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Περίληψη
Στα πλαίσια της αναζήτησης νέων µεθόδων παραγωγής ενέργειας υψηλής
απόδοσης και φιλικής προς το περιβάλλον, ένα µεγάλο µέρος των ερευνητικών
δραστηριοτήτων σε διεθνή κλίµακα έχει στραφεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των
κελιών καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη, SOFCs (Solid Oxide Fuel Cells). Λόγω της
φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον τα SOFCs µπορεί να εισαχθούν για χρήση και
σε αστικές περιοχές, όπου παράλληλα µε την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι
δυνατόν να αξιοποιηθεί και η εκλυόµενη θερµική ενέργεια για θέρµανση χώρων,
αυξάνοντας συνολικά το πεδίο χρήσης τους. Ένα από τα µειονεκτήµατα που
εµφανίζονται κατά την µακρόχρονη λειτουργία ενός ‘state of the art’ κελιού
καυσίµου

αποτελούµενο

από

Ni/8YSZ

(8

mol%

Y2O3

stabilized

ZrO2)

κεραµοµεταλλικό (άνοδος) - 8YSZ (ηλεκτρολύτης) - (La,Sr)MnO3 περοβσκίτη
(κάθοδος) - LaCrO3 περοβσκίτη (συνδέτης) είναι η υποβάθµιση της απόδοσής του, η
οποία µεταξύ άλλων οφείλεται στην αστάθεια της µικροδοµής του κεραµοµεταλλικού
ηλεκτροδίου της ανόδου στις υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας του, λόγω
συσσωµάτωσης της µεταλλικής φάσης.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη νέων υλικών µε σκοπό την
εφαρµογή τους ως ανοδικά ηλεκτρόδια σε κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη
τόσο υψηλών (High Temperature SOFCs, 800-1000oC) όσο και µέσων θερµοκρασιών
(Intermediate Temperature SOFCs, 650-800oC). Για το σκοπό αυτό και όσον αφορά
τα HT-SOFCs παρασκευάσθηκαν, χαρακτηρίσθηκαν και ελέγχθηκαν οι ιδιότητες
µικτών κεραµικών οξειδίων επιλεγµένων συνθέσεων των τριµερών συστηµάτων
Y2O3-ZrO2-TiO2 (YZT), Y2O3-ZrO2-Nb2O5 (YZN) και Y2O3-ZrO2-CeO2 (YZC) σε
σύγκριση µε το κεραµικό 8YSZ, ενώ έπειτα από την εξαγωγή των αποτελεσµάτων η
έρευνα εστιάσθηκε στα κεραµοµεταλλικά υλικά του συστήµατος Ni/YZT µε
προσθήκη 30, 40 και 45 vol% Ni.
Tα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα Ni/YZT κεραµοµεταλλικά συστήµατα
παρουσιάζουν βελτιωµένη µηχανική συµβατότητα µε το στερεό ηλεκτρολύτη. Ο
µεταλλογραφικός έλεγχος σε συνδυασµό µε ανάλυση εικόνας έδειξε ότι η µικροδοµή
τους παραµένει σταθερή διατηρώντας τις τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας
πρακτικά αµετάβλητες µετά από µακροχρόνια έκθεση (1000 h) σε αναγωγική
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ατµόσφαιρα (Ar/4%H2). Η εν λόγω συµπεριφορά παρουσιάσθηκε πιο ενισχυµένη
ιδιαίτερα για τα κεραµοµεταλλικά µε αυξηµένα ποσοστά TiO2 στην κεραµική φάση.
Πειράµατα διαβροχής σε συστήµατα κεραµικών (YZT) σε επαφή µε ρευστό
Ni έδειξαν ότι η προσθήκη TiO2 βελτιώνει την ισχύ του δεσµού στη διεπιφάνεια
µετάλλου/κεραµικού µε αποτέλεσµα τη µείωση του ρυθµού συσσωµάτωσης της
µεταλλικής φάσης και τη βελτίωση της µακροχρόνιας ευστάθειας. Ηλεκτροχηµικές
µετρήσεις σε κελιά καυσίµου µε κεραµοµεταλλικές ανόδους αποτελούµενες από
επιλεγµένες συνθέσεις µικτών οξειδίων του τριµερούς συστήµατος YZT ως
κεραµικής συνιστώσας έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, επιτυγχάνοντας για ένα
από τα υπό µελέτη συστήµατα βελτιωµένη απόδοση σε σύγκριση µε τη συµβατική
κεραµοµεταλλική άνοδο, Ni/8YSZ.
Όσον αφορά τη δυνατότητα µείωσης της θερµοκρασίας λειτουργίας ενός
SOFC από τους 900-1000οC στους 650-800οC και την ανάπτυξη των IT-SOFCs, η
έρευνα στράφηκε προς κεραµικές συνθέσεις βασισµένες στο CeO2 και πιο
συγκεκριµένα προς τα συστήµατα Y2O3-CeO2 (YC) και Y2O3-CeO2-TiO2 (YCT). Ο
κρυσταλλογραφικός έλεγχος των κεραµικών κόνεων, µετά από θερµική ανόπτηση
µέχρι τους 1400οC στον αέρα, έδειξε ότι η βασική κρυσταλλική τους δοµή
αντιστοιχεί στο κυβικό πλέγµα του φθορίτη. Στα συστήµατα που περιέχουν TiO2
εµφανίζεται ο σχηµατισµός µιας επιπλέον φάσης µε πυροχλωριτική δοµή (Y2Ti2O7).
Οι µετρήσεις του συντελεστή θερµικής διαστολής (TEC) στον αέρα στη
θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000°C έδωσε παρεµφερείς τιµές µειούµενες µε
αυξανόµενο το ποσοστό σε Ti. Σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 οι τιµές του TEC
αυξάνονται σηµαντικά για θερµοκρασίες T ≥ 800°C.
Οι απόλυτες τιµές της συνολικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµικών σε
αναγωγικές

συνθήκες

(Ar/4%H2)

στη

θερµοκρασιακή

περιοχή

450-900°C

εµφανίζονται σηµαντικά υψηλότερες συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές στον αέρα
λόγω του µικτού ιοντικού-ηλεκτρονικού της χαρακτήρα. Οι απόλυτες τιµές της
ιοντικής αγωγιµότητας παρουσιάζονται σηµαντικά ενισχυµένες, περίπου µισή τάξη
µεγέθους σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 8YSZ, για τις κεραµικές συνθέσεις του
συστήµατος Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 µε τις χαµηλότερες περιεκτικότητες σε Ti. Τα
αντίστοιχα Ni-cermets µε υψηλά ποσοστά σε ύττρια και χαµηλά ποσοστά σε τιτάνια
στην κεραµική φάση επέδειξαν εξαιρετική µακροχρόνια σταθερότητα της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας, ενώ υπό τις συνθήκες λειτουργίας ενός SOFC (~900οC) η διάχυση του
Ce προς το στερεό ηλεκτρολύτη 8YSZ είναι αµελητέα.
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Η εργασία αυτή περιλαµβάνει αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από
την τεχνολογία των κελιών καυσίµου και ειδικότερα των κελιών καυσίµου στερεού
ηλεκτρολύτη (SOFCs), προκειµένου να κατανοηθεί η λειτουργία τους, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στα επιµέρους δοµικά στοιχεία ενός SOFC. Στη συνέχεια η εργασία
χωρίζεται σε δύο µέρη µε το πρώτο µέρος να εστιάζει στην έρευνα που διεξήχθη
γύρω από τα HT-SOFCs ενώ στο δεύτερο µέρος δίνεται έµφαση στα IT-SOFCs µε το
πρώτο κεφάλαιο να επικεντρώνεται σε υποψήφια υλικά και σε µελέτες που έχουν
διενεργηθεί µέχρι σήµερα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης τεχνολογίας (ITSOFCs).
Το πειραµατικό µέρος της εργασίας περιλαµβάνει:
• Μελέτη του κρυσταλλικού συστήµατος και προσδιορισµό των πλεγµατικών
παραµέτρων της στοιχειώδους κυψελίδας των κεραµικών υλικών.
• Μελέτη της θερµικής διαστολής των κεραµικών και προσδιορισµό του
γραµµικού συντελεστή θερµικής διαστολής.
• Μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµικών υλικών στη
θερµοκρασιακή περιοχή 450-900°C σε οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες
(Ar/4%H2).
• Παρασκευή κεραµοµεταλλικών ανόδων µε ανάµιξη των κεραµικών υλικών µε
οξείδιο του νικελίου και αναγωγή του οξειδίου σε µεταλλικό νικέλιο.
• Μελέτη της θερµικής διαστολής των κεραµοµεταλλικών ανόδων και
προσδιορισµός του γραµµικού συντελεστή θερµικής διαστολής.
• Μέτρηση της θερµοκρασιακής εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
κεραµοµεταλλικών ανόδων στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900°C σε Ar/4%H2.
• Ανόπτηση των κεραµοµεταλλικών ανόδων σε συνθήκες λειτουργίας του
κελιού καυσίµου (1000°C, Ar/4%H2) µέχρι και 1000 ώρες για τη µελέτη της
µακροχρόνιας σταθερότητας της µικροδοµής τους καθώς και µέτρηση της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Μελέτη της µικροδοµής των κεραµοµεταλλικών και ειδικότερα του µεγέθους
των σωµατιδίων του Ni πριν και µετά την µακροχρόνια έκθεση.
• Ηλεκτροχηµικές δοκιµές σε κελί καυσίµου.
• Έλεγχο της χηµικής συµβατότητας των κεραµοµεταλλικών συστηµάτων µε το
στερεό ηλεκτρολύτη.
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Στο τέλος της εργασίας γίνεται µια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαφόρων
υλικών που µελετήθηκαν και αναφέρονται τα συνολικά συµπεράσµατα που
εξάγονται.

Abstract
In the frame of research for the development of alternative, friendly to the
environment methods for the production of energy, significant effort is focusing on
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) technology. Due to their low pollutant emissions, fuel
cells can be applied inside civil areas where the electrical power can be used together
with the thermal energy generated by the cell, increasing the total performance of the
device. The “state of the art” fuel cell structure is the anode electrode (Ni/8YSZ
cermet), the electrolyte (8YSZ), the cathode electrode (LaMnO3 perovskite) and the
interconnector (LaCrO3 perovskite). One of the disadvantages of fuel cells is the
performance degradation due to the instability of the Ni/8YSZ anode electrode
microstructure caused by metal phase sintering.
This work aims to the development of new promising materials for their
application as anode electrodes in solid oxide fuel cells operating at high temperatures
(HT-SOFCs), as well as at the intermediate temperature range (IT-SOFCs).
Concerning the HT-SOFCs, mixed ZrO2-based ceramic oxides of the ternary systems
Y2O3-ZrO2-TiO2 (YZT), Y2O3-ZrO2-Nb2O5 (YZN) and Y2O3-ZrO2-CeO2 (YZC) were
prepared, characterized and studied in terms of thermal expansion and electrical
properties, as well as their potential application as the ceramic components in the
anode cermet material of a SOFC, focusing on the Ni/YZT system containing 30, 40
and 45 vol% Ni.
The results showed that Ni/YZT cermets exhibit improved mechanical
adjustment with the solid electrolyte and enhanced structural stability compared to
Ni/8YSZ while the values of the electrical conductivity remain practical constant after
long-term annealing at 1000oC for up to 1000 h in reducing atmosphere (Ar/4%H2),
especially for the cermets with high TiO2-content in the ceramic phase. Wetting
experiments in the system of YZT ceramics in contact with Ni showed that TiO2
presence enhances the bond strength at the metal/ceramic interface, which results in
the decrease of the agglomeration tendency of the metallic particles. Electrochemical
tests performed on fuel cells with Ni/YZT anode cermets showed encouraging results,
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whereas it is remarkable that for a specific composition was achieved improved
performance compared to Ni/8YSZ anode.
With regard to the possible reduction of the operating temperature from 900o

1000 C to 650-800°C and the development of IT-SOFCs, the study was focused on
CeO2-based oxides and more specifically on the binary Y2O3-CeO2 (YC) and ternary
Y2O3-CeO2-TiO2 (YCT) systems. The XRD analysis of the ceramic powders after
heating at temperatures up to 1400°C in air showed the formation of the cubic fluorite
structure for the YC ceramic, whereas for the YCT ceramics an additional phase
(Y2Ti2O7) with pyrochlore structure was formed. The thermal expansion coefficient
(TEC) of the ceramics measured in air between 25 and 1000°C gave comparable
values, decreasing with increasing Ti content, while in Ar/4%H2 atmosphere the TEC
values of the ceramics increase dramatically at T ≥ 800 °C.
The absolute values of the total electrical conductivity of the ceramics measured
between 450-900°C in Ar/4%H2 increase significantly compared to those measured in
air, due to their mixed conducting ionic-electronic character. The ionic conductivity
of the Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 ceramics with low amounts of Ti, measured in air, is
appeared strongly increased, by about half order of magnitude, compared to 8YSZ.
The corresponding Ni-cermets with high amounts of yttria and low amounts of titania
in the ceramic phase exhibit improved long-term stability of the electrical
conductivity, while under the operating conditions of a SOFC (~ 900oC) no detectable
diffusion of Ce4+ in the 8YSZ electrolyte was observed.
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1. Εισαγωγή
Με το πέρασµα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι απαιτήσεις για
θεµελιώδεις αλλαγές στα συστήµατα παραγωγής ενέργειας, οι οποίες θα οδηγήσουν
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βελτιωµένες αποδόσεις, κρίνεται
απαραίτητη εάν αναλογιστούµε τη σηµαντική µείωση των πηγών ενέργειας σε
παγκόσµιο επίπεδο και το βαθµό της περαιτέρω ανάπτυξης. Η σηµαντική βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι
αναγκαία ώστε να καλυφθούν οι παγκόσµιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε την
κατανάλωση των ενεργειακών πόρων σε µικρότερο βαθµό και της συνεπακόλουθης
µείωσης των εκποµπών ρυπογόνων ουσιών.
Πέραν της ανάπτυξης τεχνολογιών για τη χρήση ήπιων/ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας όπως υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, γεωθερµική κ.α. σηµαντικό
ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η τεχνολογία των στοιχείων ή κελιών καυσίµου (fuel
cells). Τα κελιά καυσίµου αποτελούν µία σηµαντική τεχνολογική καινοτοµία για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε υψηλές αποδόσεις και ταυτόχρονα χαµηλές
εκποµπές ρύπων στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ως προς τις αποδόσεις των
στοιχείων καυσίµου αναφέρεται ότι επιτυγχάνονται συνολικές αποδόσεις της τάξεως
του 70-80%, συµπεριλαµβανοµένου της χρήσης της παραγόµενης θερµότητας, έναντι
του 30-37% της ισχύουσας τεχνολογίας µέσω καύσης όσον αφορά τις µονάδες
παραγωγής ενέργειας.

1.1 Ιστορική αναδροµή
Η παρατήρηση της απευθείας µετατροπής της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική
έγινε για πρώτη φορά το 1839 στην Αγγλία κατά τη διάρκεια ενός ηλεκτροχηµικού
πειράµατος. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη των στοιχείων καυσίµου.
Πράγµατι, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης του νερού, ο Sir William Grove
παρατήρησε ότι όταν διέκοπτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος άρχιζε να διαρρέει
το κύκλωµα ένα νέο ηλεκτρικό ρεύµα αντίθετης φοράς. Το ρεύµα αυτό παραγόταν
από την αντίδραση των προϊόντων, τα οποία είχαν σχηµατισθεί στην επιφάνεια των
ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης. Ο Grove οδηγήθηκε στην υπόθεση
ότι εφόσον το ηλεκτρικό ρεύµα καταφέρνει και διασπά το νερό σε υδρογόνο και
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οξυγόνο, εάν τα στοιχεία αυτά αντιδράσουν µεταξύ τους στην επιφάνεια των
ηλεκτροδίων πιθανά εκτός από νερό να παραχθεί και ρεύµα.
Η υπόθεση αυτή απετέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη της θεωρίας των
στοιχείων καυσίµου, η οποία βρήκε αργότερα εφαρµογή από τον Άγγλο Sir Humphry
Davy, ο οποίος, διεξάγοντας µια χηµική αντίδραση σε ένα στοιχείο καυσίµου,
κατόρθωσε

να

παράγει

ηλεκτρική

ενέργεια.

Αρχικά

τα

κελιά

καυσίµου

αντιµετωπίσθηκαν σαν µια ελκυστική µέθοδος παραγωγής ενέργειας καθώς η
απόδοση των υπόλοιπων τεχνολογιών ήταν αρκετά φτωχή. Όµως καθώς οι αποδόσεις
των τεχνολογιών αυτών βελτιώθηκαν αλµατωδώς το ενδιαφέρον για τα κελιά
καυσίµου άρχισε να φθίνει µέχρι που επέστρεψαν στο προσκήνιο στα τέλη της
δεκαετίας του 1950 οπότε και βρήκαν εφαρµογή στις αποστολές στο διάστηµα.
Πρόσφατα, η σηµαντική πρόοδος που έχει πραγµατοποιηθεί εµφανίζει τα κελιά
καυσίµου πιο ανταγωνιστικά από ποτέ για µια πληθώρα εφαρµογών. Επιπρόσθετα,
ανησυχίες σχετικά µε τα παγκόσµια ενεργειακά αποθέµατα και την προστασία του
περιβάλλοντος έχουν κλιµακώσει το ενδιαφέρον στην παραγωγή ενέργειας µε
υψηλότερες αποδόσεις και µε χαµηλότερες εκποµπές ρυπογόνων ουσιών, γεγονός
που αντικατοπτρίζεται στο αυξηµένο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της
τεχνολογίας των κελιών καυσίµου.
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα για τις παγκόσµιες πηγές ενέργειας (World
Energy Resources Program) του γεωλογικού ινστιτούτου ερευνών (United States
Geological Survey) εκτίµησε πως τα εναποµείναντα αποθέµατα πετρελαίου
παγκοσµίως υπολογίζονται περίπου στα 1000 gigabarrels (να σηµειωθεί ότι 1 barrel
αντιστοιχεί σε 158.97 litres), ενώ πρόσφατες εκτιµήσεις τοποθετούν την εξάντληση
των υπόλοιπων γνωστών έως σήµερα αποθεµάτων εντός των επόµενων 50 χρόνων
(Σχήµα 1). Βέβαια αυτή η εκτίµηση δεν αποτελεί αδιαπραγµάτευτο γεγονός καθώς δε
λαµβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως η εκµετάλλευση κοιτασµάτων που
βασιζόµενοι στην σηµερινή τεχνολογία είναι ασύµφορο να τύχουν εκµετάλλευσης, ή
τεχνολογίες

οι

υδρογονανθράκων

οποίες
όπως

µπορούν
η

να

ανακύκλωση

παράγουν
ελαστικών

σηµαντικές
και

ποσότητες

πλαστικών.

Το

αδιαπραγµάτευτο όµως συµπέρασµα είναι πως τα ενεργειακά αποθέµατα του
πλανήτη συρρικνώνονται δραµατικά.
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Σχήµα 1: Ετήσια και προβλεπόµενη παραγωγή πετρελαίου µε σηµείο αναφοράς το έτος
2000.

Όσον αφορά την επιβάρυνση που επιφέρει ο άνθρωπος στο περιβάλλον, τα
τελευταία 200 χρόνια, η καύση των fossil fuels, όπως είναι οι γαιάνθρακες και το
πετρέλαιο, σε συνδυασµό µε την αποψίλωση των δασών έχει προκαλέσει την αύξηση
στην ατµόσφαιρα των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου, τα οποία
παγιδεύουν περίσσια θερµότητας εντός της γήινης ατµόσφαιρας. Τα αέρια του
θερµοκηπίου εµποδίζουν τη θερµότητα να διαφύγει στο διάστηµα, δρώντας µε τον
ίδιο τρόπο που δρουν τα γυάλινα panels ενός θερµοκηπίου, ενώ οι συγκεντρώσεις
τους έχουν αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
ανέβασαν τα επίπεδα των αερίων του θερµοκηπίου πρωτίστως αποδεσµεύοντας
διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και όχι αµελητέες ποσότητες µεθανίου, οξειδίου του
αζώτου και χλωροφθορανθράκων (CFC's) (Σχήµα 2).
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Σχήµα 2: Eκπεµπόµενες ποσότητες των αερίων του θερµοκηπίου [1].

Η επίσηµη επιστηµονική θέση πάνω στις κλιµατικές µεταβολές, όπως αυτή
εκφράζεται από την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος
(Intergorvenmental Panel on Climate Change, IPCC) του ΟΗΕ, είναι πως η µέση
θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί 0.6 ± 0.2 °C από τα τέλη του 19ου αιώνα και
πως η αύξηση αυτή οφείλεται σηµαντικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα των
τελευταίων 50 ετών. Σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες της IPCC, η θερµοκρασία
της Γης ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1.4 - 5.8 °C εντός της χρονικής περιόδου 1990 και
2100. Οι συνέπειες µίας τέτοιας ενδεχόµενης αύξησης, επεκτείνονται και σε άλλου
είδους µεταβολές, όπως αύξηση της στάθµης των θαλασσών ή δηµιουργία ακραίων
καιρικών φαινοµένων όπως πληµµύρες, τυφώνες ή εξαφάνιση βιολογικών ειδών.

Σχήµα 3: Μέση θερµοκρασία του πλανήτη και µελλοντικές προβλέψεις [1].

13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2 Τα στοιχεία καυσίµου στις αρχές του 20ου αιώνα
Η διανοµή ενέργειας σε ευρεία κλίµακα ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα αν
και η ηλεκτροµαγνητική επαγωγή, που αποτελεί τη βασική αρχή λειτουργίας της
ηλεκτρικής γεννήτριας, είχε ανακαλυφθεί το 1831 από τον Michael Faraday. Σε
αρχικό στάδιο (µέσα της δεκαετίας του 1870) η µεταφορά της ενέργειας ήταν
περιορισµένη σε σχετικά µικρές αποστάσεις, ενώ οι σταθµοί παραγωγής σχετικά
µικροί. Όµως µε την ανάπτυξη των συστηµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος κυρίως
µε τη σηµαντική συµβολή των George Westinghouse και Nicola Tesla γεννήθηκε η
εποχή της παραγωγής και διανοµής της ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα.
Όµως, οι πρώτες γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος παρουσίαζαν αρκετά
χαµηλές αποδόσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο σταθµός παραγωγής ενέργειας
από την καύση γαιανθράκων, ο οποίος είχε δοµηθεί από τον Thomas Edison το 1882
στο Manhattan, µετέτρεπε µόλις το 2.5% της διαθέσιµης ενέργειας σε ηλεκτρική.
Ακόµη και τη περίοδο του 1920 οι συνολικές αποδόσεις των ατµοµηχανών ήταν
περίπου 13-14% και των τουρµπίνων ατµού 20%. Αυτές οι φτωχές αποδόσεις
αποτέλεσαν ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας
των κελιών καυσίµου.
∆εδοµένου ότι το βασικό καύσιµο στο τέλος του προηγούµενου αιώνα
αποτέλεσαν οι γαιάνθρακες δεν είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι τη συγκεκριµένη
χρονική περίοδο αρκετές µελέτες που διενεργήθηκαν εστιάστηκαν στη συγκεκριµένη
πηγή ενέργειας. Ο Ludwig Mond ο οποίος ίδρυσε την International Nickel Company
και άλλες βιοµηχανίες στην Αγγλία είχε αναπτύξει µια διαδικασία µέσω της οποίας
coal και coke χρησιµοποιούνταν ώστε να παραχθεί αέριο πλούσιο σε υδρογόνο. Με
την αρωγή του Dr.Charles Langer [2] επιδίωξαν το scale-up της διάταξης που είχε
εφαρµόσει ο Grove (Grove’s gas battery). Όµως, πιθανές προσµίξεις στο αέριο
τροφοδοσίας προκάλεσαν τη δηλητηρίαση του Pt-καταλύτη, ενώ το υψηλό του
κόστος έκανε την εναλλακτική αυτή τεχνολογία παραγωγής ενέργειας απαγορευτική.
Οι Mond και Langer προχώρησαν σε ορισµένες σηµαντικές καινοτοµίες, οι οποίες
αύξησαν κατά µεγάλο βαθµό την πυκνότητα ενέργειας του συστήµατος (power
density).
Άλλοι ερευνητές επιδίωξαν την ανάπτυξη κυψελίδων καυσίµου µε
τροφοδοσία αερίου που να περιέχει άνθρακα απευθείας στη διάταξη (direct coal fuel
cell). Ο W.W. Jacques κατασκεύασε τέτοια συστήµατα (carbon/air batteries) ικανά να
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παράγουν ισχύ µέχρι και 1.5 kW το 1896. ∆υστυχώς, ο χρόνος ζωής τους ήταν
περιορισµένος επειδή χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρολύτες τηγµένου ανθρακικού
άλατος, οι οποίοι επηρεάζονται από την παρουσία του άνθρακα. Ο Jacques δεν
δηµοσίευσε τη δουλειά του σε κάποιο επιστηµονικό περιοδικό. Ο Baur, εργαζόµενος
στο Ελβετικό τεχνολογικό ινστιτούτο (Swiss Federal Institute) στη Ζυρίχη, επίσης
εστίασε στην ανάπτυξη κελιών καυσίµου απευθείας τροφοδοσίας αερίων, που να
περιέχουν άνθρακα (direct coal fuel cell). Μελέτησε µια σειρά από ηλεκτρολύτες
ικανούς να λειτουργήσουν σε υψηλές θερµοκρασίες συµπεριλαµβανοµένων τηγµένων
αλάτων του ανθρακικού οξέος. Η πρόοδος που επέφερε στην τεχνολογία των
κυψελίδων καυσίµου είναι αξιόλογη τόσο όσον αφορά το σχεδιασµό τους όσο και την
απόδοσή τους [3]. Μεγάλο µέρος της έρευνας πάνω στις κυψέλες καυσίµου
αναπτύσσεται λεπτοµερώς στο άρθρο [4].
Ο Sir Francis Bacon ξεκίνησε τη σπουδαία του δουλειά πάνω στα κελιά
καυσίµου το 1933, βασιζόµενος στις µελέτες των Baur και Tobler, αναπτύσσοντας
κελιά

καυσίµου

υδρογόνου-οξυγόνου,

τα

οποία

λειτουργούσαν

σε

µέσες

θερµοκρασίες, χρησιµοποιώντας διάλυµα υδατικής βάσης ως ηλεκτρολύτη. Η
αποτίµηση της εργασίας του Bacon πάνω στα στοιχεία καυσίµου υδατικής βάσης
(µετρήθηκε πυκνότητα ρεύµατος 1.11 A/cm2 στα 0.6 V για θερµοκρασία 240οC και
αρκετά υψηλές πιέσεις) είναι άκρως ενδιαφέρουσα και σηµαντική [5]. Το κυριότερο
πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε ήταν η υποβάθµιση της απόδοσης των συστηµάτων
λόγω της διάβρωσης του πορώδους ηλεκτροδίου νικελίου της καθόδου. Τελικά το
ζήτηµα ξεπεράσθηκε έπειτα από εκτεταµένα πειράµατα, τα οποία οδήγησαν στην
ανάπτυξη οξειδίου του νικελίου µε προσθήκη λιθίου για βελτιωµένη ηλεκτρονική
αγωγιµότητα ως ηλεκτρόδιο καθόδου, το οποίο παρουσίαζε µεγαλύτερες αντιστάσεις
στη διάβρωση. Το 1959, η συγκεκριµένη τεχνολογία έλαβε άδεια για την εµπορική
της χρήση από την εταιρία Pratt and Whitney (επί του παρόντος θυγατρική της United
Technologies Corporation), και αργότερα βρήκε εφαρµογή στο διαστηµικό
πρόγραµµα U.S. Apollo.

1.3 Απόδοση των στοιχείων καυσίµου
Οι αντιδράσεις σε ένα κελί καυσίµου αντιστοιχούν σε µία χηµική διεργασία, η
οποία χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια της
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ανόδου και της καθόδου. Σε ένα κελί καυσίµου υδρογόνου/οξυγόνου η συνολική
διεργασία που λαµβάνει χώρα είναι ο σχηµατισµός νερού:
H2 + 1/2O2 = H2O

(1)

χωριζόµενη σε δύο ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις:
Η2 = 2Η+ + 2e1/2Ο2 + 2Η+ + 2e- = Η2Ο

(2)
(3)

Καθίσταται φανερό πως για να είναι η συνολική αντίδραση σε ισορροπία φορτίου θα
πρέπει ο αριθµός ηλεκτρονίων που ανταλλάσσεται στις δύο επιµέρους αντιδράσεις να
είναι ο ίδιος.
Το µέγιστο έργο που µπορεί να ανακτηθεί, εάν υποτεθεί αρκετά αργή
αποφόρτιση της διάταξης (i→0), δίνεται από τον παράγοντα ηFE και το οποίο
αντιστοιχεί στο µέγιστο χρήσιµο έργο που µπορεί να ληφθεί από µία χηµική
αντίδραση. Για τη µετατροπή των αντιδρώντων, το µέγιστο έργο προσδιορίζεται από
τη µεταβολή της ελεύθερης ενέργεια Gibbs, ∆G. Στη θερµοδυναµική ως σύµβαση
δεχόµαστε πως το έργο που παράγεται από το σύστηµα είναι αρνητικό. Από τα
προηγούµενα καταλήγουµε ότι:
∆G = - ηFE
όπου

(4)

η : αριθµός των ηλεκτρονίων
F : σταθερά του Faraday [=96485C/mol]
E : δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος

Ή εναλλακτικά εάν αναφερόµαστε σε κανονικές συνθήκες πίεσης (P=1bar) ισχύει:
∆G0 = - nFE0

(5)

Η θερµοδυναµική ή θεωρητική απόδοση ενός στοιχείου καυσίµου, ξth,
συνδέεται µε την ενθαλπία, ∆H, της αντίδρασης οξείδωσης του καυσίµου καθώς και
µε την εντροπία του συστήµατος, ∆S, (δεδοµένου ότι ∆G (P, T σταθερά)= ∆H-T∆S),
σύµφωνα µε τη σχέση:

ξ th =

∆G
T∆S
= 1−
∆H
∆H

(6)

Στην περίπτωση εξώθερµων αντιδράσεων (∆Η<0), για ∆S<0 η απόδοση των
συστηµάτων

παρουσιάζεται

χαµηλότερη

της

µονάδας,

ενώ

για

∆S>0

η

θερµοδυναµική απόδοση είναι µεγαλύτερη από 100%, γεγονός που σηµαίνει ότι
θερµότητα από το περιβάλλον µετατρέπεται σε ωφέλιµο έργο.
Εάν ορίσουµε το θερµικό δυναµικό του κελιού ως E H = − ∆H / ηF , τότε η
θεωρητική απόδοση του στοιχείου καυσίµου µπορεί να εκφρασθεί και ως εξής:
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ξ th=

E
EH

(7)

Στο σχήµα 4 απεικονίζεται η εξάρτηση του δυναµικού ενός γαλβανικού στοιχείου
(υπό κανονικές συνθήκες πίεσης), Ε0, στο οποίο λαµβάνει χώρα εξώθερµη αντίδραση
µε ∆S<0, από το ρεύµα φόρτωσης, i (current load).

Σχήµα 4: Εξάρτηση του δυναµικού του κελιού (για την περίπτωση όπου ∆Η, ∆S<0) από το
ρεύµα φόρτωσης. RE: αντίσταση του ηλεκτρολύτη, η : αντιστάσεις πολωσιµότητας [6].

Στον πίνακα 1 δίνονται τα θερµοδυναµικά δεδοµένα για διάφορες αντιδράσεις
υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας (Ρ=1bar, Τ=25οC).
Πίνακας 1: Θερµοδυναµικά δεδοµένα για διάφορες πιθανές αντιδράσεις υπό κανονικές
συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας [7].
Fuel Cell

Reaction

n

-∆H0 [kJ mol-1]

-∆G0 [kJ mol-1]

E0 [V]

ξth(%)

Hydrogen

H2+1/2O2→H2O

2

286.0

237.3

1.229

83.0

CO

CO+1/2O2→CO2

2

283.1

257.2

1.066

90.9

Formic Acid

HCOOH+1/2O2→CO2+H2O

2

270.3

285.5

1.480

105.6

Formaldehyde

CH2O+O2→CO2+H2O

4

561.3

522.0

1.350

93.0

Methanol

CH3OH+3/2O2→CO2+H2O

6

726.6

702.5

1.214

96.7

Methane

CH4+2O2→CO2+2H2O

8

890.8

818.4

1.060

91.9

Ammonia

NH3+3/4O2→1/2N2+3/2H2O

3

382.8

338.2

1.170

88.8

Hydrazine

N2H4+O2→N2+H2O

4

622.4

602.4

1.560

96.8

Zinc

Zn+1/2O2→ZnO

2

348.1

318.3

1.650

91.4
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Επιπλέον, στον πίνακα 2 αναγράφονται το δυναµικό του ανοιχτού κυκλώµατος υπό
κανονικές συνθήκες πίεσης, Εο, και η θεωρητική απόδοση, ξth, των κυψελίδων
καυσίµου για διαφορετικές αντιδράσεις σε διάφορες θερµοκρασίες.
Πίνακας 2: ∆υναµικό ανοιχτού κυκλώµατος και θεωρητική απόδοση των κελιών καυσίµου
για διάφορες αντιδράσεις και θερµοκρασίες [7].
Fuel Cell Reaction

298 K

600 K

1000 K

E0 [V]

ξth [%]

E0 [V]

ξth [%]

E0 [V]

ξth [%]

H2+1/2O2→H2Οg

1.18

94

1.11

88

1.00

78

CH4+2O2→CO2+2H2Og

1.04

100

1.04

100

1.04

100

CO+1/2O2→CO2

1.34

91

1.18

81

1.01

69

C+1/2O2→CO

0.74

124

0.86

148

1.02

178

Ωστόσο, η πραγµατική απόδοση ενός κελιού καυσίµου, ξeff, υπό συνθήκες
λειτουργίας περιορίζεται από την αντίσταση του ηλεκτρολύτη, RE, η οποία έχει ως
αποτέλεσµα την πτώση του δυναµικού κατά iRE (Σχήµα 4). Επιπλέον, περαιτέρω
υποβάθµιση υπεισέρχεται από τις απώλειες που υφίστανται στα δύο ηλεκτρόδια µε τη
µορφή υπερτάσεων, η (i ) , λόγω των αντιστάσεων στη µεταφορά φορτίου στις
διεπιφάνειες ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη καθώς και στις αντιστάσεις στη διάχυση
µάζας προς και από τα σηµεία της αντίδρασης. Η πραγµατική απόδοση τότε ενός
κελιού καυσίµου προσδιορίζεται από τη σχέση:

ξ eff =
Για

ένα

κελί

E (i ) E − iR E − ∑ η (i )
=
EH
EH

καυσίµου

υδρογόνου/οξυγόνου,

(8)
πυκνότητες

ρεύµατος

τεχνολογικού ενδιαφέροντος µπορεί να επιτευχθούν για δυναµικά της τάξεως των
0.8V. ∆ιαιρώντας µε τον παράγοντα E H0 = 1.48 V προσδιορίζεται η πραγµατική
απόδοση του στοιχείου ίση µε ξeff=54%. Ασφαλώς όλα τα δεδοµένα εξαρτώνται από
τη θερµοκρασία λειτουργίας (Πίνακας 2).
Βέβαια δε πρέπει να παραληφθεί το γεγονός πως τα στοιχεία καυσίµου
παράγουν θερµότητα υψηλής ποιότητας. Η παραγόµενη θερµότητα ανά µονάδα
χρόνου είναι δυνατόν να υπολογισθεί µε βάση την παρακάτω εξίσωση:
W = i T∆S / ηF + i ∑ η (i ) + i 2 R E
= i ( E H − E ) + i ∑ η (i ) + i 2 R E
18
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Μπορούµε να συγκρίνουµε την απόδοση µιας κυψέλης καυσίµου και µιας
θερµικής µηχανής σε θεωρητικό επίπεδο. Ο κύκλος του Carnot µας υποδεικνύει, ότι
υπάρχει κάποιο µέγιστο όριο στην απόδοση µιας θερµικής µηχανής, δηλαδή δεν είναι
δυνατή η ολική µετατροπή της θερµότητας σε µηχανικό έργο αλλά µέρος αυτής
εκλύεται στο περιβάλλον. Σε µία θερµική µηχανή όπως για παράδειγµα στις µηχανές
εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων, η µηχανή δέχεται θερµότητα από κάποια
δεξαµενή θερµότητας σε υψηλή θερµοκρασία Τh και µετά τη µετατροπή ενός µέρους
της ενέργειας σε µηχανικό έργο, διοχετεύει το υπόλοιπο της ενέργειας στο
περιβάλλον θερµοκρασίας Τc (χαµηλότερης της Τh). Η µέγιστη θεωρητική απόδοση
δίνεται από τον τύπο:

ξ HE =

(Th − Tc )
Tc

(10)

και είναι τόσο υψηλότερη όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτών των
θερµοκρασιών.
Ωστόσο σε µία κυψέλη καυσίµου δεν εµπλέκεται καµία µετατροπή
θερµότητας σε µηχανικό έργο οπότε και το όριο της µέγιστης απόδοσης δεν
περιορίζεται όπως στην προηγούµενη περίπτωση. Ενώ οι θεωρητικές αποδόσεις των
περισσοτέρων τύπων κελιών καυσίµου κυµαίνονται στο 90%, οι αντίστοιχες
αποδόσεις των θερµικών µηχανών είναι χαµηλότερες από 40%. Βέβαια όπως και
στην περίπτωση των κυψελίδων καυσίµου υφίστανται αποκλίσεις από την
ιδανικότητα οπότε και οι πραγµατικές αποδόσεις των θερµικών µηχανών
εµφανίζονται ακόµη χαµηλότερες. Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται οι πραγµατικές
αποδόσεις διαφορών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εξάρτηση από
το ρεύµα φόρτισης. Παρατηρούµε πως τα κελιά παρουσιάζουν τις υψηλότερες
συνολικές αποδόσεις , ενώ παράλληλα δείχνουν βελτιωµένη απόδοση και για χαµηλά
ρεύµατα φόρτισης (το γεγονός ότι οι αποδόσεις αυξάνονται µε το ρεύµα φόρτισης
έγκειται στο ότι για µεγάλες µονάδες παραγωγής η ενέργεια που απαιτείται για
βοηθητικές εγκαταστάσεις αντιστοιχεί σε χαµηλότερα ποσοστά).
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Σχήµα 5: Συνολικές αποδόσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για διάφορα συστήµατα
παραγωγής [7].

Βιβλιογραφία
1. Climate Change 2001: The Scientific Basis.
2. L. Mond, C. Langer, Proc. R. Soc. London 46 (1889) 296-304.
3. Ε. Baur and J. Tobler, Z. Elektrochem. Angew. Phys. Chem. 39 (1933) 169-180.
4. H.A. Liebhafsky and E.J. Caims, Fuel Cells and Fuel Batteries, John Wiley & Sons, New York, NY
(1969).
5. F.T. Bacon, Electrochim. Acta 14 (1969) 569-585.
6. C.H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, ‘Electrochemistry’, Wiley-VCH, Weinheim, Germany
(1998).
7. ‘Handbook of Fuel Cells-Fundamentals, Technology and Applications’, Volume 1: Fundamentals
and Survey of Systems, W. Vielstich, H.A. Gasteiger, A. Lamm (Eds.), (2003).

20

2. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL CELLS) – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. Κελιά Καυσίµου (Fuel Cells) – Γενικά στοιχεία
2.1 Βασικές αρχές
Τα κελιά καυσίµου αποτελούν ηλεκτροχηµικές διατάξεις, οι οποίες
µετατρέπουν απευθείας την χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως συµβαίνει
και στις κοινές µπαταρίες, µε τη διαφορά ότι σε αντίθεση µε τις µπαταρίες όπου η
χηµική ενέργεια είναι αποθηκευµένη σε ουσίες τα κελιά καυσίµου λειτουργούν µόνο
ως µετατροπείς. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει πως οι αντιδρώντες ενώσεις θα πρέπει
να τροφοδοτούνται εντός του συστήµατος όπου θα λαµβάνει χώρα η µετατροπή τους
σε προϊόντα µε ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εποµένως, τα κελιά
καυσίµου µπορούν να ορισθούν ως συστήµατα, που µετατρέπουν την χηµική
ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρισµό σε µια αµετάβλητη ηλεκτροχηµική διάταξη (
invariant electrochemical set-up), αποτελούµενη από έναν πυρήνα, ο οποίος
συνίσταται από την άνοδο, τον ηλεκτρολύτη και την κάθοδο, καθώς και από ένα
περιφερειακό σύστηµα που περιλαµβάνει το σύστηµα τροφοδοσίας των αντιδρώντων
και το σύστηµα αποµάκρυνσης των προϊόντων.
Τα κελιά καυσίµου κατηγοριοποιούνται σε διάφορους τύπους ανάλογα κυρίως
µε το είδος του ηλεκτρολύτη. Ανεξάρτητα µε τον τύπο του κελιού η αρχή λειτουργίας
παραµένει ίδια. Στο σχήµα 1 απεικονίζεται διαγραµµατικά η αρχή λειτουργίας του
πυρήνα ενός κελιού καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell, PEMFC). Ο ηλεκτρολύτης του συγκεκριµένου τύπου κελιού αποτελεί
πρωτονιακό αγωγό (proton conductor). Τα αντιδρώντα αέρια (καύσιµο και
οξειδωτικό µέσο) τροφοδοτούνται στα ηλεκτρόδια, τα οποία πρέπει να παρουσιάζουν
πορώδη δοµή ώστε να επιτρέπουν τη διάχυση των αερίων προς τα σηµεία της
αντίδρασης (three phase zones). Στην άνοδο λαµβάνει χώρα η οξείδωση του
καυσίµου (υδρογόνο) σχηµατίζοντας πρωτόνια, τα οποία άγονται εντός του
ηλεκτρολύτη προς την κάθοδο, µε ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρονίων ενώ στην
κάθοδο

τροφοδοτείται

το

οξειδωτικό

µέσο

(οξυγόνο),

όπου

ανάγεται

καταναλώνοντας ηλεκτρόνια. Η αντίδραση λαµβάνει χώρα στη διεπιφάνεια
καθόδου/ηλεκτρολύτη και οδηγεί στην παραγωγή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας
µέσω ενός εξωτερικού κυκλώµατος.

