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Streszczenie
W niniejszej pracy, na tle literatury i badaĔ wáasnych, przedstawiono zagadnienia związane z mody¿kacją mikrostruktury tetragonalnej
odmiany cyrkonii stabilizowanej tlenkiem itru poprzez wytworzenie kompozytowego elektrolitu dyspersyjnego 3Y-TZP/Al2O3. Wyniki tych
badaĔ wskazują na potencjalne moĪliwoĞci zastosowania tego kompozytu jako elektrolitu staáego o stabilnych parametrach uĪytkowych
do Ğredniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC, przewidzianych do pracy w zakresie temperatur 600-800 °C.
Sáowa kluczowe: IT-SOFC, ZrO2, elektrolit staáy, spektroskopia impedancyjna

MODIFICATION OF YTTRIA-STABILIZED TETRAGONAL ZIRCONIA FOR IT-SOFC
ELECTROLYTE APPLICATIONS
The paper presents issues related to the modi¿cation of the microstructure of tetragonal zirconia stabilized with yttrium oxide via the
formation of a dispersed composite 3Y-TZP/Al2O3 electrolyte. These studies point to the potential application of this composite as a solid
electrolyte with stable functional parameters for the Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells (IT-SOFC) designed for operation
in the temperature range of 600−800 °C.
Keywords: IT-SOFC, ZrO2, Solid electrolyte, Electrochemical Impedance Spectroscopy

1. Tlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC)
Problemy wspóáczesnej energetyki, związane z malejącymi zasobami paliw kopalnych i rosnącym zanieczyszczeniem
Ğrodowiska, zmuszają do szukania jak najbardziej energooszczĊdnych i proekologicznych rozwiązaĔ, które mają na
celu racjonalne i zrównowaĪone wykorzystanie zasobów
energetycznych, przy uwzglĊdnieniu odnawialnych i alternatywnych Ĩródeá energii. Zgodnie z dokumentem politycznym
„Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej”, opracowanym
przez Ministerstwo ĝrodowiska i ustanowionym przez Sejm
Rzeczypospolitej Polski 23 wrzeĞnia 2001 roku, udziaá energii
ze Ĩródeá odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo-energetycznym ma wzrosnąü do 14% w roku 2020. JednakĪe ze
wzglĊdów ekonomicznych nie jest moĪliwe nagáe przejĞcie
z tradycyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach stacjonarnych zasilanych paliwami staáymi,
páynnymi czy gazem ziemnym do technologii odnawialnych
(energia sáoĔca, wiatru, przypáywy morza, wodna, geotermalna). Stąd narodziá siĊ pomysá na rozwijanie nowych technologii, okreĞlanych mianem „technologii poĞrednich”, które
z jednej strony pozwoliáyby na efektywne wykorzystanie paliw
zasilających tradycyjne urządzenia, a z drugiej − znacznie
obniĪyáyby poziom emisji gazów cieplarnianych. Do takich
przyszáoĞciowych technologii poĞrednich moĪna zaliczyü
ogniwa paliwowe.
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Ogniwo paliwowe jest ekologicznym urządzeniem do
konwersji energii, wytwarzającym energiĊ elektryczną i cieplną z paliwa gazowego w wyniku elektrochemicznej reakcji
utleniania paliwa [1-2]. Cechą charakterystyczną ogniw
paliwowych jest ich zdolnoĞü bezpoĞredniego przetwarzania
energii chemicznej paliw w energiĊ elektryczną z pominiĊciem procesu spalania, z wiĊkszą sprawnoĞcią niĪ to jest
moĪliwe w klasycznych elektrowniach czy turbinach gazowych (odpowiednio (50-60)% w stosunku do (38-45)% w tych
ostatnich). W ukáadach skojarzonych, elektryczno-cieplnych,
systemy energetyczne z ogniwami paliwowymi mogą osiągaü
sprawnoĞci caákowite nawet do (80-85)%. Konsekwencją
tego jest teĪ duĪo niĪsza emisja gazowych zanieczyszczeĔ,
takich jak CO2, NOx czy SOx do atmosfery niĪ w tradycyjnych
elektrowniach na paliwa konwencjonalne. Ponadto stosy
ogniw paliwowych są áatwe w budowie, tanie w eksploatacji
i odporne na zniszczenia powstaáe w czasie pracy. W ciągu
minionych lat opracowano wiele typów ogniw paliwowych,
róĪniących siĊ budową oraz warunkami pracy [3]. SpoĞród
nich staáotlenkowe ogniwa paliwowe typu SOFC (ang. solid
oxide fuel cell) wydają siĊ byü najbardziej obiecujące dla
przyszáej komercjalizacji, ze wzglĊdu na brak koniecznoĞci
stosowania metali szlachetnych, w szczególnoĞci platyny,
jako materiaáów elektrodowych [3].
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2. Elektrolity staáe na bazie ZrO2

