kątowym 10-110°,
stosując promieniowanie rentgenowskie lampy miedzianej.
Pomiary przeprowadzono w przypadku próbek po redukcji
oraz po utlenianiu. AnalizĊ strukturalną wykonano metodą
Rietvelda, stosując zestaw oprogramowania GSAS/EXPGUI
[5, 6]. Pomiary termograwimetryczne przeprowadzono przy
uĪyciu aparatu ¿rmy TA model Q5000IR. Krzywe utleniania
(w powietrzu) i redukcji (w atmosferze 5% H2 w Ar) rejestrowano z tempem 5 °C/min. TemperaturĊ charakterystyczną
utleniania wyznaczono jako przeciĊcie z osią x prostej, którą
dopasowano w zakresie widocznych zmian masy próbki.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Wyniki badaĔ strukturalnych serii BaY1-xSmxMn2O5+į
(x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 i 1) przedstawia Tabela 1. W przypadku
wszystkich próbek zredukowanych (į § 0) dobre dopasowanie danych rentgenowskich metodą Rietvelda uzyskano
przy zaáoĪeniu symetrii tetragonalnej z grupą przestrzenną
P4/nmm. StrukturĊ tą posiada bazowy związek BaYMn2O5
[3, 4], który oprócz warstwowego uporządkowania podsieci
Ba-Y, wykazuje równieĪ uporządkowanie áadunkowe kationów Mn2+ i Mn3+. W przypadku próbek utlenionych zaobserwowano strukturĊ trójskoĞną P-1 w przypadku skáadów
o zawartoĞci samaru x < 0,5. Struktura ta jest analogiczna
jak materiaáu utlenionego BaYMn2O6 [7]. Peány opis struk-

Tabela 1. Parametry strukturalne perowskitów BaY1-xSmxMn2O5+į.
Table 1. Structural parameters of BaY1-xSmxMn2O5+į perovskites.

Skáad

Grupa
przestrzenna

a [Å]

BaYMn2O5

P4/nmm

BaY0,75Sm0,25Mn2O5
BaY0,5Sm0,5Mn2O5

b [Å]

c [Å]

ObjĊtoĞü V [Å3]

5,5496(1)

7,6548(1)

235,75(1)

P4/nmm

5,5670(1)

7,6727(1)

237,79(1)

P4/nmm

5,5776(1)

7,6884(1)

239,18(1)

BaY0,25Sm0,75Mn2O5

P4/nmm

5,5885(1)

7,7014(1)

240,53(1)

BaSmMn2O5

P4/nmm

5,5963(1)

7,7105(1)

241,48(1)

Materiaáy zredukowane

Materiaáy utlenione
BaYMn2O6

P-1

5,5253(1)
Į = 90,01(1)

5,5198(1)
ȕ = 90,30(1)

7,6105(1)
Ȗ = 89,96(1)

232,11(1)

BaY0,75Sm0,25Mn2O6

P-1

5,5312(1)
Į = 90,00(1)

5,5280(1)
ȕ = 90,27(1)

7,6145(1)
Ȗ = 89,97(1)

232,82(1)

BaY0,5Sm0,5Mn2O6

P-1

5,5333(1)
Į = 89,80(1)

5,5341(1)
ȕ = 90,01(1)

7,6158(1)
Ȗ = 89,97(1)

233,21(1)

BaY0,5Sm0,5Mn2O6

P4/nmm

5,5332(1)

7,6165(1)

233,19(1)

BaY0,25Sm0,75Mn2O6

P4/nmm

5,5388(1)

7,6162(1)

233,65(1)

BaSmMn2O6

P4/nmm

5,5430(1)

7,6227(1)

234,21(1)
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Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie wraz z dopasowaniem metodą
Rietvelda dla skáadów BaSmMn2O5 oraz BaSmMn2O6.
Fig. 1. X-ray diffraction patterns and Rietveld refinements of
BaSmMn2O5 and BaSmMn2O6 materials.

a)
b)
Rys. 2. Wizualizacja strukturr: a) BaSmMn2O5 i b) BaSmMn2O6.
Fig. 2. Structure visualizations: a) BaSmMn2O5 and b) BaSmMn2O6.