21

2. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL CELLS) – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχήµα 1: Αρχή λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου.

Τα κελιά καυσίµου, που λειτουργούν µε καύσιµα υψηλής καθαρότητας, έχουν
πολύ υψηλή θεωρητική ηλεκτρική απόδοση, η οποία κυµαίνεται µεταξύ 80 και 95%
ανάλογα µε τη θερµοκρασία λειτουργίας. Για θερµοκρασίες χαµηλότερες των 1000οC
η ηλεκτρική απόδοση είναι υψηλότερη από κάθε µηχανή που υπόκειται στο νόµο του
Carnot (Σχήµα 2). Επιπλέον, τα κελιά καυσίµου έχουν υψηλή απόδοση µετατροπής
καθώς είναι δυνατόν να µετατρέψουν µέχρι και το 90% της ενέργειας του καυσίµου
σε ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα, µε το βαθµό της απόδοσης µετατροπής σε
ηλεκτρική ενέργεια να εµφανίζεται 45% ή και υψηλότερος, ενώ η παραγόµενη
θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή καυτού νερού ή ατµού.

Σχήµα 2: Θεωρητική απόδοση ενός κελιού καυσίµου και µιας µηχανής Carnot [1].
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Για να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της ισχύος εξόδου και να ληφθεί κατάλληλη
διαφορά δυναµικού τη τάξης των volts, ώστε να καθίσταται επαρκές ένα σύστηµα
κελιών καυσίµου για τη χρήση του ως µονάδας παραγωγής ενέργειας, είναι
απαραίτητο να συνδυασθεί σε συστοιχίες µεγάλος αριθµός στοιχειωδών κυψελίδων.
Σε µια συστοιχία, τα γειτονικά κελιά συνδέονται µεταξύ τους µε τη χρήση συδετών
(interconnect materials).
Για πρακτικούς λόγους η τροφοδοσία αντιδρώντων υψηλής καθαρότητας
(pure reactants) δεν είναι εύκολα εφικτή και για το λόγο αυτό στην πλειοψηφία των
κελιών καυσίµου χρησιµοποιείται ο αέρας ως οξειδωτικό µέσο. Ο αέρας
τροφοδοτείται από την ατµόσφαιρα, ενώ εξαρτάται από τη θερµοκρασία λειτουργίας
του κελιού η πιθανή θέρµανση ή συµπίεσή του πριν εισαχθεί στο σύστηµα. Το
υδρογόνο παράγεται εντός ή στην περιφέρεια του συστήµατος µέσω αναµόρφωσης
άλλων καυσίµων όπως υδρογονανθράκων (π.χ. µεθάνιο) ή αλκοολών (π.χ. µεθανόλη)
και χρησιµοποιείται συνήθως ως καύσιµο.
Η παραγωγή υδρογόνου απευθείας µέσα στο κελί είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί µόνο σε υψηλές θερµοκρασίες και εποµένως συνηθέστερα η
αναµόρφωση γίνεται εκτός του συστήµατος για κάθε κελί που λειτουργεί σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Η χρήση µη-καθαρών αντιδρώντων εµπεριέχει διάφορα προβλήµατα
για τα κελιά που λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες όπως η ποιότητα των
ηλεκτροκαταλυτών των οποίων η απόδοση επηρεάζεται σηµαντικά από την παρουσία
ακαθαρσιών στα αντιδρώντα.
Επιπλέον, το αέριο αναµόρφωσης περιέχει πάντα ποσοστά CO και CO2 που
εύκολα δηλητηριάζουν τους ηλεκτροκαταλύτες στην πλευρά της ανόδου, ενώ επίσης
για να επιτευχθεί η εκµετάλλευση του συνόλου του ενεργειακού περιεχοµένου των
αντιδρώντων η περιφέρεια του κελιού αποτελεί έναν καταλυτικό καυστήρα για την
καύση των µη αντιδρώντων αερίων. Τέλος, ένας DC/AC µετασχηµατιστής βρίσκεται
στην περιφέρεια του συστήµατος καθώς το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται από ένα
ηλεκτροχηµικό σύστηµα είναι συνεχές και όχι εναλλασσόµενο όπως το πλήθος των
ηλεκτρικών συσκευών απαιτούν.
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2.2 Τύποι Κελιών Καυσίµου
Η κατηγοριοποίηση των κελιών καυσίµου γίνεται κυρίως µε τον τύπο του
ηλεκτρολύτη που χρησιµοποιείται. Ο τύπος του ηλεκτρολύτη µε τη σειρά του
καθορίζει τη θερµοκρασία λειτουργίας, η οποία διαφοροποιείται ευρέως για τους
διαφόρους τύπους κελιών καυσίµου. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει ορισµένα γενικά
χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων κελιών καυσίµου.
Πίνακας 1: Λειτουργικές παράµετροι για τους διαφόρους τύπους κελιών καυσίµου [1].
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Τα κελιά καυσίµου χαµηλών θερµοκρασιών τυπικά λειτουργούν σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες των 250οC. Αυτές οι χαµηλές θερµοκρασίες δεν
επιτρέπουν την εσωτερική αναµόρφωση ελαφρών υδρογονανθράκων και εποµένως
απαιτείται µια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας υδρογόνου. Βέβαια, από την άλλη µεριά
παρουσιάζουν γρήγορη εκκίνηση (start-up), υπόκεινται σε λιγότερα προβλήµατα
όσον αφορά τα υλικά κατασκευής τους και είναι πιο εύκολα να τύχουν χειρισµού σε
εφαρµογές όπως για παράδειγµα στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Οι πιο σηµαντικοί
τύποι κελιών καυσίµου χαµηλών θερµοκρασιών είναι:
•

Στοιχεία καυσίµου υδατικής βάσης (Alkaline Fuel Cells, AFC),

•

Στοιχεία καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (Proton Exchange Membrane Fuel
Cells, PEMFC),

•

Στοιχεία καυσίµου φωσφορικού οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC).
Τα κελιά καυσίµου µέσων και υψηλών θερµοκρασιών λειτουργούν σε

θερµοκρασίες άνω των 600οC. Οι υψηλές θερµοκρασίες επιτρέπουν την αυθόρµητη
εσωτερική αναµόρφωση ελαφρών υδρογονανθράκων (π.χ. µεθάνιο). Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγεται η χρήση αέριου διαχωριστή καθώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και άλλα αέρια πλην του υδρογόνου ως καύσιµα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της
συνολικής απόδοσης του συστήµατος κατά περίπου 15%. Επίσης, τα κελιά καυσίµου
µέσων και υψηλών θερµοκρασιών παράγουν υψηλής ποιότητας θερµότητα, η οποία
µπορεί να χρησιµεύσει σε µονάδες συµπαραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, οι υψηλές
θερµοκρασίες επιτρέπουν την αποφυγή της χρήσεως ακριβών µεταλλικών
καταλυτών, όπως είναι η πλατίνα, για τις αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα εντός των
συστηµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε τη διαδικασία παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, οι ίδιοι τύποι κελιών καυσίµου είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν και ως χηµικοί αντιδραστήρες για τη διεξαγωγή πλήθους
αντιδράσεων,

µερικής

ή

πλήρους

οξείδωσης,

σηµαντικού

βιοµηχανικού

ενδιαφέροντος [2, 3, 4, 5].
Πέραν των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που παρέχει η λειτουργία σε υψηλές
θερµοκρασίες

υπάρχουν

και

αρκετά

προβλήµατα

που

επιβάλλεται

να

αντιµετωπιστούν και τα οποία έγκεινται στην καταπόνηση που υφίστανται τα υλικά.
Περιορισµένος αριθµός υλικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεγάλες περιόδους
χωρίς να υποβαθµίζεται η απόδοσή τους κάτω από συνθήκες χηµικών αντιδράσεων
σε υψηλές θερµοκρασίες.
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Οι πιο σηµαντικοί τύποι κελιών καυσίµου µέσων και υψηλών θερµοκρασιών
είναι :
•

Στοιχεία καυσίµου τηγµένου ανθρακικού άλατος (Molten Carbonate Fuel
Cell, MCFC)

•

Στοιχεία καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC).

Στο σχήµα 3 απεικονίζονται οι διάφοροι τύποι κυψελίδων καυσίµου καθώς επίσης
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της λειτουργίας σε υψηλότερες
θερµοκρασίες [6].

Σχήµα 3: Τύποι κελιών καυσίµου και πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα της λειτουργίας σε
υψηλότερες θερµοκρασίες.

2.2.1 Στοιχείο καυσίµου υδατικής βάσης (Alkaline Fuel Cell, AFC)
Τα στοιχεία καυσίµου υδατικής βάσης είχαν υψηλή εξέλιξη στο παρελθόν και
ευρεία χρήση στις αποστολές στο διάστηµα. Τα πιο σύγχρονα AFCs χρησιµοποιούν
ηλεκτρολύτες αποτελούµενους από διάλυµα 7 mol/lt KOH εµποτισµένο σε ένα
πορώδες υποστήριγµα, συνήθως άσβεστο. Τα ανιόντα OH- αποτελούν τους φορείς
φορτίου (mobile ions) του ηλεκτρολύτη, ο οποίος είναι χηµικά σταθερός από τη
θερµοκρασία δωµατίου µέχρι τους 200oC, ενώ η αγωγιµότητα του είναι αρκετά
υψηλή σε όλη τη θερµοκρασιακή περιοχή. Τα ηλεκτρόδια αποτελούνται από πορώδη
άνθρακα, ενώ πλατίνα χρησιµοποιείται ως ηλεκτροκαταλύτης τόσο στην άνοδο όσο
26
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και στην κάθοδο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι φθηνότεροι καταλύτες όπως το νικέλιο
για την οξείδωση του υδρογόνου και άργυρος για την αναγωγή του οξυγόνου.
Τα ανιόντα OH- µετακινούνται από την κάθοδο προς την άνοδο. Οι
αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στις διεπιφάνειες των δύο ηλεκτροδίων µε τον
ηλεκτρολύτη είναι :
Η2 + 2Κ+ + 2ΟΗ- = 2Κ + 2Η2Ο

Άνοδος

2Κ = 2Κ+ + 2e1/2Ο2 + Η2Ο = 2ΟΗ
-

Κάθοδος

-

2ΟΗ +2e = 2OH

Συνδυάζοντας τις αντιδράσεις στα δύο ηλεκτρόδια, οι συνολικές αντιδράσεις
στο κελί είναι :
Η2 + 2ΟΗ- = 2Η2Ο + 2e-

(ανοδική αντίδραση)

1/2Ο2 + Η2Ο + 2e- = 2ΟΗ-

(καθοδική αντίδραση)

Το νερό που παράγεται στην άνοδο αποµακρύνεται µαζί µε το υδρογόνο που
δεν έχει υποστεί αντίδραση εκτός του συστήµατος. Στην περίπτωση των mobile
alkaline fuel cells, ο ηλεκτρολύτης είναι σε ρευστή κατάσταση και διαρκώς
ανακυκλοφορεί µεταξύ των ηλεκτροδίων. Το παραγόµενο νερό καθώς και η
θερµότητα που απελευθερώνεται διαλύονται στον ηλεκτρολύτη και αποµακρύνονται
από το κελί µέσω της κίνησής του. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρολύτης είναι σε
στερεή κατάσταση (immobile alkaline fuel cells), το παραγόµενο νερό εξατµίζεται
εντός του ρεύµατος τροφοδοσίας του υδρογόνου στην άνοδο και εν συνεχεία
συµπυκνώνεται και αποµακρύνεται oπότε και εξασφαλίζεται η πρόοδος της
αντίδρασης. Στο σχήµα 4 δίνεται ένα απλό διάγραµµα ενός AFC.
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Σχήµα 4: Στοιχείο καυσίµου υδατικής βάσης (Alkaline Fuel Cells, AFC).

Τα AFCs λειτουργούν µόνο µε καθαρά αέρια, καθώς η παρουσία ακαθαρσιών
µειώνει την ηλεκτροχηµική απόδοση του κελιού και ειδικότερα το χρόνο ζωής του. Η
παρουσία CO2, το οποίο αντιδρά εύκολα µε τον αλκαλικό ηλεκτρολύτη για τη
σύνθεση αλάτων ανθρακικού οξέος (carbonates), µπορεί να αποβεί καταστρεπτική
για το κελί οδηγώντας στο φράξιµο των πόρων των αέρια διαπερατών ηλεκτροδίων.
Για την κατασκευή συστοιχίας (stack) κελιών χρησιµοποιείται νικέλιο ως συνδέτης
(interconnect material). Η θερµοκρασία λειτουργίας ενός AFC εξαρτάται από τη
συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη αλλά είναι συνήθως χαµηλότερη των 100οC. Η
δυνατότητα να λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες µε χρήση καθαρών αερίων
επιτρέπει τη χρήση πιο φθηνών υλικών τόσο για τα ηλεκτρόδια όσο και για τις
περιφερειακές µονάδες του κελιού. Βέβαια η απαίτηση της τροφοδοσίας του
συστήµατος µε αέρια υψηλής καθαρότητας περιορίζει την εφαρµογή των AFCs
(αποστολές στο διάστηµα, στρατιωτική χρήση).
Τα πλεονεκτήµατα, που παρουσιάζουν τα AFCs µπορούν να συνοψισθούν :
•

Λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες.

•

Παρουσιάζουν γρήγορη εκκίνηση.

•

Παρουσιάζουν υψηλή απόδοση.

•

Απαιτούν µικρές ποσότητες πλατίνας ή ακόµη και χρήση άλλων φθηνότερων
καταλυτών.

•

Παρουσιάζουν ευκολία στη λειτουργία τους.

•

Έχουν µικρό βάρος και όγκο.
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Τα µειονεκτήµατά τους είναι ότι :
•

Παρουσιάζουν πολύ µικρή ανοχή στο CO2 (µε περίπου 350 ppm το ανώτατο
όριο) και σε µεγάλο βαθµό και στο CO

Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντική αδυναµία και περιορίζει τόσο τη χρήση
του οξειδωτικού όσο και του καυσίµου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
ένα AFC. Το οξειδωτικό µπορεί να είναι είτε καθαρό οξυγόνο είτε αέρας ο
οποίος έχει αποδεσµευτεί από CO2. Το καύσιµο πρέπει να είναι καθαρό
υδρογόνο και εποµένως από το προϊόν αναµόρφωσης απαιτείται ο διαχωρισµός
του CO.
•

Η χρήση ρευστών ηλεκτρολυτών εισάγει προβλήµατα.

• Απαιτείται πολύπλοκη διαχείριση του νερού.
• Έχουν σχετικά µικρή διάρκεια ζωής.

2.2.2 Στοιχείο καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (Proton Exchange
Membrane Fuel Cell, PEMFC)
Τα

στοιχεία

καυσίµου

πολυµερικής

µεµβράνης

εµφανίζονται

πολύ

ελπιδοφόρα για εφαρµογές τους σε οχήµατα, πρωτότυπα επιβατικά αυτοκίνητα και
λεωφορεία όπως έχει παρουσιασθεί στην αυτοκινητοβιοµηχανία από το 1988.
Τα ιόντα Η+ αποτελούν τους φορείς φορτίου, τα οποία άγονται µέσω του
ηλεκτρολύτη από την άνοδο προς την κάθοδο. Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα
σε ένα PEMFC είναι οι ακόλουθες :
Η2 = 2Η+ + 2e-

(ανοδική αντίδραση)

1/2Ο2 + 2Η+ + 2e- = Η2Ο

(καθοδική αντίδραση)

Στα PEMFCs ο ηλεκτρολύτης αποτελείται από ένα στρώµα στερεού
πολυµερούς (συνήθως πολυµερές σουλφωνικού οξέος µε εµπορικό όνοµα Nafion
TM). Το νερό που παράγεται στην κάθοδο του κελιού αποµακρύνεται από τη διάταξη
όπως επίσης το άζωτο µε το οξυγόνο που δεν έχει αντιδράσει, καθώς ως οξειδωτικό
χρησιµοποιείται αέρας. Για χρήση ως καυσίµου στα PEMFCs (Σχήµα 5) έχει
προταθεί το υδρογόνο που παράγεται από την αναµόρφωση οργανικών αερίων καθώς
η πολυµερική µεµβράνη δε παρουσιάζεται ευαίσθητη στο CO2. Κύριο πρόβληµα
όµως στη χρήση του καταλυτικά αναµορφωµένου υδρογόνου αποτελεί η παρουσία
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CO, το οποίο φράζει τα ενεργά κέντρα πάνω στον Pt-καταλύτη ακόµη και σε χαµηλές
συγκεντρώσεις (>5 ppm).

Σχήµα 5: Στοιχείο καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (Proton Exchange Membrane Fuel
Cells, PEMFC).

Τα πορώδη ηλεκτρόδια αποτελούνται από άνθρακα και µίγµα πλατίνας, που
έχουν εµποτιστεί µε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυµα, το οποίο εξασφαλίζει την βέλτιστη
επαφή µεταξύ των ηλεκτροδίων και του ηλεκτρολύτη καθώς η ικανότητα
διαβρεξιµότητας (wetting capability) της πολυµερικής µεµβράνης είναι αρκετά
φτωχή. Τα ηλεκτρόδια εν συνεχεία εναποτίθενται στην ηλεκτρολυτική µεµβράνη, η
οποία λειτουργεί ως υποστήριγµα. Και άλλοι καταλύτες όπως µίγµατα Pt/Ru [7] και
Pt/Ru/Sn [8] µελετούνται όσον αφορά την ανθεκτικότητα τους στο CO. Ως συνδετικά
υλικά για την κατασκευή συστοιχίας κελιών χρησιµοποιούνται ο γραφίτης και το
νικέλιο.
Ο ηλεκτρολύτης όπως προαναφέρθηκε αποτελεί πρωτονικό αγωγό. Το Nafion
αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Grot [9] ως µεµβράνη διαχωρισµού σε
chloralkali cells και είναι µέχρι τώρα η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µεµβράνη για
αυτήν τη εφαρµογή, παρά το γεγονός πως είναι ακριβό υλικό και προκαλεί
ερωτηµατικά όσον αφορά τη φιλικότητα του προς το περιβάλλον, αφού αποτελεί έναν
fluorocarbon. Παρά το υψηλό κόστος, το Nafion παρουσιάζει ένα λειτουργικό
µειονέκτηµα : η αγωγιµότητα του επηρεάζεται σηµαντικά από την περιεκτικότητα της
µεµβράνης σε νερό. Εάν η µεµβράνη ξηραθεί η ωµική πτώση τάσης αυξάνεται
σηµαντικά µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της ισχύος και της αποδοτικότητας του
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κελιού. Η διαχείριση του νερού εποµένως αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στο
σχεδιασµό ενός PEMFC. Να σηµειωθεί πως τα PEMFCs µπορούν να λειτουργήσουν
και µε µεθανόλη ως καύσιµο (Direct Methanol PEM Fuel Cell, DMFC). Παρόλο το
γεγονός ότι η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την αντίδραση στο σύστηµα είναι
µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη όταν χρησιµοποιείται καθαρό υδρογόνο ως
καύσιµο, ο συγκεκριµένος τύπος PEMFC απαιτεί πιο απλό αποθηκευτικό σύστηµα
αερίων και παρακάµπτει την ανάγκη της παραγωγής υδρογόνου.
Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα PEMFCs είναι ότι :
•

Έχουν υψηλή ανοχή στο διοξείδιο του άνθρακα. Σαν αποτέλεσµα στα
PEMFCs µπορεί να χρησιµοποιηθεί αέρας ως οξειδωτικό µέσο και αέριο
αναµόρφωσης ως καύσιµο.

•

Λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες (50-90οC). Το γεγονός αυτό
απλοποιεί το ζήτηµα των υλικών, εξασφαλίζει γρήγορη εκκίνηση του
συστήµατος και αυξάνει την ασφάλεια.

•

Χρησιµοποιείται στερεός ηλεκτρολύτης µε αποτέλεσµα την αποφυγή
χειρισµού υγρής φάσης µε την πιθανή διάχυση του ηλεκτρολύτη και
προβλήµατα αναπλήρωσής του.

•

Λειτουργούν υπό χαµηλές πιέσεις γεγονός που διασφαλίζει την ασφάλεια
του συστήµατος.

•

Έχουν σχετικά απλή κατασκευή.
Τα µειονεκτήµατα που εµφανίζονται είναι ότι :

•

Η ανοχή τους στο µονοξείδιο του άνθρακα είναι χαµηλή (<50 ppm).

•

Μπορούν να αντέξουν µόνο µερικά ppm συνολικής συγκέντρωσης σε
ενώσεις του θείου.

•

Απαιτείται ύγρανση των αερίων.

Η διαδικασία της ύγρανσης είναι αρκετά απαιτητική σε ενέργεια και αυξάνει
την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Η χρήση νερού ως µέσου ύγρανσης των
αερίων περιορίζει τη θερµοκρασία λειτουργίας του κελιού σε χαµηλότερες από
το σηµείο βρασµού του νερού και εποµένως µειώνει τη δυνατότητα χρήσης του
σε εφαρµογές για τη συµπαραγωγή ενέργειας.
•

Χρησιµοποιείται ένας ακριβός καταλύτης πλατίνας.

•

Το κόστος της πολυµερικής µεµβράνης είναι αρκετά υψηλό.
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2.2.3 Στοιχείο καυσίµου φωσφορικού οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cell,
PAFC)
Τα στοιχεία καυσίµου φωσφορικού οξέος έχουν ήδη κάνει την είσοδό τους
στο εµπόριο. Συστήµατα PAFCs µε συνολική ισχύ της τάξεως των 20000 kW
χρησιµοποιούνται επί του παρόντος στην Ιαπωνία. Όπως και στην περίπτωση των
στοιχείων καυσίµου πολυµερικής µεµβράνης (PEMFCs) τα ιόντα Η+ αποτελούν τους
φορείς φορτίου, τα οποία άγονται από την άνοδο προς την κάθοδο µέσω του
ηλεκτρολύτη. Η σχηµατική αναπαράσταση της λειτουργίας ενός PAFC είναι κοινή µε
ενός PEMFC συστήµατος (Σχήµα 5). Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε ένα
PAFC είναι οι ακόλουθες :
Η2 = 2Η+ + 2e-

(ανοδική αντίδραση)

1/2Ο2 + 2Η+ + 2e- = Η2Ο

(καθοδική αντίδραση)

Ο ηλεκτρολύτης σε ένα στοιχείο καυσίµου PAFC είναι διάλυµα 100%
φωσφορικού οξέος εµποτισµένο σε µήτρα SiC-PTFE (PolyTetraFluoroEthylene). Ως
καταλύτης χρησιµοποιείται η πλατίνα ενώ ο γραφίτης βρίσκει εφαρµογή ως συνδέτης.
Στην περίπτωση χρήσης αερίου αναµόρφωσης, το οποίο εµπεριέχει CO και CO2, ως
καταλύτης για την ανοδική αντίδραση χρησιµοποιείται Pt/Ru. Οξειδωτικό µέσο είναι
ο αέρας, ενώ το καύσιµο υδρογόνο λαµβάνεται

από την αναµόρφωση

υδρογονανθράκων όπως το φυσικό αέριο.
Τα PAFCs λειτουργούν σε θερµοκρασίες µεταξύ των 160 και 220οC. Η
µόλυνση της ανόδου από το CO είναι σχετικά περιορισµένη σε αυτές τις
θερµοκρασίες, µιας και το όριο ανοχής ανέρχεται σε συγκέντρωση 1% CO στο
καύσιµο τροφοδοσίας. Η ηλεκτρική απόδοση ενός πλήρους PAFC συστήµατος
ανέρχεται στο 40%, ενώ οι εκποµπές ρύπων, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο τύπο
κελιού καυσίµου είναι αρκετά χαµηλότερες σε σχέση µε τις εκποµπές ρύπων, οι
οποίες προκαλούνται από µία συµβατική θερµική µηχανή (Σχήµα 6).
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Σχήµα 6: Σύγκριση των εκπεµπόµενων αερίων για µια συµβατική θερµική µηχανή καθώς και
ενός PAFC [1].

Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα PAFCs είναι ότι :
•

Παρουσιάζουν υψηλή ανοχή στην παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα
(µέχρι 30%). Για το λόγο αυτό επιτρέπεται η χρήση αέρα ως οξειδωτικού
µέσου και αερίου αναµόρφωσης ως καύσιµου.

•

Λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες, αλλά υψηλότερες συγκριτικά µε τα
υπόλοιπα

στοιχεία

καυσίµου

χαµηλών

θερµοκρασιών.

Εποµένως,

διευκολύνεται η παραγωγή θερµότητας υψηλότερης ποιότητας και η
ενισχύεται η δυνατότητα χρήσης των PAFC συστηµάτων σε διεργασίες
συµπαραγωγής ενέργειας.
•

Ο ηλεκτρολύτης παρουσιάζει σταθερά χαρακτηριστικά µε χαµηλή
πτητικότητα ακόµη και σε θερµοκρασίες λειτουργίας της τάξεως των 200οC.
Τα µειονεκτήµατά τους είναι ότι :

•

Η ανοχή τους στο µονοξείδιο του άνθρακα είναι µόλις 2%.

•

Μπορούν να αντέξουν 50 ppm συνολικής συγκέντρωσης σε ενώσεις του
θείου.

•

Εµφανίζονται προβλήµατα διάβρωσης του ηλεκτρολύτη στις ενδιάµεσες
θερµοκρασίες.
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•

Ο ηλεκτρολύτης σταδιακά εξατµίζεται.

•

Επιτρέπεται η εισχώρηση του παραγόµενου νερού στον ηλεκτρολύτη και
εποµένως η αραίωση του.

•

Καταλαµβάνουν µεγάλο βάρος και όγκο.

•

∆εν επιτρέπει την αυτόνοµη αναµόρφωση των υδρογονανθράκων.

•

Απαιτείται η συνεχής ψύξη του συστήµατος ώστε να παραµένει στη
θερµοκρασία λειτουργίας του.

2.2.4 Στοιχείο καυσίµου τηγµένου ανθρακικού άλατος (Molten Carbonate
Fuel Cell, MCFC)
Τα στοιχεία καυσίµου τηγµένου ανθρακικού άλατος ελέγχονται επί του
παρόντος ως µονάδες παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος που κυµαίνεται από
250 kW µέχρι 2 MW. Στην τεχνολογία των MCFCs τους φορείς φορτίου συνθέτουν
τα ιόντα CO32-, τα οποία κινούνται από την κάθοδο προς την άνοδο µέσω ενός
τηγµένου Li-, K- και Na- ηλεκτρολύτη ανθρακικού άλατος που εµποτίζεται σε
πορώδη µήτρα MgO. Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε ένα MCFC είναι οι
ακόλουθες :
(Ι) 3H2 + 3CO32- = 3H2O + 3CO2 + 6eΆνοδος

(ΙΙ) CO + CO32- = 2CO2 + 2e-

Κάθοδος

2O2 + 4CO2 + 8e- =4CO32-

(Ι) αντίδραση υδρογόνου
ανεξαρτήτως καυσίµου.
(ΙΙ) αντίδραση του µονοξειδίου
του άνθρακα όταν
χρησιµοποιείται
υδρογονάνθρακας ως καύσιµο

Συνδυάζοντας τις αντιδράσεις στην άνοδο και την κάθοδο, οι συνολικές αντιδράσεις
στο κελί είναι :
2H2 + O2 = 2H2O

Αντίδραση υδρογόνου ανεξαρτήτως καυσίµου.

CO + 1/2 O2 = CO2

Αντίδραση του µονοξειδίου του άνθρακα όταν
χρησιµοποιείται υδρογονάνθρακας ως καύσιµο.

Το νερό που παράγεται αποµακρύνεται από τη διάταξη, ενώ πιθανά ίχνη CO
αντιδρούν στην άνοδο µε το H2O προς το σχηµατισµό CO2 και H2 παρέχοντας
επιπλέον καύσιµο στο κελί. Το CO2 που παράγεται στην άνοδο του στοιχείου
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χρειάζεται να ανακυκλοφορεί και να τροφοδοτείται στην κάθοδο µαζί µε το
οξειδωτικό µέσο ώστε να διατηρείται σταθερή η σύνθεση του ηλεκτρολύτη.
Ως καύσιµο στα MCFCs χρησιµοποιείται το υδρογόνο και εναλλακτικά
αναµορφωµένες αλκοόλες ή αναµορφωµένοι υδρογονάνθρακες, ενώ ως οξειδωτικό
µέσο χρησιµοποιείται αέρας. Επειδή η θερµοκρασία λειτουργίας ενός MCFC
προσεγγίζει τους 650oC η εσωτερική αναµόρφωση καθίσταται δυνατή. Στο σχήµα 7
απεικονίζεται ένα απλοποιηµένο διάγραµµα που αναπαριστά την αρχή λειτουργίας
ενός MCFC.

Σχήµα 7: Στοιχείο καυσίµου τηγµένου ανθρακικού άλατος (Molten Carbonate Fuel Cell,
MCFC)

Για την προώθηση των αντιδράσεων στα δύο ηλεκτρόδια χρησιµοποιείται ως
καταλύτης το Ni, το οποίο στην πλευρά της καθόδου υφίσταται οξειδωµένο υπό τη
µορφή NiO. Επειδή το οξείδιο του νικελίου είναι διαλυτό σε τηγµένα ανθρακικά
άλατα δύο ανεπιθύµητα αποτελέσµατα ενδέχεται να λάβουν χώρα: (1) ο σχηµατισµός
µεταλλικού νικελίου εντός του ηλεκτρολύτη ο οποίος οδηγεί σε βραχυκύκλωµα των
ηλεκτροδίων και (2) η συρρίκνωση του ηλεκτροδίου της καθόδου. Για την
αντιµετώπιση των πιθανών συνεπειών έχουν προταθεί δύο προσεγγίσεις: η χρήση
λιγότερο διαβρωτικών µιγµάτων τηγµένων αλάτων και περισσότερο σταθερών
καθόδων µε προσθήκες σιδήρου και κοβαλτίου. Συνήθως οι άνοδοι εµπεριέχουν
χρώµιο ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της συσσωµάτωσης (sintering), ενώ
κράµατα νικελίου (inconel) χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των στοιχειωδών
κελιών.
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Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα MCFCs είναι ότι :
•

Υποστηρίζουν

την

υδρογονανθράκων.

in-situ

εσωτερική

Χαρακτηριστικά

η

αναµόρφωση

αντίδραση

της

ελαφρών
καταλυτικής

αναµόρφωσης του µεθανίου µπορεί να περιγραφεί ως εξής :
CH4 + H2O = 3H2 + CO
•

Παράγεται υψηλής ποιότητας θερµότητα.

•

Οι κινητικές των αντιδράσεων είναι αρκετά υψηλές (γρήγορες αντιδράσεις).

•

Παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, προσεγγίζοντας το 60% στην παραγωγή
ηλεκτρισµού, ενώ είναι δυνατόν να φτάσει το 85% αν λειτουργήσει ως
µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.

•

∆εν απαιτούνται ακριβοί ηλεκτροκαταλύτες.

Τα µειονεκτήµατά τους είναι ότι :
•

Απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλων υλικών που να είναι ανθεκτικά στη
διάβρωση, να διατηρούν σταθερές τις διαστάσεις τους, να έχουν υψηλές
αντοχές και να παρουσιάζουν ευκολία στην κατασκευή.
Η διάβρωση αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόβληµα που όπως προαναφέρθηκε
µπορεί να προκαλέσει τη διάχυση του οξειδίου του νικελίου από την κάθοδο
εντός του ηλεκτρολύτη, ενώ επιπλέον µπορεί να οδηγήσει σε πιθανές
αποκολλήσεις των επιµέρους δοµικών µονάδων του κελιού, σε χάσιµο
µάζας του ηλεκτρολύτη, αφυδάτωση ή και υπερχείλιση των ηλεκτροδίων.
Όλες αυτές οι συνέπειες οδηγούν σε πτώση της απόδοσης, περιορισµένο
χρόνο ζωής ή ακόµη και αστοχία της διάταξης. Η χρήσης πλατίνας
υπερβαίνει ορισµένα από τα προβλήµατα αλλά εξαλείφει µία σηµαντική
παράµετρο, που είναι η µείωση του κόστους.

•

∆εν έχουν υψηλή ανοχή στο θείο. Συγκεκριµένα η άνοδος δεν αντέχει
περισσότερο από 1-5 ppm συνολικής συγκέντρωσης σε ενώσεις του θείου
(κυρίως H2S και COS) στο αέριο καύσιµο χωρίς να υποστεί σηµαντική
υποβάθµιση της απόδοσης.

•

Έχουν ρευστό ηλεκτρολύτη, γεγονός που εισάγει προβλήµατα.

•

Απαιτείται χρόνος για την προθέρµανση του συστήµατος.
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2.2.5 Στοιχείο καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Oxide Fuel Cell,
SOFC)
Τα στοιχεία καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη παρουσιάζουν ηλεκτρική
απόδοση που προσεγγίζει µέχρι το 70% σε συνδυασµό τους µε τη λειτουργία gas
turbine και steam turbine [10]. Ο ηλεκτρολύτης σε ένα SOFC αποτελεί αγωγό ιόντων
Ο2-, τα οποία άγονται από την κάθοδο προς την άνοδο. Οι αντιδράσεις που
λαµβάνουν χώρα σε ένα SOFC είναι οι ακόλουθες :
(Ι) H2 + O2- = 3H2O + 2eΆνοδος

(ΙΙ) CO + O2- = CO2 + 2e1/2O2 + 2e- = O2-

Κάθοδος

(Ι) αντίδραση υδρογόνου
ανεξαρτήτως καυσίµου.
(ΙΙ) αντίδραση του µονοξειδίου
του άνθρακα όταν
χρησιµοποιείται
υδρογονάνθρακας ως καύσιµο

Συνδυάζοντας τις αντιδράσεις στην άνοδο και την κάθοδο, οι συνολικές
αντιδράσεις στο κελί είναι :
H2 + 1/2O2 = H2O

Αντίδραση υδρογόνου ανεξαρτήτως καυσίµου.

CO + 1/2 O2 = CO2

Αντίδραση του µονοξειδίου του άνθρακα όταν
χρησιµοποιείται υδρογονάνθρακας ως καύσιµο.

Στο σχήµα 8 απεικονίζεται ένα απλοποιηµένο διάγραµµα που αναπαριστά την αρχή
λειτουργίας ενός SOFC.

Σχήµα 8: Στοιχείο καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC).
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Ο πιο ευρέως χρησιµοποιούµενος στερεός ηλεκτρολύτης στην τεχνολογία των
SOFCs αποτελεί η ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε ύττρια (yttrium stabilized zirconia,
YSZ). O συγκεκριµένος ηλεκτρολύτης παρουσιάζει ικανοποιητική τιµή ιοντικής
αγωγιµότητας σε θερµοκρασίες άνω των 800-900oC, οι οποίες είναι αρκετά
απαιτητικές όσον αφορά τα υλικά που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστηµα. Από την άλλη
µεριά, ένα ευρύ φάσµα καυσίµων και οξειδωτικών µπορούν να τροφοδοτηθούν
απευθείας στο σύστηµα.
Πιθανή εναλλακτική λύση για χρήση ως ηλεκτρολύτη στα SOFCs αποτελεί η
CeO2 µε προσθήκες οξειδίων σπάνιων (Gd2O3, Sm2O3) ή αλκαλικών γαιών (CaO,
SrO) ή Y2O3, η οποία παρουσιάζει επαρκείς τιµές ιοντικής αγωγιµότητας σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες των 800oC. Στο σχήµα 9 παρουσιάζονται οι τιµές της
ιοντικής αγωγιµότητας διαφόρων µικτών οξειδίων [11]. Παρατηρούµε πως το Bi2O3
και το σταθεροποιηµένο Bi2O3 εµφανίζονται ως τα πιο αγώγιµα, όµως το γεγονός ότι
δεν έχουν σταθερότητα στην κρυσταλλική τους δοµή και επίσης ότι ανάγονται
εύκολα σε αναγωγικές συνθήκες δε τα καθιστά υποψήφια υλικά.

Σχήµα 9: Θερµοκρασιακή εξάρτηση της ιοντικής αγωγιµότητας διαφόρων στερεών
ηλεκτρολυτών.
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2. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL CELLS) – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ως άνοδοι στα SOFCs χρησιµοποιούνται κεραµοµεταλλικά υλικά µε
µεταλλική φάση το νικέλιο (Ni-cermets). Η κάθοδος ενός SOFC αποτελείται από
υλικά µε περοβσκιτική δοµή (ΑΒΟ3). Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο υλικό
αποτελεί το La1-xSrxMnO3 (Lanthanum Srodium Manganite, LSM), το οποίο µπορεί
να εµπεριέχει και κάποιο ευγενές µέταλλο (Pt). Ως συνδέτες χρησιµοποιούνται
κράµατα χρωµίου ή ωστενιτικός χάλυβας στην περίπτωση που η θερµοκρασία
λειτουργίας δεν ξεπερνά τους 850οC.
Η υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας ενός SOFC καθιστά την επιλογή των
υλικών αρκετά κρίσιµη καθώς είναι περιορισµένος ο αριθµός των υλικών που
µπορούν να λειτουργούν υπό τέτοιες συνθήκες χωρίς να υποβιβάζεται η ποιότητα και
η απόδοσή τους έπειτα από µακρόχρονη λειτουργία. Όµως οι αναµενόµενες υψηλές
αποδόσεις των SOFCs συστηµάτων αποτελεί πολύ ελκυστική παράµετρο και πολλές
έρευνες εστιάζονται στη µελέτη και έρευνά τους.
Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα SOFCs είναι ότι :
•

Υποστηρίζουν την in-situ εσωτερική αναµόρφωση υδρογονανθράκων.

•

Παράγουν υψηλής ποιότητας θερµότητα.

•

Παρουσιάζουν πολύ υψηλή απόδοση (Σχήµα 10).

•

Μπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλότερες πυκνότητες ρεύµατος σε σχέση
µε τα MCFCs.

•

Αποτελούνται από στερεό ηλεκτρολύτη αποφεύγοντας προβλήµατα που
συνδέονται µε τη χρήση ρευστών ηλεκτρολυτών.

•

Παρουσιάζουν ευελιξία στην κατασκευή.

•

∆εν απαιτείται η χρήση ακριβών καταλυτών (ευγενή µέταλλα).
Τα µειονεκτήµατά τους είναι ότι :

•

Απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλων υλικών, που να συγκεντρώνουν πλήθος
ιδιοτήτων, οι οποίες αφορούν για παράδειγµα την αγωγιµότητά τους, τη
µηχανική και χηµική τους σταθερότητα, τη θερµική τους διαστολή, τη
χηµική τους συµβατότητα και την αντοχή τους.

•

Παρουσιάζουν µέτρια ανοχή στο θείο.

•

Η ψαθυρότητα των κεραµικών υλικών των συστατικών του κελιού
δυσκολεύει την κατασκευή κελιών µε διαστάσεις µεγαλύτερες από 0.2 m2.
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2. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL CELLS) – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχήµα 10: Σύγκριση αποδόσεων για διάφορα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ως συνάρτηση του µεγέθους της εγκατάστασης (PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell, MCFC
= Molten Carbonate Fuel Cell, FBCC - PCC Advance Coal Combustion techniques GT = Gas
Turbine ST = Steam Turbine) [12].

Βιβλιογραφία
1. ‘Fosil Fuels’, Chapter 7: Fuel Cells, U. Stimming, Springer-Verlag (2002).
2. C.G. Vayenas, R.D. Farr, Science 208 (1980) 593-594.
3. R.D. Farr, C.G. Vayenas, J. Electrochem. Soc. 127 (1980) 1478-1483.
4. C.T. Sigal, C.G. Vayenas, Solid State Ionics 5 (1981) 567-570.
5. C.G. Vayenas, Solid State Ionics 28-30 (1988) 1521-1539.
6. M.L. Perry, T.F. Fuller, J. Electrochem. Soc. 149 (2002) S59-S67.
7. A. Aramata, M. Masuda, J. Electrochem Soc. 138 (1991) 1949-1957.
8. A.C. Ferriera, S. Srinivasan, ECS, Spring Meetings, San Francisco (CA) (1994) 969.
9. W. Grot, Patent US-A-3784399 (1974).
10. B.C.H. Steele, Proceedings of the 4th International Conference on Electronic and Application,
Waser et al (Eds), Electroceramics VI Aachen (1994) 663-676.
11. B.C.H. Steele, in High Conductivity Solid Ionic Conductors (ed. Takatashi), World Scientific,
Singapore, 1989).
12. S. P. S. Badwal, K. Foger, Ceramics Inter. 22 (1996) 257-265.