Y2O3 → 2YZ' r + VO• • + 3OOx

Jednym z kluczowych elementów staáotlenkowego ogniwa paliwowego SOFC jest elektrolit staáy, którego gáównym
zadaniem jest przewodzenie jonów pomiĊdzy katodą i anodą.
Aby to ogniwo mogáo prawidáowo funkcjonowaü, materiaá z
którego wykonany jest elektrolit staáy musi speániaü szereg
wymogów technicznych i ¿zykochemicznych, takich jak [1-2]:
a) stabilnoĞü (elektrolit musi byü stabilny chemicznie, morfologicznie oraz wymiarowo w podwójnej atmosferze,
gdyĪ styka siĊ z atmosferą utleniającą od strony katody
oraz silnie redukującą od strony anody, gdzie podawane
jest paliwo);
b) przewodnoĞü (elektrolit musi posiadaü przewodnictwo
jonowe co najmniej 10-1 S·cm-1, przy minimalnym przewodnictwie elektronowym w szerokim zakresie ciĞnieĔ
tlenu 1-10-20 atm i temperatur 600-900 °C, co oznacza,
Īe liczba przenoszenia jonów musi byü bliska 1);
c) kompatybilnoĞü (elektrolit musi byü dostosowany chemicznie do innych skáadowych ogniwa paliwowego nie
tylko w temperaturze pracy ogniwa, ale równieĪ w temperaturach wytwarzania ogniwa);
d) rozszerzalnoĞü cieplna (termiczna rozszerzalnoĞü cieplna musi byü dostosowana do rozszerzalnoĞci cieplnej
innych skáadowych ogniwa – elektrod w temperaturach:
pokojowej, pracy ogniwa oraz syntezy elektrolitu);
e) porowatoĞü (elektrolit musi byü gazoszczelny, aby uniemoĪliwiü przepáyw gazu z przestrzeni roboczej anody do
przestrzeni roboczej katody lub odwrotnie i tym samym
zabezpieczyü przed bezproduktywnym spalaniem paliwa
w temperaturze pokojowej oraz pracy ogniwa);
f) niski koszt wsadu materiaáowego i procesu wytwarzania
(niskie koszty surowcowe zwiĊkszają szansĊ na masową
produkcjĊ elektrolitów, a tym samym komercjalizacjĊ
ogniw. Wydaje siĊ to byü szczególnie waĪne w odniesieniu do planarnych ogniw paliwowych z elektrolitowym
suportem ESC (ang. electrolyte supported cell), który jest
najmasywniejszą czĊĞcią ogniwa).
Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym tlenkowym elektrolitem staáym jest ditlenek cyrkonu (cyrkonia),
który wykazuje odstĊpstwo od skáadu stechiometrycznego
w kierunku rzeczywistego niedomiaru utleniacza (ZrO2-y),
tworząc wakancje tlenowe wg reakcji [4]:
x
O

••
O

O ↔V

+ 2e'+1/ 2O2( g )

(1)

gdzie, zgodnie z symboliką Krögera i Vinka, VOǜǜ oznacza wakancjĊ tlenową, OOx jon tlenu w pozycji wĊzáowej, natomiast
e' elektron. Z powyĪszego równania wynika, Īe stĊĪenie
noĞników elektronowych proporcjonalne jest do stĊĪenia
wakacji tlenowych w stosunku molowym 2:1, a zatem czysty
ditlenek cyrkonu jest raczej przewodnikiem elektronowym
niĪ elektrolitem staáym. Dla nadania temu tworzywu cech
typowego elektrolitu staáego tworzy siĊ jego substytucyjne
roztwory staáe z tlenkami o niĪszej wartoĞciowoĞci zwanymi
stabilizatorami, na przykáad kationami dwu- (Ca2+, Mg2+) lub
trójwartoĞciowymi (Y3+, Sc3+, Gd3+) [1-2]. DziĊki wbudowaniu
siĊ tlenku itru w iloĞci 8% mol. do sieci krystalicznej ditlenku
cyrkonu, uzyskuje siĊ dodatkowe noĞniki áadunku w transporcie jonowym roztworu staáego Y2O3-ZrO2, wg nastĊpującego
równania quasi-chemicznego [4]:

(2)

gdzie YZr’ oznacza jednoujemny jon itru wzglĊdem sieci
w miejscu czterododatniego kationu cyrkonu. Dodatkowo
takie domieszkowanie prowadzi do stabilizacji fazy o strukturze regularnej w niĪszych temperaturach. Jest to niezwykle korzystne z aplikacyjnego punktu widzenia, gdyĪ faza
regularna wyróĪniająca siĊ najwyĪszym przewodnictwem
jonowym spoĞród trzech znanych odmian polimor¿cznych
czystego ZrO2 jest stabilna dopiero w temperaturach powyĪej
2370 °C [1]:
1170 o C

⎯⎯ ⎯⎯→ struktura tetragonalna

struktura jednoskoĞna
2370 o C

⎯⎯ ⎯⎯→ struktura regularna

(3)

PrzydatnoĞü elektrolitu staáego w staáotlenkowym ogniwie
paliwowym jest zaleĪna od szerokoĞci i poáoĪenia obszaru
elektrolitycznego, czyli zakresu ciĞnieĔ parcjalnych tlenu,
w którym to liczba przenoszenia jonów jest powyĪej 0,99.
Albowiem, za stĊĪenie wakancji tlenowych w tych przewodnikach jonowych, oprócz wprowadzonej domieszki,
odpowiada równieĪ ciĞnienie parcjalne tlenu w otaczającej
atmosferze. Z równania (1) wynika, Īe wraz z obniĪaniem
ciĞnienia parcjalnego tlenu nastĊpuje równoczesny wzrost
koncentracji wakancji tlenowych oraz elektronów, co jest
przyczyną ograniczenia obszaru zastosowania od strony
niskich ciĞnieĔ parcjalnych tlenu. W zakresie wysokich
ciĞnieĔ parcjalnych tlenu równieĪ wystĊpuje ograniczenie
w/w obszaru elektrolitycznego z uwagi na tworzenie siĊ dziur
elektronowych oraz kompleksów defektowych w postaci
(VZrVO)'', zgodnie z reakcją:

1/ 2O2( g ) ↔ (VZ rVO )"+OOx + 2h •

(4)

Wg Kroegera [5] oraz Poultona i Smeltzera [6] proces
powstawania w/w wymienionych kompleksów defektowych
polega na skupianiu siĊ zjonizowanych wakancji cyrkonowych (VZr'''') i wakancji tlenowych (VOǜǜ), w wyniku wzajemnego ich oddziaáywania zarówno ze sobą, jak i z jonami sieci
macierzystej ZrO2.
UwzglĊdniając równania defektowe (1), (2) i (4) oraz zaleĪnoĞü okreĞlającą samoistne zdefektowanie elektronowe:

zero ↔ e'+h •

(5)

warunek elektroujemnoĞci sieci krystalicznej ZrO2 domieszkowanego tlenkiem itru moĪna przedstawiü nastĊpująco:

[Y ] + 2[(V
'
Zr

Zr

VO )"] + [e'] = 2[VO•• ] + [h • ]

(6)