turalny, w tym precyzyjne okreĞlenie pozycji uáamkowych
atomów w komórce elementarnej, wymagaü jednak bĊdzie
dodatkowych badaĔ, np. z uĪyciem dyfrakcji neutronów.
RównieĪ dla perowskitu o skáadzie BaY0,5Sm0,5Mn2O6 lepsze
dopasowanie (Ȥ2 = 1,35; Rwp = 4,5%) uzyskano zakáadając symetriĊ P-1 niĪ w przypadku dopasowania grupą przestrzenną
P4/nmm (Ȥ2 = 1,75; Rwp = 5,1%), co potwierdza obecnoĞü
niewielkiej dystorsji w materiale. Dla związków o zawartoĞci
x > 0,5 proces utleniania nie powoduje natomiast zmiany
symetrii, a materiaáy te róĪnią siĊ od zredukowanych jedynie
stopniem obsadzenia przez tlen pozycji strukturalnych oraz
objĊtoĞcią komórki elementarnej, zachowując symetriĊ typu
P4/nmm. Przykáadowe dopasowanie metodą Rietvelda dla
skáadów BaSmMn2O5 oraz BaSmMn2O6 przedstawia Rys. 1.
Na Rys. 2 przedstawiono wizualizacjĊ struktury badanych
materiaáów z widocznym, warstwowym uporządkowaniem
kationów Ba oraz Y(Sm). Dla związków zredukowanych
kationy manganu znajdują siĊ w koordynacji typu piramidy
kwadratowej, w przypadku utlenionych wszystkie kationy Mn
posiadają koordynacjĊ oktaedryczną. Tlen, odchodzący ze
struktury w trakcie procesu redukcji, opuszcza preferencyjnie
pozycje znajdujące siĊ w warstwie Y(Sm) [3]. W przypadku
BaSmMn2O5 utlenianie związku prowadzi do zmniejszenia
komórki elementarnej z 241,48(1) Å3 do 234,21(1) Å3. W pro-
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cesie tym nastĊpuje wzrost Ğredniego stopnia utlenienia
manganu z +2,5 dla próbki zredukowanej do +3,5 dla próbki
utlenionej, co moĪna powiązaü ze zmniejszeniem Ğredniego
promienia jonowego kationów manganu. Prowadzi to do
skrócenia Ğredniej dáugoĞci wiązaĔ Mn-O, pomimo obecnoĞci
dodatkowego tlenu w strukturze materiaáu, czego konsekwencją jest kontrakcja sieci krystalicznej. Podobne zachowanie zaobserwowano dla wszystkich badanych skáadów.
Wyniki pomiarów termograwimetrycznych, na podstawie
których moĪliwe byáo okreĞlenie parametrów procesu odwracalnego magazynowania tlenu przedstawiono na Rys.
3-5. Do prezentacji danych wybrano skáad BaSmMn2O5+į.
Podobne jakoĞciowo wyniki uzyskano w przypadku pozostaáych materiaáów. Materiaá zredukowany, podgrzewany
w atmosferze powietrza utlenia siĊ (Rys. 3), i przykáadowo,
dla związku BaSmMn2O5+į caákowite utlenienie zachodziáo
w temperaturze poniĪej 300 °C (dla tempa grzania 5 °/min).
Obserwowana zmiana masy odpowiada iloĞciowo przejĞciu od skáadu o į § 0 do skáadu o zawartoĞci tlenu į § 1.
Teoretyczne i praktyczne wyniki dla caáej serii zestawiono
w Tabeli 2. MoĪna zauwaĪyü, Īe w przypadku wszystkich
próbek zmiana masy odpowiada zmianie į > 0,99 mola
na mol związku. Uzyskane pojemnoĞci są wiĊksze niĪ dla
materiaáów komercyjnych bazujących na tlenkach (Ce,Zr)
O2. Zaobserwowano przy tym praktycznie caákowitą odwracalnoĞü procesów, rejestrując zmiany masy w kolejnych
cyklach utleniania i redukcji. Niewielką róĪnicĊ w stosunku do
wartoĞci teoretycznej (Tabela 2) moĪna táumaczyü zarówno
obecnoĞcią pewnej iloĞci zanieczyszczeĔ, jak i niejednorodnoĞcią chemiczną roztworów staáych. Z punktu widzenia
pojemnoĞci magazynowania tlenu wprowadzenie samaru
jest niekorzystne, poniewaĪ jego wyĪsza masa atomowa
powoduje spadek pojemnoĞci w przeliczeniu na jednostkĊ
masy. Wpáywa to jednak korzystnie na inne parametry procesu magazynowania tlenu, w tym w szczególnoĞci znacząco
obniĪa temperaturĊ procesu utleniania (Tabela 3).
Na Rys. 4 przedstawiono proces izotermicznej (500 °C)
redukcji BaSmMn2O6 w atmosferze 5% H2 w Ar. Dla porównania, na Rys. 5 zobrazowano krzywą utleniania w powietrzu
w temperaturze 500 °C próbki uprzednio zredukowanej. MoĪna zauwaĪyü, Īe proces utleniania jest znacząco szybszy
od procesu redukcji. W pracy [3] wykazano, Īe utlenianie
BaYMn2O5 jest egzotermiczne, co táumaczy obserwowane
róĪnice w kinetyce. Wobec powyĪszego, dalsza optymalizacja materiaáu wymagaü bĊdzie poprawy szybkoĞci redukcji.
W Tabeli 3 zawarto zestawienie wyników szybkoĞci
reakcji redukcji i utleniania, obliczone jako czas potrzebny
na zmianĊ masy próbki równą 95% wartoĞci koĔcowej.
Zaobserwowaü moĪna nieliniowe obniĪenie temperatury
charakterystycznej utleniania wraz ze zwiĊkszeniem zawartoĞci samaru (Rys. 6) oraz zbliĪone wartoĞci szybkoĞci
redukcji, przy czym w przypadku skáadów o x = 0,5 i 0,75
szybkoĞü redukcji jest wyĪsza niĪ w przypadku wyjĞciowego
BaYMn2O5+į. Proces utleniania zachodzi znacząco szybciej
w materiaáach zawierających samar.
ObniĪenie temperatury charakterystycznej utleniania
moĪna powiązaü ze zwiĊkszeniem objĊtoĞci komórki
elementarnej BaY1-xSmxMn2O5+į w przypadku materiaáów
zwierających wiĊcej samaru, a wiĊc z potencjalnie áatwiejszą dyfuzją tlenu w objĊtoĞci materiaáu w niĪszych temperaturach. Konieczne są jednak dodatkowe badania, w tym
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Rys. 3. Utlenianie BaSmMn2O5 w atmosferze powietrza.
Fig. 3. Oxidation of BaSmMn2O5 in air.