40

3. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFCs)

3. Κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFCs)
Βασικά δοµικά στοιχεία ενός κελιού καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη είναι η
κάθοδος (La-manganite), ο στερεός ηλεκτρολύτης αποτελούµενος από ZrO2
σταθεροποιηµένη µε 8 mol% Y2O3 (8YSZ) και η άνοδος (Ni/8YSZ cermet). Το
οξειδωτικό µέσο (οξυγόνο ή αέρας) τροφοδοτείται στην κάθοδο όπου ανάγεται σε
ιόντα Ο2- µε πρόσληψη ηλεκτρονίων από το εξωτερικό κύκλωµα. Τα ιόντα του
οξυγόνου άγονται µέσω του ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο της ανόδου. Το
καύσιµο (υδρογόνο, υδρογονάνθρακες, µεθανόλη) τροφοδοτείται στην άνοδο όπου
οξειδώνεται και τα ηλεκτρόνια ελευθερώνονται στο εξωτερικό κύκλωµα. Με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής ροή ηλεκτρονίων και η παραγωγή συνεχούς
ηλεκτρικού ρεύµατος (Σχήµα 1). Η απαίτηση για αύξηση της παραγόµενης ισχύος
καθιστά απαραίτητη τη σύνδεση των στοιχείων καυσίµου σε συστάδες ή συστοιχίες
(stacks), η οποία εφαρµόζεται µε την χρήση συνδετικών υλικών (interconnects). Στη
συνέχεια θα γίνει µια ανασκόπηση των βασικών συστατικών ενός στοιχείου καυσίµου
στερεού ηλεκτρολύτη, στις µεθόδους κατασκευής του ενώ επιπλέον θα επιχειρηθεί η
περιγραφή των διαφόρων σχεδιασµών των κελιών.

Σχήµα 1: Σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη
(SOFC) και αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια.
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3. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFCs)

3.1 Στερεός ηλεκτρολύτης
Μεταξύ των διαφόρων τύπων κελιών καυσίµου, τα SOFCs, τα οποία
λειτουργούν

σε

υψηλές

θερµοκρασίες

(~1000οC),

παρουσιάζουν

αρκετά

πλεονεκτήµατα όπως ότι επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις, παράγουν υψηλής
ποιότητας θερµότητα, ενώ έχουν και ευελιξία στο προς χρήση καύσιµο αέριο. Ο
συγκεκριµένος τύπος στοιχείου καυσίµου βασίζεται στη χρήση ως ηλεκτρολύτη ενός
κεραµικού υλικού που αποτελεί ιοντικό αγωγό. Μέχρι σήµερα έχουν βρεθεί πλήθος
οξειδίων που αποτελούν αγωγούς ιόντων οξυγόνου (Ο2-) ή πρωτονίων (Η+), οι
περισσότεροι εκ των οποίων όµως δεν πληρούν τις ακόλουθες βασικές συνθήκες, οι
οποίες απαιτούνται για την χρήση ενός υλικού ως ηλεκτρολύτη σε SOFC:
1. Υψηλή ιοντική αγωγιµότητα. Εξαρτώµενη από την κατασκευή του SOFC, η
απαιτούµενη τιµή για την ιοντική αγωγιµότητα κυµαίνεται µεταξύ 0.1 S/cm
για στοιχεία υποστηριζόµενα στον ηλεκτρολύτη (self-supported electrolyte
design, ελάχιστο πάχος ηλεκτρολύτη 100 µm) και 0.01 S/cm για στοιχεία
υποστηριζόµενα στην άνοδο (anode-supported design, ελάχιστο πάχος
ηλεκτρολύτη 10 µm), η οποία προκαλεί ωµική πτώση 100 mV για πυκνότητα
ρεύµατος 1 Αcm-2.
2. Μηδενική ηλεκτρονική αγωγιµότητα. Πιθανή ηλεκτρονική αγωγή µέσω του
ηλεκτρολύτη προκαλεί βραχυκύκλωµα στο σύστηµα, προξενώντας πτώση
στο δυναµικού και διαρροή οξυγόνου χωρίς την παραγωγή ηλεκτρισµού.
Κατά έναν χοντρικό υπολογισµό, ποσοστό ηλεκτρονικής αγωγιµότητας της
τάξεως του 1% επί της συνολικής αγωγιµότητας επισύρει πτώση του
δυναµικού κατά 1% και περίπου 5% πτώση στην πυκνότητα ρεύµατος.
Εφόσον η ηλεκτρονική αγωγιµότητα ενός οξειδίου είναι άµεση εξάρτηση της
παρουσίας οξυγόνου (oxygen potential), ο αριθµός µεταφοράς ιόντος, tι , θα
πρέπει να είναι υψηλότερος από 0.99 σε όλη την κλίµακα των µερικών
πιέσεων του οξυγόνου, PO2 , µεταξύ του αέρα και της ατµόσφαιρας του
καυσίµου.
3. Χηµική σταθερότητα. Απαιτείται θερµοδυναµική σταθερότητα τόσο στον
αέρα όσο και στην ατµόσφαιρα του αέριου καυσίµου.
4. Μηχανική αντοχή. Οι µηχανικές τάσεις που θα αναπτυχθούν στον
ηλεκτρολύτη εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες όπως από την κατασκευή
του κελιού, τους ρυθµούς θέρµανσης και ψύξης της διάταξης κ.α. Ο
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3. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFCs)
ηλεκτρολύτης ασφαλώς επιβάλλεται να παρουσιάζει υψηλή µηχανική αντοχή
σε οποιουδήποτε τύπου τάσεις.
5. Αέρια στεγανότητα. Η αποφυγή της διαπερατότητας του ηλεκτρολύτη και
κατ’επέκταση η ανάµιξη του οξειδωτικού µε το αέριο καύσιµο κρίνεται
καίριας σηµασίας.
6. Χαµηλό κόστος. Το κόστος των πρώτων υλών καθώς και της µετέπειτα
διαδικασίας κατασκευής του θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

3.1.1 Κρυσταλλική δοµή της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας
Η σταθεροποιηµένη ζιρκονία (stabilized zirconia) αποτελεί τον πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενο ηλεκτρολύτη στα κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη υψηλών
θερµοκρασιών (HT-SOFCs, 800-1000oC). Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε έναν από
τους πιο διαδεδοµένους αγωγούς ιόντων οξυγόνου, Ο2-, όσον αφορά τη χρήση του σε
πρακτικές εφαρµογές όπως για παράδειγµα στους ηλεκτροχηµικούς µετρητές
(αισθητήρες) οξυγόνου [1]. Πρόσφατα βρήκε εφαρµογή στην αυτοκινητοβιοµηχανία
για τον προσδιορισµό της µερικής πίεσης του οξυγόνου στα προς αποδέσµευση
απαέρια.

Η

σταθεροποιηµένη

ζιρκονία

παρουσιάζει

αρκετά

ικανοποιητική

σταθερότητα σε ευρεία κλίµακα µερικών πιέσεων οξυγόνου και θερµοκρασιών, ενώ
παράλληλα έχει επαρκή ιοντική αγωγιµότητα, αρκετά χαµηλή ηλεκτρονική
αγωγιµότητα και ικανοποιητική µηχανική αντοχή.
Το οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκονία, ZrO2) στη καθαρή του µορφή δεν
συγκεντρώνει τις απαιτήσεις για τη χρήση του ως ηλεκτρολύτης. Το κρυσταλλικό του
πλέγµα σε υψηλές θερµοκρασίες είναι κυβικό φθοριτικό όπως φαίνεται στο σχήµα 2.
Το

κυβικό

πλέγµα

δεν

διατηρείται

σε

χαµηλότερες

θερµοκρασίες

και

µετασχηµατίζεται σε τετραγωνικό (tetragonal) και µονοκλινές (monoclinic) στους
2369οC και 1127οC, αντίστοιχα [2, 3]. Η προσθήκη (doping) όµως συγκεκριµένων
κατιόντων διαφορετικού σθένους και κατάλληλου µεγέθους όπως Ca2+, Y3+ ή Sc3+
σταθεροποιεί το κυβικό πλέγµα και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Σχήµα 3).
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Σχήµα 2: Το κρυσταλλικό πλέγµα της ζιρκονίας σταθεροποιηµένης µε ύττρια (YSZ).

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται οι επιµέρους φάσεις για τα διάφορα συστήµατα
M2Ο3-ZrO2 (M: λανθανίδιo, Y, Sc) έπειτα από πύρωση στους 1700οC όπως
προσδιορίσθηκαν από τους Arachi et al [4], όπου η διαγραµµισµένη κλίµακα
συγκεντρώσεων αντιστοιχεί σε µη ταυτοποίηση των φάσεων ή απουσία πειραµατικού
αποτελέσµατος.
Πίνακας 1: Παρατηρούµενες φάσεις σε διάφορα συστήµατα (M2O3)x(ZrO2)1-x.

Συνηθέστερα ως κατιόν προσθήκης στη ζιρκονία επιλέγεται το Y3+. Η
ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε ύττρια (Y2O3) για χάριν συντοµίας καλείται YSZ
(Yttria-stabilized zirconia). Έχουν γίνει πολλές µελέτες αναφορικά µε το διάγραµµα
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3. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFCs)
ισορροπίας φάσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2 χωρίς βέβαια να εκλείπουν οι
αποκλίσεις σχετικά µε τα όρια των επιµέρους φάσεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στο ότι ορισµένες από τις µελέτες υπολόγισαν µετασταθείς φάσεις εξαιτίας της αργής
κινητικής της διεργασίας διάχυσης του κατιόντος προσθήκης.

Σχήµα 3: ∆ιάγραµµα φάσεων του συστήµατος YO1.5-ZrO2 για χαµηλή περιεκτικότητα σε
ύττρια [3].

3.1.2 Ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας
Η σταθεροποίηση του κυβικού πλέγµατος της ζιρκονίας επιτυγχάνεται µε την
απευθείας αντικατάσταση του Zr4+ από το ιόν προσθήκης στο πλέγµα και
συνοδεύεται από το σχηµατισµό κενών ενδοπλεγµατικών θέσεων ιόντων οξυγόνου. Η
αύξηση της συγκέντρωσης των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου, τα οποία αποτελούν
τους φορείς της αγωγιµότητας, προωθεί την κινητικότητα τους στο πλέγµα (‘hopping
mechanism’), και εποµένως ενισχύει την ιοντική αγωγιµότητα. Χρησιµοποιώντας τη
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σηµειογραφία Kröger-Vink [5] ο σχηµατισµός των ατελειών στο πλέγµα, VO••, στην
περίπτωση της προσθήκης Y3+ µπορεί να γραφθεί ως εξής:
΄
Y2 O3 ⎯ZrO
⎯
⎯2 → 2ΥZr
+ 3OOx + VO••

(1)

όπου το Y Zr΄ αντιστοιχεί σε ιόν Υ3+ το οποίο έχει αντικαταστήσει ένα ιόν Zr4+ στο
κρυσταλλικό πλέγµα της ζιρκονίας και εµφανίζει σχετικό φορτίο 1- (όπως υποδηλώνει
το σύµβολο ΄), το VO•• αντιστοιχεί σε κενή ενδοπλεγµατική θέση ιόντος Ο2- µε
σχετικό φορτίο

2+

(••) και το OOx σε ιόν Ο2- στο κρυσταλλικό πλέγµα µε µηδενικό

σχετικό φορτίο (x). Με βάση την εξίσωση 1 παρατηρούµε πως για κάθε δύο ιόντα Υ3+
τα οποία αντικαθιστούν ιόντα Zr4+ στο πλέγµα, διατηρώντας την ηλεκτρική
ουδετερότητα, δηµιουργείται µία κενή θέση ιόντος Ο2-. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα της
σταθεροποιηµένης ζιρκονίας έχει µελετηθεί εκτενώς και υπάρχουν αρκετές αναφορές
στο συγκεκριµένο θέµα [4]. Παρόλο που η σταθεροποίηση της ZrO2 µε Υ2Ο3 δεν
δίνει τις υψηλότερες τιµές αγωγιµότητας, είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο πιο συχνά
χρησιµοποιούµενος ηλεκτρολύτης των SOFCs γιατί είναι επαρκώς διαθέσιµη και έχει
χαµηλό κόστος.
Η ιοντική αγωγιµότητα των στερεών ηλεκτρολυτών περιγράφεται από τη
σχέση:
σ = (k/Τ) exp(-EA/RT)

(2)

όπου ο προεκθετικός συντελεστής k είναι συνάρτηση του σθένους του ιόντος το
οποίο άγεται, της συγκέντρωσης του, της συχνότητας µε την οποία επιχειρείται η
µετακίνηση του ιόντος σε κάποια γειτονική θέση και της απόστασης που αντιστοιχεί
σε αυτή τη µετακίνηση, ενώ EA είναι η απαιτούµενη ενέργεια ενεργοποίησης για την
ιοντική µετακίνηση, Τ η απόλυτη θερµοκρασία και R η παγκόσµια σταθερά των
αερίων.
Στο σχήµα 4 απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες τύπου Arrhenius
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του YSZ για διάφορα ποσοστά σταθεροποίησης στον
αέρα [4]. Όπως παρατηρούµε η αγωγιµότητα του YSZ σαν συνάρτηση της
θερµοκρασίας ακολουθεί χαρακτηριστική συµπεριφορά ιοντικού αγωγού.
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Σχήµα

4:

Θερµοκρασιακή

εξάρτηση

της

ιοντικής

αγωγιµότητας

στο

σύστηµα

(Y2O3)x(ZrO2)1-x.

Η εξάρτηση της ιοντικής αγωγιµότητας του YSZ από το ποσοστό του ιόντος
προσθήκης (Υ3+) δεν είναι απλή όπως άλλωστε παρουσιάζεται και στο σχήµα 5. Για
χαµηλά ποσοστά σταθεροποιητή η αγωγιµότητα αυξάνεται λόγω της αύξησης της
συγκέντρωσης των φορέων φορτίου. Όµως για υψηλές συγκεντρώσεις προσµίξεων η
κινητικότητα των ατελειών του πλέγµατος µειώνεται ενώ η ενέργεια ενεργοποίησης
για την αγωγή, δηλαδή για τη µεταπήδηση ενός ιόντος Ο2- σε µία γειτονική θέση,
αυξάνεται, φαινόµενο που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των κενών θέσεων και σε
ηλεκτροστατικές τους αλληλεπιδράσεις [6, 7, 8]. Η µέγιστη τιµή της ιοντικής
αγωγιµότητας του YSZ παρατηρείται κοντά στην ελάχιστη ποσότητα σταθεροποιητή,
που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί πλήρως το κυβικό φθοριτικό πλέγµα.
Γενικά η πλήρως σταθεροποιηµένη ZrO2 µε 8 mol% Y2O3 (8YSZ) προτιµάται
σαν ηλεκτρολύτης στα SOFCs µε σκοπό να επιτυγχάνεται η µέγιστη ιοντική
αγωγιµότητα (Σχήµα 5). Επιπλέον µε χρήση της πλήρως σταθεροποιηµένης ZrO2
αποφεύγονται προβλήµατα όπως µετασχηµατισµοί φάσεων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του κελιού. Βέβαια δεν αποκλείονται ειδικές περιπτώσεις χρήσεως της
τετραγωνικής µερικώς σταθεροποιηµένης ζιρκονίας 3YSZ ως ηλεκτρολύτη, ο οποίος
παρουσιάζει µεν χαµηλότερη ιοντική αγωγιµότητα σε σχέση µε το 8YSZ, αλλά για τη
συγκεκριµένη σύνθεση επιτυγχάνεται καλύτερη µηχανική αντοχή σε θερµοκρασία
δωµατίου, οπότε και καθίσταται πιο εύκολη η διαχείριση του λεπτού φύλλου του

47

3. ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFCs)
ηλεκτρολύτη εφόσον η µέθοδος παρασκευής το απαιτεί κατά την διαδικασία της
κατασκευής του κελιού.

Σχήµα 5: Ιοντική αγωγιµότητα του YSZ ως εξάρτηση της περιεκτικότητας του ιόντος
προσθήκης [9].

Επιπλέον, η ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας εξαρτάται
και από το είδος του ιόντος προσθήκης. Η σχέση µεταξύ της περιεκτικότητας των
διαφόρων ιόντων προσθήκης για την οποία παρουσιάζεται η µέγιστη ιοντική
αγωγιµότητα στους 1000οC και της ιοντικής τους ακτίνας απεικονίζεται στο σχήµα 6.
Φαίνεται καθαρά πως η τιµή της ιοντικής αγωγιµότητας των επιµέρους συστηµάτων
ελαττώνεται µε αύξηση της ιοντικής ακτίνας του εκάστοτε ιόντος προσθήκης.
Η µέγιστη τιµή της ιοντικής αγωγιµότητας λαµβάνεται για το ιόν Sc3+ (Σχήµα
6) του οποίου η ιοντική ακτίνα είναι η χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις ιοντικές
ακτίνες των άλλων υποψήφιων ιόντων προσθήκης και πιο κοντά στην αντίστοιχη τιµή
της ιοντικής ακτίνας του Zr4+. Βέβαια στην πράξη η χρήση του Sc3+ απορρίπτεται
λόγω της χαµηλής διαθεσιµότητας και του υψηλού κόστους του εν λόγω υλικού. Στο
σχήµα 7 φαίνεται ένα παράδειγµα της εξάρτησης της µετρούµενης αγωγιµότητας
στους 1000οC από τη συγκέντρωση του σταθεροποιητή για τα διάφορα συστήµατα
(Ln2O3)x(ZrO2)1-x .
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Σχήµα 6: Ιοντική αγωγιµότητα των συστηµάτων (Ln2O3)x(ZrO2)1-x στους 1000οC ως
εξάρτηση της ιοντικής ακτίνας του ιόντος προσθήκης [4].

Σχήµα 7: Ιοντική αγωγιµότητα των συστηµάτων (Ln2O3)x(ZrO2)1-x στους 1000οC [4].

3.1.3 Ηλεκτρονική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας
Μολονότι η σταθεροποιηµένη ζιρκονία αποτελεί ιοντικό αγωγό, η
ηλεκτρονική αγωγιµότητα που παρουσιάζει δεν είναι απολύτως µηδέν όπως
συµβαίνει και µε οποιοδήποτε άλλο οξείδιο. Οι φορείς ηλεκτρονικής αγωγιµότητας,
ηλεκτρόνια ή οπές, δηµιουργούνται µέσω των ακόλουθων αντιδράσεων:
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1
−
OOx → VO•• + 2e + 2 O2 ,
1
x
VO•• + 2 O2 → OO + 2h ,

−1

n ~ PO2

4

(3)

1

p ~ PO24

(4)

Κάτω από ισχυρά οξειδωτικές ή αναγωγικές συνθήκες, η σταθεροποιηµένη ζιρκονία
ενδέχεται να παρουσιάσει µικτή (ιοντική-ηλεκτρονική) αγωγιµότητα. Βέβαια το
ηλεκτρολυτικό πεδίο (electrolytic domain, Σχήµα 8) του YSZ, το οποίο καθορίζεται
από το πεδίο µερικών πιέσεων οξυγόνου όπου η ιοντική αγωγιµότητα κυριαρχεί
(ιοντικός αριθµός µεταφοράς υψηλότερος από 0.99) είναι αρκετά ευρύ ώστε να
επιτρέπει τη χρηση του στα SOFCs.

Σχήµα 8: Απεικόνιση του ηλεκτρολυτικού πεδίου για το οποίο ένα υλικό συµπεριφέρεται ως
ιοντικός αγωγός ( t i > 0.99 ).

Στο

σχήµα

9

παρατηρούµε

πως

η

συνολική

αγωγιµότητα

της

σταθεροποιηµένης ZrO2 είναι ανεξάρτητη της µερικής πίεσης του οξυγόνου
( PO2 ≤ 10 −20 atm ) υπονοώντας ότι ακόµη και υπό αυτές τις συνθήκες ο αριθµός
ιοντικής µεταφοράς είναι κοντά στη µονάδα (µηδενική ηλεκτρονική αγωγιµότητα).
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Σχήµα 9: Ηλεκτρική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας ως συνάρτηση της
µερικής πίεσης του οξυγόνου στους 1000°C [10].

Επιπλέον στο σχήµα 10 συνοψίζονται τυπικές καµπύλες που απεικονίζουν την
επιµέρους συνεισφορά της ιοντικής και ηλεκτρονικής αγωγιµότητας στη συνολική
αγωγιµότητα του YSZ [11, 12, 13].

Σχήµα 10: Ηλεκτρονική συνεισφορά στη συνολική αγωγιµότητα του YSZ στους 1000οC ως
εξάρτηση της πίεσης του οξυγόνου.
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3.1.4 Ηλεκτρεγερτική δύναµη και βέλτιστο πάχος του ηλεκτρολύτη
Η ηλεκτρονική αγωγή µέσω του ηλεκτρολύτη οδηγεί στην υποβάθµιση του
δυναµικού του στοιχείου και στη µείωση της αποδοτικότητας του οξειδωτικού µέσου
[14, 15] (οξυγόνο). Το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος σε ένα SOFC υπολογίζεται
από τη σχέση:
E=

RT
4F

∫

ln PO 2 ( II )

ln PO 2 ( I )

t O 2 − d ln PO2

(5)

όπου t O 2 − είναι ο αριθµός µεταφοράς ιόντος. Στην περίπτωση του YSZ υπό συνθήκες
λειτουργίας ενός SOFC ο αριθµός µεταφοράς ιόντος είναι πολύ κοντά στη µονάδα
και τότε η εξίσωση 5 λαµβάνει την ίδια µορφή µε την εξίσωση του Nernst. Μελέτες
που διενεργήθηκαν σχετικά µε τον υπολογισµό του βέλτιστου πάχους του YSZ
ηλεκτρολύτη για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης του στοιχείου [14] έδειξαν ότι αυτό
αντιστοιχεί στα 100 µm για πυκνότητα ρεύµατος 100 mA cm-2, ενώ θα πρέπει το
πάχος να µειωθεί στα 10 µm στην περίπτωση που το κελί έχει σχεδιασθεί για να
παράγει 1 A cm-2 (Σχήµα 11).

Σχήµα 11: Απόδοση ενός SOFC στους 1000οC ως εξάρτηση του πάχους του

ηλεκτρολύτη YSZ.
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3.2 Ηλεκτρόδια
Στα κελιά καυσίµου ακόµη και µικρές απώλειες, οι οποίες προκαλούνται από
την πόλωση στις διεπιφάνειες ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη, είναι ουσιώδεις για την
επίτευξη υψηλών αποδοτικοτήτων όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μεταξύ των διαφόρων τύπων στοιχείων καυσίµου κυριαρχεί η γνώµη πως τα SOFCs
αντιµετωπίζουν περιορισµένο αριθµό προβληµάτων αναφορικά µε τους ρυθµούς των
καταλυτικών αντιδράσεων, ενώ επιπλέον εµφανίζουν να έχουν µια ευρεία κλίµακα
επιλογής υλικών για τη χρήση τους ως ηλεκτρόδια. Βέβαια αυτός ο ισχυρισµός δεν
είναι απόλυτα αληθής καθώς ένας µικρός µόνο αριθµός υποψηφίων υλικών
εκπληρώνουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για την χρήση τους ως ηλεκτρόδια στα
SOFCs, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:
1. Ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα. Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να καταλύει τις
ηλεκτροχηµικές και χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στο κελί. Στο
ηλεκτρόδιο της καθόδου θα πρέπει να καταλύεται η αναγωγή του Ο2, ενώ στο
ηλεκτρόδιο της ανόδου η ηλεκτροχηµική οξείδωση του καυσίµου (H2, CO,
CnHm κ.α) και η πιθανή επεξεργασία του (καταλυτική αναµόρφωση, µερική
οξείδωση).
2. Υψηλή ηλεκτρονική (και κατά προτίµηση ιοντική) αγωγιµότητα. Η
ηλεκτρονική αγωγιµότητα θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 10 Scm-1 ώστε
να επιτυγχάνεται επαρκής σύνδεση (connectivity) µε τους συλλέκτες του
ρεύµατος. Μικτή ιοντική-ηλεκτρονική αγωγιµότητα είναι προτιµητέα ώστε
να αξιοποιείται το σύνολο της επιφάνειας του ηλεκτροδίου ως ενεργό κέντρο
για την αντίδραση.
3. Χηµική σταθερότητα και συµβατότητα. Το υλικό θα πρέπει να διατηρεί τις
αρχικές του ιδιότητες όντας σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη και το συνδέτη
(interconnect material) εξασφαλίζοντας µακροχρόνια αξιοπιστία.
4. Πορώδη µικροδοµή ώστε να επιτρέπεται η µεταφορά του αέριου καυσίµου
προς τα σηµεία της αντίδρασης.
5. Υψηλή σταθερότητα µικροδοµής. Η συσσωµάτωση των σωµατιδίων του
υλικού κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας ενός SOFC οδηγεί σε µείωση των
ενεργών καταλυτικών κέντρων για την αντίδραση.
6. Μηχανική συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κελιού.
Σηµαντικές διαφορές στη θερµική διαστολή των υλικών που βρίσκονται σε
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επαφή ενδέχεται να προκαλέσει ρωγµές ή ακόµη και αστοχία της διάταξης
είτε κατά την επανεκκίνηση είτε κατά τη διακοπή λειτουργίας της ή και κατά
την κατασκευή του κελιού.
7. Χαµηλό κόστος. Αντίθετα µε τα PAFCs ή τα PEFCs, η χρήση υψηλού
κόστους καταλυτών ευγενών µετάλλων δεν είναι απαραίτητη στην
τεχνολογία των SOFCs. Όµως ο περαιτέρω περιορισµός του κόστους της
διάταξης κρίνεται σηµαντικός. Συγκεκριµένα, όταν το ηλεκτρόδιο είναι
σχεδιασµένο να υποστηρίζει τον στερεό ηλεκτρολύτη η επιλογή του
κατάλληλου υποστρώµατος αναµένεται να αποβεί οικονοµικά αποδοτική.

3.2.1 Άνοδος
Στα SOFCs η άνοδος αποτελεί το ηλεκτρόδιο στο οποίο λαµβάνει χώρα η
ηλεκτροχηµική οξείδωση του καυσίµου. Η οξείδωση του υδρογόνου αποτελεί µια
από τις σηµαντικότερες αντιδράσεις στην τεχνολογία των κυψελίδων καυσίµου. Η
ηλεκτροχηµική οξείδωση του υδρογόνου µπορεί να περιγραφεί χρησιµοποιώντας τη
σηµειογραφία Kröger-Vink ως εξής:
H 2 + OOx → H 2 O + 2e − + VO••

(6)

Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων λειτουργίας του ηλεκτροδίου της ανόδου σε ισχυρά
αναγωγικές συνθήκες παρουσιάζοντας παράλληλα υψηλή ηλεκτρονική αγωγιµότητα,
κατ’αρχήν υποψήφια υλικά µπορούν να αποτελέσουν καθαρά πορώδη µεταλλικά
ηλεκτρόδια. Αρκετά µέταλλα όπως το Ni [16, 17, 18], ο Pt [18, 19, 20] και το Ru [21]
έχουν αξιολογηθεί ως υλικά ανόδου. Οι Setoguchi et al [22] µελέτησαν την
ηλεκτροχηµική ενεργότητα των µετάλλων Ni, Co, Fe, Pt, Mn και Ru και βρήκαν ότι
το Ni, πέραν του χαµηλού του κόστους, παρουσιάζει την υψηλότερη ηλεκτροχηµική
ενεργότητα για την αντίδραση της οξείδωσης του H2.
Για το λόγο αυτό οι περισσότερες µελέτες εστιάστηκαν σε υλικά βασιζόµενα
στο Ni (Ni-based materials) καθώς το νικέλιο είναι γνωστό πως αποτελεί επιπλέον
καλό καταλύτη τόσο για την ηλεκτροχηµική οξείδωση του CO όσο και για την
αντίδραση της καταλυτικής αναµόρφωσης των υδρογονανθράκων. Το πρόβληµα που
εντοπίζεται στη χρήση του καθαρού νικελίου ως ανόδου στα SOFCs έγκειται στην
αστάθεια της µικροδοµής του έπειτα από παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και
στην µηχανική ασυµβατότητά του µε το στερεό ηλεκτρολύτη. Για να αποφευχθούν
αυτά τα προβλήµατα χρησιµοποιούνται ως άνοδοι κεραµοµεταλλικά υλικά (cermets)
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µε µεταλλική φάση το Ni και κεραµική συνιστώσα το 8YSZ. Η συνεισφορά του
κεραµικού YSZ έγκειται στο να υποστηρίζει τα σωµατίδια του νικελίου και να
παρεµποδίζει την συσσωµάτωσή τους στη θερµοκρασία λειτουργίας του κελιού [23,
24, 25]. Επιπροσθέτως, η προσθήκη του YSZ διευρύνει τη ζώνη αντίδρασης από τα
triple phase boundaries σε όλη τη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/καυσίµου, καθώς
επιτρέπει τη δίοδο O2- εντός του ηλεκτροδίου της ανόδου, ενώ παράλληλα µειώνει
σηµαντικά τη θερµική διαστολή του σύνθετου υλικού (Ni/8YSZ) βελτιώνοντας τη
µηχανική του συµβατότητα µε το στερεό ηλεκτρολύτη [26, 27].
Ο συντελεστής θερµικής διαστολής (TEC) του Ni είναι 16 x 10-6 K-1 και
παρουσιάζεται κατά πολύ υψηλότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο συντελεστή του
8YSZ ο οποίος είναι 10 x 10-6Κ-1. Με συνδυασµό των δύο φάσεων, τα αντίστοιχα
Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικά υλικά παρουσιάζουν τιµές για τον TEC µεταξύ των δύο
προαναφερθέντων τιµών. Στο σχήµα 12 απεικονίζεται η εξάρτηση της θερµικής
διαστολής των Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικών υλικών σε εξάρτηση από την
περιεκτικότητα σε Ni [27].

Σχήµα 12: Συντελεστής θερµικής διαστολής των Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικών στη
θερµοκρασιακή περιοχή 50-1000οC υπό ροή H2.

Από την άποψη της µηχανικής συµβατότητας η περιεκτικότητα του
κεραµοµεταλλικού σε µεταλλική φάση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
χαµηλότερη. Στην αντίπερα όχθη είναι γνωστό πως η ηλεκτρική αγωγιµότητα του
σύνθετου υλικού αυξάνεται µε την αύξηση της περιεκτικότητας σε Ni. Πολλές
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θεωρίες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να προβλεφθεί η τιµή της αγωγιµότητας
τέτοιων σύνθετων υλικών [28, 29, 30, 31, 32, 33]. Η αγωγιµότητα των Ni/8YSZ
κεραµοµεταλλικών υλικών σαν συνάρτηση της περιεκτικότητας σε νικέλιο
περιγράφεται από την σιγµοειδή καµπύλη του διαγράµµατος στο σχήµα 13 όπως αυτή
προβλέπεται από τη θεωρία αλλαγής της µητρικής φάσης ενός σύνθετου υλικού
(percolation theory) [34].

Σχήµα 13: Ηλεκτρική αγωγιµότητα των Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικών ως συνάρτηση της
περιεκτικότητας σε Νi.

Η οριακή τιµή µετάβασης της µητρικής φάσης από κεραµική σε µεταλλική
αντιστοιχεί σε αναλογία περίπου 30 vol% σε Ni και εξαρτάται από το λόγο του
µεγέθους των κόκκων των δύο φάσεων, το πορώδες και την κατανοµή των επιµέρους
φάσεων στο σύνθετο υλικό. Αυτή η συµπεριφορά του cermet όσον αφορά την
αγωγιµότητα µπορεί να εξηγηθεί από την παρουσία δύο µηχανισµών αγωγής µέσα
από το κεραµοµεταλλικό ηλεκτρόδιο: µία δίοδος για τα ηλεκτρόνια µέσω του
νικελίου και µία δίοδος για τα ιόντα µέσω του 8YSZ. Κάτω από περιεκτικότητες 30
vol% σε Ni η αγωγιµότητα του cermet είναι παρόµοια µε αυτή του 8YSZ δηλαδή
αγωγή ιόντων µέσω της κεραµικής φάσης. Πάνω από 30 vol% περιεκτικότητα σε Ni
η αγωγιµότητα αυξάνει κατά περίπου τρεις τάξεις µεγέθους, µεταβολή η οποία
ανταποκρίνεται στο γεγονός της αλλαγής του µηχανισµού αγωγής, δηλαδή των
ηλεκτρονίων µέσω της φάσης του Ni. Η βέλτιστη

περιεκτικότητα

του

κεραµοµεταλλικού σε µεταλλική φάση είναι ελαφρώς υψηλότερη από την οριακή
τιµή και συνήθως επιλέγονται περιεκτικότητες µεταξύ 35-45 vol% Ni.
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Επιπλέον, η παρουσία του YSZ στο κεραµοµεταλλικό συνεισφέρει στην
προώθηση των ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων. Συγκεκριµένα οι De Boer et al [35]
παρατήρησαν σηµαντική µείωση των φαινοµένων πόλωσης της ανόδου έπειτα από
την τροποποίησή της επιφάνειας µε εναπόθεση λεπτόκοκκων σωµατιδίων YSZ σε
πορώδες ηλεκτρόδιο Ni σε σχέση µε το µη-τροποποιηµένο ηλεκτρόδιο (pure Ni).
Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το YSZ διαδραµατίζει έναν
σηµαντικό ηλεκτροκαταλυτικό ρόλο στη δηµιουργία επιπλέον ενεργών κέντρων για
την αντίδραση [36, 37]
Σήµερα το Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικό αποτελεί την πιο διαδεδοµένη άνοδο
στην τεχνολογία των SOFCs. Στο σχήµα 14 απεικονίζεται γραφικά η δοµή του
Ni/YSZ κεραµοµεταλλικού. Τα σωµατίδια του Ni και του YSZ αποτελούν τις διόδους
αγωγής των ηλεκτρονίων και των ιόντων Ο2- εντός του ηλεκτροδίου, αντίστοιχα. Η
κατανοµή των ηλεκτροχηµικά ενεργών κέντρων για την αντίδραση δεν περιορίζεται
στην επιφάνεια του ηλεκτρολύτη (TPB) αλλά επεκτείνεται και εντός του στρώµατος
του ηλεκτροδίου [38 , 39].

Σχήµα 14: Σχηµατική αναπαράσταση του ανοδικού ηλεκτροδίου Ni/8YSZ.
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Για την κατασκευή ενός Ni/YSZ κεραµοµεταλλικού υλικού ανόδου µε υψηλή
απόδοση θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
1. Ικανοποιητική επαφή µεταξύ των σωµατιδίων του Ni, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ένα συνεχές µεταλλικό δίκτυο εντός του ηλεκτροδίου. Σε
αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρικό ρεύµα θα συναντά σηµαντικές αντιστάσεις
κατά τη δίοδό του µέσω του Ni/YSZ κεραµοµεταλλικού.
2. Ισχυρή σύνδεση µεταξύ των σωµατιδίων του YSZ, η οποία θα διασφαλίσει
την αγωγή των ιόντων Ο2- προς τα σηµεία της αντίδρασης.
3. Καλή συνάφεια µεταξύ των σωµατιδίων του Ni και του YSZ ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται

η

µακροχρόνια

σταθερότητα

της

µικροδοµής

του

κεραµοµεταλλικού υπό συνθήκες λειτουργίας του SOFC.
Η µελέτη για την ανάπτυξη άλλων υλικών κατάλληλων για τη συγκεκριµένη
εφαρµογή και κυρίως οξειδίων που εµφανίζουν ηλεκτρονική αγωγιµότητα όπως
περοβσκίτες [40 , 41 , 42], πυροχλωρίδια [43] αλλά και κεραµοµεταλλικών του Ni µε
άλλες οξειδικές φάσεις όπως CeO2 [44] και TiO2 [45] ή άλλων µετάλλων (Co,Ru) µε
YSZ [21] έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς όµως τα αποτελέσµατα να είναι ενθαρυντικά
σε τέτοιο βαθµό ώστε τα υλικά αυτά να χρησιµοποιηθούν σε αντικατάσταση του
‘state of the art’ κεραµοµεταλλικού Ni/8YSZ.

3.2.2 Κάθοδος
Στα SOFCs η κάθοδος αποτελεί το ηλεκτρόδιο στο οποίο λαµβάνει χώρα η
αναγωγή των ιόντων του οξυγόνου, η οποία µπορεί να εκφρασθεί χρησιµοποιώντας
τη σηµειογραφία Kröger-Vink ως εξής:
1
2

O 2 ( g ) + 2e − + VO•• → OO
x

(7)

∆ιάφορα ευγενή µέταλλα και οξείδια µετάλλων έχουν µελετηθεί για την πιθανή
χρήση τους ως κάθοδοι στα SOFCs. Η χρήση λευκόχρυσου, ο οποίος αποτελεί ένα
από τα πιο δηµοφιλή ευγενή µέταλλα έχοντας πρακτική εφαρµογή στους αισθητήρες
οξυγόνου, περιορίζεται µόνο για ερευνητικούς σκοπούς δεδοµένου του υψηλού του
κόστους. Ο χρυσός παρουσιάζεται λιγότερο ενεργός εν συγκρίσει µε το λευκόχρυσο,
ενώ ο άργυρος, ο οποίος εµφανίζει την υψηλότερη καταλυτική ενεργότητα ως
καθοδικό ηλεκτρόδιο, εισάγει προβλήµατα λόγω του χαµηλού του σηµείου τήξεως
(961oC) και της πιθανής εξάτµισής του στις θερµοκρασίες λειτουργίας της διάταξης.
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Ένας µεγάλος αριθµός οξειδίων έχουν µελετηθεί ως προς την πιθανή τους
χρήση. Μεταξύ αυτών ορισµένα οξείδια περοβσκιτικής δοµής, όπως LaCoO3,
LaFeO3, LaMnO3 κ.α. µε µέρος των θέσεων που καταλαµβάνονται από ιόντα La να
υποκαθίστανται από στοιχεία σπάνιων γαιών όπως Ca ή Sr, να αποτελούν εξαιρετικά
υποψήφια καθοδικά υλικά. Συγκεκριµένα οι περοβσκίτες του τύπου (La,Sr)CoO3
εµφανίζουν υψηλή ηλεκτρονική και µικτή ιοντική αγωγιµότητα, ενώ παράλληλα
παρουσιάζουν άριστη ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα για την αναγωγή του οξυγόνου
[46]. Ωστόσο, τα οξείδια

LaCoO3, LaFeO3 έχουν διαπιστωθεί πως αντιδρούν

δραστικά µε το στερεό ηλεκτρολύτη (8YSZ) σχηµατίζοντας µη αγώγιµες φάσεις
όπως La2Zr2O7. Τελικώς, µέχρι σήµερα το πιο κοινώς χρησιµοποιούµενο ηλεκτρόδιο
καθόδου στα SOFCs αποτελεί το οξείδιο (La,Sr)MnO3 (LSM).
Το ενισχυµένο µε στοιχεία αλκαλικών γαιών (Alkiline Earth, AE=Sr, Ca)
µικτό οξείδιο λανθανίου µαγγανίου (LaMnO3) έχει περοβσκιτοκή δοµή (ΑΒΟ3) όπως
εικονίζεται στο σχήµα 15.

Σχήµα 15: Το κρυσταλλικό πλέγµα της περοβσκιτικής δοµής (ABO3).

Τα ιόντα του στοιχείου αλκαλικών γαιών και του λανθανίου είναι τοποθετηµένα στη
“θέση Α” στο κρυσταλλικό πλέγµα περιστοιχισµένα από 12 ιόντα οξυγόνου, ενώ τα
ιόντα µαγγανίου καταλαµβάνουν τη “θέση Β”. Το πλέγµα του µη-ενισχυµένου µικτού
οξειδίου LaMnO3 είναι ορθοροµβικό σε θερµοκρασία δωµατίου, ενώ µεταπίπτει σε
ροµβοεδρικό στη θερµοκρασία των 387oC [47]. Σε υψηλές θερµοκρασίες το υλικό
ενδέχεται να παρουσιάσει περίσσεια ή έλλειµµα οξυγόνου ανάλογα µε την µερική
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πίεση του οξυγόνου [48, 49, 50]. Κάτω από πολύ αναγωγικές συνθήκες το LaMnO3
διασπάται σε La2O3 και MnO, µεταβολή η οποία είναι αντιστρεπτή [50]. Η κρίσιµη
µερική πίεση οξυγόνου πέρα από την οποία λαµβάνει χώρα η διάσπαση του LaMnO3
εξαρτάται από τη θερµοκρασία και µετατοπίζεται σε υψηλότερες τιµές όσο αυξάνεται
η θερµοκρασία. Χαρακτηριστικά, στη θερµοκρασία των 1000oC η κρίσιµη µερική
πίεση για το µη ενισχυµένο οξείδιο λανθανίου µαγγανίου κυµαίνεται µεταξύ 10-14 10-15 atm.
Η αντικατάσταση των ιόντων που καταλαµβάνουν τις θέσεις Α ή Β στο
κρυσταλλικό πλέγµα του LaMnO3 από ιόντα χαµηλότερου φορτίου ενισχύει
σηµαντικά την ηλεκτρική αγωγιµότητα του υλικού. Έχει µελετηθεί πλήθος κατιόντων
προσθήκης όπως το στρόντιο, το ασβέστιο, το βάριο, το νικέλιο ή το µαγνήσιο. Επί
του παρόντος η ενίσχυση µε Sr του µικτού οξειδίου λανθανίου µαγγανίου αποτελεί το
πιο ευρέως διαδεδοµένο υλικό καθόδου στην τεχνολογία των SOFCs εξαιτίας της
βελτιωµένης χηµικής και µηχανικής του συµβατότητας µε τον 8YSZ ηλεκτρολύτη
(Πίνακας 2) καθώς και της υψηλής ηλεκτρονικής του αγωγιµότητας σε οξειδωτικές
συνθήκες [47, 51, 52, 53].
Πίνακας 2: Συντελεστής θερµικής διαστολής του συστήµατος (La, Sr)MnO3

στη

θερµοκρασιακή περιοχή 25-1100οC [54].
Thermal expansion coefficient

Σύνθεση

(x10-6 K-1)

La0.99MnO3

11.2

La0.94Sr0.05MnO3

11.7

La0.89Sr0.10MnO3

12.0

La0.79Sr0.20MnO3

12.4

La0.69Sr0.30MnO3

12.8

Στο σχήµα 16 απεικονίζονται η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας του (La,Sr)MnO3 για διάφορες περιεκτικότητες ιόντος προσθήκης και
η ηλεκτρική αγωγιµότητα για ποσοστό προσθήκης xSr=0.20at% ως εξάρτηση από τη
µερική πίεση του οξυγόνου [47], αντιστοίχως.
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Σχήµα 16: Ηλεκτρική αγωγιµότητα του συστήµατος

(La, Sr)MnO3 ως εξάρτηση της

θερµοκρασίας ( PO2 =1 atm) και της µερικής πίεσης του οξυγόνου.