Stosując do równowag (1), (4) i (5) prawo dziaáania mas,
otrzymujemy:

K1 = [VO•• ] ⋅ [e'] ⋅ pO1/22

(7)

K 2 = [(VZ rVO )"]⋅ [h • ] ⋅ pO−12 / 2
2

(8)

K 3 = [e'] ⋅ [h • ]

(9)

2

W zakresie bardzo niskich ciĞnieĔ parcjalnych tlenu
warunek elektroobojĊtnoĞci sieci (6) sprowadza siĊ do nastĊpującej uproszczonej postaci:

[e'] = 2[VO•• ]

(10)
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Korzystając z równaĔ (7) i (10) zaleĪnoĞü stĊĪenia wakancji tlenowych oraz elektronów od ciĞnienia utleniacza
moĪna wyraziü równaniami:

[V ] = ⎜⎛ K
••
O

1/ 3

⎞
⎟
⎝ 4⎠

⋅ pO−12 / 6

(11)

[e'] = (2K1 )1/ 3 ⋅ pO−1/ 6

(12)

1

2

Wszystkie defekty w sieci krystalicznej ZrO2 pozostają
z sobą w równowadze sprzĊĪonej. Wstawiając zatem do
równania (8) zaleĪnoĞci (7) i (9), otrzymuje siĊ wyraĪenie
okreĞlające wpáyw ciĞnienia tlenu na stĊĪenie kompleksów
defektowych:

[(VZ rVO )"] = (2K1 )2 / 3 ⋅ K 22 ⋅ pO1/ 6
K3

2

(13)

Z zaleĪnoĞci (11) − (13) wynika, Īe w miarĊ obniĪania
ciĞnienia tlenu stĊĪenie kompleksów defektowych zmniejsza
siĊ, podczas gdy równoczeĞnie wzrasta stĊĪenie wakancji
tlenowych i quasi swobodnych elektronów.
W zakresie bardzo wysokich ciĞnieĔ parcjalnych tlenu
warunek elektroobojĊtnoĞci sieci (6) moĪna uproĞciü do
postaci:

2[(VZ rVO )"] = [h • ]

(14)

Wstawiając tĊ zaleĪnoĞü do równania (8) otrzymuje siĊ
nastĊpujące związki pomiĊdzy stĊĪeniami kompleksów defektowych i dziur elektronowych a ciĞnieniem tlenu:
1/ 3

[(VZ rVO )"] = ⎜⎛ K 2 ⎟⎞
⎝ 4 ⎠

[h ] = (2K
•

2

⋅ pO1/26

)1/ 3 ⋅ pO1/ 6
2

(15)

(16)

Analogiczne przeksztaácenia równaĔ (7) − (9) w odniesieniu do stĊĪenia podwójnie zjonizowanych wakancji tlenowych
prowadzi do zaleĪnoĞci:

[V ] = (2K
••
O

2

)2 / 3 ⋅

K1 −1/ 6
⋅p
K 32 O2

(17)

Rys. 1. Diagram Brouwera dla roztworu staáego Y2O3-ZrO2 [7].
Fig. 1. Brouwer diagram for a solid solution of Y2O3-ZrO2 [7].
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Równania (15) − (17) są sáuszne dla bardzo wysokich
prĊĪnoĞci tlenu, przy których przewaĪają kompleksy defektowe oraz dziury elektronowe kosztem wakancji tlenowych.
Natomiast w zakresie poĞrednich ciĞnieĔ cząstkowych
tlenu, a wiĊc w obszarze elektrolitycznym, przewaĪają defekty jonowe w postaci podwójnie zjonizowanych wakancji tlenowych jedynie, gdy iloĞü wprowadzonej do sieci krystalicznej
ZrO2 domieszki Y2O3 znacznie przewyĪszy stĊĪenie defektów
..
rodzimych ((VZrVO)'', VO ) w tym krysztale. Zatem warunek
elektroobojĊtnoĞci (6) moĪna sprowadziü do postaci:

[Y ] = 2[V ]
••
O

'
Zr

(18)

StĊĪenie defektów elektronowych praktycznie nie zaleĪy
w tych warunkach od równowagowego ciĞnienia tlenu. Kombinacja równaĔ (7) − (9) i (18) prowadzi do nastĊpujących
zaleĪnoĞci:

[V ] = 1 [Y ] = const
••
O

2

'
Zr

(19)

1/ 2

⎛
⎞
⎜ K ⎟
[e'] = ⎜ 1' ⎟
⎜ 1 [YZ r ] ⎟
⎝2
⎠

[h ] =
•

K3
1/ 2

⎛
⎞
⎜ K1 ⎟
⎜1 ' ⎟
⎜ [YZ r ] ⎟
⎝2
⎠

⋅ pO−12 / 4

(20)

⋅ pO1/24

(21)