Rys. 5. Utlenianie BaSmMn2O5 w atmosferze powietrza w temperaturze 500 °C.
Fig. 5. Oxidation of BaSmMn2O5 in air at 500 °C.

Rys. 4. Redukcja BaSmMn2O6 w atmosferze zawierającej 5% H2
w Ar w temperaturze 500 °C.
Fig. 4. Reduction of BaSmMn2O6 in the 5% H2 Ar atmosphere at
500 °C.
Tabela 2. Odwracalna pojemnoĞü magazynowania tlenu
w BaY1-xSmxMn2O5+į.
Table 2. Reversible storage capacity of oxygen in BaY1-xSmxMn2O5+į.

Skáad

PojemnoĞü
teoretyczna
[% wag.]

PojemnoĞü
zmierzona
[% wag.]

Zmiana
zawartoĞci
tlenu į
[mol·mol-1]

BaYMn2O5+į

3,85

3,82

0,992

BaY0,75Sm0,25Mn2O5+į

3,71

3,68

0,992

BaY0,5Sm0,5Mn2O5+į

3,58

3,56

0,994

BaY0,25Sm0,75Mn2O5+į

3,46

3,43

0,991

BaSmMn2O5+į

3,35

3,35

1,000

Rys. 6. ZaleĪnoĞü temperatury charakterystycznej utleniania od
iloĞci samaru w perowskitach BaY1-xSmxMn2O5+į.
Fig. 6. Characteristic oxidation temperature as a function of samarium content in BaY1-xSmxMn2O5+į perovskites.

w szczególnoĞci pomiary efektu cieplnego towarzyszącego
procesom redukcji i utlenienia, dla peánego wyjaĞnienia obserwowanego wpáywu samaru. Warto podkreĞliü, Īe oprócz
roli podstawienia chemicznego oraz wáaĞciwoĞci strukturalnych materiaáu, równieĪ parametry mikrostrukturalne bĊdą
miaáy niewątpliwie znaczący wpáyw na obserwowane kinetyki
procesów redukcji i utleniania.

4. Wnioski
Wprowadzenie samaru w miejsce itru w BaY1-xSmxMn2O5+į
(x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 i 1) prowadzi do utworzenia jednofazo-

Tabela 3. Parametry procesu redukcji i utleniania BaY1-xSmxMn2O5+į.
Table 3. Parameters of reduction and oxidation processes of BaY1-xSmxMn2O5+į.

Skáad

Temperatura charakterystyczna
utleniania [°C]

SzybkoĞü redukcji (95% zmiany)
w 500 °C [min]

SzybkoĞü utleniania (95% zmiany)
w 500 °C [s]

BaYMn2O5+į

315

12

40

BaY0,75Sm0,25Mn2O5+į

285

14

10

BaY0,5Sm0,5Mn2O5+į

265

11,5

10

BaY0,25Sm0,75Mn2O5+į

255

10,5

12

BaSmMn2O5+į

245

13

10
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wych roztworów staáych wykazujących strukturĊ perowskitu
podwójnego, w którym wystĊpuje warstwowe uporządkowanie kationów Ba i Y(Sm). Struktura krystaliczna próbek
zredukowanych jest tetragonalna z grupą przestrzenną
P4/nmm. W przypadku materiaáów utlenionych (į § 1) skáady
o zawartoĞci samaru x  0,5 wykazują symetriĊ trójskoĞną
P-1. Pomiary termograwimetryczne procesów utleniania
i redukcji BaY1-xSmxMn2O5+į wykazaáy, Īe wszystkie materiaáy
charakteryzuje wysoka pojemnoĞü magazynowania tlenu
odpowiadająca zmianom į > 0,99 mola na mol związku.
Zmierzone wartoĞci pojemnoĞci są wyĪsze niĪ w przypadku
komercyjnych materiaáów bazujących na tlenkach z ukáadu
(Ce,Zr)O2. Wprowadzenie samaru w miejsce itru powoduje
znaczące obniĪenie temperatury utleniania. W przypadku
wszystkich badanych skáadów czas procesu redukcji jest
wyraĨnie dáuĪszy od procesu utleniania. Konieczne są jednak
dalsze badania, mające na celu peáne wyjaĞnienie wpáywu
podstawienia na wáaĞciwoĞci związane z magazynowaniem
tlenu w perowskitach BaY1-xSmxMn2O5+į.
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