Οι Mizusaki et al [55] υπολόγισαν την απόκλιση του LSM από τη
στοιχειοµετρία καθώς και την ηλεκτρική αγωγιµότητα του συστήµατος για διάφορα
ποσοστά ιόντος προσθήκης, Sr3+ (Σχήµα 17).

Σχήµα 17: Απόκλιση του (La,Sr)MnO3 από τη στοιχειοµετρία και ηλεκτρική αγωγιµότητα
στους 1000oC.

Η ακριβής σύνθεση του LSM επηρεάζει τις χηµικές ιδιότητες της καθόδου. Η χηµική
συµβατότητα µε τον 8YSZ ηλεκτρολύτη είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς ο
σχηµατισµός φάσεων χαµηλής αγωγιµότητας (La2Zr2O7, SrZrO3) υποβιβάζει την
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απόδοση της καθόδου. Έχει βρεθεί πως η εισαγωγή περίσσειας Mn (1-10%)
περιορίζει την δραστικότητα του La και του Sr σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των
1300οC. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση της
σταθερότητας της µικροδοµής.

3.3 Συνδέτης (Interconnect)
Με στόχο τη µεγιστοποίηση της ισχύος εξόδου του στοιχείου καυσίµου
καθίσταται επιτακτικός ο συνδυασµός στοιχειωδών κυψελίδων καυσίµου. Για την
κατασκευή συστάδων στοιχείων καυσίµου γίνεται χρήση υλικών-συνδετών
(interconnect materials), τα οποία συνδέουν το καθοδικό ηλεκτρόδιο ενός κελιού µε
το ανοδικό ηλεκτρόδιο ενός γειτονικού. Ο συνδέτης θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή
ηλεκτρονική αγωγιµότητα (>1 Scm-1). Επίσης, κρίνεται αναγκαία η χηµική του
σταθερότητα και µηχανική συµβατότητα µε τα υπόλοιπα γειτονικά δοµικά στοιχεία
της διάταξης κάτω από µια ευρεία κλίµακα µερικών πιέσεων οξυγόνου, δεδοµένου
ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο µε το ανοδικό όσο και µε το καθοδικό µέσο. Παράλληλα
θα πρέπει να παρουσιάζει και υψηλή αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις. Τέλος, ο
συνδέτης απαιτείται να κατέχει υψηλή θερµική αγωγιµότητα ώστε να εξασφαλίζεται
οµοιογένεια στην κατανοµή της θερµοκρασίας εντός της διάταξης.
Η επιλογή του συνδέτη για την επίτευξη µίας ηλεκτρικής σύνδεσης
γειτονικών κυψελίδων, η οποία να εξασφαλιζει ταυτόχρονα αεριοστεγανότητα,
εξαρτάται σηµαντικά από τη θερµοκρασία λειτουργίας της διάταξης. Για
θερµοκρασίες άνω των 850οC τα πιο διαδεδοµένα υλικά αποτελούν κράµατα Cr ή
κεραµικά υλικά βασιζόµενα στο µικτό οξείδιο λανθανίτη χρωµίτη (LaCrO3). Τα
ιδιαίτερα ανθεκτικά αυτά σε υψηλές θερµοκρασίες υλικά δε στερούνται
προβληµάτων που αφορούν είτε το κόστος τους είτε την πρακτική τους εφαρµογή.
Συγκεκριµένα, τα κράµατα Cr αποδεσµεύουν CrO3, ένωση η οποία δρα ως δηλητήριο
για το καθοδικό ηλεκτρόδιο µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζει την απόδοσή του. Με
στόχο να περιορισθεί το φαινόµενο το συνδετικό υλικό επιστρώνεται από την πλευρά
που είναι εκτεθιµένη στον αέρα µε ένα προστατευτικό στρώµα La(Sr)MnO3 ή
La(Sr)CoO3. Στην περίπτωση του κεραµικού συνδέτη, το βασικό πρόβληµα έγκειται
στο γεγονός ότι υφίσταται σηµαντική µεταβολή στις διαστάσεις κατά την αναγωγή
του. Αποτέλεσµα το χάσιµο της επαφής του µε τα ηλεκτρόδια, ιδιαίτερα στην
περίπτωση συστοιχειών κελίων καυσίµου επίπεδου σχεδιασµού.
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Για θερµοκρασίες χαµηλότερες από 800-850oC είναι εφικτή η χρήση
φεριτικού χάλυβα (κράµατα Ni-Cr-Fe). Εν συγκρίσει µε τα ανθεκτικότερα συνδετικά
υλικά, τα οποία προαναφέρθηκαν, που βρίσκουν εφαρµογή σε υψηλότερες
θερµοκρασίες λειτουργίας, το κόστος των συγκεκριµένων υλικών περιορίζεται
σηµαντικά και η επεξεργασία τους καθίσταται πιο εύκολη. Μολαταύτα, ο
σχηµατισµός στρώµατος οξειδίων και η αποδέσµευση χρωµίου υπό οξειδωτικές
συνθήκες καθιστά επωφελές την εφαρµογή προστατευτικού στρώµατος προς την
πλευρά του καθοδικού ηλεκτροδίου.

3.4 Συστατικά επισφράγισης (Sealing materials)
Η αεριοστεγανότητα της συνολικής διάταξης κρίνεται υψίστης σηµασίας και
ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια για τους κατασκευαστές των SOFCs. Τα
συστατικά επισφράγισης και η σύνθεσή τους εξαρτώνται από τη θερµοκρασία
λειτουργίας και την επιφάνεια που πρέπει να στεγανοποιηθεί. Γενικά, τα
συγκεκριµένα υλικά θα πρέπει να µην επιτρέπουν τη διείσδυση σε αυτά της αέριας
φάσης, να αποτελούν ηλεκτρικούς µονωτές (ηλεκτρονικούς και ιοντικούς), να είναι
µηχανικά και χηµικά συµβατά µε τα γειτονικά συστατικά του στοιχείου και να
παρουσιάζουν πλαστικότητα κατά τη θερµοκρασία συνένωσής τους.
Ένα µεγάλο κοµµάτι της έρευνας έχει εστιασθεί σε υάλους (π.χ. µίγµατα CaO,
BaO, SiO2 µε προσµίξεις Al2O3 και B2O3) µε συνθέσεις οι οποίες να προσαρµόζονται
σε µια επιθυµητή τιµή ιξώδους και ταυτόχρονα να µην επηρεάζουν αρνητικά τα
υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κελιού, όπως για παράδειγµα την ηλεκτροχηµική
ενεργότητα των ηλεκτροδίων λόγω της πιθανής εξάτµισης του Si. Οι ύαλοι
συγκεντρώνουν γενικά τις περισσότερες από τις απαιτήσεις για τη χρήση τους ως
υλικά επισφράγισης. Τα προβλήµατα που εµφανίζονται έγκεινται στη θερµοδυναµική
τους αστάθεια καθώς η υαλώδης φάση ενδέχεται να υποστεί επανακρυστάλλωση,
φαινόµενο το οποίο µπορεί να οδηγήσει στην ευθραυστότητά τους.

3.5 Σχεδιασµοί κελιών καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη
Η κατασκευή των επιµέρους συστατικών ενός στοιχείου καυσίµου στερεού
ηλεκτρολύτη

πραγµατοποιείται

µε

τις

ίδιες

πειραµατικές

τεχνικές

που

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κεραµικών υλικών [56]. ∆ύο γενικές µέθοδοι
βρίσκουν εφαρµογή: i) η επεξεργασία κεραµικών σε ρευστή µορφή (wet ceramic
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processing) και ii) η διαδικασία παρασκευής σε αέρια φάση (gas phase preparation
route).
Στη µέθοδο επεξεργασίας κεραµικών σε ρευστή µορφή (wet ceramic
processing), οι κεραµικές σκόνες αναµιγνύονται µε ένα µίγµα αποτελούµενο από
διαλύτη και συγκολλητικό υλικό (binder) για την παρασκευή πυλού της εν λόγω
σκόνης (slurry). Ο πυλός µπορεί να εναποτεθεί µε τη µορφή στρώµατος ή να
µορφοποιηθεί στην επιθυµητή µορφή σε καλούπι. Για την επίτευξη επίπεδων
στρωµάτων µεγάλων επιφανειών χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι εναπόθεσης
όπως screen printing, tape casting, spraying, pressing, tape calendaring και vacuum
slip casting. Το µειονέκτηµα των συγκεκριµένων τεχνικών έγκειται στο ότι
περιορίζονται σε δοµές απλής γεωµετρίας. Η παρασκευή πιο σύνθετων δοµών
επιτυγχάνεται µε την τεχνική εξώθησης (extrusion).
Σε αντίθεση µε τις µεθόδους επεξεργασίας κεραµικών σε ρευστή µορφή (wet
ceramic processing), η εναπόθεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από την αέρια
φάση. Η πορεία των συγκεκριµένων µεθόδων είναι πιο πολύπλοκη αλλά επιτρέπει
την εναπόθεση αρκετά λεπτών στρωµάτων µικρότερων του 1 µm. Η τελική µορφή
της δοµής σχηµατίζεται κατά την διάρκεια της εναπόθεσης του στρώµατος και
εποµένως δεν απαιτείται περαιτέρω θερµική επεξεργασία. Οι τεχνικές διακρίνονται
στη thermal spraying (ή plasma spraying) και τη chemical/electrochemical vapor
deposition (EVD).
Η κατασκευή των SOFCs βασίζεται στην επιλογή ενός υποστηρίγµατος το
οποίο δρα ως µηχανικός σταθεροποιητής και παράλληλα λειτουργεί ως φορέας των
επακόλουθων εναποτιθέµενων στρωµάτων. Οι µέθοδοι παρασκευής δεν επιλέγονται
χωρίς περιορισµούς αλλά η εφαρµοσιµότητά τους εξαρτάται από το σχεδιασµό του
στοιχείου καυσίµου και τα επακόλουθα κατασκευαστικά βήµατα, δηλαδή κάθε
σχεδιασµός απαιτεί ξεχωριστή µελέτη και διαφορετικές µεθόδους κατασκευής. Οι
σηµαντικότεροι σχεδιασµοί των SOFCs είναι: α) ο σωληνωτός (tubular), β) ο
µονολιθικός (monolithic) και γ) ο επίπεδος (planar).

3.5.1 Σωληνωτός σχεδιασµός (Tubular design)
Ο σωληνωτός σχεδιασµός, ο οποίος αρχικά εισήχθει από τον Rohr και
τροποποιήθηκε αργότερα από τον Isenberg (Westinghouse Electric Corporation
Research Laboratories) το 1980-1982 αποτελεί τον περισσότερο προηγµένο ανάµεσα
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στους σχεδιασµούς που έχουν προταθεί [57, 58, 59]. Σ’ αυτό το σχεδιασµό τα
τµήµατα του κελιού εναποτίθενται σε λεπτά στρώµατα σε ένα σωληνωτό κλειστό από
τη µία πλευρά υποστήριγµα (Σχήµα 18). Για τη λειτουργία του κελιού το οξειδωτικό
εισέρχεται στο κελί µε τη χρήση ενός σωλήνα εκτόνωσης κοντά στο κλειστό άκρο
του σωλήνα. Το καύσιµο ρέει στο εξωτερικό του σωλήνα. Στο ανοικτό άκρο το
καύσιµο που δεν έχει αντιδράσει αναφλέγεται από το ρεύµα του οξειδωτικού που
εξέρχεται από το σωλήνα.
Ο σωλήνας υποστήριξης είναι ένα πορώδες υλικό (50% πορώδες)
αποτελούµενο από ZrO2 σταθεροποιηµένη µε CaO, µε εσωτερική διάµετρο 15 mm,
πάχος 1-1.5 mm και µήκος 0.3-1 m, το οποίο κατασκευάζεται µε τη µέθοδο της
εξώθησης. Ακολούθως, ο σωλήνας επιστρώνεται µε το καθοδικό ηλεκτρόδιο µε
εναπόθεση διαλύµατος ενισχυµένου LaMnO3 και πυροσυσσωµάτωση για τη
δηµιουργία στρώµατος 1 mm πορώδους LaMnO3 (35% πορώδες) µε Sr. Ένα στρώµα
40 µm 8ΥSZ καλύπτει την κάθοδο εκτός από µία λωρίδα πάχους 9 mm κατά µήκος
του κελιού. Αυτό το τµήµα της εκτεθειµένης καθόδου καλύπτεται µε στρώµα 40 µm
συνδέτη ενισχυµένου LaCrO3. Η εναπόθεση τόσο του ηλεκτρολύτη όσο και του
συνδέτη πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο EVD. Τέλος 100 µm κεραµοµεταλλικής
ανόδου Ni/8YSZ καλύπτουν όλο το κελί. Η άνοδος εναποτίθεται µε εµβάπτιση του
κελιού σε διάλυµα νικελίου και καλύπτει όλη την επιφάνεια του κελιού εκτός από τον
συνδέτη για να µην παρατηρείται εσωτερικό βραχυκύκλωµα. Κατάλληλο
προστατευτικό µέσο καλύπτει την περιοχή του συνδέτη. Στη συνέχεια γίνεται
εναπόθεση ζιρκονίας µε ΕVD στη µήτρα του νικελίου. Η ζιρκονία λειτουργεί σαν
βοηθητικό πυροσυσσωµάτωσης και διατηρεί την άνοδο πορώδη και δοµικά σταθερή.

Σχήµα 18: Σωληνωτός ανοικτός σχεδιασµός.
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Τα κελιά συνδέονται µεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα για να
κατασκευαστεί µία γεννήτρια. Η σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα χρησιµοποιείται για
να προστατέψει τη συστάδα από αστοχία σε περίπτωση που αστοχήσει ένα στοιχείο.
Για τη σύνδεση της ανόδου του ενός στοιχείου µε το επινικελωµένο µέρος του
συνδέτη του επόµενου στοιχείου (σύνδεση σε σειρά) ή µε την άνοδο του επόµενου
(παράλληλη σύνδεση) χρησιµοποιείται συγκολλητικό νικελίου (Σχήµα 19). Το
συγκολλητικό εξασφαλίζει ελαστικότητα και έτσι περιορίζονται οι τάσεις που
αναπτύσσονται ανάµεσα στα κελιά µέσα στις συστάδες κατά τη λειτουργία τους.

Σχήµα 19: Ηλεκτρικό κύκλωµα σε ανοικτό σωληνωτό σχεδιασµό.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασµού είναι ότι δεν έχει
αεροστεγή στεγανά. Έτσι δεν υπάρχουν προβλήµατα σφραγίσεων για κεραµικά σε
υψηλές θερµοκρασίες. Επιπλέον αυτός ο σχεδιασµός έχει το πλεονέκτηµα ότι κάθε
κελί είναι κατασκευασµένο σαν αυτόνοµη λειτουργική και δοµική µονάδα. Αυτό
επιτρέπει κάποιας µορφής ελευθερία για θερµική διαστολή και περιορίζει το
πρόβληµα της ρωγµάτωσης από τάσεις που αναπτύσσονται σε υψηλές θερµοκρασίες.
Ο σωλήνας υποστήριξης πέραν της µηχανικής συµβατότητας µε το στοιχείο επιτρέπει
την επίστρωση πολύ λεπτών στρωµάτων των υπόλοιπων συστατικών του κελιού. Από
την άλλη πλευρά ο σωλήνας υποστήριξης είναι ένας περιορισµός για την απόδοση
του κελιού. Ο σχετικά παχύς σωλήνας υποστήριξης περιορίζει το ποσό του οξυγόνου
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που µεταφέρεται στη διεπιφάνεια καθόδου ηλεκτρολύτη. Έτσι, η µεταφορά του µέσω
του σωλήνα µπορεί να γίνει το ρυθµορυθµιστικό βήµα της διεργασίας και θέτει τα
όρια παραγωγής φορτίου από το κελί. Ακόµη και κάτω από τα όρια φορτίου του
κελιού η µεταφορά αερίων αντιπροσωπεύει µια σηµαντική απώλεια στη λειτουργία
του κελιού. Επίσης µειονέκτηµα αποτελεί η µεγάλη διαδροµή που πρέπει το ρεύµα να
διανύσει κάτι που µεταφράζεται σε µεγάλες απώλειες λόγω αντιστάσεων. Τέλος, η
ηλεκτροχηµική µέθοδος εναπόθεσης (EVD) που χρησιµοποιείται σ' αυτή την
κατασκευή απαιτεί υψηλό κόστος ενώ παράλληλα περιορίζει τα υλικά που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν σαν βελτιωτικά για τον ηλεκτρολύτη και το συνδέτη.
Η απόδοση και η διάρκεια ζωής µοναδιαίων κυψελίδων αυτού του
σχεδιασµού έχουν µελετηθεί εκτενώς. Τυπικά στοιχεία απόδοσης τέτοιου τύπου
κελιών είναι περίπου 0.68V στα 250 mA/cm2 µε καύσιµο υδρογόνο (89% Η2 και 11%
Η2Ο) µε χρήση του καυσίµου σε ποσοστά 85% [59]. Στοιχείο καυσίµου 400W
σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε από την Westinghouse Electric το 1986 το οποίο
λειτούργησε επιτυχώς για 1760h. Σύστηµα ισχύος 3kW, το οποία ελέγχθηκε στην
εταιρία Osaka Gas Company µε χρήση ως καύσιµο αποθειωµένο φυσικό αέριο
λειτούργησε συνεχόµενα για 4900 ώρες ικανοποιώντας τους αρχικούς στόχους.
Μερικά στοιχεία έχουν δοκιµαστεί για περισσότερες από 30000 ώρες. Συστάδες µε
διαφορετική ισχύ εξόδου έχουν επίσης κατασκευαστεί και λειτουργήσει. Για
παράδειγµα κατασκευάστηκε συστάδα 144 κελίων η οποία λειτούργησε πάνω από
5000 ώρες µε φυσικό αέριο και παρήγαγε περίπου 3 kW στα 110 Α. Πρόσφατα
κατασκευάστηκε συστάδα ισχύος 25 kW αποτελούµενη από 576 κελία των 50 cm.
Παρόλο που η διαδικασία κατασκευής σωληνωτών στοιχείων έχει αναπτυχθεί
αρκετά το κόστος αποτελεί εµπόδιο ώστε να θεωρηθούν εµπορικά ανταγωνίσιµα.
Επιπλέον ο λόγος της ενεργούς επιφάνειας προς τον όγκο της διάταξης είναι περίπου
1 cm2/cm3, τιµή η οποία θεωρείται ιδιαίτερα µέτρια. Την τελευταία δεκαετία πολλές
προσπάθειες γίνονται ώστε να βρεθεί ένας νέος τύπος βασιζόµενος σε µικρότερο ή
µεγαλύτερο βαθµό σε επίπεδους σχεδιασµούς.

3.5.2 Μονολιθικός σχεδιασµός (Monolithic design)
Ο µονολιθικός σχεδιασµός, ο οποίος πρώτα προτάθηκε από το Argonne
National Laboratory το 1983, αποτελεί έναν επίπεδο σχεδιασµό στον οποίο τα
επιµέρους δοµικά στοιχεία υποστηρίζονται από κοινού. Στον τύπο αυτό των κελιών
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τα τµήµατά τους είναι τοποθετηµένα σε συµπαγείς σχηµατισµούς όπως αυτός που
φαίνεται στο σχήµα 20, οι οποίοι επιτρέπουν την παράλληλη ή τη διασταυρωµένη
ροή του καυσίµου και του οξειδωτικού. Τα κελιά αυτού του τύπου αποτελούνται
βασικά από δύο κεραµικά πολυστρωµατικά υλικά από τα οποία το καθένα
αποτελείται από τρία τµήµατα του κελιού καυσίµου (άνοδος - ηλεκτρολύτης κάθοδος και άνοδος - συνδέτης - κάθοδος). Τυπικό πάχος αυτών των στρωµάτων
είναι 100 µm. Οι βασικές διαφορές µεταξύ των τύπων παράλληλης και
διασταυρωµένης ροής είναι η πυκνότητα της ισχύος και η διαχείριση των αερίων.
Χαµηλότερη πυκνότητα ισχύος παρουσιάζεται στη διασταυρωµένη ροή, η οποία
απαιτεί απλούστερους σχεδιασµούς καναλιών εισαγωγής και εξαγωγής των αερίων.

Σχήµα 20: Μονολιθικός σχεδιασµός κελιού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των σχεδιασµών είναι το µικρό µέγεθος του
κελιού και η υψηλή πυκνότητα ισχύος. Το µικρό µέγεθος του κελιού αυξάνει την
ενεργή επιφάνεια και ελαττώνει τις απώλειες λόγω της µικρής διαδροµής του
ρεύµατος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για λειτουργία σε υψηλότερες πυκνότητες
ρεύµατος για την ίδια απόδοση τάσης. Έτσι ένα χαρακτηριστικό αυτού του
σχεδιασµού είναι η υψηλή απόδοση ανά µονάδα όγκου ή µάζας. Η υψηλή πυκνότητα
ισχύος είναι αποτέλεσµα της µεγάλης ενεργής επιφανείας (10 cm2/cm3), της υψηλής
πυκνότητας ρεύµατος και του µικρού βάρους (λόγω της απουσίας ανενεργών
υποστρωµατικών υλικών). Το βασικό µειονέκτηµα ενός τέτοιου σχεδιασµού είναι η
δυσκολία κατασκευής της συγκεκριµένης δοµής. Περιοριστικός παράγοντας, κυρίως
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λόγω του τρόπου κατασκευής είναι και η απαίτηση συµφωνίας των συντελεστών
θερµικής διαστολής των επιµέρους τµηµάτων του κελιού.
Η κύρια προσέγγιση στη µέθοδο κατασκευής είναι να σχηµατιστεί το κελί σε
µη συσσωµατωµένη µορφή και στη συνέχεια να πυροσυσσωµαττωθεί σαν ένα σώµα
σε υψηλές θερµοκρασίες για να κατασκευαστεί η δοµή του κελιού. Οι µέθοδοι που
αναπτύχθηκαν για την παραγωγή λεπτών στρωµάτων και πολυστρωµατικών υλικών
είναι δύο: οι µέθοδοι tape casting [60] και tape calendaring [61].
H µέθοδος tape casting αποτελεί µία συνήθη τεχνική για την κατασκευή
λεπτών, επίπεδων στρωµάτων κεραµικών µεγάλης επιφάνειας. Η διαδικασία ξεκινά
µε τη δηµιουργία ρευστής κλίνης του κεραµικού διαλελυµένου σε υγρό που περιέχει
συνδετικά υλικά και πλαστικοποιητές (slip). Η κλίνη του υλικού απλώνεται σε
επίπεδη επιφάνεια και το πάχος της καθορίζεται µε τη χρήση µίας λεπίδας, (Σχήµα
21(α)). Το υλικό αφήνεται για να στεγνώσουν οι διαλύτες αποµένοντας ένα στρώµα,
το οποίο περιέχει το κεραµικό υλικό και τους πλαστικοποιητές. Οι πολυστρωµατικές
επιφάνειες κατασκευάζονται µε διαδοχική χύτευση του επόµενου στρώµατος πάνω
στο ήδη υπάρχον. Το αποτέλεσµα είναι µία εύκαµπτη ταινία, η οποία µπορεί να
αποκολληθεί από την επιφάνεια στην οποία έγινε η χύτευση, να κοπεί σε κοµµάτια,
να συµπτυχθεί σε κυµατοειδής πτυχές και γενικά να µορφοποιηθεί πριν από την
πυροσυσσωµάτωση.
Η µέθοδος tape calendering έχει χρησιµοποιηθεί για να παρασκευαστούν
λεπτά και εύκαµπτα κεραµικά στρώµατα. Κατά τη µέθοδο αυτή το κεραµικό, το
συνδετικό υλικό και ο πλαστικοποιητής αναµιγνύονται σε αναδευτήρα υψηλής
συχνότητας. Η τριβή που αναπτύσσεται από την ανάδευση θερµαίνει το µίγµα και
κάνει το συνδετικό υλικό πιο µαλακό µε αποτέλεσµα να σχηµατιστεί µια πλαστική
µάζα. Αυτή η µάζα οδηγείται σε κυλινδρική πρέσα που σχηµατίζει λεπτό film. Τα
film στη συνέχεια οδηγούνται σε δεύτερη πρέσα που σχηµατίζει το πολυστρωµατικό
film (Σχήµα 21(β)).
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Σχήµα 21: Σχηµατικό διάγραµµα tape casting (α) και tape calendering (β).

Ο µονολιθικός σχεδιασµός βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Μέχρι
σήµερα ένας πολύ µικρός αριθµός κελιών αυτού του τύπου έχει κατασκευαστεί και
αυτός µόνο σε εργαστηριακή κλίµακα. Εκτιµάται πως τα στοιχεία καυσίµου
µονολιθικού σχεδιασµού έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε πυκνότητες
ρεύµατος τέσσερις φορές υψηλότερες συγκριτικά µε τα στοιχεία καυσίµου
σωληνωτού σχεδιασµού και σε κατά περίπου 50 mV υψηλότερες διαφορές
δυναµικού. Έχει επιτευχθεί λειτουργία µονολιθικού σχεδιασµού στα 2.2 Α/cm2 µε
καύσιµο υδρογόνο και οξειδωτικό αέρα [62], ενώ συστοιχίες µε δύο, τρία και
τέσσερα στοιχεία διασταυρωµένης ροής κατασκευάσθηκαν και ελέγχθηκαν επιτυχώς.
Η έρευνα για την σηµαντική βελτίωση του συγκεκριµένου σχεδιασµού είναι
απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής συστηµάτων υψηλών
αποδόσεων.

3.5.3 Επίπεδος σχεδιασµός (Planar design)
Ο επίπεδος σχεδιασµός αποτελείται από ένα κελί (άνοδος - ηλεκτρολύτης κάθοδος) και τον συνδέτη (Σχήµα 22) και κατασκευάζεται µε τη δηµιουργία
ξεχωριστά των επιµέρους πυροσυσσωµατωµένων δοµικών στοιχείων σε αντίθεση µε
το µονολιθικό σχεδιασµό, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το τεχνολογικό ρίσκο. Το
πάχος ενός στοιχειώδους κελιού αυτού του τύπου (στην ουσία το πάχος του
ηλεκτρολύτη)

είναι

συνήθως

µεγαλύτερο

από

200

µm,

έτσι

ώστε

να

αυτοϋποστηρίζεται (self-supported cells). Ο συνδέτης και από τις δύο πλευρές
διαθέτει ραβδώσεις, σχηµατίζοντας κανάλια για τα αέρια και λειτουργώντας
ταυτόχρονα και ως διπολικός αέριος διαχωριστής συνδέοντας την άνοδο και την
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κάθοδο

δύο

γειτονικών

κελιών.

Οι

πορώδεις

δοµές

των

ηλεκτροδίων

παρασκευάζονται συνήθως από σκόνες που έχουν συµπιεστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε
να σχηµατίζουν κανάλια ροής αερίων. Ο σχεδιασµός αυτός παρέχει τη δυνατότητα
ροής των αερίων µέσα και έξω από το κελί µε πολλούς τρόπους. Στην περισσότερο
κοινή γεωµετρική διαµόρφωση τόσο το καύσιµο όσο και το οξειδωτικό εισέρχονται
από τη µία πλευρά του κελιού και εξέρχονται από την άλλη διαγράφοντας κάθετες
διαδροµές. Άλλες γεωµετρίες δίνουν παράλληλη, ακτινική και αξονική ροή µε την
είσοδο και την έξοδο των αερίων στο κέντρο του κελιού [63, 64].

Σχήµα 22: Επίπεδος σχεδιασµός κελιού.

Ο επίπεδος σχεδιασµός παρέχει βελτιωµένη απόδοση και πυκνότητα ισχύος
σε σύγκριση µε τους άλλους σχεδιασµούς. Εξαιτίας της επίπεδης αγωγής, οι απώλειες
λόγω εσωτερικών αντιστάσεων είναι ανεξάρτητες από την επιφάνεια του κελιού.
Εποµένως τα συστατικά του κελιού µπορεί να παρασκευάζονται ως πολύ λεπτά
στρώµατα για να ελαχιστοποιούνται οι ηλεκτρικές αντιστάσεις. Ο σχεδιασµός αυτός
έχει το πλεονέκτηµα της απλής κατασκευής. Τα δύο πυκνά συστατικά ο
ηλεκτρολύτης

και

ο

συνδέτης

µπορούν

να

παρασκευάζονται

ανεξάρτητα

αποφεύγοντας έτσι τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της κοινής
πυροσυσσωµάτωσης που απαιτείται σε άλλους σχεδιασµούς. Η ανεξάρτητη
διαχείριση των συστατικών του στοιχείου καυσίµου παρέχει και τη δυνατότητα
καλύτερου ελέγχου ποιότητας.
Στον επίπεδο σχηµατισµό στα άκρα των στρωµάτων απαιτείται η χρήση
στεγανωτικών ανθεκτικών σε υψηλές θερµοκρασίες και αυτό αποτελεί περιοριστικό
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παράγοντα για το σχεδιασµό καθώς και για το ύψος µιας συστοιχίας. Σε ψηλές
συστοιχίες για παράδειγµα υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ασυµφωνίας στην
ανθεκτικότητα (δηµιουργία επιπέδων τάσεων). Άλλο µειονέκτηµα είναι η αντίσταση
επαφής, η οποία µπορεί να πάρει µεγάλες τιµές στο σχεδιασµό αυτό. Μερικές
διαµορφώσεις παρουσιάζουν περιορισµένη επιφάνεια επαφής µεταξύ της ανόδου µε
την κάθοδο του εποµένου στοιχείου µε αποτέλεσµα την αύξηση της διαδροµής του
ρεύµατος και κατά συνέπεια την αύξηση των απωλειών λόγω αντιστάσεων στο κελί.
Περιοριστικός παράγοντας ως προς το µέγεθος ενός επιπέδου κελιού είναι επίσης η
διαδικασία κατασκευής συστάδας µεγάλων διαστάσεων.
Η κατασκευή και η σύνδεση σε συστάδες φαίνεται να είναι πιο απλή στον
επίπεδο σχεδιασµό αν συγκριθεί µε τους προηγούµενους. O ηλεκτρολύτης, ο οποίος
λειτουργεί ως υποστήριγµα, κατασκευάζεται µε tape casting σε πάχη από 150 µέχρι
200 µm. Tα ηλεκτρόδια τοποθετούνται πάνω στο πυροσυσσωµατωµένο 8YSZ µε
διάφορες µεθόδους εναπόθεσης και πυροσυσσωµατώνονται στη συνέχεια. Ο
συνδέτης εναποτίθεται µε τη µέθοδο θερµής συµπίεσης ή µε tape casting.
Η φύση των κελιών επίπεδου σχεδιασµού επιτρέπει τη χρησιµοποίηση
πολλών κατασκευαστικών µεθόδων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ψεκασµός µε
πυρόλυση, εξάχνωση σε κενό, καθοδική διασκόρπιση, CVD, EVD, εξάχνωση µε laser
CO2, εναπόθεση µε πλάσµα κ.α. Πολλές από αυτές τις τεχνικές µπορούν να παράγουν
στρώµατα υλικών µικροµετρικού πάχους. Τα λεπτά µέρη σε ένα κελί µειώνουν τις
αντιστάσεις και προσφέρουν δυνατότητα λειτουργίας σε χαµηλότερες θερµοκρασίες.
Τα πλεονεκτήµατα της χαµηλότερης θερµοκρασίας λειτουργίας είναι : η µεγαλύτερη
ποικιλία υλικών, ο µεγαλύτερος χρόνος ζωής για το κελί, χαµηλότερες θερµικές
καταπονήσεις, αυξηµένη αξιοπιστία και µικρότερο κόστος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει τα
τελευταία χρόνια η χρήση της ανόδου ως υποστήριγµα της όλης διάταξης (anodesupported cells), η οποία επιτρέπει τη µείωση του πάχους του στρώµατος του
ηλεκτρολύτη και κατ’επέκταση συνεισφέρει στην ελάττωση των αντιστάσεων για την
αγωγή των ιόντων του οξειδωτικού µέσου. Στο σχήµα 23 απεικονίζονται
διαγραµµατικά οι δύο τύποι των στοιχείων καυσίµου επίπεδου σχεδιασµού καθώς και
η ισχύουσα µέθοδος κατασκευής τους.
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Σχήµα 23: Σχηµατική απεικόνιση των δύο τύπων κελιών καυσίµου επίπεδου σχεδιασµού και
οι αντίστοιχες τεχνικές κατασκευής τους.

Επίπεδα κεραµικά κελιά έχουν κατασκευαστεί και λειτουργήσει κάτω από
διάφορες συνθήκες. Έτσι έχει επιτευχθεί πυκνότητα ρεύµατος 1.9 Α/cm2 για
περισσότερο από 5000 ώρες λειτουργίας µε µείωση στην απόδοση λιγότερο από 4%
ανά 1000 ώρες [65]. Αποδόσεις κελιών που έχουν αναφερθεί από διάφορους
κατασκευαστές κυµαίνονται µεταξύ 0.18-0.26 W/cm2 για χρήσεις καυσίµου 50-80 %
και θερµοκρασίες λειτουργίας 920-1000oC. Συστοιχίες κελιών ισχύος της τάξεως
µέχρι 5 kW έχουν κατασκευασθεί και δοκιµασθεί επιτυχώς µε αέριο υδρογόνο και
φυσικό αέριο.
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ΜΕΡΟΣ Α
Κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη
υψηλών θερµοκρασιών (HT-SOFCs)

Α1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

A.1 Κεραµικά υλικά - Κρυσταλλογραφικός χαρακτηρισµός
Το κεραµοµεταλλικό Ni/8YSZ είναι το ‘state of the art’ υλικό ανόδου ενός
στοιχείου καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη υψηλών θερµοκρασιών (HT-SOFC) λόγω
της υψηλής καταλυτικής ενεργότητας του Ni. Μειονεκτήµατα του συγκεκριµένου
υλικού είναι η µόλυνση από το θείο όταν χρησιµοποιείται φυσικό αέριο ως καύσιµο
καθώς και η υποβάθµιση της καταλυτικής του ενεργότητας [1], η οποία προκαλείται
από τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων του Ni, µετά από µακρόχρονη παραµονή σε
συνθήκες λειτουργίας (900-1000oC).
Η χρήση κεραµοµεταλλικών ανόδων µε κεραµική φάση µικτής αγωγιµότητας
αναµένεται να διευρύνει τη ζώνη αντίδρασης οξείδωσης του καυσίµου [2, 3] και να
συνεισφέρει

στην

δυνατότητα

ελαχιστοποίησης

της

περιεκτικότητας

του

κεραµοµεταλλικού σε µεταλλική φάση. Τα οξείδια µε την κρυσταλλική δοµή φθορίτη
είναι γνωστό πως παρουσιάζουν σχετικά υψηλές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας σε
θερµοκρασίες Τ~1000οC, ενώ επιπλέον η προσθήκη στο πλέγµα µετάλλων
µετάπτωσης εισάγει µία επιπλέον ηλεκτρονική (n-τύπου) αγωγιµότητα, υπό
δεδοµένες συνθήκες µερικών πιέσεων οξυγόνου και θερµοκρασίας. Με στόχο τη
βελτίωση της απόδοσης της κεραµοµεταλλικής ανόδου και εναλλακτικά ως προς την
κεραµική συνιστώσα 8YSZ παρασκευάσθηκαν και ελέγχθηκαν τροποποιηµένα
κεραµικά οξείδια των τριµερών συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2, Y2O3-ZrO2-Nb2O5 και
Y2O3-ZrO2-CeO2, για τα οποία µελέτες έχουν δείξει ότι παρουσιάζουν µικτού τύπου
ηλεκτρική αγωγιµότητα.

Α.1.1 Επιλογή κεραµικών υλικών
Τα κεραµικά υλικά των τριµερών συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2 (YZT), Y2O3ZrO2-Nb2O5 (YZN) και Y2O3-ZrO2-CeO2 (YZC), που επιλέχθηκαν, µε τις επιµέρους
συνθέσεις τους καθώς και οι γενικοί τους τύποι συνοψίζονται στον πίνακα Α.1.1.
Επιπλέον στον πίνακα αναγράφεται και το κεραµικό που αποτελεί τη ‘state of the art’
κεραµική συνιστώσα του ανοδικού ηλεκτροδίου, Ni/8YSZ, ενός HT-SOFC, το οποίο
επίσης

παρασκευάσθηκε

για

λόγους

συµπερασµάτων.
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σύγκρισης

και

εξαγωγής

χρήσιµων

Α1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Πίνακας Α.1.1: Κεραµικά συστήµατα και επιµέρους συνθέσεις των υπό µελέτη οξειδίων.

Γενικός
τύπος

Κεραµικές συνθέσεις

Σύστηµα

(1)
(2)
(3)
(4)

Y2O3-ZrO2-TiO2
Y2O3-ZrO2-Nb2O5
Y2O3-ZrO2-CeO2
Y2O3-ZrO2

Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9
Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875
Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95
Y0.20Zr0.70Ce0.10O1.9
Y0.148Zr0.852O1.926

10ΥΖ5Τ
10ΥΖ10Τ
12.5ΥΖ5Τ
12.5ΥΖ15Τ
10ΥΖ10Ν
10ΥZ10C
8YSZ

Η παρασκευή των κεραµικών συνθέσεων του τριµερούς συστήµατος YZT
πραγµατοποιήθηκε µε την αντικατάσταση του Zr από 5 και 10 at% Ti στο σύστηµα
20 mol% YO1.5 + 80 mol% ZrO2 καθώς επίσης από 5 και 15 at% στο 25 mol% YO1.5
+ 75 mol% ZrO2 εντός της κυβικής µονοφασικής περιοχής. Στο τριµερές διάγραµµα
ΥΟ1.5-ZrO2-ΤiO2 (Σχήµα Α.1.1) απεικονίζονται οι θέσεις των υπό µελέτη οξειδίων,
συµπεριλαµβανοµένης και της σύνθεσης του 8ΥSZ, η πλούσια σε φάση Zr περιοχή
[4] (διακεκοµµένη γραµµή) καθώς και το όριο της µονοφασικής περιοχής µε την
κρυσταλλική δοµή φθορίτη στους 1500οC [5] (συνεχής γραµµή).
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Σχήµα Α.1.1: Τριµερές διάγραµµα του συστήµατος ΥΟ1.5-ZrO2-ΤiO2 στους 1500οC και
επιµέρους συνθέσεις των υπό µελέτη κεραµικών οξειδίων (Κενό σύµβολο : 8YSZ).
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Οµοίως, οι κεραµικές συνθέσεις των συστηµάτων YZN και YZC
παρασκευάσθηκαν µε την αντικατάσταση του Zr από 10 at% Nb ή 10 at% Ce στο
σύστηµα 20 mol% YO1.5 + 80 mol% ZrO2, αντίστοιχα. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε το
συγκεκριµένο ποσοστό προσθήκης έγινε µε κριτήριο την υψηλότερη ενίσχυση της
ηλεκτρονιακής συνεισφοράς στη συνολική αγωγιµότητα των υλικών σε συνδυασµό
όµως µε τη δυνατότητα διαλυτοποίησης των επιµέρους οξειδίων στο µητρικό υλικό.

Α.1.2 Παρασκευή κεραµικών υλικών
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του συνόλου των
κεραµικών κόνεων των τριµερών συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2, Y2O3-ZrO2-Nb2O5
και

Y2O3-ZrO2-CeO2

(coprecipitation),

ενώ

ήταν
το

η

µέθοδος

κεραµικό

του

της

οµογενούς

διµερούς

συγκαταβύθισης

συστήµατος,

8YSZ,

παρασκευάσθηκε µε τη µέθοδο spray drying.

Α.1.2.1 Η µέθοδος συγκαταβύθισης
Για την παρασκευή των κεραµικών κόνεων µε τη µέθοδο της οµογενούς
συγκαταβύθισης χρησιµοποιήθηκαν ως πρόδροµες ενώσεις ένυδρα άλατα των ιόντων
υττρίου και ζιρκονίου (Y(NO)3.6H2O, ZrOCl2.8H2O) και επιπλέον διάλυµµα TiCl3
στην περίπτωση των κεραµικών συνθέσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2,
διάλυµµα NbCl5 στην περίπτωση της κεραµικής σύνθεσης του συστήµατος Y2O3ZrO2-Nb2O5 και το ένυδρο νιτρικό άλας Ce(NO)3.6H2O στην περίπτωση της
κεραµικής σύνθεσης του συστήµατος Y2O3-ZrO2-CeO2. Κατάλληλες ποσότητες των
εν λόγω ενώσεων διαλύθηκαν σε απιονισµένο νερό και στη συνέχεια

το µίγµα

προστέθηκε σε διάλυµα αµµωνίας [6]. Κατά τη διάρκεια της προσθήκης του
διαλύµατος των αλάτων το υδατικό διάλυµα αναδευόταν έντονα σχηµατίζοντας ένα
ίζηµα. Το ίζηµα στη συνέχεια συλλέχθηκε και υποβλήθηκε σε διαδοχικές εκπλύσεις
µε απιονισµένο νερό µέχρι να αποµακρυνθούν τα ιόντα του χλωρίου έτσι ώστε να µην
ανιχνεύονται ως AgCl στο έκπλυµα. Το ίζηµα ξηράνθηκε στους 120°C για µία νύχτα
σε ξηραντήρα και στη συνέχεια πυρώθηκε στους 700°C.
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Α.1.2.2 Η µέθοδος Spray Drying
Στο σχήµα Α.1.2 φαίνεται ένα διάγραµµα της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε
για την παρασκευή του κεραµικού 8YSZ µε τη µέθοδο spray drying. Μια απλή
περιγραφή της µεθόδου έγκειται στα εξής: κατ’ αρχήν παρασκευάζεται ένα διάλυµα
των νιτρικών αλάτων των ιόντων υττρίου και ζιρκονίου (Zr(NO3)2.H2O, Y(NO3)3
.