Z powyĪszych równaĔ moĪna wysnuü wniosek, Īe w obszarze elektrolitycznym przewaĪają podwójnie zjonizowane
wakancje tlenowe, których stĊĪenie jest niezaleĪne od
ciĞnienia parcjalnego tlenu, a jedynie determinowane jest
zawartoĞcią domieszki Y 'Zr. Natomiast stĊĪenie quasi swobodnych elektronów maleje ze wzrostem zarówno zawartoĞci
domieszki jak i ciĞnienia parcjalnego tlenu. W przypadku stĊĪenia dziur elektronowych stwierdzono odwrotną zaleĪnoĞü
w w/w obszarze domieszkowym.
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Na Rys. 1 przedstawiono diagram Brouwera okreĞlający
zaleĪnoĞü koncentracji poszczególnych typów defektów
od ciĞnienia parcjalnego tlenu dla ZrO2 stabilizowanego
Y2O3 [7]. Graniczne prĊĪnoĞci parcjalne tlenu dla obszaru
elektrolitycznego elektrolitu staáego 8YSZ w temperaturze
1000 °C mieszczą siĊ w zakresie od 10-0,7 do 10-18 atm,
natomiast jonowe przewodnictwo elektryczne dla tego
obszaru wynosi 9,0·10-2 S·cm-1 [2]. Przewodnictwo jonowe
dla elektrolitu o skáadzie Zr0,85Ca0,15O1,85 w zakresie obszaru
elektrolitycznego 5,5·106-10-21 atm wynosi 5,5·10-2 S·cm-1
[8]. W praktyce obszar wysokich ciĞnieĔ parcjalnych tlenu
w ogniwach paliwowych jest ograniczony do p(O2) poniĪej
1 atm. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, ze wraz ze wzrostem
stĊĪenia domieszki obszar stosowalnoĞci jako elektrolit staáy
poszerza siĊ, a wraz ze wzrostem temperatury zawĊĪa.
W zastosowaniach aplikacyjnych wyróĪnia siĊ trzy typy
roztworów staáych na bazie ZrO2:
a) caákowicie stabilizowany ditlenek cyrkonu YSZ (ang.
yttrium stabilized zirconia) zawierający od 6% do 10%
mol. Y2O3. Jest to tworzywo o strukturze regularnej, które
wykazuje wysokie przewodnictwo jonowe w zakresie
wysokich temperatur. Mimo tej zalety, jego praktyczne
zastosowanie jest ograniczone z powodu niskiej wytrzymaáoĞci mechanicznej, sáabej odpornoĞci na szoki
termiczne oraz zbyt wysokiej temperatury pracy rzĊdu
900-1000 °C [1-2];
b) czĊĞciowo stabilizowany ditlenek cyrkonu PSZ (ang. partially stabilized zirconia) zawierający od 4% do 5% mol.
Y2O3 . Tworzywo to stanowi mieszaninĊ fazy regularnej
i tetragonalnej oraz charakteryzuje siĊ dobrą wytrzymaáoĞcią mechaniczną [9];
c) tetragonalne polikrysztaáy ditlenku cyrkonu 3Y-TZP (ang.
tetragonal zirconia polycrystal) tworzą siĊ przy zawartoĞci Y2O3 od 1% do 3% mol. Tworzywo to zbudowane
jest z submikronowych ziaren o strukturze tetragonalnej
[10-11] i z powodu jego bardzo wysokiej wytrzymaáoĞci
mechanicznej (> 1 GPa) oraz wytrzymaáoĞci na záamanie
(> 4-6 MPaÂm-2) okreĞla siĊ mianem stali ceramicznej
[12-13].
Wszystkie trzy wspomniane typy elektrolitów staáych
wykazują niemalĪe czyste przewodnictwo jonowe realizowane przez wakancyjny transport jonów tlenu. W związku
z powyĪszym mogą znaleĨü zastosowanie w wielu innych
technologiach, takich jak: sensory tlenowe, separatory gazów czy elektrochemiczne pompy tlenowe SOE (ang. solid
oxide electrolyte).

3. Elektrolity staáe dla IT-SOFC
Obecnie celem strategicznym wielu instytucji naukowych
zajmujących siĊ energetyką wodorową jest opracowanie
technologii wytwarzania Ğredniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC (ang. intermediate temperature solid
oxide fuel cell), mogących pracowaü z duĪą wydajnoĞcią
w niskich temperaturach w zakresie nawet 600-800 °C. Aby
to technologiczne przedsiĊwziĊcie zrealizowaü, naleĪaáoby
miĊdzy innymi poprawiü wáaĞciwoĞci transportowe elektrolitu staáego na bazie cyrkonii, zwiĊkszające przewodnictwo
elektryczne poprzez domieszkowanie. Wykazano bowiem, Īe
wprowadzenie skandu w iloĞci 11% mol. do sieci krystalicznej
ditlenku cyrkonu istotnie zwiĊksza przewodnictwo elektrycz-

ne elektrolitu jonowego ScSZ (ang. scandia stabilized zirconia), które w temperaturze 800 °C osiąga poziom 0,15 S·cm-1
[14], co jest bliskie wartoĞci przewodnictwa materiaáu 8YSZ
w 1000 °C. Zastosowanie elektrolitu na bazie CeO2 równieĪ
stwarza szansĊ na obniĪenie temperatury pracy ogniw SOFC
do wspomnianego wyĪej zakresu temperatur. Elektrolity
staáe o skáadach Ce0,8Sm0,2O2, tzw. SDC (ang. samaria doped ceria) [15] i Ce0,9Gd0,1O2, tzw. GDC (ang. gadolinium
doped ceria) [16] wykazują, jak dotąd najwyĪsze wartoĞci
przewodnictwa jonów tlenu rzĊdu 10-1 S·cm-1 w 800 °C.
WaĪną zaletą tych elektrolitów w porównaniu do cyrkonii
jest ich kompatybilnoĞü chemiczna i termiczna z nową generacją materiaáów katodowych LaMO3 (M = Mn, Co, Fe,
Ni) o strukturze perowskitu oraz bardzo dobrze dopasowany
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej ze wspóáczynnikiem
rozszerzalnoĞci interkonektorów na bazie ferrytycznych stali
wysokochromowych FSS (ang. ferritic stainless steel) [17].
Do chwili obecnej ograniczone zastosowanie materiaáów
ScSZ, SDC czy GDC áączy siĊ z wystĊpowaniem widocznej
skáadowej elektronowej przewodnictwa przy niskim ciĞnieniu
parcjalnym tlenu oraz procesami starzenia w wysokich temperaturach, a takĪe z ich wysoką ceną. W powyĪszej sytuacji alternatywą moĪe byü zmniejszenie gruboĞci (150 m)
elektrolitu jonowego YSZ, tradycyjnie stosowanego w wysokotemperaturowych ogniwach z suportem elektrolitowym
ESC do gruboĞci okoáo 1 m w przypadku ogniw o suporcie
interkonektora ISFC (ang. interconnect supported fuel cell)
poprzez jego zastąpienie tworzywem 3Y-TZP, które odznacza
siĊ wiĊkszą wytrzymaáoĞcią mechaniczną.
Przesáanką do podjĊcia próby zastosowania tworzywa
3Y-TZP w charakterze elektrolitu staáego do ogniw paliwowych typu IT-SOFC jest niĪsza energia aktywacji przewodnictwa elektrycznego, a co za tym idzie wyĪsze przewodnictwo
elektryczne w porównaniu z materiaáem YSZ w zakresie
Ğrednich temperatur, tj. poniĪej 700 °C. Z dotychczasowych
badaĔ wynika, Īe poniĪej tej temperatury przewodnictwo
elektryczne wnĊtrza ziaren 3Y-TZP jest wyĪsze niĪ caákowicie stabilizowanych (YSZ) czy czĊĞciowo stabilizowanych
(PSZ) ziaren cyrkonii [18]. JednakĪe caákowite przewodnictwo polikrysztaáu 3Y-TZP jest niĪsze z powodu wysokiej
rezystywnoĞci granic miĊdzyziarnowych. W literaturze
przedmiotu to zjawisko jest okreĞlane jako efekt blokujący
[18]. Przewodnictwo wáaĞciwe granic miĊdzyziarnowych
materiaáu 3Y-TZP jest o okoáo dwa rzĊdy wielkoĞci niĪsze
niĪ przewodnictwo wnĊtrza ziaren [19]. ĝwiadczy to o tym,
Īe w zakresie Ğrednich temperatur caákowite przewodnictwo
elektryczne materiaáów elektrolitowych na bazie 3Y-TZP limitowane jest oporem granic miĊdzyziarnowych. Problem ten
ma fundamentalne znaczenie dla wáaĞciwoĞci uĪytkowych
tych przewodników jonowych.