6H2O) σε κατάλληλες αναλογίες και ακολουθεί διαλυτοποίηση τους σε διάλυµµα

ΗΝΟ3. Ακολούθως το διάλυµα ψεκάζεται µε τη χρήση αντλίας και ακροφυσίου (jet)
σε κλειστό θερµό θάλαµο, στον οποίο διοχετεύεται θερµός αέρας κατ’ αντιροή. Το
νερό που περιέχεται στα σταγονίδια του διαλύµατος µετά τον ψεκασµό εξατµίζεται
παρουσία του θερµού ρεύµατος αέρα και αποµένει µια πολύ λεπτή πούδρα, η οποία
αποτελεί

στην

ουσία

µείγµα

των

αλάτων

των

ιοντικών

στοιχείων

που

χρησιµοποιήθηκαν. Η σκόνη αυτή συλλέγεται µε χρήση ειδικών φίλτρων µετά την
έξοδο του θαλάµου καθώς παρασύρεται από το ρεύµα του θερµού αέρα, ενώ
ακολουθεί πύρωση στους 700oC για 5 h στον αέρα για την κρυστάλλωσή της.

Σχήµα Α.1.2: Σχηµατικό διάγραµµα συσκευής spray drying.
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Α.1.3 Κρυσταλλογραφικός έλεγχος
Η προσθήκη οξειδίου ως στερεό διάλυµα στο κρυσταλλικό πλέγµα ενός
κεραµικού υλικού έχει άµεση επίδραση στις κρυσταλλικές του ιδιότητες. Με σκοπό
να αναλυθεί η ανάπτυξη των κρυσταλλικών φάσεων µετά την εισαγωγή άλλων
ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγµα καθώς και οι µεταβολές της πλεγµατικής του
σταθεράς

έγινε

κρυσταλλογραφικός

χαρακτηρισµός

των

υλικών

που

παρασκευάστηκαν µε περίθλαση ακτινών -X (X-ray diffraction, XRD).

Α.1.3.1 Ανάλυση µε περίθλαση ακτίνων -Χ
Το µεγαλύτερο τµήµα της γνώσης που αφορά την ορυκτολογική σύσταση των
στερεών υλικών έχει προκύψει από την µελέτη του φαινοµένου της περίθλασης
ακτινών -Χ. Η µέθοδος της περίθλασης ακτίνων -Χ αποτελεί µία πολύ χρήσιµη
µεθοδολογία τόσο για τη µελέτη της κρυσταλλικής δοµής ενός υλικού, όσο και για
την ταυτοποίηση τυχόν επιµέρους φάσεων (ορυκτολογική σύσταση). Παρακάτω
ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στο φαινόµενο της περίθλασης καθώς και των
χρήσιµων πληροφοριών, που µπορούν να αντληθούν.
•

Πηγές ακτίνων -Χ
Οι

ακτίνες

-Χ

που

χρησιµοποιούνται

για

την

περίθλαση

είναι

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος από 0.05 nm έως 0.25 nm (Σχήµα
Α.1.3). Για σύγκριση το µήκος κύµατος της ορατής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
είναι 600 nm. Η πηγή των ακτίνων -Χ που χρησιµοποιούνται στην περίθλαση
αποτελείται από µια µεταλλική άνοδο (στόχο) και µια κάθοδο (πηγή ηλεκτρονίων)
µεταξύ των οποίων εφαρµόζεται ηλεκτροστατικό δυναµικό της τάξης των 35 kV υπό
κενό. Όταν το σύρµα βολφραµίου της καθόδου θερµαίνεται απελευθερώνονται
ηλεκτρόνια, τα οποία επιταχύνονται προς την άνοδο. Καθώς τα ηλεκτρόνια
προσκρούουν στην άνοδο, η οποία συνήθως αποτελείται από µολυβδαίνιο ή χαλκό,
εκπέµπονται ακτίνες -Χ, ενώ επειδή το µεγαλύτερο µέρος της κινητικής ενέργειας
(~98%) µετατρέπεται σε θερµότητα, η άνοδος-στόχος ψύχεται εξωτερικά.
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Σχήµα Α.1.3: Φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.

•

Περίθλαση ακτίνων -Χ
Η περίθλαση (ενισχυτική συµβολή) συµβαίνει όταν ένα κύµα συναντά µια

σειρά από κανονικά τοποθετηµένα εµπόδια, τα οποία είναι ικανά να σκεδάσουν το
κύµα και ταυτοχρόνως βρίσκονται σε αποστάσεις µεταξύ τους, οι οποίες είναι
συγκρίσιµες µε το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. ∆εδοµένου ότι
το µήκος κύµατος µιας δέσµης ακτίνων -Χ είναι της ίδιας τάξεως µεγέθους µε την
απόσταση µεταξύ των κρυσταλλικών επιπέδων, dhkl, των κρυσταλλικών στερεών,
είναι δυνατόν η δέσµη προσπίπτοντας να υποστεί περίθλαση σαν απoτέλεσµα της
αλληλεπίδρασής της µε µια σειρά από παράλληλα ατοµικά επίπεδα.
Θεωρούνται τα κύµατα 1 και 2 στο σχήµα A.1.4, τα οποία έχουν το ίδιο µήκος
κύµατος, ενώ βρίσκονται σε συµφωνία φάσης στο σηµείο ΟΟ΄. Στη συνέχεια γίνεται
η υπόθεση πως και τα δύο κύµατα σκεδάζονται µε τρόπο ώστε να ακολουθούν
διαφορετική διαδροµή. Η διαφορά φάσης µεταξύ των δύο κυµάτων τώρα θα
εξαρτάται από τη διαφορά στη διαδροµή που διήνυσε το κάθε κύµα. Υπάρχει µια
πιθανότητα η διαφορά στη διαδροµή να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους
κύµατος οπότε τα δύο σκεδαζόµενα κύµατα εξακολουθούν να βρίσκονται σε
συµφωνία φάσης. Τότε παρατηρείται συµβολή των δύο κυµάτων και προκύπτει το
κύµα που φαίνεται δεξιά στο σχήµα. Αυτός είναι ο ορισµός της περίθλασης και όταν
αναφέρεται κανείς σε περιθλώµενη δέσµη εννοεί ένα µεγάλο αριθµό σκεδαζόµενων
κυµάτων, τα οποία συµβάλλουν στο σχηµατισµό ενός κύµατος µε µέγιστο πλάτος
ταλάντωσης. Φυσικά υπάρχουν και ενδιάµεσες περιπτώσεις σκέδασης µε µικρή
συµβολή ή ακόµη και περιπτώσεις όπου δεν εµφανίζεται το φαινόµενο της συµβολής.
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Σχήµα A.1.4: Σχηµατικό διάγραµµα της περίθλασης δύο κυµάτων.

•

Ο νόµος του Bragg
Οι ακτίνες -Χ είναι µια µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής

ενέργειας και µικρού µήκους κύµατος, της τάξης των ατοµικών αποστάσεων για τα
στερεά υλικά. Όταν µια δέσµη ακτίνων -Χ εισχωρήσει σε ένα στερεό υλικό, ένα
τµήµα αυτής της δέσµης θα σκεδασθεί προς όλες τις διευθύνσεις από τα ηλεκτρόνια
του κάθε ατόµου ή ιόντος που βρίσκεται στην πορεία της.

Σχήµα A.1.5: Περίθλαση ακτίνων -Χ από επίπεδα ατόµων (Α-Α΄ και Β-Β΄).
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Σε ένα υλικό µε περιοδική διάταξη ατόµων θεωρούνται δύο παράλληλα επίπεδα
ατόµων Α-Α΄ και Β-Β΄ όπως φαίνονται στο σχήµα A.1.5, τα οποία έχουν τους ίδιους
δείκτες miller και βρίσκονται παράλληλα σε απόσταση dhkl. Αν υποτεθεί πως µια
δέσµη ακτίνων -Χ προσπίπτει στα δύο επίπεδα υπό γωνία θ, για να επιτευχθεί
περίθλαση θα πρέπει η διαδροµή SQ+QT να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους
κύµατος της δέσµης. Η σχέση αυτή αποτελεί τη συνθήκη για την περίθλαση και
γράφεται:

nλ = SQ + QT
δηλαδή
nλ = d hkl sin θ + d hkl sin θ = 2d hkl sin θ

(Α.1.1)

Η σχέση Α.1.1 είναι γνωστή ως σχέση του Bragg όπου n είναι η τάξη της περίθλασης.
Έτσι προκύπτει µια απλή έκφραση που συνδέει το µήκος κύµατος των ακτίνων -Χ, λ,
µε την απόσταση µεταξύ των ατόµων, dhkl και τη γωνία της περιθλώµενης δέσµης, θ.
Εάν δεν ικανοποιείται ο νόµος του Bragg τότε η περίθλαση θα είναι αναιρετική στη
φύση της και θα παρέχει µια περιθλώµενη ακτινοβολία χαµηλής έντασης.
Η εξίσωση του Bragg είναι µια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να
συµβεί περίθλαση από πραγµατικούς κρυστάλλους, αφού καθορίζει πότε θα συµβεί
περίθλαση για µοναδιαίες κυψελίδες µε άτοµα που τοποθετούνται µόνο σε κορυφές
της κυψελίδας. Όµως τα άτοµα, που τοποθετούνται σε άλλες θέσεις (π.χ. στις έδρες
και στο κέντρο του µοναδιαίου κρυστάλλου όπως συµβαίνει µε τα συστήµατα FFC
και BCC, αντίστοιχα), δρουν σαν επιπλέον κέντρα σκέδασης τα οποία µπορούν να
προκαλέσουν σκέδαση εκτός φάσης σε συγκεκριµένες γωνίες Bragg. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την απουσία ορισµένων περιθλώµενων δεσµών, οι οποίες σύµφωνα µα
τη σχέση του Bragg έπρεπε να είναι παρούσες. Επί παραδείγµατι, για την κυβική
εδροκεντρωµένη κρυσταλλική δοµή πρέπει οι δείκτες Miller h, k, l να είναι όλοι είτε
άρτιοι είτε περιττοί, ενώ για την κυβική χωροκεντρωµένη κρυσταλλική δοµή το
άθροισµα h+k+l πρέπει να είναι άρτιο για να συµβεί περίθλαση.

•

Προσδιορισµός κυβικού πλέγµατος µε περίθλαση
Μια κοινή τεχνική περίθλασης χρησιµοποιεί ένα κονιοποιηµένο ή

πολυκρυσταλλικό

δείγµα,

που

αποτελείται

από

πολλά

λεπτά

και

τυχαία

προσανατολισµένα σωµατίδια, το οποίο εκτίθεται σε ακτίνες -Χ. Κάθε σωµατίδιο
σκόνης ή κόκκου περιέχει κρυστάλλους και δεδοµένου ότι έχουµε ένα µεγάλο αριθµό
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από αυτούς µε τυχαίο προσανατολισµό σηµαίνει ότι κάποιοι θα είναι σωστά
προσανατολισµένοι, έτσι ώστε κάθε πιθανό κρυσταλλογραφικό επίπεδο θα είναι
διαθέσιµο για περίθλαση. Τα σύγχρονα όργανα χρησιµοποιούν ανιχνευτές σάρωσης
όλου του φάσµατος γωνιών ανάκλασης για να προσδιορίσουν τη θέση και την ένταση
της περιθλώµενης δέσµης η οποία και καταγράφεται.
Με την περίθλαση των ακτίνων -Χ είναι δυνατός ο προσδιορισµός της
κρυσταλλικής δοµής ενός στερεού. Η ανάλυση των κρυσταλλογραφικών δεδοµένων
της περίθλασης ακτίνων -Χ για κάθε κρυσταλλική δοµή είναι αρκετά περίπλοκη αλλά
θα εξετασθεί µόνο την περίπτωση της περίθλασης σε κυβικά κρυσταλλικά πλέγµατα.
Στο κυβικό σύστηµα η σταθερά πλέγµατος, αc, συνδέεται µε την απόσταση των
πλεγµατικών επιπέδων µε την σχέση:
d =
2

α c2
h2 + k 2 + l2

(A.1.2)

Από τον συνδυασµό της σχέσης του Bragg µε την σχέση A.1.2 προκύπτει:
sin 2 θ =

λ2 2
(h + k 2 + l 2 )
4α c2

(A.1.3)

Αυτή η σχέση σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα από την περίθλαση των ακτίνων Χ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσδιοριστεί ένα κυβικό εδροκεντρωµένο ή
χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό πλέγµα. Για να χρησιµοποιηθεί η σχέση Α.1.3 πρέπει
να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια κρυσταλλικά επίπεδα είναι τα επίπεδα
περίθλασης για κάθε τύπο κρυσταλλικού πλέγµατος. Από την απλή κυβική δοµή είναι
δυνατή η περίθλαση σε όλα τα κρυσταλλικά (hkl) επίπεδα. Για το κυβικό
χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό πλέγµα περίθλαση συµβαίνει µόνο στα επίπεδα των
οποίων το άθροισµα των δεικτών Miller δίνει ζυγό αριθµό όπως (110),(200), (211)
κ.λπ.. Στην περίπτωση του κυβικού εδροκεντρωµένου κρυσταλλικού πλέγµατος τα
βασικά επίπεδα περίθλασης είναι αυτά στα οποία οι δείκτες Miller είναι ή όλοι ζυγοί
ή όλοι περιτοί αριθµοί όπως (111), (200), (220) κ.λ.π. (Πίνακας Α.1.2).

87

Α1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Πίνακας Α.1.2: Κρυσταλλικά επίπεδα συµβολής για το κυβικό εδροκεντρωµένο (FCC) και
το κυβικό χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό πλέγµα.

Το µικρότερο άθροισµα

τετραγώνων (h2+k2+l2) των δεικτών Miller

µπορούν να εµφανισθούν είναι α) για

που

το κυβικό εδροκεντρωµένο κρυσταλλικό

σύστηµα h2+k2+l2 = 3 και αντιστοιχούν στο επίπεδο (111) και β) για το κυβικό
χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό σύστηµα h2+k2+l2 = 2 και αντιστοιχούν στο επίπεδο
(110). Kατά την περίθλαση των ακτίνων -X σε δύο διαφορετικά επίπεδα Miller µε
δείκτες (h1, k1, l1) και (h2, k2, l2) εµφανίζονται δύο γωνίες συµβολής θ1 και θ2,
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την σχέση Α.1.3, ο λόγος των γωνιών είναι :
sin 2 θ 2 h22 + k 22 + l22
=
sin 2 θ1 h12 + k12 + l12

(Α.1.4)

Για το κυβικό χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό σύστηµα οι δύο πρώτες οµάδες
δεικτών Miller που αντιστοιχούν στα επίπεδα που εµφανίζουν περίθλαση είναι τα
(110) και (200). Σύµφωνα µε τα παραπάνω αν η κρυσταλλική δοµή αντιστοιχεί στο
κυβικό χωροκεντρωµένο κρυσταλλικό πλέγµα ο λόγος των sin2θ που αντιστοιχούν
στα δύο βασικά επίπεδα, τα οποία εµφανίζουν περίθλαση θα είναι 0.5. Αντίστοιχα για
το κυβικό εδροκεντρωµένο κρυσταλλικό πλέγµα ο λόγος θα είναι 0.75. Γνωρίζοντας
τον τύπο του κυβικού κρυσταλλικού πλέγµατος και έχοντας υπόψη τη σειρά µε την
οποία τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα εµφανίζουν περίθλαση µπορεί να υπολογιστεί η
τιµή της πλεγµατικής σταθεράς σύµφωνα µε τη σχέση:
88

Α1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
2
2
2
λ hi + k i + l i
αc =
2
sin θ i

(Α.1.5)

Η σχέση Α.1.5 εφαρµόζεται για κάθε µία από τις επιµέρους γωνίες περίθλασης και
ακολούθως λαµβάνεται ο µέσος όρος για τον υπολογισµό της πλεγµατικής σταθεράς.
Ως άµεση συνέπεια του υπολογισµού της πλεγµατικής σταθεράς ενός υλικού είναι ο
υπολογισµός της τιµής της θεωρητικής πυκνότητας του υλικού. [7].

Α.1.3.2 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-TiO2
Για τον κρυσταλλογραφικό έλεγχο µικρές ποσότητες των κόνεων πυρώθηκαν
µέχρι τους 1400°C για 5 h στον αέρα σε βήµατα των 100oC και υποβλήθηκαν σε
περίθλαση ακτίνων -X (X-ray Diffraction). Tα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε
θερµοκρασία δωµατίου χρησιµοποιώντας ένα Phillips PW 1830/40 περιθλασίµετρο
και Cu Kα ακτινοβολία. Έπειτα από πύρωση στην ανώτερη θερµοκρασία των 1400oC
επήλθε πλήρης διαλυτοποίηση των οξειδίων των επιµέρους τριµερών συνθέσεων και
σχηµατισµός µονοφασικών υλικών µε την κυβική δοµή του φθορίτη καθώς οι
µοναδικές κορυφές που ανιχνεύθηκαν αντιστοιχούν στις χαρακτηριστικές κορυφές
του φθοριτικού πλέγµατος του 8YSZ (Σχήµα Α.1.6). Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε
το κεραµικό µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε TiO2 (15 at% Ti), για το οποίο
ανιχνεύθηκαν ίχνη επιπλέον φάσης µε κυβική πυροχλωριτική δοµή (Y2(Ti, Zr)2O7). Η
παρουσία των ανακλάσεων της δευτερεύουσας αυτής φάσης φαίνεται πιο καθαρά στα
µεγενθυµένα φάσµατα, που ακολουθούν στη συνέχεια της εργασίας.
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Σχήµα Α.1.6: ∆ιαγράµµατα περίθλασης ακτίνων -Χ των κεραµικών οξειδίων του τριµερούς
συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 µετά από πύρωση στους 1400oC για 5 h στον αέρα.
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Οι σχηµατιζόµενες κρυσταλλικές φάσεις των κεραµικών οξειδίων του
τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 καθώς επίσης οι τιµές των πλεγµατικών
σταθερών των κυβικών πλεγµάτων, αc, συµπεριλαµβανοµένου και του διµερούς
8YSZ, έπειτα από πύρωση στους 1400°C για 5 h στον αέρα συνοψίζονται στον
Πίνακα A.1.3.
Πίνακας A.1.3: Συνθέσεις κόνεων, κρυσταλλικές φάσεις (c = κυβική, p = πυροχλωριτική)
και τιµές της πλεγµατικής σταθεράς, αc, των κυβικών πλεγµάτων έπειτα από πύρωση στους
1400°C στον αέρα.

No.

Κεραµικές συνθέσεις

1
2
3
4

Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9
Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875
Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
Y0.148Zr0.852O1.926

Πλεγµατική
Ανιχνευόµενες
σταθερά κυβικού
φάσεις
πλέγµατος (pm)
c
513.1(8)
c
512.0(9)
c
513.6(4)
c+(p)
512.5(2)
c
513.9(4)

Η µεταβολή στις τιµές των πλεγµατικών σταθερών των κυβικών πλεγµάτων οφείλεται
στις διαφορές των ιοντικών ακτίνων των επιµέρους ιόντων του πλέγµατος. Λόγω της
διαφοράς των ιοντικών ακτίνων Ti4+(0.68 Å), Zr4+(0.80 Å) και Y3+(0.93 Å), η τιµή
της πλεγµατικής σταθεράς ελαττώνεται µε αντικατατάσταση του ζιρκονίου από το
τιτάνιο και αυξάνεται µε αντικατάστασή του από το ύττριο.
Στα σχήµατα Α.1.7 (α)-(γ) παρουσιάζονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ

των

κεραµικών

τριµερών

συνθέσεων

Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9

(10YZ5T),

Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 (10YZ10Τ) και Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875 (12.5YZ5T), έπειτα από
πύρωση στον αέρα στη θερµοκρασιακή περιοχή 900-1400oC.
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Σχήµα Α.1.7: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ των υπό µελέτη κεραµικών κόνεων του
τριµερούς συστήµατος YZT, έπειτα από πύρωση στον αέρα στη θερµοκρασιακή περιοχή 9001400oC για 5 ώρες. (α) 10YZ5T, (β) 10YZ10T, (γ) 12.5YZ5T.

Στις χαµηλές θερµοκρασίες (900-1000οC) τα υλικά έχουν µικροκρυσταλλική
υφή δεδοµένου ότι το εύρος των κορυφών είναι πεπλατυσµένο και η έντασή τους
σχετικά µικρή. Έπειτα από πύρωση σε υψηλότερες θερµοκρασίες η κρυστάλλωση
προοδεύει καθώς το πλάτος των κορυφών µειώνεται και η έντασή τους αυξάνεται.
Τελικώς, έπειτα από πύρωση στους 1400oC, όπου η κρυστάλλωση έχει ουσιαστικά
ολοκληρωθεί, οι µοναδικές ανιχνεύσιµες κορυφές αντιστοιχούν στις κορυφές του
κυβικού φθοριτικού πλέγµατος. Αυτό το αποτέλεσµα επιβεβαιώνει το αντίστοιχο
διάγραµµα φάσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 (Σχήµα Α.1.1), το οποίο
προέβλεπε ότι τα υλικά αναµένεται να είναι µονοφασικά µε τη δοµή φθορίτη.
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Για τη σκόνη no. 4 (Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875) τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ
στη θερµοκρασιακή περιοχή 900-1400οC (Σχήµα Α.1.8) έδειξαν την εµφάνιση
επιπλέον κορυφών έπειτα από πύρωση στους 1200oC, οι οποίες αποδόθηκαν στο
σχηµατισµό µιας µετασταθούς φάσης µε πυροχλωριτική δοµή [Y2(Ti,Zr)2O7]. Η
δευτερεύουσα αυτή φάση αποδοµήθηκε µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης,
καθώς η ένταση των κορυφών της µειώθηκε, ενώ έπειτα από πύρωση στους 1500oC
εµφανίσθηκε µόνο το φάσµα της κυβικής δοµής φθορίτη. Τα αποτελέσµατα αυτά
βρίσκονται σε συµφωνία µε πειραµατικά αποτελέσµατα [4, 5] (Σχήµα Α.1.1) και το
θεωρητικά προβλεπόµενο [8] διάγραµµα φάσεων. Η συµπεριφορά οφείλεται στο
γεγονός πως η συγκεκριµένη κεραµική σύνθεση βρίσκεται στα όρια της µονοφασικής
περιοχής µε την κρυσταλλική δοµή φθορίτη στο διάγραµµα φάσεων.
Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.88
900°C, 5h
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Σχήµα A.1.8: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων -X της κεραµικής σύνθεσης Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
(12.5YZ15T) µετά από πύρωση στον αέρα µεταξύ 900 και 1500°C για 5 ώρες.

Α.1.3.3 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-Nb2O5
Ο κρυσταλλογραφικός έλεγχος της κεραµικής σύνθεσης του συστήµατος
Y2O3-ZrO2-Nb2O5 (Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95), η οποία πραγµατοποιήθηκε µε περίθλαση
ακτίνων -Χ (XRD) µετά από πύρωση µέχρι τους 1400οC στον αέρα, έδειξε ότι η
βασική κρυσταλλική της δοµή αντιστοιχεί στο κυβικό πλέγµα του φθορίτη. Στο
σχήµα Α.1.9 παρουσιάζονται τα ακτινογράµµατα στη θερµοκρασιακή περιοχή 9001400oC. Τα αποτελέσµατα όσον αφορά την κρυστάλλωση του υλικού είναι
αντίστοιχα µε αυτά που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση των οξειδίων του
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συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2. Στις χαµηλότερες θερµοκρασίες οι κορυφές είναι
πεπλατυσµένες λόγω της µικροκρυσταλλικής υφής του υλικού ενώ µε την αύξηση της
θερµοκρασίας πύρωσης η κρυστάλλωση του υλικού προοδεύει δίνοντας φάσµατα µε
στενή βάση κορυφών και αυξηµένο ύψος σε σχέση µε τα αντίστοιχα έπειτα από
πύρωση σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Σχήµα Α.1.9). Η τιµή της σταθεράς του
φθοριτικού πλέγµατος υπολογίσθηκε ίση µε αc=514.7(5) pm και βρίσκεται σε καλή
συµφωνία µε τις δηµοσιευµένες στη βιβλιογραφία τιµές αc=514.4(7) pm και
αc=515.3(8) pm για τα υλικά Y0.15Zr0.80Nb0.05O2-x και Y0.225Zr0.70Nb0.075O2-x [9],
αντίστοιχα.
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Σχήµα A.1.9: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων -X της κεραµικής σύνθεσης Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95
(10YZ10N) µετά από πύρωση στον αέρα µεταξύ 900 και 1400°C για 5 ώρες.

Στο σηµείο αυτό και για πύρωση µέχρι και θερµοκρασίες των 1100°C θα
πρέπει να σηµειωθεί πως δεν παρατηρήθηκαν άλλες κορυφές στο φάσµα εκτός από
τις χαρακτηριστικές κορυφές του φθοριτικού κρυσταλλικού πλέγµατος. Σε
υψηλότερες θερµοκρασίες όµως παρατηρήθηκε η εµφάνιση επιπλέον κορυφών πέραν
των κορυφών του φθοριτικού πλέγµατος. Τα µεγενθυµένα ακτινογράµµατα του
υλικού Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95 (10YZ10N) µετά από πύρωση στη θερµοκρασιακή
περιοχή 1100-1400οC για 5 h στον αέρα (Σχήµα Α.1.10) δείχνουν πιο καθαρά την
ύπαρξη ιχνών µιας επιπλέον φάσης µε τετραγωνική δοµή (Y0.065Zr0.935O2-x), οι
κορυφές

της

οποίας

σηµειώνονται

µε

βέλη,

ενώ

η

ταυτοποίησή

της

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού (Crystallographica). Η
δευτερεύουσα αυτή φάση δεν αποδοµείται έπειτα από πύρωση του υλικού σε
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υψηλότερες θερµοκρασίες αλλά αντίθετα ενισχύεται δεδοµένου ότι η ένταση των
κορυφών της στο φάσµα αυξάνεται µε τη θερµοκρασία πύρωσης.
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Σχήµα

Α.1.10:

Μεγέθυνση

των

φασµάτων

XRD

της

κεραµικής

σύνθεσης

Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95 µετά από πύρωση σε διάφορες θερµοκρασίες (1100-1400°C). Τα βέλη
υποδεικνύουν την παρουσία των κορυφών της δευτερεύουσας φάσης µε τετραγωνική δοµή
(Y0.065Zr0.935O2-x).

Το πειραµατικό αποτέλεσµα επιβεβαιώνει το τριµερές διάγραµµα φάσεων του
συστήµατος Y2O3-ZrO2-Nb2O5 (Σχήµα Α.1.11), όπως αυτό υπολογίσθηκε από τους
Irvine et al [10] καθώς η συγκεκριµένη κεραµική σύνθεση βρίσκεται εντός της
διφασικής περιοχής.
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0

Σχήµα Α.1.11: Τριµερές διάγραµµα του συστήµατος ΥΟ1.5-ZrO2-Nb2O5 στους 1500οC καθώς
και η υπό µελέτη κεραµική σύνθεση. Η σκουρόχρωµη περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος της
µονοφασικής περιοχής µε τη δοµή φθορίτη.

Α.1.3.4 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-CeO2
Αντίστοιχα µε την περίπτωση των κόνεων των συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2
και Y2O3-ZrO2-Nb2O5, που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, η ίδια
διαδικασία ελέγχου ακολουθήθηκε και για την κεραµική σύνθεση του συστήµατος
Y2O3-ZrO2-CeO2. Τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ του υπό µελέτη υλικού στη
θερµοκρασιακή

περιοχή

900-1400oC

(Σχήµα

Α.1.12)

αποδεικνύουν

την

κρυστάλλωσή του στο κυβικό φθοριτικό πλέγµα, αφού οι µοναδικές κορυφές που
ανιχνεύθηκαν αντιστοιχούν στις χαρακτηριστικές κορυφές του κυβικού φθοριτικού
πλέγµατος του 8YSZ.
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A.1.12:

Φάσµατα

περίθλασης

ακτίνων

-X

της

κεραµικής

σύνθεσης

Y0.20Zr0.70Ce0.10O1.9 (10YZ10C) µετά από πύρωση στον αέρα µεταξύ 900 και 1400°C για 5
ώρες.

Το προαναφερθέν συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε γίνεται πιο ξεκάθαρο
µε τη βοήθεια του σχήµατος Α.1.13, το οποίο παρουσιάζει τα ακτινογράµµατα της
σκόνης του συστήµατος Y2O3-ZrO2-CeO2, σε συνδυασµό µε το φάσµα του διµερούς
υλικού 8YSZ, έπειτα από πύρωσή τους στους 1400οC για 5 h στον αέρα. Είναι
εµφανής η απουσία επιπλέον κορυφών πέραν των χαρακτηριστικών κορυφών του
φθοριτικού πλέγµατος του 8YSZ. Επίσης, η σταθερά του κυβικού πλέγµατος
υπολογίσθηκε ίση µε αc=517.4(0) pm, αυξηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή για
το πλέγµα του 8YSZ και συγκρίσιµη µε τις τιµές αc=516.9(0) pm, που υπολογίσθηκε
από τους Lee et al [11] για το υλικό [(ZrO2)0.90(CeO2)0.10]0.92(Y2O3)0.08
(Y0.148Zr0.767Ce0.085O2-x) και αc=517.1(7) pm από την εργασία των B. Cales και J. F.
Baumard [12] για το υλικό (ZrO2)0.79(CeO2)0.11(Y2O3)0.10 (Y0.182Zr0.718Ce0.10O2-x). Το
γεγονός αυτό, το οποίο συνοδεύεται από µια ελαφρά µετατόπιση του φάσµατος του
υλικού του συστήµατος YZC προς µικρότερες γωνίες περίθλασης, οφείλεται στην
µεγαλύτερη τιµή ιοντικής ακτίνας του ιόντος Ce4+ (0.97 Å) σε σχέση µε την
αντίστοιχη τιµή για το ιόν Zr4+ (0.80 Å) [13].
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Σχήµα A.1.13: Φάσµα περίθλασης ακτίνων -X του κεραµικού 10YZ10C σε συνδυασµό µε το
αντίστοιχο του 8YSZ έπειτα από πύρωση των κόνεων στους 1400°C για 5 ώρες στον αέρα.

Τα εξαγχθέντα συµπεράσµατα είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα [14] (Σχήµα Α.1.14) και µε το θεωρητικά προβλεπόµενο τριµερές
διάγραµµα φάσεων Y2O3-ZrO2-CeO2 όπως αυτό εκτιµήθηκε από τους Li et al [15]
στους 1400οC µε την χρήση θερµοδυναµικών δεδοµένων. Και στις δύο περιπτώσεις η
υπό µελέτη κεραµική σύνθεση βρίσκεται εντός της µονοφασικής περιοχής µε την
φθοριτική κρυσταλλική δοµή.

0

Σχήµα Α.1.14: Τριµερές διάγραµµα του συστήµατος Υ2Ο3-ZrO2-CeO2.στους 1400οC (TSS:
tetragonal, FSS: fluorite-type, CSS: body-centered cubic solid solutions) [14].
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A.1.4 Συµπεράσµατα
Με στόχο να µελετηθεί η ανάπτυξη των κρυσταλλικών δοµών και να
διενεργηθεί η πιστοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων που σχηµατίζονται στα υπό
µελέτη κεραµικά οξείδια των τριµερών συστηµάτων YZT, YZN και YZC έγινε χρήση
της φασµατοσκοπίας περίθλασης ακτίνων -Χ σε σκόνες των υλικών. Από την
παρουσίαση και την ανάλυση των αποτελεσµάτων του κρυσταλλογραφικού ελέγχου
προέκυψε ότι στο σύνολο των περιπτώσεων σχηµατίστηκαν οι αναµενόµενες
κρυσταλλικές δοµές µετά από την πύρωση (1400οC) των κόνεων καθώς
επιβεβαιώθηκαν τα επιµέρους διαγράµµατα φάσεων των τριµερών συστηµάτων.
Στην περίπτωση των κεραµικών συνθέσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2,
ο κρυσταλλογραφικός έλεγχος έδειξε πως στο σύνολο τους τα υλικά είναι
µονοφασικά µε την κυβική φθοριτική δοµή, γεγονός που πιστοποιείται από την
απουσία άλλων κορυφών πέραν των χαρακτηριστικών κορυφών του φθοριτικού
πλέγµατος. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη συµπεριφορά παρουσίασε η σύνθεση µε την
υψηλότερη περιεκτικότητα σε TiO2 (Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875) καθώς η συγκεκριµένη
σύσταση βρίσκεται στα όρια της µονοφασικής περιοχής µε την κυβική δοµή φθορίτη.
Ως αποτέλεσµα είχαµε την εµφάνιση µιας δευτερεύουσας πυροχλωριτικής φάσης, η
οποία µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης (1500oC) διαλυτοποιήθηκε πλήρως στο
φθοριτικό πλέγµα, γεγονός που σηµαίνει ότι η αύξηση της θερµοκρασίας συνεπάγεται
αύξηση της διαλυτότητας του TiO2 στο φθοριτικό πλέγµα.
Όσον αφορά την κεραµική σύνθεση του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2Nb2O5 βρέθηκε να έχει ως κύρια κρυσταλλική δοµή τη φθοριτική αλλά για
θερµοκρασίες πύρωσης άνω των 1100οC ανιχνεύθηκε η παρουσία µιας επιπλέον
φάσης µε τετραγωνική δοµή, η ένταση της οποίας ενισχύθηκε σε υψηλότερες
θερµοκρασίες. Τέλος, αναφορικά µε την κεραµική σύνθεση του συστήµατος Y2O3ZrO2-CeO2 τα ακτινογράµµατα έδειξαν την ανάπτυξη µιας µόνο φάσεως µε φθοριτική
κρυσταλλική δοµή.
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A.2 Θερµική διαστολή - Ηλεκτρικές ιδιότητες κεραµικών
Α.2.1 Θερµική διαστολή
Εκτός από τις ηλεκτρικές και ηλεκτροκαταλυτικές ιδιότητες σηµαντικό
κριτήριο στην επιλογή των υλικών αποτελεί η µελέτη των θερµικών τους ιδιοτήτων.
Στα SOFCs οι λειτουργικές δοµικές µονάδες της διάταξης όπως είναι η άνοδος, ο
ηλεκρολύτης, η κάθοδος και ο συνδέτης βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους. Στο
σχήµα Α.2.1 απεικονίζεται διαγραµµατικά η κάθετη τοµή µιας µοναδιαίας κυψελίδας
στοιχείου καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη από την οποία γίνεται εµφανής ο αριθµός
των υλικών που θα πρέπει να συνδυασθούν για την κατασκευή της διάταξης.
Εποµένως µία σηµαντική πρόκληση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των SOFCs
είναι να βρεθούν υλικά µηχανικά συµβατά µεταξύ τους ώστε να αποφευχεί πιθανή
αστοχία της διάταξης.

Σχήµα Α.2.1: Σχηµατική απεικόνιση της κάθετης τοµής µιας µοναδιαίας κυψελίδας
στοιχείου καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη. CA: contact anode layer (Ni-mesh), E: electrolyte,
C: cathode, CC: contact cathode layer (LaCoO3).

Ο έλεγχος της θερµικής διαστολής (thermal expansion) των υποψηφίων
υλικών, τα οποία αξιολογούνται για την εφαρµογή τους σε διατάξεις που λειτουργούν
σε υψηλές θερµοκρασίες (~1000oC) όπως είναι τα HT-SOFCs, καθίσταται
απαραίτητος. Ένας σηµαντικός βαθµός µη-συµβατότητας των θερµικών διαστολών
των επιµέρους δοµικών στοιχείων του κελιού ενδεχοµένως να προκαλέσει τάσεις και
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κατ’επέκταση να οδηγήσει σε ρωγµατώσεις ή ακόµη και στην αποκόλλησή τους κατά
τη διάρκεια της κατασκευής ή και της λειτουργίας της διάταξης. Να αναφέρουµε ότι
χαρακτηριστικές θερµοκρασίες κατά το στάδιο της κατασκευής ενός SOFC
κυµαίνονται στους 1300-1400οC. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια θεωρητικά
στοιχεία για τη θερµική διαστολή, τη διάταξη και τη µέθοδο που ακολουθήθηκε
καθώς και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θερµικής διαστολής των υπό µελέτη
κεραµικών συνθέσεων.

Α.2.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα στερεά υλικά διαστέλλονται κατά τη
θέρµανση και συστέλλονται όταν ψύχονται υπό την προϋπόθεση πως δε λαµβάνει
χώρα κάποιου είδους φυσικοχηµική µεταβολή. Η µεταβολή του µήκους µε τη
θερµοκρασία για ένα στερεό υλικό µπορεί να εκφρασθεί ως ακολούθως:
l f − l0
l0

= α T0 −T f (T f − T0 )

(Α.2.1)

∆l
= α T0 −T f ∆Τ
l0

(Α.2.2)

ή ισοδύναµα:

όπου:

l 0 , l f : τα µήκη του δοκιµίου στις θερµοκρασίες Τ0 και Τf αντίστοιχα.
Τ0, Τf: η αρχική και τελική θερµοκρασία του δοκιµίου αντίστοιχα.
aT0 −T f : ο γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής (Thermal Expansion

Coefficient, TEC) στη θερµοκρασιακή περιοχή Τ0-Τf .
Η διαστολή ενός υλικού κατά τη θέρµανση οφείλεται στο γεγονός ότι όταν
ένα άτοµο απορροφά θερµική ενέργεια ταλαντώνεται µε αποτέλεσµα να
µετατοπίζεται από τη θέση ισορροπίας στο φρέαρ δυναµικού. Το µέγεθος της
µετατόπισης εξαρτάται από την ισχύ του δεσµού και εµφανίζεται µακροσκοπικά ως
διαστολή του υλικού καθώς η απόσταση µεταξύ των ατόµων και κατά συνέπεια οι
συνολικές διαστάσεις του υλικού αυξάνουν.
Πιο

συγκεκριµένα,

από

ατοµικής

απόψεως

η

θερµική

διαστολή

αντιµετωπίζεται σαν αποτέλεσµα της αύξησης της µέσης απόστασης µεταξύ των
ατόµων. Αυτό το φαινόµενο µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα προσφεύγοντας στην
καµπύλη της δυναµικής ενέργειας ως προς την µεταξύ των ατόµων απόσταση σε ένα
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στερεό υλικό (Σχήµα Α.2.2). Η συνολική ενέργεια, Enet,του συστήµατος µπορεί να
βρεθεί από το άθροισµα των ελκτικών και απωστικών δυνάµεων:

E net

Z1Z 2 e 2
B
=−
+ n
4πε 0 r
r

(Α.2.3)

Η καµπύλη έχει τη µορφή ενός φρέατος δυναµικής ενέργειας και η απόσταση
ισορροπίας µεταξύ των ατόµων στους 0 Κ, r0, αντιστοιχεί στο ελάχιστο του κοίλου. H
συνολική ενέργεια στο δεδοµένο σηµείο αντιστοιχεί στη δυναµική ενέργεια του
συστήµατος. Η θέρµανση σε διαδοχικά υψηλότερες θερµοκρασίες (Τ1, Τ2, Τ3 κ.ο.κ)
αυξάνει την ενέργεια ταλάντωσης από Ε1 σε Ε2, Ε3 κ.ο.κ. Το µέσο πλάτος
ταλάντωσης ενός ατόµου αντιστοιχεί στο εύρος του φρέατος σε κάθε θερµοκρασία
και η µέση απόσταση µεταξύ των ατόµων αναπαρίσταται από τη µέση θέση η οποία
αυξάνει µε τη θερµοκρασία από r0 σε r1, r2 κ.ο.κ. Η θερµική διαστολή στην
πραγµατικότητα συµβαίνει εξαιτίας της ασύµµετρης καµπυλότητας του ενεργειακού
φρέατος παρά από την αύξηση των ατοµικών ταλαντώσεων µε την αύξηση της
θερµοκρασίας. Εάν η καµπύλη της δυναµικής ενέργειας ήταν συµµετρική, δε θα
υπήρχε καµία καθαρή µεταβολή στην απόσταση µεταξύ των ατόµων και κατά
συνέπεια ούτε θερµική διαστολή [1].
Για κάθε κατηγορία υλικών (µέταλλα, κεραµικά, πολυµερή), όσο µεγαλύτερη
είναι η ενέργεια δεσµών µεταξύ των ατόµων τόσο βαθύτερο και στενότερο είναι το
φρέαρ της δυναµικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα η αύξηση της απόστασης µεταξύ των
ατόµων για µια δεδοµένη αύξηση της θερµοκρασίας να είναι µικρότερη οδηγώντας
σε µικρότερες τιµές του συντελεστή θερµικής διαστολής. Όσον αφορά στη
θερµοκρασιακή εξάρτηση, η τιµή του συντελεστή θερµικής διαστολής αυξάνει µε την
αύξηση του εύρους θερµοκρασιών.
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Σχήµα Α.2.2: ∆ιάγραµµα της δυναµικής ενέργειας ως προς την απόσταση µεταξύ των
ατόµων. Κατά τη θέρµανση, η απόσταση των ατόµων αυξάνεται από r0 σε r1, r2 κ.ο.κ.

Ο συντελεστής θερµικής διαστολής, α, αποτελεί µια ιδιότητα του υλικού
ενδεικτική της έκτασης την οποία το υλικό αποκτά λόγω διαστολής κατά τη
θέρµανσή του και έχει µονάδες αντίστροφης θερµοκρασίας [oC-1 ή Κ-1]. Ορίζεται ως
η µεταβολή του όγκου κατά τη µεταβολή της θερµοκρασίας υπό σταθερή πίεση:

aU =

1 ⎛ ∂V ⎞
⎜
⎟
V0 ⎝ ∂T ⎠ p

(Α.2.4)

όπου V0 είναι ο αρχικός όγκος. Για τον προσδιορισµό του συντελεστή θερµικής
διαστολής υπολογίζεται ο γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής σύµφωνα µε
τη σχέση:

al =

1 ⎛ ∂l ⎞
⎜
⎟
l 0 ⎝ ∂T ⎠ p

(Α.2.5)
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Σε πολλά υλικά η τιµή του α U είναι ανισότροπη, που σηµαίνει ότι εξαρτάται από
την κρυσταλλογραφική διεύθυνση κατά την οποία µετράται. Για ισότροπα υλικά
προσεγγιστικά ισχύει: aU = 3α l .
Όσον αφορά τη διαστολή ενός σύνθετου υλικού και ιδιαίτερα ενός
πολυφασικού υλικού, πολλά είναι τα θεωρητικά µοντέλα που έχουν προταθεί από
διάφορους ερευνητές µε σκοπό να προβλέψουν την διαστολή του σύνθετου υλικού
[2] σε σχέση µε τις τιµές διαστολής των επιµέρους φάσεων. Οι περισσότερες
εξισώσεις που προτείνονται έχουν επιβεβαιωθεί από πειραµατικά αποτελέσµατα σε
συγκεκριµένα συστήµατα αλλά είναι σε ασυµφωνία µε αποτελέσµατα για άλλα
συστήµατα. Ένα γενικό µοντέλο που προσεγγίζει τις πειραµατικά µετρούµενες τιµές
για τα περισσότερα συστήµατα µε κάποιες αποκλίσεις είναι ότι η διαστολή του
σύνθετου υλικού εξαρτάται γραµµικά από τα κλάσµατα όγκου των επιµέρους φάσεων
(κανόνας αναµιξιµότητας).
Ο συντελεστής θερµικής διαστολής προσδιορίζεται σε ειδικές συσκευές
(διαστολόµετρα), στις οποίες µε οπτικές ή µηχανικές µεθόδους επιτρέπεται η συνεχής
καταγραφή της σχετικής µεταβολής του µήκους του δοκιµίου,

∆l
, σε εξάρτηση από
l0

τη θερµοκρασία. Ο γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής προσδιορίζεται
έπειτα από τροποποίηση της εξίσωσης Α.2.2 στην παρακάτω σχέση:

aT0 −T f =

l f − l0
l0

⋅

1
T f − T0

[οC-1 ή Κ-1]

(Α.2.6)

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί η τιµή του γραµµικού συντελεστή θερµικής
διαστολής να δίνεται στην µορφή α = x 10-6 οC-1 ή x 10-6 Κ-1. Κάποιες ενδεικτικές
τιµές για τον γραµµικό συντελεστή θερµικής διαστολής στο εύρος θερµοκρασιών 01000οC είναι 5 x 10-6 έως 25 x 10-6 K-1 για τα µέταλλα, 0.5 x 10-6 έως 15 x 10-6 K-1
για τα κεραµικά και 50 x 10-6 έως 400 x 10-6 K-1 για τα πολυµερή [1]. Τέλος, αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο συντελεστής θερµικής διαστολής είναι η µοναδική ιδιότητα των
υλικών η οποία είναι ανεξάρτητη από το πορώδες [3].
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Α.2.1.2 Πειραµατική συσκευή
Το διαστολόµετρο αποτελεί στην ουσία ένα φούρνο υψηλής θερµοκρασίας
από τον οποίο προεξέχει µια ράβδος µέτρησης. Το ένα άκρο της ράβδου πιέζει το
δείγµα που πρόκειται να µετρηθεί καθώς αυτό θερµαίνεται και διαστέλλεται, ενώ το
άλλο άκρο είναι συνδεδεµένο µε µια συσκευή η οποία µπορεί να µετράει µε ακρίβεια
το εκτόπισµα της ράβδου, όπως ένας γραµµικός µεταβλητός διαφορικός
µετασχηµατιστής (LVDT). Σε ένα τυπικό πείραµα το δείγµα είναι τοποθετηµένο µέσα
στον φούρνο και θερµαίνεται µε σταθερό ρυθµό, ενώ ταυτοχρόνως µετριέται το
εκτόπισµα της ράβδου.
Το διαστολόµετρο που χρησιµοποιήθηκε είναι το Netzsch HochtemeraturDilatometer 402E (Σχήµα Α.2.3). Το διαστολόµετρο υψηλών θερµοκρασιών, Netzsch
402E, επιτρέπει την συνεχή µέτρηση και παρακολούθηση των µεταβολών του µήκους
ενός δοκιµίου, σε θερµοκρασιακές περιοχές µέχρι και τους 1600°C. Τα πειράµατα
γίνονται µε δοκίµια µήκους 25 - 50 mm και διαµέτρου 5 - 15 mm. Η αρχή
λειτουργίας του έγκειται στον υπολογισµό της διαφοράς στη διαστολή του υπό
εξέταση δοκιµίου και των τµηµάτων του διαστολοµέτρου που βρίσκονται εντός του
φούρνου (καµπύλη µέτρησης) - κατά κύριο λόγο του εµβόλου ανίχνευσης - τα οποία
συνεισφέρουν στη συνολική διαστολή.
Για τον υπολογισµό της καθαρής διαστολής του δοκιµίου απαιτείται η
ρύθµιση του διαστολοµέτρου. Για τη ρύθµιση (calibration) του διαστολοµέτρου,
λαµβάνεται µία καµπύλη διόρθωσης, η οποία προκύπτει από την καταγραφή της
διαστολής ενός πρότυπου δείγµατος του οποίου η διαστολή είναι γνωστή. Με αυτόν
τον τρόπο επιτρέπεται ο προσδιορισµός της θερµικής συµπεριφοράς, της διαστολής
δηλαδή των λοιπών τµηµάτων της συσκευής, η οποία προστιθέµενη στην καµπύλη
µέτρησης προσδιορίζει την πραγµατική διαστολή του δοκιµίου. Ως πρότυπο δείγµα
χρησιµοποιήθηκε ένα κυλινδρικό δοκίµιο Al2O3, µήκους 25 mm. Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί πως για τον προσδιορισµό της καµπύλης µέτρησης και της καµπύλης
διορθωσης θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λειτουργικές παράµετροι
(ρυθµοί θέρµανση - ψύξης, συνθήκες ατµόσφαιρας αερίου στο φούρνο).
Με την ταυτόχρονη καταγραφή της διαστολής και της θερµοκρασίας του
δοκιµίου, είναι επίσης δυνατόν να προσδιοριστεί η θερµοκρασία στην οποία
συµβαίνουν

αλλαγές

πυροσυσσωµατώσεις.

φάσεων,
Προκειµένου

µετασχηµατισµοί,
να

επιτευχθεί
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θερµοκρασίας στο δοκίµιο, και για να αποφευχθεί µεταφορά θερµότητας από τα άκρα
του δοκιµίου, το δείγµα τοποθετείται µαζί µε τµήµα του σωλήνα στήριξης και το
έµβολο ανίχνευσης µέσα σε ηλεκτρικά θερµαινόµενο φούρνο. Το διαστολόµετρο
λειτουργεί αυτόµατα, ενώ έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε συνθήκες κενού και
σε αδρανείς ατµόσφαιρες. Τέλος για την προστασία των εξαρτηµάτων που
απαρτίζουν το σύστηµα µέτρησης του διασταλοµέτρου παρέχεται η συνεχής ψύξη
του συστήµατος µε υπερκαθαρό νερό.

Σχήµα Α.2.3: ∆ιασταλόµετρο υψηλών θερµοκρασιών NETZSCH DIL 402Ε.

Α.2.1.3 Πειραµατική διαδικασία-Αποτελέσµατα
Για

τη

µελέτη

της

θερµικής

διαστολής

των

κεραµικών

υλικών

παρασκευάστηκαν πρισµατικά δοκίµια µε διαστάσεις περίπου 3 x 3 x 25 mm έπειτα
από ψυχρή αξονική συµπίεση, εφαρµόζοντας πίεση 350 MPa σε κατάλληλα καλούπια
(µήτρες συµπίεσης κεραµικών σκονών), και πυροσυσσωµάτωση στους 1400°C για 5
h στον αέρα. Οι κεραµικές σκόνες είχαν προηγουµένως αλεσθεί µε αιθανόλη σε
φυγοκεντρικό

σφαιρόµυλο

για

50

h.

Η

κοκκοµετρική

ανάλυση,

που

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση συσκευής σκέδασης ακτίνων laser (Malern
Mastersizer S v2.15), για µία από τις κεραµικές συνθέσεις έδειξε ένα µέσο µέγεθος
κόκκων ίσο µε 2.05 µm (Σχήµα Α.2.4). Η θερµοκρασιακή περιοχή στην οποία
µελετήθηκε η διαστολή ήταν από 25 µέχρι 1000°C, ο ρυθµός θέρµανσης ήταν
3°C/min και τα πειράµατα έγιναν σε ατµοσφαιρικό αέρα.
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Σχήµα A.2.4: Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων της κεραµικής σκόνης Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
έπειτα από άλεση για 50 ώρες.

Στο σχήµα Α.2.5 απεικονίζεται µία χαρακτηριστική καµπύλη µέτρησης της
συνολικής µεταβολής του µήκους, όπως αυτή ελήφθησε για το κεραµικό 8YSZ,
χωρίς την περαιτέρω επεξεργασία για τη διόρθωση των τιµών. ∆ηλαδή η καµπύλη
δεν

αντιστοιχεί

στη

καθαρή

διαστολή

του

υπό

µελέτη

υλικού

αλλά

συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν η διαστολή - συστολή των τµηµάτων του
διαστολοµέτρου που βρίσκονται εντός του φούρνου. Αυτός είναι και ο λόγος που
αρχικά η καµπύλη παρά το γεγονός ότι το σύστηµα θερµαίνεται µεταπηδά σε
αρνητικές τιµές µεταβολής του µήκους (συστολή) καθώς η διαστολή των λοιπών
τµηµάτων της συσκευής είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαστολή του δοκιµίου
και µεταφράζεται στο καταγραφικό ως συστολή για το υλικό.
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Σχήµα Α.2.5: Καταγραφή των συνολικών µεταβολών του µήκους (δοκίµιο + λοιπά τµήµατα
συσκευής) στην περίπτωση του κεραµικού 8YSZ έπειτα από τη µέτρηση στη θερµοκρασιακή
περιοχή 25-1000oC στον αέρα µε ρυθµό θέρµανσης και απόψυξης 3°C/min.

Με βάση τη διαδικασία διόρθωσης, η οποία περιγράφηκε σε προηγούµενη
παράγραφο, υπολογίσθηκαν οι καµπύλες που αντιπροσωπεύουν τη καθαρή διαστολή
των εξεταζόµενων κεραµικών υλικών. Στα σχήµατα Α.2.6 (α)-(στ) παρουσιάζονται οι
χαρακτηριστικές καµπύλες µεταβολής του µήκους των δοκιµίων σε εξάρτηση από τη
θερµοκρασία για το σύνολο των κεραµικών συνθέσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις
παρατηρήθηκε γραµµική µεταβολή του µήκους µε τη θερµοκρασία σε όλη τη
θερµοκρασιακή περιοχή που εξετάστηκε (25-1000oC), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο
συντελεστής

θερµικής

διαστολής

τους
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Σχήµα Α.2.6: Μεταβολή του µήκους των υπό µελέτη κεραµικών οξειδίων σε συνάρτηση µε
τη θερµοκρασία στον αέρα.
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Με εφαρµογή της σχέσης Α.2.6, από την κλίση των διαγραµµάτων της
µεταβολής του µήκους των δοκιµίων µε τη θερµοκρασία υπολογίζεται ο γραµµικός
συντελεστής θερµικής διαστολής (TEC). Οι τιµές του γραµµικού συντελεστή
θερµικής διαστολής, α, στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000οC των κεραµικών
οξειδίων των συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2, Y2O3-ZrO2-Nb2O5, Y2O3-ZrO2-CeO2
στον αέρα, συµπεριλαµβανοµένου και του στερεού ηλεκτρολύτη 8YSZ, συνοψίζονται
στον πίνακα Α.2.1.
Η υπολογισθείσα τιµή για το κεραµικό 8YSZ βρίσκεται σε συµφωνία µε τις
δηµοσιευµένες τιµές [4]. Όσον αφορά τις τιµές του TEC των µελετούµενων οξειδίων,
αυτές βρέθηκαν να είναι παρεµφερείς µε την αντίστοιχη τιµή του στερεού
ηλεκτρολύτη καθώς οι συντελεστές θερµικής διαστολής εµφανίσθηκαν να µην
επηρεάζονται σηµαντικά από τις επιµέρους συνθέσεις. Βεβαίως, παρουσιάσθηκε µία
µικρή τάση µείωσης µε την αύξηση της περιεκτικότητας σε ιόντα υττρίου (Y) και
τιτανίου (Ti), και µια τάση αύξησης µε την παρουσία ιόντων νιοβίου (Nb) και
δηµητρίου (Ce).
Πίνακας Α.2.1: Κεραµικά οξείδια και τιµές του συντελεστή θερµικής διαστολής (TEC) στη
θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000oC στον αέρα.

Σύστηµα

Κεραµικά Υλικά

TEC(x10-6K-1)

Y2O3-ZrO2

8YSZ
10YZ5T
10YZ10T

10.46
10.40
10.35

12.5YZ5T

10.33

12.5YZ15T

10.31

Y2O3-ZrO2-Nb2O5

10YZ10N

10.65

Y2O3-ZrO2-CeO2

10YZ10C

10.71

Y2O3-ZrO2-TiO2
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Α.2.2 Ηλεκτρική αγωγιµότητα κεραµικών
Σε εφαρµογές τεχνολογικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα SOFCs, όπου
απαιτούνται υψηλές πυκνότητες ρεύµατος, τα φαινόµενα πολωσιµότητας των
ηλεκτροδίων, τα οποία συνδέονται µε τις αντιστάσεις στη διαδικασία µεταφοράς
φορτίου στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη, µειώνουν την απόδοση των
διατάξεων. Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της ανόδου και εναλλακτικά ως
προς την κεραµική συνιστώσα του συµβατικού ανοδικού ηλεκτροδίου Ni/8YSZ ενός
ΗΤ-SOFC, προτάθηκε η τροποποίησή της µε την προσθήκη συγκεκριµένων
µετάλλων µετάπτωσης, τα ιόντα των οποίων υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο
ανοδικό ηλεκτρόδιο (χαµηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου, PO2 )

µεταβάλλουν την

οξειδωτική τους κατάσταση µεταπίπτοντας σε ιόντα χαµηλότερου σθένους
συνεισφέροντας µία επιπλέον ηλεκτρονικού τύπου αγωγιµότητα (hoping mechanism)
στη συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα.
Η συνεισφορά ηλεκτρονικής αγωγιµότητας από την κεραµική φάση του
ηλεκτροδίου συµβάλλει στη διεύρυνση της ζώνης που λαµβάνει χώρα η
ηλεκτροχηµική αντίδραση του καυσίµου, γεγονός που µεταφράζεται σε βελτίωση της
αποδοτικότητας του κελιού. Οι παράγραφοι που ακολουθούν εστιάζουν
προσδιορισµό

των

ηλεκτρικών

ιδιοτήτων

των

κεραµικών

οξειδίων

στον
που

παρασκευάσθηκαν καθώς και στην κατανόηση των µηχανισµών αγωγής που δρουν.
Από τα αποτελέσµατα αναµένεται να εξαχθούν χρήσιµες πληροφορίες που θα
επικεντρώνονται στην επιλογή των πιο υποσχόµενων υποψήφιων υλικών για την
πιθανή τους χρήση στο ηλεκτρόδιο της ανόδου.

Α.2.2.1 Πειραµατική µέθοδος – διαδικασία
Οι µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέθοδο
τεσσάρων σηµείων συνεχούς ρεύµατος (4 probe d.c.) σε πρισµατικά δοκίµια (3 x 3 x
25 mm), τα οποία παρασκευάσθηκαν έπειτα από µορφοποίηση µε συµπίεση (350
MPa) και πυροσυσσωµάτωση στους 1400°C για 5 h στον αέρα. Το ρεύµα και η
διαφορά δυναµικού µετρούνταν από βαθµονοµηµένα πολύµετρα (Keithley) και το
απαραίτητο πρόγραµµα λογισµικού (Test Point). Η πυκνότητα των κεραµικών
δοκιµίων µετά τη συσσωµάτωση ήταν τουλάχιστον µεταξύ 83 και 95% της
θεωρητικής

πυκνότητας. Τέσσερα

συρµατάκια
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συµµετρικά ίσες αποστάσεις στα πρισµατικά δοκίµια (Σχήµα Α.2.7), ενώ για τη
βελτίωση των επαφών χρησιµοποιήθηκε πάστα αργύρου (Demetron Leitsilber 200).

Σχήµα Α.2.7: Προσαρµογή ακροδεκτών κατά τη µέθοδο 4 probe DC.

Τα δοκίµια θερµάνθηκαν στη µέγιστη θερµοκρασία (900°C), όπου παρέµειναν
για 30 min σε ισοθερµοκρασιακές συνθήκες, και ακολούθησε αργή απόψυξη
(1°C/min) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα παραµένει συνεχώς σε
ισορροπία. Η διαδικασία των µετρήσεων πραγµατοποιούνταν αυτόµατα, όπου για
προκαθορισµένα θερµοκρασιακά βήµατα (10°C) εφαρµόζονταν πέντε διαφορετικών
εντάσεων ρεύµατα (<10mA) στους εξωτερικούς ακροδέκτες και λαµβάνονταν
µετρήσεις τάσης από τους εσωτερικούς προσδιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την
ειδική αγωγιµότητα των δοκιµίων µε συνυπολογισµό των διαστάσεών τους. Η
τροφοδοσία γινόταν από ένα τροφοδοτικό υψηλής ακρίβειας (Hameg 8142 HO88)
ενώ η µέτρηση της θερµοκρασίας από θερµοζεύγος τύπου Κ (Ni-Cr/Ni-Al) µε ένα
πολύµετρο (Keithley Model 2000), τα οποία ήταν συνδεδεµένα µέσω του διαύλου
ΙΕΕΕ µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο έλεγχος και η καταγραφή γινόταν µε τη χρήση
της λογισµικής πλατφόρµας Test Point πάνω στην οποία αναπτύχθηκε κατάλληλο
λογισµικό.
Με σκοπό να εκτιµήσουµε την ηλεκτρονική και ιοντική συνεισφορά στη
συνολική αγωγιµότητα των κεραµικών, οι πρώτες µετρήσεις της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας

ως

συνάρτηση

της

θερµοκρασίας

µεταξύ

450

και

900°C

πραγµατοποιήθηκαν στον αέρα δίνοντας την ιοντική αγωγιµότητα των υλικών. Όλες
οι µετρήσεις σε αναγωγικές συνθήκες πραγµατοποιήθηκαν σε ρέουσα ατµόσφαιρα
Ar/4%H2. Υπό αυτές τις συνθήκες η µερική πίεση του οξυγόνου στους 900°C
κυµαίνεται µεταξύ 1.3 και 2.9 x 10-21 bar λόγω της παρουσίας υγρασίας (200 - 300
ppm).
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A.2.2.2 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-TiO2
Στα σχήµατα A.2.8 (α)-(δ) απεικονίζονται τα διαγράµµατα τύπου Arrhenius
της συνολικής µετρούµενης ηλεκτρικής αγωγιµότητας των µελετούµενων συνθέσεων
του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 στον αέρα και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 στη
θερµοκρασιακή περιοχή 450-900oC, σύµφωνα µε την εξίσωση, που ισχύει για
ιοντικούς αγωγούς:
σT=k exp(-Ea/RT)

(Α.2.7)

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα του διµερούς 8YSZ βρέθηκε να µην επηρεάζεται από τις
συνθήκες υπό τις οποίες έλαβαν χώρα οι µετρήσεις καθώς οι τιµές της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας δεν παρουσίασαν µεταβολή ανεξάρτητα από το εάν η µέτρηση
πραγµατοποιήθηκε σε οξειδωτικές ( PO2 = 0.21 atm) ή αναγωγικές συνθήκες

( PO2 = 1.3 − 2.9 x10−21 atm). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ευρύ ηλεκτρολυτικό πεδίο
του εν λόγω κεραµικού, που έχει ως αποτέλεσµα η αγωγιµότητά του να εξαρτάται
αποκλειστικά από την περιεκτικότητα σε Y2O3 µε την οποία γίνεται η σταθεροποίηση
της ZrO2.
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Σχήµα Α.2.8: ∆ιάγραµµα τύπου Arrhenius της συνολικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
κεραµικών οξειδίων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 450900οC σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες τιµές για το 8YSZ σε αέρα και Ar/4%H2.

Σε ατµόσφαιρα περιβάλλοντος, το σύνολο των οξειδίων του τριµερούς
συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 παρουσιάζει χαρακτηριστική συµπεριφορά ιοντικού
αγωγού αντίστοιχη µε τη συµπεριφορά του 8YSZ. Το γεγονός πιστοποιείται από τις
παρεµφερείς τιµές της ενέργειας ενεργοποίησης για την αγωγιµότητα των YZT
συστηµάτων εν συγκρίσει µε την αντίστοιχη τιµή του 8YSZ, υπονοώντας κοινό
µηχανισµό αγωγής, µέσω δηλαδή των κενών ενδοπλεγµατικών θέσεων των ιόντων
οξυγόνου, Ο2-. Σε αναγωγικές συνθήκες παρατηρήθηκε µείωση στις τιµές της
ενέργειας ενεργοποίησης για τα οξείδια του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2
σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές στον αέρα µε ταυτόχρονη αύξηση των απόλυτων
τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Η συµπεριφορά αυτή οφείλεται στην εισαγωγή
ηλεκτρονικής (n-τύπου) αγωγιµότητας στη συνολική αγωγιµότητα των τριµερών
οξειδίων η συνεισφορά της οποίας είναι πιο σηµαντική σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες, δεδοµένου ότι τυπική τιµή για την ενέργεια ενεργοποίησης για αυτού
του είδους το µηχανισµό αγωγής (electron hopping mechanism) είναι περίπου 0.7 eV
[5, 6].
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Για την εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών κατασκευάσθηκε το συνολικό
διάγραµµα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των µελετούµενων
τριµερών συνθέσεων στον αέρα και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2, καθώς επίσης και του
‘state of the art’ κεραµικού υλικού, 8YSZ (Σχήµα Α.2.9). Επιπλέον, παρουσιάζονται
οι τιµές της ενέργειας ενεργοποίησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, Ea, για τις
επιµέρους κεραµικές συνθέσεις.
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Σχήµα Α.2.9: ∆ιάγραµµατα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
µελετούµενων τριµερών συνθέσεων του συστήµατος YZT στον αέρα (α) και σε ατµόσφαιρα
Ar/4%H2 (β) στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900οC, καθώς επίσης και του ‘state of the art’
κεραµικού υλικού, 8YSZ.

Αρκετά γενικά συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από τις µετρήσεις της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας για το σύνολο των υπό µελέτη συστηµάτων στον αέρα και
σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.
• Μετρήσεις στον αέρα (Σχήµα A.2.9 (α)).
Η αγωγιµότητα µειώνεται µε αύξηση του ποσοστού σε Ti (έως µία τάξη
µεγέθους) λόγω της τάσης που έχουν τα µικρά σε µέγεθος ιόντα τιτανίου, Ti4+, να
αναπτύσσουν ισχυρούς δεσµούς µε τις ενδοπλεγµατικές θέσεις ιόντων οξυγόνου, O2-,
[7] µε αποτέλεσµα την ελάττωση των διαθέσιµων κενών θέσεων για την κίνηση των
φορέων φορτίου. Για την ίδια περιεκτικότητα σε Y η ενέργεια ενεργοποίησης
παραµένει πρακτικά αµετάβλητη µε την περιεκτικότητα σε Ti. Αυτή η συµπεριφορά
µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ένα µέρος των ευκίνητων ενδοπλεγµατικών
θέσεων ιόντων οξυγόνου παγιδεύεται από τα ιόντα του Ti µε αποτέλεσµα τη µείωση
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των διαθέσιµων κενών θέσεων για την αγωγή [8] χωρίς όµως το φαινόµενο αυτό να
έχει σηµαντική επίδραση στην κινητικότητα των φορέων αγωγής [9].
• Μετρήσεις σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 (Σχήµα Α.2.9 (β)).
Τα αποτελέσµατα δείχνουν, πως οι απόλυτες τιµές της αγωγιµότητας των Y-ZrTi-Ο κεραµικών σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 είναι υψηλότερες σε σχέση µε τις
αντίστοιχες τιµές στον αέρα (Σχήµα Α.2.9 (α)), αλλά παραµένουν χαµηλότερες σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές του 8YSZ σε υψηλές θερµοκρασίες. Οι διαφορές
µεταξύ των τιµών της αγωγιµότητας σε αναγωγικές συνθήκες σε σχέση µε τις τιµές
στον αέρα αυξάνονται µε αύξηση της περιεκτικότητας της κεραµικής σύνθεσης σε Ti.
Η αύξηση των τιµών της αγωγιµότητας είναι ισχυρότερη σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες και υψηλά ποσοστά Ti εξαιτίας της αναγωγής των ιόντων Ti από Ti4+
σε Ti3+, η οποία οδηγεί στη συνεισφορά µιας επιπλέον ηλεκτρονικής n-τύπου
αγωγιµότητας. Με βάση τη σηµειογραφία Kröger-Vink η αντίδραση αναγωγής των
ιόντων τιτανίου µπορεί να περιγραφεί από την αντίδραση:
2TiZrx + OOx → 2TiZr' + VO•• +

1

2

O2 ( g )

Επιπλέον, η ενέργεια ενεργοποίησης µειώνεται µε αύξηση του ποσοστού σε Ti
υποδηλώνοντας

την

εµφάνιση

αγωγιµότητας

µικτού

ιοντικού-ηλεκτρονικού

χαρακτήρα.
Η ηλεκτρική αγωγιµότητα ως γνωστόν αποτελεί µια ιδιότητα των υλικών που
εξαρτάται από το πορώδες. Έπειτα από τις µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας
έγινε υπολογισµός του πορώδους, P, των πρισµατικών δοκιµίων ώστε να γίνει
διόρθωση της µετρούµενης αγωγιµότητας, σ, των κεραµικών και να προσδιορισθεί η
ειδική τους αγωγιµότητα, σ0. Σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα για οξείδια, τα
οποία έχουν δηµοσιευθεί από τους Mizusaki et al. [10], η συνάρτηση σ/σ0 vs P µπορεί
να αποδοθεί από µία ευθεία γραµµή, ενώ ο λόγος σ/σ0 συγκλίνει στο 0 για πορώδη
P=0.4-0.55. Για αυτήν την περίπτωση και πορώδες µικρότερο του 0.25 η σχέση, η
οποία δίνεται για ισότροπα υλικά µε τυχαία προσανατολισµένα ελλειψοειδή ως
πορώδη φάση [11], δίνεται από την εξίσωση:
σ = σ0(1-mP)

(Α.2.8)

όπου για m=2.1, όπως γίνεται αναφορά από τους Koh et al [12], αντιπροσωπεύεται
ικανοποιητικά η εξάρτηση σ/σo vs P (Σχήµα Α.2.10).
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Σχήµα Α.2.10: Εξάρτηση του λόγου της µετρούµενης προς τη θεωρητική αγωγιµότητα, σ/σ0,
από το πορώδες, P, για πορώδη κεραµικά οξείδια La0.5Sr0.5CoO3 (), (Y2O3)0.1(ZrO2)0.9 ()
[10], σε συνδυασµό µε τη βέλτιστη προσαρµογή της εξίσωσης Α.2.8 για m=2.1.

Ο πίνακας Α.2.2 περιλαµβάνει το πορώδες, τις τιµές της ειδικής ηλεκτρικής
αγωγιµότητας (εξ. Α.2.8) στους 900oC σε αέρα και Ar/4%H2 καθώς επίσης και τις
αντίστοιχες ενέργειες ενεργοποίησης (εξ. Α.2.7) των µελετούµενων Y-Zr-Ti-O
κεραµικών. Στον πίνακα επίσης περιλαµβάνονται και δεδοµένα για δύο επιπλέον
συνθέσεις του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2, τα οποία παρασκευάσθηκαν
µε τη µέθοδο ‘spray drying’ µε προσθήκη 5 και 10 at% Ti στο πλέγµα του 8YSZ και
είχαν µελετηθεί κατά το παρελθόν µε τις ίδιες πειραµατικές τεχνικές στο εργαστήριο.
Η ισχύς της εξίσωσης Α.2.8 για τον υπολογισµό της ειδικής αγωγιµότητας ελέγχθηκε
σε σύγκριση µε βιβλιογραφικά δεδοµένα, τα οποία ελήφθησαν στους 900oC στον
αέρα για τις ίδιες συνθέσεις.
Η χρήση εναλλακτικών υπολογιστικών µεθόδων για τη διόρθωση των τιµών
της αγωγιµότητας ως προς το πορώδες δεν επηρεάζει σηµαντικά το τελικό
αποτέλεσµα. Η τιµή των 61.3 mS/cm για το 8YSZ (Πίνακας Α.2.2) βρίσκεται στην
κλίµακα 57.4-90 mS/cm, τα οποία έχουν δηµοσιευθεί για 8 και 9 mol%YSZ [13 , 14].
Οι τιµές 41.5 και 20.8 mS/cm, οι οποίες υπολογίσθηκαν για τα δείγµατα 1 και 2 µε
προσθήκες 5 και 10 mol% TiO2, συµφωνούν µε τις δηµοσιευµένες τιµές [15] των 38.4
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και 12.6 mS/cm, αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι
δηµοσιευµένες τιµές αναφέρονται σε δοκίµια µε χαµηλό πορώδες (99% της
θεωρητικής πυκνότητας).
Πίνακας Α.2.2: Ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (σ0, 900oC) των YZT κεραµικών σε αέρα και
ατµόσφαιρα Ar/4%H2 καθώς και οι αντίστοιχες ενέργειες ενεργοποίησης (Ea) στη
θερµοκρασιακή περιοχή 450-900oC.

∆είγµα

Κεραµικές συνθέσεις

No.

YxZr1-x-yTiyO2-x/2

1
2
3
4

Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9
Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875
Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
Y0.141Zr0.809Ti0.05O1.930
Y0.133Zr0.767Ti0.10O1.934
Y0.148Zr0.852O1.926 (8YSZ)

Πορώδες
P
(%)
13
14
17
5
6
5
6

Μέτρηση στον αέρα Μέτρηση σε Ar/4%H2
σ0, 900oC
(mS cm-1)
41.5
20.8
26.2
7.9
37.0
18.5
61.3

Ea
(eV)
1.08
1.09
1.14
1.12
1.05
1.06
1.05

σ0, 900oC
(mS cm-1)
44.8
26.4
27.3
16.5
33.0
25.8
61.3

Ea
(eV)
1.00
0.98
1.07
0.77
0.92
0.91
1.05

Από µια περαιτέρω ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων προκύπτει ότι
για την ίδια περιεκτικότητα σε Ti (5 at%) η αγωγιµότητα περνά από ένα µέγιστο για
περιεκτικότητες σε Y µεταξύ 14.1 και 20 at%, ενώ η ενέργεια ενεργοποίησης
αυξάνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µηχανισµούς
που δρουν αντικρουόµενα, όπως έχει αναφερθεί για το σύστηµα Y-Zr-O [16, 17]. Για
χαµηλά ποσοστά σε Y ο κυρίαρχος µηχανισµός είναι η αύξηση των ατελειών στον
κρύσταλλο (θέσεις ιόντων οξυγόνου), η οποία συνεισφέρει στην αύξηση των τιµών
της αγωγιµότητας, ενώ η ενέργεια ενεργοποίησης δε µεταβάλλεται σηµαντικά. Για
υψηλά ποσοστά σε Y ο κύριος µηχανισµός είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των
ατελειών, η οποία οδηγεί σε µείωση των τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε
ταυτόχρονη αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης. Για υψηλότερα ποσοστά σε Ti (10
at%) παρατηρούµε ότι η ηλεκτρική αγωγιµότητα γίνεται σχεδόν ανεξάρτητη του
ποσοστού της κεραµικής σύνθεσης σε Y. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι τιµές της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµικών υλικών του τριµερούς συστήµατος Y2O3ZrO2-TiO2 παρουσιάζονται χαµηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές του 8YSZ.
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Α.2.2.3 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-Nb2O5
Οι µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας για την υπό µελέτη κεραµική
σύνθεση του συστήµατος Y2O3-ZrO2-Nb2O5 έδειξε παρεµφερή συµπεριφορά µε τις
συνθέσεις του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2. Στο σχήµα Α.2.11 παρουσιάζεται το
διάγραµµα τύπου Arrhenius της συνολικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας στον αέρα και
σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900oC.
Όπως και στην περίπτωση των Y-Zr-Ti-Ο κεραµικών, το τροποποιηµένο
οξείδιο του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-Nb2O5 σε οξειδωτικές συνθήκες
παρουσιάζει χαρακτηριστική συµπεριφορά ιοντικού αγωγού. Σε αναγωγικές
συνθήκες, λόγω της ηλεκτρονικής συνεισφοράς στην συνολική αγωγιµότητα του
υλικού, η οποία εµφανίζεται πιο ενισχυµένη σε χαµηλότερες θερµοκρασίες και
οφείλεται στην αναγωγή του ιόντος νιοβίου, η αγωγιµότητα παρουσιάζει µικτού
τύπου χαρακτήρα. Η αντίδραση αναγωγής µπορεί να εκφρασθεί ως εξής:
1
2 Nb • + O X → 2 Nb x + V •• + 2 O 2 ( g )
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Σχήµα Α.2.11: ∆ιάγραµµα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας της κεραµικής
σύνθεσης του τριµερούς συστήµατος YZΝ στον αέρα και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 στη
θερµοκρασιακή περιοχή 450-900οC, καθώς επίσης και του ‘state of the art’ κεραµικού
υλικού, 8YSZ.
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Όσον αφορά την ιοντική αγωγιµότητα του υλικού παρατηρούµε πως η
προσθήκη Nb2O5 στο κρυσταλλικό πλέγµα προκαλεί σηµαντική µείωση των τιµών,
γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στη δηµιουργία αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
ιόντων νιοβίου, Nb5+, µε τις ενδοπλεγµατικές θέσεις ιόντων οξυγόνου, O2-. Ο πιο
πιθανός µηχανισµός για την εισαγωγή και διαλυτοποίηση του Nb2O5 στο πλέγµα
µπορεί να περιγραφεί ως εξής [18]:
ZrO2
Nb2 O5 ⎯⎯
⎯→ 2 NbZr• + 2e − + 4OOx +

1

2

O2 ( g )

Τα ιόντα Nb5+ υφίστανται στο πλέγµα παρουσιάζοντας σχετικό φορτίο

1+

( NbZr• ) µε

αποτέλεσµα να απωθούν τους φορείς αγωγής, VO••, περιορίζοντας µε αυτόν τον
τρόπο την κινητικότητά τους. Επιπλέον, τα παραγόµενα από την υποκατάσταση του
Nb2O5 στο πλέγµα ηλεκτρόνια µε τη σειρά τους αλληλοεξουδετερώνονται µε τις
κενές θέσεις των ιόντων οξυγόνου µε αποτέλεσµα να µειώνεται η συγκέντρωση των
VO•• και εποµένως να υποβαθµίζεται η ιοντική αγωγιµότητα του υλικού.
Η χρήση της εξίσωσης Α.2.8 για τον υπολογισµό της ειδικής τιµής της
αγωγιµότητας έδωσε τιµή για την ιοντική αγωγιµότητα στους 900οC ίση µε 10.8
mS/cm για το Y-Zr-Nb-Ο κεραµικό (Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95), η οποία βρίσκεται
χαµηλότερα από τις τιµές 19.3 και 14.0 mS/cm, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί για τα
υλικά Y0.225Zr0.70Nb0.075O2-x και Y0.30Zr0.60Nb0.10Ο2-x [19]. Αυτό πιθανόν να οφείλεται
κυρίως στην παρουσία της χαµηλά αγώγιµης δευτερεύουσας φάσης που ανιχνεύθηκε
στο µελετούµενο υλικό του συστήµατος Y2O3-ZrO2-Nb2O5 και η οποία λειτουργεί
περιοριστικά στην κινητικότητα των ιόντων οξυγόνου, O2-, στο κρυσταλλικό πλέγµα.

Α.2.2.4 Το σύστηµα Y2O3-ZrO2-CeO2
Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της συνολικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας του
µικτού οξειδίου του συστήµατος Y2O3-ZrO2-CeO2, όπως µετρήθηκε στον αέρα και σε
συνθήκες χαµηλής µερικής πίεσης οξυγόνου (Ar/4%H2) απεικονίζεται στο σχήµα
Α.2.12. Στην περίπτωση του Y-Zr-Ce-Ο κεραµικού οι µετρήσεις της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας στον αέρα έδειξαν ότι η αγωγιµότητα είναι ιοντικού τύπου. Οι τιµές
της ιοντικής αγωγιµότητας παρουσιάσθηκαν µειωµένες αλλά σχεδόν παρεµφερείς µε
τις αντίστοιχες τιµές του ‘state of the art’ κεραµικού 8YSZ σε όλη τη θερµοκρασιακή
περιοχή (450-900oC). Έπειτα από τη διόρθωση της µετρούµενης τιµής της ιοντικής
αγωγιµότητας, λαµβάνοντας υπόψιν το πορώδες των δοκιµίων, η ειδική τιµή της
ιοντικής αγωγιµότητας στους 900οC υπολογίσθηκε ίση µε 53.3 mS/cm όντας σε
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συµφωνία

µε

τη

δηµοσιευµένη

τιµή

46.6

mS/cm [20]

για

το

υλικό

[(ZrO2)0.90(CeO2)0.10]0.92(Y2O3)0.08 (Y14.8Zr76.7Ce8.5O2-x) και σε σχετική απόκλιση µε
την

τιµή

38.9

mS/cm

για

το

υλικό

[(Y2O3)x

(ZrO2)1-2x(CeO2)x]x=0.12

(Y21.4Zr67.9Ce10.7O2-x) [21].
Σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 παρά την ηλεκτρονική συνεισφορά στην συνολική
ηλεκτρική αγωγιµότητα του υλικού, η οποία συνοδεύτηκε από τη µείωση της τιµής
της ενέργειας ενεργοποίησης για την αγωγή εν συγκρίσει µε την αντίστοιχη τιµή στον
αέρα, οι απόλυτες τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας παρουσίασαν πτώση περίπου
µισής τάξεως µεγέθους. Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν εξαχθεί και στις εργασίες των
C.H. Lee και G.M. Choi [20] καθώς και των R.M.C. Marques et al [22]. Για χαµηλές
µερικές πιέσεις οξυγόνου, PO2 , η πιθανότερη εξήγηση της παραπάνω συµπεριφοράς
εστιάζεται στην σηµαντική µεταβολή της ιοντικής ακτίνας των ιόντων Ce από Ce4+ (r
= 0.97 Å) σε Ce3+ (r = 1.14 Å), τα οποία έχουν αντικαταστήσει τα ιόντα Zr4+ (0.84 Å)
στο κρυσταλλικό φθοριτικό πλέγµα, προκαλώντας την τελική του παραµόρφωση.
Στην εργασία τους οι B. Cales et al [23] σηµειώνουν την πιθανότητα αλλαγής στη
δοµή του πλέγµατος, που ενδεχοµένως να λαµβάνει χώρα υπό τις δεδοµένες συνθήκες
και η οποία πιθανόν να οδηγεί στο σχηµατισµό νέων φάσεων. Ως αποτέλεσµα έχουµε
την παρεµπόδιση της κίνησης των ιόντων οξυγόνου, τα οποία αποτελούν τους
κύριους φορείς αγωγής και η οποία µεταφράζεται µε την υποβάθµιση της ιοντικής
αγωγιµότητας του υλικού.
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Σχήµα Α.2.12: ∆ιάγραµµα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας της κεραµικής
σύνθεσης του τριµερούς συστήµατος YZC στον αέρα και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 στη
θερµοκρασιακή περιοχή 450-900οC, καθώς επίσης και του ‘state of the art’ κεραµικού
υλικού, 8YSZ.