4. Efekt blokujący w 3Y-TZP
Do chwili obecnej proponowane są dwie przyczyny wyjaĞniające wspomniany efekt blokujący: pierwsza, to obecnoĞü
fazy o wysokiej opornoĞci na granicach miĊdzyziarnowych,
natomiast, druga − wystĊpowanie efektu áadunku przestrzennego na granicach miĊdzyziarnowych (barier Schottky’ego).
Pogorszenie wáaĞciwoĞci transportowych granic miĊdzyziarnowych moĪe wynikaü z obecnoĞci w tym obszarze zanieczyszczeĔ, gáównie dwutlenku krzemu, które segregując
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Rys. 2. Schemat modelu: a) zwĊĪonych granic miĊdzyziarnowych
i b) blokujących granic miĊdzyziarnowych [21].
Fig. 2. Schematic model of: a) narrowed intergranular boundaries
and b) blocking intergranular boundaries [21].

tworzą cienką izolacyjną warstwĊ i w konsekwencji utrudniają
migracjĊ jonów tlenowych wzdáuĪ granic miĊdzyziarnowych
[20]. ħródáem tych amor¿cznych warstw są zanieczyszczenia
zawierające krzemionkĊ wprowadzane wraz z substratami
lub na dalszych etapach preparatyki materiaáów elektrolitowych. Do opisu tego przypadku stosuje siĊ dwa modele.
Pierwszy z nich to model zwĊĪonych granic miĊdzyziarnowych, a drugi − model blokujących granic miĊdzyziarnowych,
których schematy zilustrowano na Rys. 2 [21].
W przypadku materiaáów elektrolitowych na bazie materiaáu 3Y-TZP o ultra-wysokiej czystoĞci równieĪ obserwuje
siĊ zwiĊkszony opór granic miĊdzyziarnowych w stosunku
do wnĊtrza ziaren. Przypisuje siĊ to zaburzeniom rozkáadu
potencjaáu elektrostatycznego, tzw. efekt áadunku przestrzennego (ang. space charge effect) [22].

Na Rys. 3, przedstawiono schemat modelu muru ceglanego (ang. brick layer model) (Rys. 3a) wraz z rozkáadem
noĞników áadunków w warstwie áadunku przestrzennego
na granicy miedzyziarnowej (Rys. 3b i 3c) [23]. W modelu
tym cegáy reprezentują zachowanie siĊ ziaren badanego
materiaáu, warstwy zaprawy murarskiej przypisuje siĊ granicom miĊdzyziarnowym, zaĞ obustronne tynki to elektrody.
Z Rys. 3b moĪna zauwaĪyü, Īe wspomniane wyĪej zaburzenie utoĪsamiane z barierą Schottky’ego prowadzi do spadku
koncentracji wakancji tlenowych na granicy miĊdzyziarnowej,
a co za tym idzie obniĪenia przewodnictwa jonowego w tym
obszarze [23]. Zgodnie z modelem bariery Schottky’ego
energia aktywacji przewodnictwa granicy miĊdzyziarnowej
jest zaleĪna od potencjaáu áadunku przestrzennego. Przedstawiona wyĪej koncepcja efektu áadunku przestrzennego
w zasadzie opiera siĊ na dwóch zjawiskach. Po pierwsze,
w wyniku scháodzenia tworzywa 3Y-TZP poddanego uprzednio spiekaniu w wysokich temperaturach (powyĪej 1450 °C)
do temperatury poniĪej 800 °C i wygrzewania w tej temperaturze, obserwuje siĊ spadek przewodnictwa granicy miĊdzyziarnowej. Tutaj nastĊpuje jedynie redystrybucja wakacji
tlenowych, które w przeciwieĔstwie do kationów są zdolne do
migracji przez granicĊ miĊdzyziarnową. Drugie zjawisko, to
znany z doĞwiadczenia wpáyw dodatku pewnej iloĞci tlenku
glinu do materiaáu 3Y-TZP polepszający jego wáaĞciwoĞci
elektryczne, mechaniczne i termiczne w porównaniu do
niemody¿kowanego 3Y-TZP. Stwierdzono, Īe dodatek Al2O3
powyĪej jego granicy rozpuszczalnoĞci w w/w tworzywie
dziaáa jak ”wymiatacz” (ang. scavanger) związków krzemu
[20, 24]. DziĊki zwiĊkszeniu udziaáu powierzchni kontaktu
miĊdzy ziarnami elektrolitu 3Y-TZP obserwuje siĊ wzrost
przewodnictwa elektrycznego granic miĊdzyziarnowych