A.2.3 Συµπεράσµατα
Ο έλεγχος των θερµικών ιδιοτήτων και πιο συγκεκριµένα της θερµικής
διαστολής των υποψήφιων για την εφαρµογή τους στα στοιχεία καυσίµου υλικών
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους στο σχεδιασµό των SOFCs. Το
κελί καυσίµου αποτελεί µια πολυστρωµατική διάταξη κάθε δοµική µονάδα του
οποίου επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία. Η εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας
του κελιού απαιτεί το συνδυασµό υλικών, τα οποία να παρουσιάζουν παραπλήσια
θερµική συµπεριφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η ανάπτυξη τάσεων, οι οποίες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε αστοχία τη διάταξη, είναι αναπόφευκτες.
Η µελέτη της θερµικής διαστολής των κεραµικών συνθέσεων των τριµερών
συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2, Y2O3-ZrO2-Nb2O5 και Y2O3-ZrO2-CeO2, τα οποία
ελέγχονται για χρήση τους στην κεραµοµεταλλική άνοδο ενός HT-SOFC
εναλλακτικά ως προς την ‘state of the art’ κεραµική συνιστώσα 8YSZ έδειξε
παρεµφερή συµπεριφορά µε την αντίστοιχη του στερεού ηλεκτρολύτη. Ο γραµµικός
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συντελεστής θερµικής διαστολής των τροποποιηµένων οξειδίων των τριµερών
συστηµάτων στην περιοχή 25-1000oC στον αέρα φαίνεται να µην επηρεάζεται
σηµαντικά από τις επιµέρους συνθέσεις των κεραµικών εµφανίζοντας µια ελαφρά
τάση µείωσης µε την περιεκτικότητα σε TiO2 και Y2O3 και µία τάση αύξησης µε την
περιεκτικότητα σε Nb2O5 και CeO2. Οι συγκρίσιµοι συντελεστές διαστολής των
εξεταζόµενων κεραµικών συνθέσεων µε τον αντίστοιχο του 8YSZ καθιστά τα
συγκεκριµένα υλικά µηχανικά συµβατά µε τον στερεό ηλεκτρολύτη και υποψήφια,
όσον αφορά τη θερµική τους συµπεριφορά, για την χρήση τους στα SOFCs.
Ο έλεγχος των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραµικών συνθέσεων των
µελετούµενων συστηµάτων επιβεβαίωσε το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν αυτά καθαυτά ως άνοδοι σε κελιά καυσίµου αντικαθιστώντας τη
µεταλλική φάση του Ni στη ‘state of the art’ Ni/8YSZ κεραµοµεταλλική άνοδο ενός
SOFC, καθώς η χαµηλή τιµή της ηλεκτρικής τους αγωγιµότητας δεν πληρεί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις. Μεταξύ των κεραµικών συστηµάτων, τα Y-Zr-Ti-O
κεραµικά παρουσίασαν τις υψηλότερες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας στις συνθήκες
που προσοµοιάζουν τις συνθήκες λειτουργίας της ανόδου (ατµόσφαιρα Ar/4%H2) µε
επιπλέον σηµαντική συνεισφορά ηλεκτρονικής αγωγιµότητας. Συγκεκριµένα στον
πίνακα Α.2.3 αναγράφονται οι διορθωµένες τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας
(µέτρηση στον αέρα) και της συνολικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε ατµόσφαιρα
Ar/4%H2, στους 900oC για τις κεραµικές συνθέσεις των συστηµάτων Y2O3-ZrO2TiO2, Y2O3-ZrO2-Nb2O5 και Y2O3-ZrO2-CeO2 µε ποσοστό 10 at% σε ιόν προσθήκης
(Μ : Ti, Nb ή Ce)
Πίνακας Α.2.3: ∆ιορθωµένες τιµές της ιοντικής (µέτρηση στον αέρα) και της συνολικής
ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε Ar/4%H2 των κεραµικών οξειδίων των συστηµάτων YZT, YZN
και YZC για ποσοστό ιόντος προσθήκης 10 at% .

Κεραµικές συνθέσεις

Πορώδες

Y-Zr-M-O

P
(%)
14
10
13
6

{M : Ti, Nb, Ce}
Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
Y0.20Zr0.70Nb0.10O1.95
Y0.20Zr0.70Ce0.10O1.9
Y0.148Zr0.852O1.926 (8YSZ)

Μέτρηση στον αέρα
σ0, 900oC
(mS cm-1)
20.8
10.8
53.3
61.3
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Ea
(eV)
1.09
1.12
1.08
1.05

Μέτρηση σε ατµόσφαιρα
Ar/4%H2
σ0, 900oC
(mS cm-1)
26.4
15.4
16.1
61.3

Ea
(eV)
0.98
0.97
0.91
1.05
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Το Y-Zr-Nb-O κεραµικό παρουσίασε τις χαµηλότερες τιµές ιοντικής
αγωγιµότητας, ενώ στους 900oC εµφανίζει σχεδόν τη µισή αγωγιµότητα συγκριτικά
µε την αντίστοιχη του κεραµικού Y-Zr-Ti-O µε περιεκτικότητα 10 at% σε TiO2. Το
Υ-Zr-Ce-O κεραµικό αν και παρουσίασε υψηλές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας σε
οξειδωτικές συνθήκες συγκρίσιµες µε αυτές του ‘state of the art’ κεραµικού,
εµφάνισε µια σηµαντική πτώση στις τιµές της σε αναγωγικές συνθήκες, δηλαδή υπό
συνθήκες που επικρατούν στην άνοδο ενός SOFC.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι τα πλέον υποσχόµενα υλικά
για τη χρήση τους ως κεραµικές συνιστώσες της κεραµοµεταλλικής ανόδου ενός HTSOFC αποτελούν οι κεραµικές συνθέσεις του συστήµατος Υ2Ο3-ZrO2-TiO2 εξαιτίας
των ενισχυµένων τιµών της ιοντικής αγωγιµότητας των εν λόγω κεραµικών φάσεων
σε σχέση µε τα υπόλοιπα µελετούµενα συστήµατα. Επιπλέον, η παρουσία Ti, η οποία
συνοδεύεται από την εισαγωγή ηλεκτρονικής αγωγιµότητας σε αναγωγικές συνθήκες,
αναµένεται να προωθήσει την αντίδραση σε µια πιο διευρυµένη ζώνη ενώ είναι
πιθανή και η µείωση της περιεκτικότητας της κεραµοµεταλλικής ανόδου σε
µεταλλική φάση (Ni) εξασφαλίζοντας ένα πιο σταθερό υπό συνδυασµένους κύκλους
λειτουργίας (redox stability) ανοδικό ηλεκτρόδιο. Τέλος, µια ακόµη σηµαντική
παράµετρος, η οποία οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα του συστήµατος Υ2Ο3-ZrO2TiO2 αποτέλεσε το γεγονός ότι είναι γνωστό πως η παρουσία TiO2 βελτιώνει τη
συνάφεια µεταξύ του µετάλλου και του κεραµικού και εποµένως αναµένουµε τα
αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά υλικά να παρουσιάζουν βελτιωµένη µακροχρόνια
ευστάθεια µικροδοµής και κατ’ επέκταση βελτιωµένη απόδοση.
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Α.3 Θερµική διαστολή – Ηλεκτρική αγωγιµότητα
κεραµοµεταλλικών (Ni/YZT)
Το ενδεχόµενο χρήσης ως ανοδικού ηλεκτροδίου ενός κεραµικού υλικού που
να παρουσιάζει επαρκείς τιµές ηλεκτρονικής και ιοντικής αγωγιµότητας σε
συνδυασµό µε την εκπλήρωση των υπολοίπων κριτηρίων θα αποτελούσε ιδανική
λύση για την εφαρµογή του ως ανόδου στην τεχνολογία των SOFCs. Εν τούτοις,
πρόβληµα αποτελεί το γεγονός της χαµηλής ηλεκτρικής αγωγιµότητας των µικτών
αγωγών (n-type), ενώ αµφιβολίες εγείρονται όσον αφορά τις καταλυτικές τους
ιδιότητες [1, 2, 3]. Συνεπώς η χρήση Ni ως καταλύτη δε µπορεί να αποφευχθεί ώστε
να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις.
Έπειτα από τον κρυσταλλογραφικό χαρακτηρισµό και τον έλεγχο της
θερµικής διαστολής και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των επιλεχθέντων κεραµικών
συνθέσεων διαπιστώθηκε πως τα πλέον υποσχόµενα υλικά για την πιθανή τους χρήση
ως άνοδοι στα SOFCs φαίνεται να αποτελεί ο συνδυασµός των οξειδίων µικτής
αγωγιµότητας του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 µε το Ni. Τα Y-Zr-Ti-O κεραµικά
βρέθηκαν να εµφανίζουν µικτού τύπου αγωγιµότητα υπό συνθήκες χαµηλών µερικών
πιέσεων, PO2 , οι οποίες προσοµοιάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του ανοδικού
ηλεκτροδίου, µε ταυτόχρονα τις τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας να προσεγγίζουν τις
αντίστοιχες τιµές του ‘state of the art’ κεραµικού 8YSZ ιδιαίτερα για χαµηλότερα
ποσοστά του ιόντος προσθήκης.
Η εν λόγω συµπεριφορά αναµένεται να προωθήσει την ηλεκτροχηµική
αντίδραση σε µια πιο πλέον διευρυµένη ζώνη περιορίζοντας τα φαινόµενα πόλωσης
και βελτιώνοντας την απόδοση της διάταξης, ενώ είναι δυνατόν να επιτρέψει τη
µείωση της περιεκτικότητας της µεταλλικής φάσης στο ηλεκτρόδιο προσαρµόζοντας
καλύτερα το συντελεστή θερµικής διαστολής της ανόδου µε τον αντίστοιχο του
στερεού ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, λόγω της χαµηλής του επιφανειακής ενέργειας, η
προσθήκη TiO2 στην κεραµική φάση της ανόδου αναµένεται να ενισχύσει την ισχύ
του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού γεγονός που θα περιορίσει τη
συσσωµάτωση των σωµατιδίων του Ni και θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα του
ηλεκτροδίου κάτω από συνθήκες µακροχρόνιας λειτουργίας.
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Για την παρασκευή των κεραµοµεταλλικών υλικών, ποσότητες των
κεραµικών κόνεων, οι οποίες είχαν προηγουµένως πυρωθεί στους 1400oC για 5 h
στον αέρα, αναµίχθηκαν µε τις κατάλληλες ποσότητες NiO (J.T.Baker, >99%) ώστε
να επιτευχθούν περιεκτικότητες σε Ni 30, 40 και 45 vol% µετά την αναγωγή. Για
όλες τις σκόνες και µείγµατα των κόνεων πραγµατοποιήθηκε υγρή άλεση µε
αιθανόλη σε φυγοκεντρικό σφαιρόµυλο για 50 h για οµοιογενοποίηση και µείωση της
κοκκοµετρίας τους. Η κοκκοµετρική ανάλυση στο σύστηµα NiΟ+Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
για περιεκτικότητα σε NiO, η οποία να αντιστοιχεί σε 40 vol% Ni-cermets µετά την
αναγωγή, µε τη χρήση συσκευής σκέδασης ακτίνων laser (Malern Mastersizer S
v2.15), έδειξε ότι το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων έπειτα από την άλεση είναι ίσο µε
2.58 µm (Σχήµα Α.3.1). Ακολούθησε ξήρανση στους 120οC για την αποµάκρυση της
αιθανόλης και τη λήψη της σκόνης του µείγµατος (NiO + κεραµικό). Για τις
µετρήσεις τόσο της θερµικής διαστολής όσο και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας
κατασκευάσθηκαν πρισµατικά δοκίµια (3 x 3 x 25 mm) έπειτα από ψυχρή αξονική
συµπίεση και πυροσσυσωµάτωση στους 1300οC για 5 h στον αέρα. Η παρασκευή των
πορωδών (πορώδες 20-25%) κεραµοµεταλλικών δοκιµίων ολοκληρώθηκε έπειτα από
αναγωγή του NiO στους 900οC για 5 h σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.
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Σχήµα A.3.1: Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων του συστήµατος NiΟ+Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9
έπειτα από άλεση για 50 ώρες.

130

A.3 ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
(Ni/YZT)

Α.3.1 Θερµική διαστολή κεραµοµεταλλικών
Οι µετρήσεις έγιναν µε την ίδια πειραµατική µέθοδο µε την οποία µελετήθηκε η
θερµική διαστολή των κεραµικών υλικών µε τη χρησιµοποίηση του διαστολοµέτρου
Netzsch Hochtemeratur-Dilatometer 402E σε πρισµατικά δοκίµια. Ο έλεγχος
πραγµατοποιήθηκε στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000°C µε ρυθµό θέρµανσης
3°C/min και ατµόσφαιρα Ar/4%H2 για να αποφευχθεί η επανοξείδωση του
µεταλλικού Ni σε NiO κατά τη θέρµανση των δοκιµίων αλλά και για να
προσοµοιώνονται οι αναγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρόδιο της
ανόδου κατά τη λειτουργία του κελιού.
Στην περίπτωση του κεραµικού, το οποίο είχε µελετηθεί κατά το παρελθόν
στο εργαστήριο και είχε παρασκευασθεί µε προσθήκη 10 at% Ti στο πλέγµα του
8YSZ [4], είχε παρατηρηθεί αύξηση του όγκου του αντίστοιχου κεραµοµεταλλικού
υλικού έπειτα από θέρµανση σε θερµοκρασίες άνω των 1300oC. Η αύξηση του όγκου
του δοκιµίου αποδόθηκε σε αντίδραση µεταξύ του οξειδίου του νικελίου µε το
ποσοστό του οξειδίου του τιτανίου, το οποίο δεν ήταν διαλυτοποιηµένο στο
κρυσταλλικό πλέγµα της ζιρκονίας. Η αντίδραση συµβαίνει όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα φάσεων NiO - TiO2 (Σχήµα A.3.2) για υψηλά ποσοστά οξειδίου του
νικελίου και οδηγεί στη δηµιουργία µιας σπινελικής φάσης µεταξύ των δύο οξειδίων
µε αυξηµένο µοριακό όγκο.

Σχήµα A.3.2: ∆ιάγραµµα φάσεων NiO – TiO2 (Sp–σπινελική φάση, NT-ιλµενίτης, T–
ρουτίλιο, N-NiO) [5].
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Αντίθετα µε την προηγούµενη περίπτωση, σε όλα τα υπό µελέτη Ni/YZT
κεραµοµεταλλικά υλικά της παρούσας εργασίας δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη ότι
λαµβάνει χώρα κάποια φυσικοχηµική µεταβολή. Συγκεκριµένα, στο σχήµα Α.3.3
απεικονίζεται η µεταβολή του µήκους του δοκιµίου NiO+12.5YZ15T έπειτα από τον
έλεγχο της πυροσυσσωµάτωσης στο διαστολόµετρο µέχρι τους 1400°C στον αέρα.
Ως περιεκτικότητα για το NiO επιλέχθηκε εκείνη, η οποία να αντιστοιχεί σε
κεραµοµεταλλικά µε 40 vol% Ni µετά την αναγωγή, ενώ παρουσιάζεται το
διάγραµµα που αντιστοιχεί στο υλικό µε κεραµική φάση τη σύνθεση µε την
υψηλότερη περιεκτικότητα σε TiO2, γιατί βασιζόµενοι στο αντίστοιχο τριµερές
διάγραµµα φάσεων το συγκεκριµένο µικτό οξείδιο βρίσκεται στα όρια της
µονοφασικής περιοχής. Ο έλεγχος έδειξε ότι δε λαµβάνει χώρα κάποια µεταβολή
πέραν της συρρίκνωσης του δοκιµίου, ενώ ανάλογα αποτελέσµατα προέκυψαν και για
τα υπόλοιπα Ni/YZT κεραµοµεταλλικά συστήµατα, γεγονός που αποδίδεται στην
πλήρη διαλυτοποίηση του τιτανίου στα επιµέρους κρυσταλλικά πλέγµατα.
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Σχήµα Α.3.3: Μεταβολή του µήκους δοκιµίου NiO+12.5YZ15T (Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875) µετά
από πυροσυσσωµάτωση στον αέρα.

Στα σχήµατα A.3.4 (α)-(ε) απεικονίζoνται οι χαρακτηριστικές καµπύλες της
µεταβολής του µήκους των κεραµοµεταλλικών δοκιµίων του συστήµατος Ni/YZT µε
περιεκτικότητες 30, 40 και 45 vol% Ni ως συνάρτηση της θερµοκρασίας σε
132

A.3 ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
(Ni/YZT)

ατµόσφαιρα Ar/4%H2 καθώς επίσης και οι αντίστοιχες για το ‘state of the art’
κεραµοµεταλλικό Ni/8YSZ. Στο σύνολο των περιπτώσεων παρατηρήθηκε γραµµική
µεταβολή του µήκους µε τη θερµοκρασία σε όλη τη θερµοκρασιακή περιοχή γεγονός
που φανερώνει ότι ο συντελεστής θερµικής διαστολής παραµένει σταθερός.
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Σχήµα A.3.4: Μεταβολή του µήκους των κεραµοµεταλλικών του συστήµατος Ni/YZT καθώς
επίσης και του Ni/8YSZ σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία σε Ar/4%H2. (α)
Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9

(10YZ5T),

Ni/Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875

(12.5YZ5T),

(β)

Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9

(10YZ10T),

(γ)

(δ)

Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875

(12.5YZ15T),

(ε)

Ni/Y0.148Zr0.852O1.926 (8YSZ).

Στον πίνακα A.3.1 αναγράφονται οι τιµές του γραµµικού συντελεστή
θερµικής

διαστολής

των

Ni/YZT

κεραµοµεταλλικών

συστηµάτων

στη

θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000oC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2. Με σκοπό να εκτιµηθεί
ο ρόλος της προσθήκης TiO2 στην κεραµική φάση του κεραµοµεταλλικού στον
πίνακα συµπεριλαµβάνονται και οι αντίστοιχες τιµές για το ‘state of the art’
κεραµοµεταλλικό ηλεκτρόδιο της ανόδου, Ni/8YSZ.
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Πίνακας A.3.1: Γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής (x 10-6 K-1) των Ni/YZT
κεραµοµεταλλικών και της ‘state of the art’ ανόδου Ni/8YSZ, για διαφορετικές κατ’όγκον
περιεκτικότητες σε Ni, στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000οC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.

Ni-cermets
Κεραµική φάση
8YSZ
10YZ5T
10YZ10T
12.5YZ5T
12.5YZ15T

Ni vol%
0
10.46
10.40
10.35
10.33
10.31

30
12.75
11.96
11.82
11.73
11.56

40
13.07
12.49
12.33
12.26
12.19

45
13.30
12.87
12.66
12.62
12.52

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι τιµές του TEC αυξάνονται µε την
αύξηση της περιεκτικότητας του κεραµοµεταλλικού σε µεταλλική φάση. Η µεταβολή
του TEC ακολουθεί σχεδόν γραµµική εξάρτηση µε την κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε
Ni (Σχήµα A.3.5) όπως αναµενόταν, χωρίς οι τιµές να αποκλίνουν αρκετά από το
νόµο των µιγµάτων έτσι ώστε να πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάποιο από τα µοντέλα
[6, 7, 8] που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς για την πρόβλεψη της θερµικής διαστολής
σύνθετων υλικών.
Για περιεκτικότητα 0 vol% Ni, δηλαδή για την καθαρά κεραµική φάση, ο
συντελεστής θερµικής διαστολής βρέθηκε να µην επηρεάζεται σε σχέση µε τις
αντίστοιχες τιµές στον αέρα, ενώ η παρουσία TiO2 (α = 8 x 10-6 K-1) και Y2O3 (α =
8.6 x 10-6 K-1) [9] έδειξε να οδηγεί σε µια ελαφρά µείωση των τιµών του TEC εν
συγκρίσει µε την αντίστοιχη τιµή για το ‘state of the art’ κεραµικό 8YSZ (α = 10.5 x
10-6 Κ-1). Στην περίπτωση όµως των κεραµοµεταλλικών υλικών και για την ίδια
περιεκτικότητα σε µεταλλική φάση, η προσθήκη TiO2 οδηγεί σε σηµαντική µείωση
τις τιµές του TEC εξασφαλίζοντας την καλύτερη προσαρµογή της ανόδου µε το
στερεό ηλεκτρολύτη (Σχήµα Α.3.5). Ανάλογη συµπεριφορά παρουσιάσθηκε και µε
την αυξηµένη παρουσία Y2O3 στην κεραµική φάση των κεραµοµεταλλικών
συνθέσεων, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχήµα Α.3.6, µε τις ευθείες γραµµές
να αποτελούν τις βέλτιστες προσαρµογές των τιµών του TEC για cermets (40 vol%
Ni) µε την ίδια περιεκτικότητα σε Ti στην κεραµική φάση. Ακριβώς αντίστοιχη
συµπεριφορά παρουσίασαν και τα κεραµοµεταλλικά µε 30 και 45 vol% σε µεταλλική
φάση.
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Σχήµα Α.3.5: Γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής (TEC) των κεραµοµεταλλικών
του συστήµατος Ni/YZT και της ‘state of the art’ ανόδου Ni/8YSZ σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2
στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000οC ως εξάρτηση από την κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε
Ni.
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Σχήµα Α.3.6: Γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής (TEC) των κεραµοµεταλλικών
του συστήµατος Ni/YZT και της ‘state of the art’ ανόδου Ni/8YSZ µε 40 vol% Ni ως
εξάρτηση από την περιεκτικότητα της κεραµικής φάσης σε ύττριο.

,

αντιστοιχούν στα

cermets µε κεραµική φάση 8YSZ+5 at% Ti, 8YSZ+10 at% Ti, αντίστοιχα [4].
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A.3.2 Ηλεκτρική αγωγιµότητα κεραµοµεταλλικών - Μικροδοµή
Ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την πιθανή χρήση ενός υλικού ως
ανόδου στην τεχνολογία των SOFCs είναι να ικανοποιείται η απαίτηση για υψηλές
τιµές ηλεκτρονικής αγωγιµότητας µε ταυτόχρονα επαρκή ιοντική αγωγιµότητα ώστε
η ηλεκτροχηµική αντίδραση να µην περιορίζεται στα triple phase boundaries αλλά να
αξιοποιείται το σύνολο της επιφάνειας του ηλεκτροδίου ως ενεργό κέντρο για την
αντίδραση. Πέραν της δηλητηρίασης από το θείο όταν χρησιµοποιείται ως καύσιµο το
φυσικό αέριο µειονέκτηµα του συµβατικού ανοδικού ηλεκτροδίου Ni/8YSZ ενός HTSOFC αποτελεί η υποβάθµιση της ηλεκτρικής του αγωγιµότητας και κατ’ επέκταση
της καταλυτικής του ενεργότητας κάτω από συνθήκες µακροχρόνιας λειτουργίας,
φαινόµενο το οποίο προκαλείται από τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων Ni σε
θερµοκρασίες µεταξύ 900-1000oC.
Βασιζόµενοι λοιπόν στην προηγούµενη διαπίστωση, η µελέτη της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας των κεραµοµεταλλικών δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο µε σκοπό να
προσδιορισθούν οι απόλυτες τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, αλλά επιπλέον για
να εξαχθούν συµπεράσµατα για την σταθερότητα των κεραµοµεταλλικών δοµών σε
συνθήκες λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου. Για το λόγο αυτό οι µετρήσεις της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµοµεταλλικών υλικών συνδυάσθηκαν µε
πειράµατα µακροχρόνιας παραµονής τους σε συνθήκες αντίστοιχες µε αυτές που
επικρατούν κατά τη λειτουργία ενός κελιού και ταυτόχρονο έλεγχο των ηλεκτρικών
τους ιδιοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ειδικότερα η µελέτη της µεταβολής
των τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας κατά τη διάρκεια των πειραµάτων
ανόπτησης µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα για τη σταθερότητα της δοµής των
µεταλλικών σωµατιδίων του Ni που αποτελούν και τον κύριο φορέα αγωγιµότητας.
Παράλληλα µε τις µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας έγινε και ανάλυση της
κατανοµής και του µεγέθους των σωµατιδίων του Ni έτσι ώστε να µπορούν να
εξαχθούν

περισσότερο

ασφαλή

συµπεράσµατα

για

την

ευστάθεια

των

κεραµοµεταλλικών υλικών µετά από µακροχρόνια παραµονή στις συνθήκες
λειτουργίας.
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A.3.2.1 Πειραµατική µέθοδος - διαδικασία
Η µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραµοµεταλλικών συστηµάτων
πραγµατοποιήθηκε µε την ίδια µέθοδο (τεσσάρων σηµείων συνεχούς ρεύµατος), η
οποία χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
κεραµικών συνθέσεων όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.2. Οι µετρήσεις
έγιναν σε πρισµατικά κεραµοµεταλλικά δοκίµια Ni/8YSZ, Ni/10YZ5T, Ni/10YZ10T,
Ni/12.5YZ5T και Ni/12.5YZ15T µε περιεκτικότητες σε µεταλλική φάση (Ni) 30, 40
και 45 vol% επί των συνολικών στερεών. Τα δοκίµια κατασκευάστηκαν µε την ίδια
µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις της θερµικής διαστολής των
κεραµοµεταλλικών. Οι διαστάσεις των δοκιµίων ήταν 3 x 3 x 25 mm και οι µετρήσεις
έγιναν στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900°C σε ρέουσα ατµόσφαιρα Ar/4%H2 για
να προσοµοιωθούν οι συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρόδιο της ανόδου κατά τη
λειτουργία του κελιού καυσίµου.
Για τον έλεγχο της µακροχρόνιας ευστάθειας των κεραµοµεταλλικών έγινε
έκθεση στους 1000°C σε ρέουσα αναγωγική ατµόσφαιρα Ar/4%H2 µε διάρκεια έως
και 1000 ώρες. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνταν µετρήσεις της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Ο έλεγχος της µεταβολής της µικροδοµής των
κεραµοµεταλλικών και ειδικότερα αυτής των σωµατιδίων του Ni µε το χρόνο
ανόπτησης έγινε µε χρήση οπτικής µικροσκοπίας σε συνδυασµό µε κατάλληλο
λογισµικό ανάλυσης εικόνας (Sigma Scan) σε µικροφωτογραφίες µεταλλογραφικά
επεξεργασµένων δοκιµίων.

Α.3.2.2 Θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
κεραµοµεταλλικών
Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των Ni/YZT
κεραµοµεταλλικών µε 30, 40 και 45 vol% Ni (Σχήµα Α.3.7) δείχνουν πως όλα τα
υλικά παρουσιάζουν µεταλλικό χαρακτήρα µε τις απόλυτες τιµές της αγωγιµότητας
να εξαρτώνται από την περιεκτικότητα σε Ni της κεραµοµεταλλικής σύνθεσης.
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Α.3.7:

Θερµοκρασιακή
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αγωγιµότητας
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κεραµοµεταλλικών του συστήµατος Ni/YZT για περιεκτικότητες 30, 40, 45 vol% σε Ni
µεταξύ 25-900οC σε Ar/4%H2.
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(Ni/YZT)

Επιπλέον

στο

σχήµα

A.3.8

απεικονίζονται

τα

διαγράµµατα

της

θερµοκρασιακής εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του ‘state of the art’
κεραµοµεταλλικού Ni/8YSZ στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900°C και ατµόσφαιρα
Ar/4%H2 για όλες τις κατ’ όγκον περιεκτικότητες σε Ni, τα οποία παρουσίασαν
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Σχήµα Α.3.8: Θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του ‘state of the art’
κεραµοµεταλλικού Ni/8YSZ για περιεκτικότητες: 45 ( ), 40 ( ) και 30 ( ) vol% σε Ni
µεταξύ 25-900οC σε Ar/4%H2.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα δοκίµια µε 30 vol% Ni παρουσιάζουν σηµαντική
µείωση στις τιµές της αγωγιµότητας. Το γεγονός οφείλεται στο ότι οι
κεραµοµεταλλικές συνθέσεις µε τη συγκεκριµένη περιεκτικότητα σε µεταλλική φάση
βρίσκονται στο percolation limit, στο όριο µετάβασης της µητρικής φάσης από
κεραµική σε µεταλλική των σιγµοειδών καµπύλων εξάρτησης της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας [10, 11] και εποµένως έχουν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές
αγωγιµότητας. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3 ο λόγος της συγκεκριµένης
συµπεριφοράς βασίζεται στην αλλαγή του µηχανισµού της αγωγιµότητας καθώς η
φάση του Ni στην περίπτωση των κεραµοµεταλλικών µε περιεκτικότητα 30 vol% Ni
δεν είναι πλέον συνεχής µε αποτέλεσµα η ηλεκτρονιακή αγωγή να συναντά
αυξηµένες αντιστάσεις λόγω της διόδου των ηλεκτρονίων µέσω της χαµηλά αγώγιµης
κεραµικής φάσης.
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Α.3.2.3 Μακροχρόνια πειράµατα και έλεγχος µικροδοµής
Η µακροχρόνια σταθερότητα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των Ni/YZT
κεραµοµεταλλικών εξετάσθηκε έπειτα από έκθεση των υλικών στους 1000oC σε
ατµόσφαιρα Ar/4%H2 µέχρι και 1000 h. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η ανόπτηση
διακόπτονταν και λαµβάνονταν µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
δοκιµίων στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900°C. Στο σχήµα Α.3.9 απεικονίζεται η
ηλεκτρική αγωγιµότητα των Ni/YZT κεραµοµεταλλικών υλικών καθώς και του
συµβατικού Ni/8YSZ ανοδικού ηλεκτροδίου µε περιεκτικότητες 30, 40 και 45 vol%
Ni (Σχήµα Α.3.9 (α), (β) και (γ), αντιστοίχως) στους 900οC σε εξάρτηση από το χρόνο
ανόπτησης στους 1000oC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2. Οι αρχικές διακυµάνσεις (t=0 h)
των τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µεταξύ των δοκιµίων µε την ίδια
περιεκτικότητα σε Ni αποδίδεται κυρίως στις διαφορετικές τιµές πορώδους, γεγονός
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που οφείλεται στο τελικό στάδιο της παρασκευής των δειγµάτων.
400

(α)

200

0
0

200

400

600

800

1000

1600

-1

Electrical Conductivity [Scm ]

Time [h]

(β)

1200

800
0

200

400

600

Time [h]
143

800

1000

-1

Electrical Conductivity [Scm ]

A.3 ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
(Ni/YZT)
2000

(γ)
1500

1000

500
0

200

400

600

800

1000

Time [h]
Σχήµα Α.3.9: Μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στους 900oC ως εξάρτηση του
χρόνου ανόπτησης στους 1000oC σε ατµόσφαιρα Ar/4% H2 για τα Ni/YZT κεραµοµεταλλικά
µε (α) 30, (β) 40 και (γ) 45 vol% σε Ni και κεραµικές φάσεις: Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 (○),
Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 (●), Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875 (□), Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 (■) και Y0.148Zr0.852O1.926
(8YSZ) (¡).

Ένας σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της µακροχρόνιας
σταθερότητας των κεραµοµεταλλικών αποτελούν οι µεταβολές ανάµεσα στις αρχικές
(t=0 h) και τις χρονικά εξαρτώµενες (µέχρι και 1000 h) τιµές της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας. Στον πίνακα A.3.2 παρουσιάζονται οι τιµές της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας στους 900οC για το σύνολο των υπό µελέτη κεραµοµεταλλικών
συστηµάτων πριν και µετά τα πειράµατα της µακρόχρονης παραµονής στους 1000oC
σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2. Στον πίνακα συµπεριλαµβάνονται και οι αντίστοιχες τιµές
των κεραµοµεταλλικών µε κεραµική φάση τα οξείδια του τριµερούς συστήµατος, τα
οποία παρασκευάσθηκαν µε προσθήκη 5 και 10 at% Ti στο πλέγµα του 8YSZ και
είχαν µελετηθεί κατά το παρελθόν στο εργαστήριο [4].
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Πίνακας Α.3.2: Hλεκτρική αγωγιµότητα στους 900οC των κεραµοµεταλλικών του
συστήµατος Ni/YZT πριν και µετά τα πειράµατα της µακρόχρονης παραµονής στους 1000oC
σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.
Ηλεκτρική αγωγιµότητα [S/cm]
No.

Κεραµοµεταλλικά υλικά

Χρόνος πύρωσης [h]

Ni
(vol%)

0
1

Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9

2

Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9

3

Ni/Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875

4

Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
Ni/Y0.141Zr0.809Ti0.05O1.930 [4]
Ni/Y0.133Zr0.767Ti0.10O1.934 [4]
Ni/Y0.148Zr0.852O1.926
(Ni/8YSZ)

30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
45

317
1451
1652
291
1297
1569
257
1275
1586
127
1089
1431
267
1401
1594
255
1277
1511
201
1268
1379

1000
118
1170
1347
95
1219
1404
22
1057
1227
27
1214
1690
273
1283
1290
173
1190
1502
~0
979
765

σ ( t =1000h ) σ ( t =0 h )
(%)
37.2
86.6
81.5
32.7
94.0
89.5
8.6
82.9
77.4
21.3
111
118
102
91.6
81.0
67.8
93.2
99.4
~0
77.2
55.5

Μεταξύ όλων των υπό µελέτη συστηµάτων, το Ni/Y0.148Zr0.852O1.926
(Ni/8YSZ) έδειξε τη µεγαλύτερη µείωση στην αγωγιµότητα, λαµβάνοντας τις
χαµηλότερες τιµές έπειτα από ανόπτηση για 1000 h, ανεξάρτητα από την
περιεκτικότητα σε Ni (Σχήµα Α.3.9). Στην περίπτωση των κεραµοµεταλλικών του
συστήµατος Ni/YZT, η διαφορά µεταξύ των αρχικών και των τελικών τιµών
αγωγιµότητας µειώθηκαν αυξανοµένης της περιεκτικότητας σε Ni και TiO2
λαµβάνοντας σταθερές τιµές µετά τις πρώτες 500 h ανόπτησης. Για τα Ni/YZT
κεραµοµεταλλικά µε τις ίδιες περιεκτικότητες σε Ni και TiO2 µε αύξηση του
ποσοστού σε Y2O3 ελαττώνονται εν γένει οι τιµές της αγωγιµότητας µε το χρόνο
ανόπτησης (Σχήµα Α.3.9, ανοιχτά σύµβολα).
Όσον αφορά το κεραµοµεταλλικό υλικό µε κεραµική φάση τη σύνθεση µε την
υψηλότερη περιεκτικότητα σε TiO2 και για αναλογίες σε µεταλλική φάση 40 και 45
vol% παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της µακροχρόνιας
έκθεσης σε υψηλή θερµοκρασία αύξηση των τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στη δηµιουργία ενός βελτιωµένου συνεχούς µεταλλικού
δικτύου διαµέσου του κεραµικού λόγω της ενισχυµένης παρουσίας του TiΟ2, ενώ
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ταυτόχρονα εξελίσσεται και το φαινόµενο της συσσωµάτωσης των σωµατιδίων του
Ni που οδηγεί σε περιορισµένη απώλεια επαφών µέχρι την κατάσταση ισορροπίας.
Αποτέλεσµα των δύο αυτών διεργασιών είναι οι αυξηµένες τιµές αγωγιµότητας των
κεραµοµεταλλικών µετά από τη µακροχρόνια έκθεση. Στην περίπτωση του
Ni(30vol%)/12.5YZ15T, του οποίου η περιεκτικότητα σε µέταλλο βρίσκεται στα όρια
µετάβασης της µητρικής φάσης (percolation limit), η εξάπλωση των σωµατιδίων του
Ni στη επιφάνεια του κεραµικού οδηγεί σε µείωση του αριθµού των επαφών
µέταλλου - µετάλλου επηρεάζοντας αρνητικά το µεταλλικό δίκτυο που σε συνδυασµό
µε την τάση συσσωµάτωσης του Ni είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της αγωγιµότητας
από τα πρώτα στάδια της έκθεσης σε υψηλή θερµοκρασία.
Τέλος, αναφορικά µε την ηλεκτρική αγωγιµότητα του Ni(30vol%)/8YSZ
κεραµοµεταλλικού (Σχήµα Α.3.9(α)), οι τιµές µειώθηκαν δραµατικά µετά τις πρώτες
300 h ανόπτησης παρουσιάζοντας ιοντικού τύπου µηχανισµό αγωγιµότητας (Σχήµα
Α.3.10), αντίστοιχο µε το µηχανισµό αγωγής του καθαρού κεραµικού υλικού
παρουσιάζοντας βεβαίως τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας περίπου δύο τάξεις
µεγέθους υψηλότερες. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ni(30vol%)/10YZ10T η
συµπεριφορά παραµένει τύπου µεταλλικού αγωγού, ενώ ανάλογα αποτελέσµατα
ελήφθησαν και για τα υπόλοιπα Ni(30vol%)/YZT κεραµοµεταλλικά µε κεραµικές
συνιστώσες τα οξείδια του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2. Η εν λόγω
συµπεριφορά οφείλεται στον αυξηµένο ρυθµό συσσωµάτωσης των σωµατιδίων του
νικελίου που λαµβάνει χώρα στην περίπτωση του ‘state of the art’ Ni/8YSZ
κεραµοµεταλλικού, η οποία οδηγεί σε µείωση των διόδων αγωγής, ενώ επιπλέον η
συµπεριφορά παρουσιάζεται πιο έντονη εξαιτίας του γεγονότος πως η συγκεκριµένη
αναλογία σε µεταλλική φάση βρίσκεται κοντά στο percolation limit.
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(Ni/YZT)
6

4
3

.

log(σT) [S K/cm]

5

2
1
30vol%Ni/10YZ10T

0

30vol%Ni/8YSZ
8YSZ

-1
-2
0.6

1.1

1.6

2.1

2.6

3.1

3.6

1000/T [1/K]
Σχήµα

Α.3.10:

∆ιαγράµµατα

Arrhenius

της

ηλεκτρικής

αγωγιµότητας

για

τα

κεραµοµεταλλικά Ni(30vol%)/8YSZ και /10YZ10T έπειτα από ανόπτηση στους 1000°C σε
Ar/4%Η2 για 300 ώρες. Η αγωγιµότητα του 8YSZ δείχνεται για λόγους σύγκρισης.

Ο µεταλλογραφικός έλεγχος σε κάθετες τοµές των κεραµοµεταλλικών
δοκιµίων, για τα οποία είχαν προηγουµένως καθορισθεί οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες,
πραγµατοποιήθηκε µε οπτική µικροσκοπία και ψηφιακή ανάλυση εικόνας. Στον
Πίνακα Α.3.3 παρατίθενται τα αποτελέσµατα όσον αφορά τη µέση διάµετρο ( d

Ni)

των σωµατιδίων Ni πριν (t=0 h) και µετά (t=1000 h) την ανόπτηση στους 1000oC σε
αναγωγική ατµόσφαιρα, για τα Ni/YZT και Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικά µε
περιεκτικότητες 30, 40 και 45 vol% Ni, θεωρώντας σφαιρική γεωµετρία κόκκων.
Επιπλέον στον πίνακα συµπεριλαµβάνονται και οι τιµές για δύο ακόµη
κεραµοµεταλλικά συστήµατα που είχαν µελετηθεί στο εργαστήριο κατά το παρελθόν
και των οποίων οι κεραµικές φάσεις είχαν παρασκευασθεί µε προσθήκη 5 και 10 at%
Ti στο πλέγµα του 8YSZ. Η συσσωµάτωση των σωµατιδίων Ni επηρεάζει τη
µακροχρόνια σταθερότητα των κεραµοµεταλλικών, καθώς διακόπτεται το συνεχές
µεταλλικό δίκτυο (Ni-Ni contact) και κατ’επέκταση µειώνονται οι δίοδοι αγωγής
εντός των κεραµοµεταλλικών, γεγονός που επιφέρει υποβάθµιση της απόδοσης.
Για την εξαγωγή στατιστικά αξιόπιστων αποτελεσµάτων περισσότερα των
5000 σωµατιδίων Ni από κάθε µικροφωτογραφία µετρούνταν και αναλύονταν κάθε
φορά µε την προϋπόθεση η διάµετρός τους να είναι µεγαλύτερη από 0.25 µm,
µέγεθος το οποίο αποτελεί το όριο διακριτικής ικανότητας της οπτικής ανάλυσης του
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χρησιµοποιούµενου προγράµµατος λογισµικού. Οι µετρήσεις βασίσθηκαν στην
υπόθεση ότι τα σωµατίδια Ni παρουσιάζουν σφαιρική γεωµετρία οπότε και µε βάση
την επιφάνεια που αυτά καταλάµβαναν προσοµοιώνονταν µε σφαίρες δεδοµένης
διαµέτρου ώστε να καλύπτουν την ίδια επιφάνεια ( d =

4 × Area ).

π

Για τον υπολογισµό

της πραγµατικής διαµέτρου κάθε σωµατιδίου Ni, η τιµή που προέκυπτε από το
πρόγραµµα ανάλυσης πολλαπλασιάζονταν µε τον παράγοντα 1.56 όπως απορρέει από
την εργασία του Mendelson [12] για σωµατίδια µε σφαιρική γεωµετρία.

Πίνακας A.3.3: Μέση διάµετρος των σωµατιδίων Ni ( d

Ni)

για τα Ni/YZT κεραµοµεταλλικά

µε περιεκτικότητες 30, 40 και 45 vol% Ni πριν και µετά την ανόπτηση στους 1000°C για
1000 h σε ατµόσφαιρα Ar/4% H2.
No.