Rys. 3. Schemat ilustrujący: a) model muru ceglanego, b) i c) rozkáad noĞników áadunków w warstwie áadunku przestrzennego na granicy
miĊdzyziarnowej [23].
Fig. 3. Schematic illustration of: a) the brick layer model, b) and c) charge carrier distribution in the spatial charge layer at the grain boundary [23].
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[25]. W przypadku natomiast wprowadzenia Al2O3 poniĪej
jego granicy rozpuszczalnoĞci nastĊpuje pogorszenie przewodnictwa w tych obszarach. Táumaczy siĊ to spadkiem
koncentracji wakancji tlenowych w warstwie áadunku przestrzennego wskutek wzrostu bariery Schottkyego (Rys. 3b)
[19]. PowyĪsze zjawisko przypuszczalnie wiąĪe siĊ z segregacją glinu na granicach miĊdzyziarnowych [26]. W konkluzji
naleĪy stwierdziü, Īe efekt dodatku tlenku glinu wydaje siĊ
byü zaleĪny od stĊĪenia zarówno tlenku glinu, jak i krzemionki w tworzywie 3Y-TZP oraz stopnia rozprowadzenia tlenku
glinu w kompozycie 3Y-TZP/Al2O3.
W przedstawionej wyĪej koncepcji modelu muru ceglanego moĪliwe jest równieĪ istnienie noĞników elektronowych
w warstwie áadunku przestrzennego, tak jak to pokazano na
Rys. 3c. W tej sytuacji naleĪy oczekiwaü wzrostu przewodnictwa elektrycznego granic miĊdzyziarnowych. Zgodnie
z równaniem (1) moĪna to osiągnąü przez wygrzewanie
materiaáu 3Y-TZP w wysokich temperaturach, powyĪej
1300 °C przy bardzo niskim ciĞnieniu parcjalnym tlenu rzĊdu
10-35 atm [27]. Z uwagi na fakt, Īe takie warunki obróbki termicznej leĪą poza praktycznym obszarem elektrolitycznym
(Rys. 1), wygodniejszym sposobem na podwyĪszenie koncentracji noĞników elektronowych bĊdzie wprowadzenie do
sieci krystalicznej 3Y-TZP jonów metali przejĞciowych, np.
TiO2 [23]. Po wprowadzeniu jonów Ti4+ w iloĞci 13% mol. do
tworzywa 3Y-TZP uzyskuje siĊ znaczny wzrost przewodnictwa elektrycznego granic miĊdzyziarnowych w stosunku
do przewodnictwa we wnĊtrzu ziaren i to w temperaturach
poniĪej 550 °C przy obniĪonej prĊĪnoĞci parcjalnej tlenu,
a wiĊc w warunkach odpowiadających przestrzeni roboczej

anody w ogniwie paliwowym IT-SOFC. WyjaĞnieniem wspomnianego wyĪej efektu jest wzrost koncentracji elektronów
na granicach miĊdzyziarnowych wskutek redukcji jonów
Ti4+ w warunkach redukcyjnych, analogicznie do przebiegu
reakcji opisanej równaniem (1).

5. Tworzywa 3Y-TZP/Al2O3
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, poprawa wáaĞciwoĞci
transportowych granic miĊdzyziarnowych w warunkach
utleniających, moĪliwa jest drogą mody¿kacji mikrostruktury
cyrkonii poprzez wytworzenie kompozytowego elektrolitu
dyspersyjnego typu 3Y-TZP/Al2O3. Dotychczasowe wyniki
badaĔ na temat wpáywu dodatku Al2O3 na przewodnictwo
elektryczne tworzywa 3Y-TZP są sprzeczne. Niektórzy
autorzy wskazują na wzrost przewodnictwa [28], inni zaĞ
na jego pogorszenie [22]. Wedáug Butlera i Drennana [29]
w pewnych specy¿cznych warunkach tlenek glinu w wysokiej
temperaturze reaguje z krzemionką tworząc mulit. Wedáug
Guo i in. [22] jony glinu pochodzące od Al2O3 tworzą kompleksy defektowe z wakancjami tlenowymi 3Y-TZP mody¿kując
bariery Schottky’ego na granicach miĊdzyziarnowych.
W Ğwietle powyĪszych faktów konieczne są dalsze
systematyczne badania nad okreĞleniem wpáywu dodatku
Al2O3 (izolatora!) do mikrokrystalicznego tworzywa 3Y-TZP.
Z naszych badaĔ wynika, Īe ten dodatek wpáywa korzystnie
na wáaĞciwoĞci 3Y-TZP.
Do badaĔ wykorzystano drobnoziarniste proszki roztworu
staáego czĊĞciowo stabilizowanego 3% mol. Y2O3 (3Y-TZP),
które otrzymano metodą wspóástrącenia z uwodnionego tlen-

Rys. 4. Mikrofotogra¿e SEM spieków o skáadach: a) 3Y-TZP, b) 3Y-TZP/0,25%Al2O3, c) 3Y-TZP/0,5%Al2O3 i d) 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
Fig. 4. SEM microphotographs of sintered bodies with compositions of: a) 3Y-TZP, b) 3Y-TZP/0,25%Al2O3, c) 3Y-TZP/0,5%Al2O3 and
d) 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
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metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
(EIS). Pomiary impedancyjne przeprowadzono w zakresie
czĊstotliwoĞci od 0,1 Hz do 1 MHz z amplitudą 10 mV.
Na Rys. 6 przedstawiono, dla przykáadu seriĊ widm
impedancyjnych uzyskanych podczas wygrzewania spieku
3Y-TZP/1%Al2O3 w zakresie temperatur 550-750 °C w atmosferze powietrza [30]. Na tych widmach impedancyjnych
moĪna wyróĪniü dwa póáokrĊgi odsuniĊte od Ğrodka ukáadu
wspóárzĊdnych. Zgodnie z przyjĊtą interpretacją [34-35],
póáokrąg przy najniĪszych czĊstotliwoĞciach przypisano
wáaĞciwoĞciom transportowym granic miĊdzyziarnowych,
a za póáokrąg przy najwyĪszych czĊstotliwoĞciach - wáaĞciwoĞciom wnĊtrza ziaren. InterpretacjĊ widm impedancyjnych
badanych spieków przeprowadzono w oparciu o obwód
zastĊpczy przedstawiony na Rys. 7.
-6.0x102

Z`` [Ω]

ku cyrkonu i wodorotlenku itru. NastĊpnie proszek wypraĪono
w 800 oC przez 2 godziny i poddano mieleniu w atrittorze
przez 8 godzin. W nastĊpnym etapie mikroproszki 3Y-TZP
poddawano impregnacji roztworem soli glinu o odpowiednim
stĊĪeniu, uzyskując trzy serie kompozytów 3Y-TZP/Al2O3
o zmiennej zawartoĞci Al2O3 (0,25%, 0,5% i 1% mol. Al2O3 w
3Y-TZP). Uzyskane proszki zagĊszczano izostatycznie pod
ciĞnieniem 350 MPa i poddawano spiekaniu swobodnemu
w temperaturze 1500 °C przez 2 godz. w powietrzu.
Na Rys. 4 przedstawiono morfologie powierzchni zgáadów ze spieków o skáadach 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al2O3,
3Y-TZP/0,5%Al2O3 i 3Y-TZP/1%Al2O3, uzyskanych po procesie spiekania w 1500 °C przez 2 godz. w powietrzu [30].
Obserwacje powierzchni tych próbek ujawniáy drobnokrystaliczną budowĊ ziaren z niewielkim udziaáem porowatoĞci.
Wszystkie analizowane spieki są jednorodne, a ksztaáty
ziaren izometryczne. NaleĪy równieĪ nadmieniü, Īe jedynie
w spiekach 3Y-TZP/1%Al2O3 zaobserwowano odizolowane
od siebie biaáe i czarne ziarna, którym przypisuje siĊ fazy,
odpowiednio 3Y-TZP i Al2O3. Z przedstawionego na Rys. 5
wykresu zaleĪnoĞci wielkoĞci ziaren od zawartoĞci tlenku
glinu w spiekach 3Y-TZP moĪna wnioskowaü, Īe najmniejszą Ğrednią wielkoĞü ziaren równą 0,38 ± 0,19 m wykazuje
spiek 3Y-TZP/0,5%Al2O3, zaĞ najwiĊkszą spiek 3Y-TZP bez
dodatku Al2O3 (0,55 ± 0,18 m) [30]. Powszechnie wiadomo,
Īe grubokrystaliczne roztwory staáe Y2O3-ZrO2 o strukturze
tetragonalnej posiadają podstawową wadĊ, jaką jest wystĊpowanie w zakresie niskich temperatur (200-300 °C)
przemiany fazowej z odmiany tetragonalnej w jednoskoĞną,
której towarzyszą znaczne zmiany objĊtoĞci molowych [31].
Prowadzi to do pogorszenia zarówno wáaĞciwoĞci mechanicznych, jak i przewodnictwa elektrycznego [32]. Zjawisko
takie wystĊpuje wówczas, gdy rozmiary ziaren w tworzywie
3Y-TZP przekroczą, tzw. krytyczną wartoĞü okoáo 0,3 m
[33]. W Ğwietle tych faktów naleĪy uznaü, Īe najbardziej
stabilnym spoĞród wszystkich badanych materiaáów bĊdzie
spiek 3Y-TZP/0,5%Al2O3.
W celu uzyskania informacji na temat wáaĞciwoĞci elektrycznych kompozytów 3Y-TZP/Al2O3, na które skáada siĊ
caákowite przewodnictwo elektryczne i jego skáadowe, tj.
przewodnictwo wnĊtrza ziaren oraz granic miĊdzyziarnowych przeprowadzono pomiary ich rezystancji elektrycznej
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Rys. 7. Schemat elektrycznego obwodu zastĊpczego.
Fig. 7. Schematic representation of an electrical equivalent circuit.

Na podstawie analizy serii widm impedancyjnych zarejestrowanych w funkcji temperatury (Rys. 6) wykreĞlono temperaturowe zaleĪnoĞci rezystancji wnĊtrza ziaren (Rb) i granic
miĊdzyziarnowych (Rgb) dla spieków o skáadach 3Y-TZP,
3Y-TZP/0,25%Al2O3, 3Y-TZP/0,5%Al2O3 i 3Y-TZP/1%Al2O3.
Wyniki tych analiz przedstawiono na Rys. 8 i 9 [30].
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Rys. 6. Widma impedancyjne zarejestrowane podczas wygrzewania
spieku 3Y-TZP/1%Al2O3 w róĪnych temperaturach [30].
Fig. 6. Impedance spectra obtained during heat-treatment in different
temperatures for a sintered body of 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
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Rys. 5. ĝrednia wielkoĞü ziaren w funkcji zawartoĞci Al2O3 w spieku
3Y-TZP [30].
Fig. 5. Dependence of average grain size on Al2O3 content of the
3Y-TZP sintered body [30].
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Rys. 8. ZaleĪnoĞü rezystancji wnĊtrza ziaren od temperatury
dla spieków 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al 2O 3, 3Y-TZP/0,5%Al 2O 3
i 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
Fig. 8. Dependence of grain resistivity on temperature for sintered
bodies of 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al2O3, 3Y-TZP/0,5%Al2O3 and
3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
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Z danych tych daje siĊ zauwaĪyü, Īe dodatek tlenku
glinu do materiaáu 3Y-TZP prowadzi do systematycznego
spadku rezystancji elektrycznej zarówno wnĊtrza ziaren, jak
i granic miĊdzyziarnowych. NajniĪsze wartoĞci rezystancji
tych dwóch skáadowych przewodnictwa uzyskano dla spieku
3Y-TZP z dodatkiem 0,5% mol. tlenku glinu.
Optymalny dodatek tlenku glinu do tworzywa 3Y-TZP,
który z jednej strony speániaáby rolĊ efektywnego ”wymiatacza” krzemionki z granic miĊdzyziarnowych, a z drugiej polepszaá wáaĞciwoĞci transportowe w tych obszarach, ustalono
w oparciu o wspóáczynnik blokujący (fR) (ang. blocking factor),
który okreĞla wkáad rezystancji granic miĊdzyziarnowych do
caákowitej rezystancji polikrysztaáu zgodnie z równaniem [36]:

Rg b
Rb + Rg b

(22)

gdzie Rb i Rgb oznaczają rezystancjĊ, odpowiednio wnĊtrza
ziarna i granicy miĊdzyziarnowej.
Zgodnie z powyĪszym, wspóáczynnik ten okreĞla
jaka czĊĞü noĞników áadunku zostaáa unieruchomiona na
nieprzepuszczalnej granicy miĊdzyfazowej w warunkach
pomiaru w stosunku do caákowitej liczby noĞników áadunku
w badanej próbce.
Na Rys. 10 przedstawiono zaleĪnoĞü wspóáczynnika
blokującego od zawartoĞci tlenku glinu w spieku 3Y-TZP uzyskanych podczas wygrzewania 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al2O3,
3Y-TZP/0,5%Al2O3 i 3Y-TZP/1%Al2O3 w zakresie temperatur
550-750 °C w powietrzu [30]. Jak widaü, najniĪszą wartoĞü
ten wspóáczynnik osiąga dla spieku 3Y-TZP z dodatkiem
0,5% mol. Al2O3.
Na podstawie przedstawionych wyników badaĔ moĪna
wyciągnąü wniosek, Īe z punktu widzenia wartoĞci przewodnictwa elektrycznego granic miĊdzyziarnowych tworzywa 3Y-TZP optymalna iloĞü dodatku tlenku glinu powinna
wynosiü 0,5% mol. Przy tej zawartoĞci tlenek glinu reaguje
z krzemionką, tworząc stabilny mulit wg reakcji:
3Al2O3 + 2SiO2 ĺ Al6Si2O13

0.4

0.6

0.8

1.0

ZawartoĞü Al2O3 [% mol.]

Rys. 9. ZaleĪnoĞü rezystancji granic miĊdzyziarnowych od temperatury dla spieków 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al2O3, 3Y-TZP/0,5%Al2O3
i 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].
Fig. 9. Dependence of grain boundary resistivity on temperature for
sintered bodies of 3Y-TZP, 3Y-TZP/0,25%Al2O3, 3Y-TZP/0,5%Al2O3
and 3Y-TZP/1%Al2O3 [30].

fR =

0.2

(23)

Rys. 10. ZaleĪnoĞü wspóáczynnika blokującego od zawartoĞci Al2O3
w spieku 3Y-TZP [30].
Fig. 10. Dependence of blocking factor on Al2O3 content of 3Y-TZP
sintered bodies [30].

co najmniej 0,03 w temperaturze 1600 °C. Z drugiej strony,
reakcja z udziaáem ZrO2 i SiO2 prowadzi do utworzenia niestabilnego związku ZrSiO4, który ulega dysocjacji powyĪej
1540 °C. JednakĪe w obecnoĞci tlenku glinu wspomniany
cyrkonian krzemu jest niestabilny, wiĊc:
2ZrSiO4 + 3Al2O3 ĺ Al6Si2O13 + 2ZrO2

(24)

Siáa napĊdowa tego procesu bierze siĊ z wysokiej stabilnoĞci termodynamicznej Al6Si2O13. PowyĪej temperatury
920 °C Δr(24)G° < 0. Zatem ukáad tlenek glinu/mulit moĪe dziaáaü jako bufor dla krzemionki, pocháaniając ją ze wszelkich
Ĩródeá jej pochodzenia pod warunkiem, Īe aSi > 0,03. Warto
równieĪ nadmieniü, Īe wzrost przewodnictwa elektrycznego
wnĊtrza ziaren w kompozycie 3Y-TZP/Al2O3 w porównaniu
do niemody¿kowanego 3Y-TZP nie moĪe byü wyjaĞniony
jedynie w oparciu o wyĪej opisane zjawisko. Zagadnienie
to wymaga dalszych badaĔ.
Podejmowane są takĪe liczne próby mody¿kacji przewodnictwa elektrycznego roztworu staáego Y2O3-ZrO2 drogą
domieszkowania innymi tlenkami, takimi jak tlenek terbu
[37], tlenek germanu czy tytanu [38]. Wpáyw tych tlenków,
jak równieĪ optymalna ich iloĞü nie zostaáa do tej pory
precyzyjnie okreĞlona. PoniewaĪ przewodnictwo jonowe,
jak i heterogeniczna kinetyka fazowa gaz-ciaáo staáe są
w znacznym stopniu zaleĪne od natury granic ziarnowych
[39], wiĊc obiecującą drogą prowadzącą do poprawy wáaĞciwoĞci elektrycznych tworzywa 3Y-TZP jest wykorzystanie
nanoproszków do ich otrzymywania, zamiast tradycyjnie
stosowanych mikroproszków. Takie materiaáy mogą wykazywaü nowe formy transportu materii dziĊki zwiĊkszonej
powierzchni kontaktu pomiĊdzy granicami ziaren oraz odmiennej termodynamice defektów punktowych w porównaniu
do materiaáów kompozytowych na osnowie mikroproszków
3Y-TZP [40-42]. StĊĪenie wakancji tlenowych na powierzchni
nanokrystalicznych cząstek bĊdzie wówczas zdecydowanie
wyĪsze niĪ we wnĊtrzu ziaren. Zatem spodziewane przewodnictwo elektryczne po granicach ziaren w materiaáach
nanokrystalicznych moĪe byü o kilka rzĊdów wyĪsze w porównaniu do tworzyw na osnowie mikroproszków cyrkonii.

Z przeprowadzonych przez Butlera i Drennana [29] obliczeĔ termochemicznych wynika, Īe przebieg reakcji (23)
jest moĪliwy wówczas, gdy aktywnoĞü krzemionki wynosi
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