Κεραµοµεταλλικά υλικά

1

Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9

2

Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9

3

Ni/Y0.25Zr0.70Ti0.05O1.875

4

Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
Ni/Y0.141Zr0.809Ti0.05O1.930 [4]
Ni/Y0.133Zr0.767Ti0.10O1.934 [4]
Ni/Y0.148Zr0.852O1.926
(Ni/8YSZ)

Ni
(vol%)

d

30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
45
30
40
30
40
30
40
45

Ni, 0h

d

Ni, 1000h

d

Ni

(µm)

(µm)

αύξηση (%)

1.55
1.57
1.64
1.55
1.71
1.65
1.59
1.68
1.62
1.11
1.17
1.20
1.46
1.65
1.48
1.62
1.44
1.56
1.71

1.75
1.81
2.10
1.68
1.88
1.93
1.83
1.99
2.20
1.25
1.36
1.42
1.53
1.98
1.58
1.83
1.66
3.11
3.29

12.9
15.3
28.0
8.4
9.9
16.9
15.1
18.5
35.8
12.6
16.2
18.3
4.8
20.0
6.8
13.0
15.3
99.4
92.3

Για το Ni(30vol%)/8YSZ κεραµοµεταλλικό υλικό µε πορώδες της τάξεως του
25%, η αύξηση της µέσης διαµέτρου των σωµατιδίων του Ni, η οποία
προσδιορίσθηκε περίπου ίση µε 15% βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε την τιµή 13.2%
για το Ni(40vol%)/8YSZ κεραµοµεταλλικό µε 40% πορώδες που έχει δηµοσιευθεί
από τους Simwonis et al [13]. Όσον αφορά τα Ni(30vol%)/YZT κεραµοµεταλλικά η
συσσωµάτωση των σωµατιδίων του Ni οδήγησε σε αύξηση της µέσης διαµέτρου σε
τιµές µεταξύ 5 και 15%, εξαρτώµενη από τις αναλογίες σε Y2O3 και TiO2 στην
κεραµική φάση. Για την ίδια περιεκτικότητα σε Y2O3, αυξανοµένης της παρουσίας
του TiO2 βρέθηκε να περιορίζεται ο ρυθµός συσσωµάτωσης των σωµατιδίων Ni, ενώ
η αύξηση της παρουσίας του Y2O3 δρα στην αντίθετη κατεύθυνση (Πίνακας A.3.3).
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Στην περίπτωση των κεραµοµεταλλικών υλικών µε 30 vol% Ni, η περιεκτικότητα σε
µεταλλική φάση βρίσκεται κοντά στο percolation limit των σιγµοειδών καµπύλων
εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας και συνεπώς µικρές µεταβολές στις τιµές
των µέσων διαµέτρων ( d

Ni),

προκαλούν σηµαντικές αλλαγές στις τιµές της

αγωγιµότητας πριν και µετά το πείραµα ανόπτησης (Σχήµα Α.3.9(α)).
Στο σχήµα Α.3.11 απεικονίζονται οι σιγµοειδείς καµπύλες εξάρτησης της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας των Ni/10YZ5T κεραµοµεταλλικών υλικών από την κατ’
όγκο περιεκτικότητα σε Ni όπως προβλέπονται από το µοντέλο των Wu και Liu [14]
για πορώδη υλικά µε πορώδες 0, 15, 20 και 25% και θερµοκρασία 800°C. Η
ηλεκτρική αγωγιµότητα του Ni στη θερµοκρασία αυτή ήταν 2.8 104 S cm-1 [15] και η
ηλεκτρική αγωγιµότητα του 10ΥΖ5Τ θεωρήθηκε ίση µε 0.017 S cm-1 από τις
µετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας που έγιναν στο κεραµικό υλικό. Στο σχήµα
Α.3.11 απεικονίζονται επίσης οι τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των
κεραµοµεταλλικών υλικών Ni/10YZ5T όπως προέκυψαν µετά από τις µετρήσεις της
θερµοκρασιακής εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας πριν και µετά από την
µακροχρόνια έκθεση (1000 h) στους 1000°C σε Ar/4%H2, ενώ ανάλογα
αποτελέσµατα ελήφθησαν και για τις υπόλοιπες Ni/YZT κεραµοµεταλλικές
συνθέσεις.
-1

Electrical Conductivity [S cm ]

1.0E+05
1.0E+04
1.0E+03
P=25%

1.0E+02
P=20%

1.0E+01
P=15%

1.0E+00
P=0%

Ni/10YZ5T before annealing
Ni/10YZ5T after annealing

1.0E-01
1.0E-02
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Ni Volume Fraction

Σχήµα Α.3.11: Σιγµοειδείς καµπύλες της εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας από την
κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε Ni σύµφωνα µε το µοντέλο των Wu και Liu για τα Ni/10YZ5T
κεραµοµεταλλικά µε πορώδες 0, 15, 20 και 25% και θερµοκρασία 800°C.

,

αντιστοιχούν

στις τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των Ni/10YZ5T κεραµοµεταλλικών πριν και µετά
από την µακροχρόνια έκθεση (1000 h) στους 1000°C σε Ar/4%H2, αντίστοιχα.
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Παρατηρούµε ότι οι πειραµατικές τιµές παρουσιάζονται αυξηµένες σε σχέση
µε τις αντίστοιχες τιµές που αναµένονται από το θεωρητικό µοντέλο, ιδιαίτερα για τα
cermets µε 30 vol% σε µεταλλική φάση. Το φαινόµενο αποδίδεται στην βελτίωση της
επιφανειακής

συνάφειας

µεταξύ

κεραµικού-µετάλλου

στην

περίπτωση

του

τροποποιηµένου κεραµικού, γεγονός που επιτρέπει την εξάπλωση του µετάλλου στο
κεραµικό και το οποίο δεν προβλέπεται από την θεώρηση του µοντέλου αλλά
αποτελεί σηµαντική παράµετρό στα υλικά που εξετάστηκαν. Έτσι η απαιτούµενη
ποσότητα

µετάλλου

για

να

σχηµατιστεί

συνεχές

µεταλλικό

δίκτυο

στο

κεραµοµεταλλικό µειώνεται και η ηλεκτρική αγωγιµότητα αυξάνεται. Ανάλογη είναι
και η συµπεριφορά και για τα cermets µε 40 και 45 vol% Ni, η οποία όµως
παρουσιάζεται σε µικρότερο βαθµό καθώς οι τιµές τείνουν να προσεγγίσουν τις
αντίστοιχες που προβλέπει το θεωρητικό µοντέλο.
Επιστρέφοντας στα αποτελέσµατα του µεταλλογραφικού ελέγχου, για τα
Ni(40vol%)/YZT κεραµοµεταλλικά η παρουσία του TiO2 στην κεραµική φάση
οδήγησε στην αύξηση της µεταβολής της µέσης διαµέτρου ( d

Ni),

στην κλίµακα

µεταξύ 10 και 20%, σε σύγκριση µε την τιµή 99% για το Ni(40vol%)/8YSZ
κεραµοµεταλλικό (Πίνακας Α.3.3). Αυτή η συµπεριφορά ενισχύει σηµαντικά τη
µακροχρόνια σταθερότητα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των αντίστοιχων Ni/YZT
κεραµοµεταλλικών (Σχήµα Α.3.9(β)).
Ενδεικτικά,

παρουσιάζονται

χαρακτηριστικές

µικροφωτογραφίες

όπως

ελήφθησαν από το οπτικό µικροσκόπιο (Σχήµα Α.3.12) των Ni(40vol%)/8YSZ και
/ΥΖΤ κεραµοµεταλλικών πριν και µετά την ανόπτηση στους 1000oC για 1000 h σε
αναγωγική ατµόσφαιρα. πάνω στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία µε το
πρόγραµµα λογισµικού. Οι εικόνες επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας, δείχνοντας υψηλή τάση για συσσωµάτωση των σωµατιδίων Ni στην
περίπτωση του Ni/8YSZ κεραµοµεταλλικού. Να σηµειωθεί πως τα σωµατίδια της
µεταλλικής φάσης αντιστοιχούν στην λευκή περιοχή, ενώ η σκουρόχρωµη περιοχή
περιλαµβάνει την κεραµική φάση και το πορώδες.
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(α)

(β)

(γ)
Σχήµα Α.3.12: Μικροδοµή των (α) Ni(40vol%)/8YSZ, (β) Ni(40vol%)/12.5YZ5T και (γ)
Ni(40vol%)/12.5YZ15T πριν (αριστερά) και µετά (δεξιά) από 1000 ώρες ανόπτηση στους
1000°C σε Ar/4% H2.
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Α.3.3 Συµπεράσµατα
Ο έλεγχος της θερµικής διαστολής των Ni/YZT συστηµάτων έδειξε ότι η
παρουσία TiO2 στην κεραµική φάση του κεραµοµεταλλικού υλικού περιορίζει
σηµαντικά την τιµή του TEC προσαρµόζοντας την καλύτερα µε την αντίστοιχη τιµή
του στερεού ηλεκτρολύτη. Από τις µετρήσεις προκύπτει ότι υπάρχει µια συστηµατική
τάση µείωσης της τιµής του συντελεστή θερµικής διαστολής των κεραµοµεταλλικών
υλικών µε αύξηση του ποσοστού του Ti στην κεραµική φάση για την ίδια
περιεκτικότητα σε µεταλλική φάση, ενώ η τάση µείωσης στα αντίστοιχα κεραµικά
είναι αµελητέα. Μια πιθανή εξήγηση µπορεί να σχετίζεται µε την αύξηση της ισχύος
του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού παρουσία του Ti. Με την ενίσχυση
της συνάφειας αυξάνεται η σχηµατιζόµενη κοινή διεπιφάνεια κατά τη θέρµανση
επιτρέποντας τη διαστολή του µετάλλου σε διευθύνσεις παράλληλες προς τη
διεπιφάνεια, µε µακροσκοπικό αποτέλεσµα τον περιορισµό της διαστολής του
σύνθετου υλικού.
Συνολικά, το βασικό συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε αναφορικά µε τη
θερµική διαστολή των cermets είναι ότι η προσθήκη TiO2 στην κεραµική συνιστώσα
της κεραµοµεταλλικής ανόδου έχει ευεργετική δράση καθώς βελτιώνει τη µηχανική
συµβατότητά της µε το στερεό ηλεκτρολύτη. Εποµένως, το γεγονός της ενδεχόµενης
χρήσης των συγκεκριµένων κεραµοµεταλλικών δοµών ως υλικών ανόδου σε κελιά
καυσίµου συνεπάγεται την µείωση των τάσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του
ηλεκτροδίου της ανόδου και του ηλεκτρολύτη και την εξασφάλιση βελτιωµένης
επαφής µεταξύ των δύο αυτών δοµικών µονάδων έπειτα από συνδυασµένους κύκλους
λειτουργίας της διάταξης.
Από τη µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραµοµεταλλικών υλικών που
εξετάστηκαν προέκυψε κατ’ αρχήν ότι όλα τα Ni/YZT κεραµοµεταλλικά υλικά
παρουσίασαν αγωγιµότητα µεταλλικού χαρακτήρα που ήταν σε άµεση εξάρτηση από
την κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε µεταλλική φάση. Ο µεταλλικός χαρακτήρας
διατηρούνταν ακόµη και στην περίπτωση της 30 vol% περιεκτικότητας σε Ni, η οποία
βρίσκεται κοντά στα όρια µετάβασης της µητρικής φάσης από µεταλλική σε
κεραµική.
Οι µετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας που έγιναν µετά από πειράµατα
µακροχρόνιας έκθεσης των κεραµοµεταλλικών δοκιµίων σε θερµοκρασία 1000°C και
ατµόσφαιρα Ar4%H2 καθώς και η µελέτη της µικροδοµής τους πριν και µετά από τη
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µακροχρόνια έκθεση έδειξε ότι η παρουσία των ιόντων του τιτανίου στην κεραµική
φάση βελτιώνει τη σταθερότητά τους περιορίζοντας την τάση συσσωµάτωσης των
σωµατιδίων του Ni. Η προσθήκη TiO2 σε υψηλό ποσοστό, όπως στην περίπτωση της
κεραµικής σύνθεσης 12.5YZ15T, έχει ως αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται υψηλή
ευστάθεια δοµής και εποµένως να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση ενός βελτιωµένου
µεταλλικού δικτύου στα αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά µετά από τη µακροχρόνια
έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιµές
αγωγιµότητας µετά την έκθεση σε σχέση µε τις αρχικές.
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Α.4 ∆ιεπιφανειακές ιδιότητες των οξειδίων του
συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2
H µακροχρόνια ευστάθεια των κεραµοµεταλλικών (cermets) υλικών για
εφαρµογές σε υψηλές θερµοκρασίες και ο περιορισµός φαινοµένων συσσωµάτωσης
της µεταλλικής φάσης σε συνθήκες λειτουργίας, εξαρτάται από την ισχύ του δεσµού
στην διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού. ∆οθέντος ότι τα σωµατίδια νικελίου
αποτελούν στερεά υψηλής επιφανειακής ενέργειας υφίσταται µια θερµοδυναµικά
ενεργώς δύναµη, η οποία τείνει να οδηγεί στη µείωση της συνολικής ελεύθερης
ενέργειας µέσω της ελαχιστοποίησης της καταλαµβανόµενης επιφάνειας. Εποµένως,
η αλλαγή της δοµής του ανοδικού ηλεκτροδίου συνδέεται άµεσα µε τις ιδιότητες που
συσχετίζονται µε τη διαβρεξιµότητα µεταξύ της µεταλλικής φάσης και της κεραµικής
σύνθεσης καθώς η βελτίωση της συνάφειας µεταξύ των δύο φάσεων αναµένεται να
µειώσει τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων του Ni. Η ενίσχυση του δεσµού στη
διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού απαιτεί τη µείωση της επιφανειακής ενέργειας του
κεραµικού, γεγονός που είναι εφικτό µέσω της τροποποίησης της διεπιφάνειας µε την
προσθήκη επιφανειακά ενεργών συστατικών.
Εποµένως, η θετική επίδραση του TiO2 στη σταθερότητα της µικροδοµής των
Νι/ΥΖΤ κεραµοµεταλλικών, η οποία όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο
µεταφράζεται µε τη διατήρηση πρακτικά αµετάβλητων των τιµών της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας έπειτα από µακροχρόνια πειράµατα ανόπτησης, µπορεί να εξηγηθεί
µελετώντας τις διεπιφανειακές ιδιότητες των αντίστοιχων συστηµάτων. Ένδειξη για
την αύξηση της ισχύος του δεσµού στη διεπιφάνεια είναι η µεταβολή της γωνίας
διαβροχής, η οποία προσδιορίζει τη διαβρεξιµότητα των κεραµικών από τη ρευστή
µεταλλική φάση (Ni). Στο τµήµα αυτό της εργασίας µελετώνται οι συνθήκες
διαβροχής των κεραµικών συνθέσεων του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2
από ρευστό νικέλιο, σε συνάρτηση µε τα ποσοστά προσθήκης του διεπιφανειακά
ενεργού οξειδίου πρόσµιξης.
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Α.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
Α.4.1.1 ∆ιεπιφανειακή ενέργεια και γωνία επαφής
Η διεπιφανειακή ελεύθερη ενέργεια ή αλλιώς διεπιφανειακή ενέργεια είναι
ισοδύναµη µε την περίσσεια ελεύθερης ενέργειας κατά Helmholtz ανά µονάδα
διεπιφάνειας µεταξύ δύο διαφορετικών φάσεων, όπου οι δύο φάσεις είναι αδιάλυτες η
µία µέσα στην άλλη, ή µεταξύ διαφορετικών διευθύνσεων των κρυσταλλιτών ενός
µονοφασικού υλικού [1]. Η γνώση των διεπιφανειακών ενεργειών που χαρακτηρίζουν
ένα σύστηµα είναι σηµαντικού ενδιαφέροντος λόγω των πληροφοριών που παρέχει
για σειρά φαινοµένων, µεταξύ των οποίων η κατανοµή των επιµέρους φάσεων και η
ανάπτυξη δεσµών µεταξύ τους, τα οποία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην
παρασκευή κεραµοµεταλλικών υλικών µε διεργασίες πυροσυσσωµάτωσης, στη
συνένωση υλικών καθώς και στις µηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών.
Ως µέτρο του βαθµού αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο συµπυκνωµένων φάσεων
λαµβάνεται το έργο συνάφειας, Wa, το οποίο ορίζεται ως η ενέργεια που απαιτείται
για το διαχωρισµό της κοινής διεπιφάνειας µε διεπιφανειακή ενέργεια γΑΒ, σε δύο
νέες επιφάνειες µε επιφανειακές ενέργειες γΑ και γΒ, και ικανοποιεί τη γενική
ενεργειακή σχέση:
Wa = γΑ + γΒ - γΑΒ

(Α.4.1)

Η διεπιφανειακή ενέργεια µεταξύ συµπυκνωµένων φάσεων δύσκολα µπορεί
να προσδιοριστεί πειραµατικά. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι
έµµεσοι και απαιτούν τη γνώση της επιφανειακής ενέργειας των επιµέρους φάσεων.
Το πείραµα διαβροχής µε τη µέθοδο της εξαπλωµένης σε επίπεδο σταγόνας
χρησιµοποιείται από τους περισσότερους µελετητές για τον προσδιορισµό του έργου
συνάφειας γιατί συγκριτικά µε τις υπόλοιπες µεθόδους εµφανίζει το πλεονέκτηµα της
δυνατότητας λήψης δεδοµένων συναρτήσει της θερµοκρασίας. Μια σταγόνα υγρού
τοποθετείται πάνω σε ένα υπόστρωµα και αφήνεται έως ότου ισορροπήσει µε τους
ατµούς του (Σχήµα Α.4.1). Σε αυτή την περίπτωση η σχέση γράφεται:
γSV = γSL + γLV cosθ
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η οποία είναι η βασική θερµοδυναµική σχέση που διέπει τη θεωρία της διαβροχής
γνωστή ως εξίσωση του Young. Με συνδυασµό των σχέσεων (Α.4.1) και (Α.4.2) το
έργο συνάφειας, Wa, στη διεπιφάνεια στερεού/ρευστού, εκφράζεται από τη σχέση:
Wa = γLV (1 + cosθ)

γLV

(Α.4.3)

ΡΕΥΣΤΌ
θ

γSV

γSL
ΣΤΕΡΕΟ

Σχήµα Α.4.1: Σχηµατική απεικόνιση πειράµατος διαβροχής µε τη µέθοδο της εξαπλωµένης
σε επίπεδο σταγόνας.

Και οι δύο παραπάνω σχέσεις (Α.4.2, Α.4.3) προτάθηκαν από τον Young [2]
το 1804 χωρίς όµως αυστηρή απόδειξη, η οποία έγινε το 1869 από τον Dupré [A.
Dupre, Theorie Mechanique de la Chaleur, 1986]. Απαίτηση για να ισχύουν οι
εξισώσεις αυτές είναι ότι το σύστηµα βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία, που
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µεταβολή στο χηµικό δυναµικό κάθε συστατικού καθώς
επίσης στη θερµοκρασία και την πίεση κάθε φάσης.

Σχήµα Α.4.2: Τριφασική ισορροπία στερεού-ρευστού-αερίου, σταγόνα ρευστού σε στερεή
επίπεδη επιφάνεια.
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Η γωνία επαφής, θ, αποτελεί µέτρο της διαβρεξιµότητας ενός συστήµατος και
είναι µοναδική για κάθε συνδυασµό υλικών, σύµφωνα µε τον Young. Εξαρτάται από
τη θερµοκρασία και µειώνεται αυξανοµένης της θερµοκρασίας. Όταν θ=0ο, αφορά
την

περίπτωση της πλήρους διαβροχής της στερεής φάσης από την υγρή. Για

0ο<θ<90ο πρόκειται για

συστήµατα µε καλή διαβροχή, ενώ όταν 90ο<θ<180ο

αναφερόµαστε σε µη διαβρέχοντα συστήµατα µε κακή διαβροχή (Σχήµα Α.4.2). Για
θ=180ο η επαφή µεταξύ στερεής και υγρής φάσης είναι σηµειακή και δεν υπάρχει
σχηµατισµός κοινής διεπιφάνειας.
Η σχέση (Α.4.3) ισχύει για τιµές του θ στο διάστηµα 0 έως 180ο ή όταν:
γSV - γLV ≤ γSL ≤ γSV + γLV

(Α.4.4)

ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επεκταθεί και για επαφή δύο στερεών
φάσεων απουσία ρευστής φάσης, δηλαδή για σύστηµα στερεό (α)-στερεό (β)-αέριο.
Για µελέτες διαβροχής σε υψηλές θερµοκρασίες, οι φάσεις ενός συστήµατος
στερεό-υγρό-αέριο δε βρίσκονται πάντα σε χηµική ισορροπία, οπότε θα πρέπει στην
περίπτωση αυτή να ληφθεί υπόψιν η επίδραση πιθανής χηµικής αντίδρασης. Συχνά
έχει διατυπωθεί [3, 4, 5, 6] ότι πιθανή διεπιφανειακή αντίδραση ή διάχυση ενός
συστατικού από το εσωτερικό µιας φάσης σε µια άλλη έχει σαν αποτέλεσµα την
ελάττωση των αντίστοιχων διεπιφανειακών τάσεων. Μάλιστα έγιναν προσπάθειες
προς την κατεύθυνση αυτή προκειµένου να συσχετισθεί η τάση διαβροχής σε ένα
σύστηµα µε την ελεύθερη ενέργεια της διεπιφανειακής αντίδρασης. Άλλοι ερευνητές
[7] διαφώνησαν µε τη συσχέτιση αυτή και διατύπωσαν την άποψη ότι οι
διεπιφανειακές αντιδράσεις δεν σχετίζονται απαραίτητα µε αλλαγές στη συµπεριφορά
της διαβροχής.
Σύµφωνα µε την εργασία των Aksay et al [8] σε συνθήκες µη χηµικής
ισορροπίας, η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας του συστήµατος σχετίζεται τόσο µε
τη µεταβολή των διεπιφανειών όσο και µε µεταβολές στη µάζα. Η µεταφορά µάζας
µέσω µιας διεπιφάνειας έχει αρχικά σαν αποτέλεσµα τη µείωση της αντίστοιχης
διεπιφανειακής ελεύθερης ενέργειας κατά ένα ποσό ίσο µε (-∆G/Α) που σχετίζεται µε
την αντίδραση που συµβαίνει στη διεπιφάνεια. Μετά όµως την πλήρωση της
αντίδρασης στη διεπιφάνεια και τη συνέχισή της στο εσωτερικό των φάσεων µέσω
διάχυσης, οι ειδικές ελεύθερες ενέργειες των διεπιφανειών αυξάνονται σταδιακά
πλησιάζοντας τις σταθερές τους τιµές. Όταν η αντίδραση γίνεται µεταξύ στερεού και
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υγρού, η µεταβατική µείωση της διεπιφανειακής ενέργειας µπορεί να προκαλέσει την
εξάπλωση της υγρής φάσης στην επιφάνεια της στερεής αν αυτή η µείωση είναι
αρκετά µεγάλη και αν ο ρυθµός διάχυσης των αντιδρώντων συστατικών και κατά
συνέπεια και ο ρυθµός δηµιουργίας του προϊόντος αντίδρασης είναι αρκετά αργοί σε
σχέση µε το ρυθµό ροής της υγρής φάσης.

Α.4.1.2 Βελτίωση της διαβροχής κεραµικών οξειδίων από ρευστά µέταλλα
Όπως έχει ήδη διατυπωθεί το βασικότερο πρόβληµα στη χρήση του
κεραµοµεταλλικού υλικού Ni/8YSZ ως ηλεκτροδίου ανόδου σε κεραµικά κελιά
καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών είναι η τάση συσσωµάτωσης του νικελίου έπειτα
από τη µακρόχρονη λειτουργία της διάταξης. Αποτέλεσµα της συσσωµάτωσης του
νικελίου είναι η µείωση των επαφών κεραµικού-µετάλλου και κατά συνέπεια η
µείωση των τριεπιφανειών (µέταλλο-ηλεκτρολύτης-καύσιµο), τα οποία δρουν ως
κέντρα της ανοδικής αντίδρασης.
Στην περίπτωση συστηµάτων δύο ή περισσοτέρων υλικών η κινητήρια
δύναµη της συσσωµάτωσης είναι η ελάττωση της ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας
των σωµατιδίων. Αύξηση της επιφάνειας επαφής µεταξύ των σωµατιδίων του υλικού
Α και του υλικού Β, µε επιφανειακές ενέργειες γΑ και γΒ αντίστοιχα, ευνοείται
ενεργειακά όταν η διεπιφανειακή ενέργεια της νεοσχηµατιζόµενης διεπιφάνειας, γΑΒ,
είναι µικρότερη από το άθροισµα των επιφανειακών ενεργειών των σωµατιδίων των
δύο υλικών: γΑΒ<γΑ+γΒ. Στην περίπτωση γΑΒ>γΑ+γΒ, τα σωµατίδια των υλικών Α και
Β πυροσυσσωµατώνονται το καθένα ξεχωριστά χωρίς να δηµιουργούν κοινές επαφές.
Στην περίπτωση γΑΒ<γΑ+γΒ διακρίνονται δύο επιµέρους περιπτώσεις, [9]:
• γΑΒ>|γΑ-γΒ|, οπότε οι επιφάνειες επαφής δεν αυξάνονται πέραν ενός ορίου
και
• γΑΒ<|γΑ-γΒ|, οπότε η φάση µε τη µεγαλύτερη επιφανειακή ενέργεια
καλύπτεται από τη φάση µε τη µικρότερη επιφανειακή ενέργεια.
Σηµαντικό ρόλο στην συσσωµάτωση, που είναι µια θερµικά ενεργοποιηµένη
διεργασία, διαδραµατίζει επίσης και η θερµοκρασία, η οποία κατά κανόνα για ένα
µονοφασικό υλικό πρέπει να είναι υψηλότερη από το Τm/2 (όπου Τm το σηµείο τήξης
του µονοφασικού υλικού). Ενίσχυση της συνάφειας στη διεπιφάνεια µπορεί να
συµβεί όταν υπάρχει διαλυτότητα της µιας φάσης στην άλλη, λόγω της δηµιουργίας
µικτών κρυστάλλων.
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Α.4.1.3 Η επίδραση του TiO2 στη διαβρεξιµότητα των συστηµάτων
Χρησιµοποιώντας βιβλιογραφικά δεδοµένα, εξετάστηκε η εξάρτηση της
επιφανειακής ενέργειας από τη γωνία διαβροχής σε µη-αντιδρώντα συστήµατα
κεραµικών οξειδίων σε επαφή µε ρευστό Ni µε περιορισµένη διαλυτότητα των
οξειδίων στο ρευστό µέταλλο (γραµµοµοριακό κλάσµα 10-3-10-4) [10]. Στον πίνακα
Α.4.1 αναγράφονται βιβλιογραφικά δεδοµένα [11-15], που αφορούν την γραµµική
θερµοκρασιακή εξάρτηση της επιφανειακής ενέργειας, γSV, διαφόρων κεραµικών
οξειδίων υψηλού σηµείου τήξεως, καθώς και πειραµατικές τιµές [16-20] των γωνιών
διαβροχής τους, θ, σε επαφή µε ρευστό Ni στους 1773Κ.
Πίνακας A.4.1: Θερµοκρασιακή εξάρτηση της επιφανειακής ενέργειας στερεών οξειδίων και
του ρευστού Ni καθώς και οι γωνίες διαβροχής στα αντίστοιχα συστήµατα στους 1773K .

Οξείδιο

Επιφανειακή ενέργεια των

Επιφανειακή ενέργεια των

Γωνία διαβροχής ρευστού

στερεών οξειδίων,

στερεών οξειδίων στους

Ni/στερεού οξειδίου στους

2

2

γSV [J/m ]

1773Κ, γSV [J/m ]

1773Κ, θ [deg]

Al2O3

2.559-0.784×10-3 T [11]

1.169

119o [17]

BeO

2.400-0.359×10-3 T [12]

1.763

149o [18]

MgO

2.600-0.476×10-3 T [12]

1.756

142o [18]

CaO

2.200-0.381×10-3 T [12]

1.524

139o [19]

MgAl2O4

3.000-0.577×10-3 T [12]

1.977

156o [19]

TiO2

0.800-0.167×10-3 T [12]

0.504

105o [18]

ThO2

1.562-0.240×10-3 T [13]

1.136

133o [18]

UO2

1.507-0.346×10-3 T [14]

0.894

112o [11]

8YSZ

1.927-0.428×10-3 T [15]

1.168

117o [20]

CeO2

2.465-0.563×10-3 T [16]

1.467

127o [16]

Επιφανειακή ενέργεια ρευστού Ni, γLV [J/m2]
γLV (Ni)=1.754-0.28x10-3(T-Tm), Tm=1726 K

Στο σχήµα A.4.3 παρουσιάζεται η εξάρτηση της επιφανειακής ενέργειας των
οξειδίων, γSV, στους 1500οC από το συνηµίτονο της γωνίας επαφής όπως προέκυψε
από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Πίνακας A.4.1) έπειτα από πειράµατα διαβροχής
των κεραµικών υποστρωµάτων από ρευστό Ni. Για όλα τα επιµέρους συστήµατα
ισχύει προσεγγιστικά η εξής γραµµική σχέση:
γSV = - 1.933 cosθ + 0.143, R2=0.889 [J/m2]
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Σχήµα Α.4.3: Επιφανειακή ενέργεια, γSV, διαφόρων οξειδίων στους 1500οC ως συνάρτηση
του συνηµίτονου της γωνίας διαβροχής, θ, έπειτα από πειράµατα διαβροχής των κεραµικών
υποστρωµάτων από ρευστό Ni.

Είναι εµφανές ότι µειούµενης της επιφανειακής ενέργειας των οξειδίων µειώνεται η
γωνία διαβροχής, η οποία εκφράζεται µε την µετατόπιση του cosθ σε λιγότερο
αρνητικές τιµές (θ>90ο), και εποµένως βελτιώνεται η διαβρεξιµότητα των
αντίστοιχων συστηµάτων ρευστού Ni/στερεού οξειδίου.
Από την προηγούµενη ανάλυση, προκύπτει ότι η παρουσία του χαµηλότερης
επιφανειακής ενέργειας TiO2 συγκριτικά µε το 8YSZ στη σύνθεση του κεραµικού
οξειδίου αναµένεται να βελτιώσει τη διαβρεξιµότητα των αντίστοιχων συστηµάτων.
Αυτό

συνεπάγεται

µετάλλου/κεραµικού

βελτίωση
και

κατ’

της

ισχύος

έπέκταση

του

δεσµού

περιορισµό

του

στην

διεπιφάνεια

φαινόµενου

της

συσσωµάτωσης και ενίσχυση της ευστάθειας της κεραµοµεταλλικής ανόδου. Επειδή
εν γένει οι µεταβολές των επιφανειακών µεγεθών ακολουθούν γραµµικές
θερµοκρασιακές συναρτήσεις, βελτίωση των συνθηκών διαβροχής στην διεπιφάνεια
του συστήµατος ρευστού µετάλλου/κεραµικού σε υψηλές θερµοκρασίες συνοδεύεται
και από βελτίωση της ισχύος του δεσµού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, στις οποίες
εστιάζεται το ενδιαφέρον µας, µε την αντίστοιχη διεπιφάνεια να αναφέρεται σε
σύστηµα στερεού µετάλλου/κεραµικού.
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Α.4.2 Πειραµατική διαδικασία - συσκευή
Για τη µέτρηση γωνιών επαφής µεταξύ κεραµικών και τηγµένων µεταλλικών
φάσεων χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική µέθοδος της εξαπλωµένης σε επίπεδο
σταγόνας, όπως αυτή περιγράφηκε στην παράγραφο Α.4.1.1.
Ως κεραµικό υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκαν δισκία των κεραµικών υλικών
διαστάσεων 15 x 5 mm2, τα οποία κατασκευάστηκαν µε συµπίεση των κεραµικών
κόνεων σε κατάλληλα διαµορφωµένα µεταλλικά καλούπια και πυροσυσσωµάτωση.
Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων διαβροχής και µετά από τη διαδικασία της
πυροσυσσωµάτωσης ακολούθησε λείανση των κεραµικών υλικών. Ως µεταλλική
φάση χρησιµοποιήθηκαν δοκίµια Ni υψηλής καθαρότητας (99.99wt%, Alfa Products)
βάρους περίπου 0.35-0.4 g. Τα συστήµατα µετάλλου-κεραµικού που µελετήθηκαν
τοποθετούνται αρχικά στον επαγωγικό φούρνο για την πραγµατοποίηση του
πειράµατος διαβροχής, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται οπτική παρατήρηση,
φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του δοκιµίου.
Μετά το τέλος των πειραµάτων µετρούνταν οι διαστάσεις της εκάστοτε
σταγόνας, ενώ ο υπολογισµός της τιµής της γωνίας διαβροχής πραγµατοποιούνταν µε
χρήση κατάλληλου λογισµικού που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό [21]. Όλα τα
πειράµατα διαβροχής πραγµατοποιήθηκαν στους 1500°C και ατµόσφαιρα ρέοντος
µίγµατος Ar/4%H2 µε δευτερεύον πηνίο από µολυβδαίνιο, ενώ τα συστήµατα
παρέµεναν για περίπου 25 min σε αυτήν τη θερµοκρασία ώστε να αποκατασταθεί
ισορροπία. Μετά την τοποθέτηση του δοκιµίου γινόταν καθαρισµός του θαλάµου εν
θερµώ µε την εφαρµογή κενού της τάξης 10-7 atm. Η παρακολούθηση της
θερµοκρασίας γινόταν µε τη χρήση οπτικού πυροµέτρου (ακρίβεια µέτρησης ±10οC).
Τα πειράµατα διαβροχής πραγµατοποιήθηκαν σε επαγωγικό φούρνο που
τροφοδοτείται από γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων (350 kHz). Στo σχήµα Α.4.4
φαίνεται σχηµατική παράσταση της πειραµατικής διάταξης.
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Σχήµα Α.4.4: Σχηµατικό διάγραµµα πειραµατικής διάταξης για τα πειράµατα διαβροχής µε
τη µέθοδο της εξαπλωµένης σε επίπεδο σταγόνας. ∆ιακρίνονται τα επιµέρους τµήµατα: (1)
πηνία επαγωγής και σταγόνα µετάλλου σε υπόστρωµα (2) επαγωγική γεννήτρια υψηλής
συχνότητας (3) αντλίες κενού (4) συσκευή ελέγχου κενού (5) οπτικό πυρόµετρο (6)
στερεοσκόπιο και κάµερα (7) Η/Υ για λήψη και επεξεργασία εικόνας (8) µόνιτορ και VCR
για παρακολούθηση και καταγραφή εικόνας (9) διάταξη αέριου χρωµατογράφου

Η διάταξη αποτελείται από οριζόντιο σωλήνα από χαλαζία τα άκρα του
οποίου στηρίζονται σε µεταλλικές κεφαλές, οι οποίες ψύχονται µε κυκλοφορία νερού.
Οι µεταλλικές κεφαλές παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης του θαλάµου θέρµανσης
µε σύστηµα αντλιών (περιστροφική και διάχυσης) για τη δηµιουργία υψηλού κενού
στο χώρο του θαλάµου. Η συνδεσµολογία παρέχει επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής
κατάλληλου αερίου στο χώρο θέρµανσης και τη λειτουργία του φούρνου σε στάσιµη
ή ρέουσα επιλεγµένη ατµόσφαιρα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εισαγωγής
θερµοζεύγους στο χώρο θέρµανσης για τον έλεγχο της θερµοκρασίας κατά τη
διάρκεια του πειράµατος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φούρνου οι σπείρες του
πρωτεύοντος πηνίου που µεταφέρουν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ψύχονται µε νερό.
Ως δευτερεύον πηνίο µετατροπής του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου σε θερµότητα
χρησιµοποιείται εναλλακτικά γραφίτης ή µολυβδαίνιο σε σχήµα κυλινδρικό, ο οποίος
τοποθετείται στο χαλαζιακό σωλήνα στο εσωτερικό των σπειρών του πρωτεύοντος
πηνίου. Στο εσωτερικό του δευτερεύοντος πηνίου υπάρχει τράπεζα από γραφίτη ή
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µολυβδαίνιο αντίστοιχα µε το πηνίο πάνω στην οποία γίνεται η τοποθέτηση του υπό
µελέτη συστήµατος δοκιµίων (κεραµικό υπόστρωµα και µεταλλική φάση). Οπτικά
παράθυρα στις ελεύθερες άκρες των µεταλλικών κεφαλών επιτρέπουν την
παρακολούθηση του δοκιµίου µέσω κατάλληλου συστήµατος φακών και τη
φωτογράφησή του κατά τη διάρκεια του πειράµατος καθώς επίσης και τη
βιντεοσκόπησή του, παρέχοντας τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας σε
άλλη χρονική στιγµή. Τα οπτικά παράθυρα παρέχουν επίσης τη δυνατότητα µέτρησης
της θερµοκρασίας µε τη χρήση οπτικού πυροµέτρου, το οποίο εστιάζει σε οπή βάθους
5 mm και διαµέτρου 2 mm στη µετωπική επιφάνεια της τράπεζας γραφίτη, ή σε οπή
παρόµοιων διαστάσεων κατασκευασµένη από έλασµα µολυβδαινίου, ανάλογα µε το
δευτερεύον πηνίο που χρησιµοποιείται και οι οποίες δρουν ως µέλανα σώµατα.

Α.4.3 Αποτελέσµατα
Πραγµατοποιήθηκε σειρά πειραµάτων διαβροχής για όλα τα συστήµατα των
κεραµικών συνθέσεων του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 σε επαφή µε το
νικέλιο, προκειµένου να διαπιστωθεί η επίδραση της παρουσίας TiO2 στις ιδιότητες
διαβροχής και στη διεπιφανειακή αλληλεπίδραση µεταξύ του Ni και των κεραµικών
υποστρωµάτων. Όλα τα πειράµατα διεξήχθησαν στον επαγωγικό φούρνο µε
δευτερεύον πηνίο από µολυβδαίνιο και ατµόσφαιρα Ar/4%H2 στους 1500οC. Στο
σχήµα Α.4.5 απεικονίζεται µια χαρακτηριστική εικόνα πειράµατος της εξαπλωµένης
σε επίπεδο σταγόνας έτσι όπως αυτή λαµβάνεται µε τη χρήση των συσκευών
παρατήρησης και καταγραφής της εικόνας που αναλύθηκαν στην περιγραφή της
πειραµατικής διάταξης.
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Σχήµα Α.4.5: Φωτογραφία από πείραµα εξαπλωµένης σε επίπεδο σταγόνας για το σύστηµα
Ni/10YZ5T σε θερµοκρασία 1500°C σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 και δευτερεύον πηνίο
µολυβδαινίου.

Από τη φωτογραφία του σχήµατος Α.4.5 παρατηρείται ότι είναι ευδιάκριτα τα
διαστατικά χαρακτηριστικά της σταγόνας του ρευστού µετάλλου που έχει
σχηµατιστεί πάνω στο επίπεδο του κεραµικού υποστρώµατος. Με τη χρησιµοποίηση
του λογισµικού που αναφέρθηκε και µετά από µέτρηση των διαστάσεων της
σταγόνας υπολογίστηκαν οι τιµές της γωνίας διαβροχής της εξαπλωµένης σε επίπεδο
σταγόνας για όλα τα συστήµατα που µελετήθηκαν. Οι τιµές των γωνιών διαβροχής
των κεραµικών οξειδίων από ρευστό Ni µαζί µε τις αντίστοιχες τιµές του έργου
συνάφειας (σχέση Α.4.3) και της επιφανειακής ενέργειας των οξειδίων (σχέση Α.4.5)
στους 1500οC αναγράφονται στον πίνακα Α.4.2.
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Πίνακας Α.4.2: Γωνίες διαβροχής ρευστού Ni σε κεραµικά υποστρώµατα (YZT) στους
1500°C σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 καθώς και τιµές του έργου συνάφειας και της επιφανειακής
ενέργειας των αντίστοιχων κεραµικών οξειδίων.
Σύστηµα
Ni/Ceramic

Επιφανειακή

Γωνία

Έργο

διαβροχής

συνάφειας
2

ενέργεια οξειδίων

θ [deg]

Wa [J/m ]

γSV, oxide [J/m2]

Ni/10ΥΖ5Τ

112.1

1.086

0.870

Ni/10ΥZ10T

110.5

1.131

0.820

Ni/12.5ΥΖ5Τ

113.1

1.058

0.901

Ni/12.5YZ15T

104.6

1.302

0.630

Ni/8YSZ

117.0

0.951

1.021

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι τα τριµερή οξείδια του συστήµατος
Y2O3-ZrO2-TiO2 παρουσιάζουν βελτιωµένη διαβροχή σε επαφή µε το ρευστό νικέλιο
σε σύγκριση µε το διµερές σύστηµα Y2O3-ZrO2 (σχήµα Α.4.6) και ως εκ τούτου
αυξηµένη ισχύ δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού. Από το σχήµα Α.4.6
γίνεται άµεσα αντιληπτό πως η προσθήκη TiO2 στο σύστηµα Y2O3-ZrO2 µέχρι τα
όρια διαλυτότητάς του στην κυβική δοµή του φθορίτη συνεισφέρει σηµαντικά στην
ελάττωση των τιµών των γωνιών διαβροχής, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της
σχηµατιζόµενης

ολικής

διεπιφάνειας

µετάλλου/κεραµικού

παρεµποδίζοντας

τοιουτοτρόπως τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων του νικελίου. Αντίθετα, για
κεραµικά υποστρώµατα µε την ίδια περιεκτικότητα σε TiO2, η αυξηµένη παρουσία
Y2O3 εµφανίζεται να ελαττώνει τη διαβρεξιµότητα του συστήµατος όπως
µεταφράζεται η αύξηση στις τιµές των γωνιών διαβροχής.
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Σχήµα Α.4.6: Εξάρτηση της γωνίας επαφής για τα διάφορα συστήµατα Ni/YZT καθώς
επίσης και για το Ni/8YSZ από την περιεκτικότητα σε TiO2 στην κεραµική φάση στους
1500oC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.

Οι µετρούµενες τιµές των γωνιών διαβροχής των κεραµικών τριµερών
συνθέσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 από το ρευστό νικέλιο βρίσκονται
µεταξύ των δηµοσιευµένων τιµών για τα συστήµατα ρευστού Ni/TiO2 (θ = 105°) και
ρευστού Ni/8YSZ (θ = 117°). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι προσδιορισθείσες
από την εξίσωση A.4.5 τιµές της επιφανειακής ενέργειας (Πίνακας A.4.2) των µικτών
οξειδίων βρίσκονται στην ίδια κλίµακα µεταξύ των αντίστοιχων τιµών για τα δύο
προαναφερθέντα συστήµάτα, ενισχύοντας την εγκυρότητα της ηµιεµπειρικής
σχέσεως.
Στο σχήµα A.4.7 παρουσιάζεται η καθετη τοµή ενός από τα ελεγχθέντα
συστήµατα µετά το πείραµα διαβροχής όπως ελήφθησε έπειτα από την παρατήρηση
στο οπτικό µικροσκόπιο. Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν ληφθεί και για τα υπόλοιπα
µελετούµενα συστήµατα. Η διαµόρφωση του σχήµατος της σταγόνας του νικελίου
υποδηλώνει την φτωχή διαβρεξιµότητα του συστήµατος (θ>90ο), ενώ οι ρωγµές που
εµφανίζονται στο κεραµικό υπόστρωµα (10YZ5T) οφείλονται στις τάσεις που
αναπτύχθηκαν κατά την απόψυξη του δοκιµίου σε συνδυασµό µε τη σηµαντική
διαφορά στους συντελεστές θερµικής διαστολής µεταξύ των δύο συνενωµένων
φάσεων.
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Σχήµα Α.4.7: Κάθετη τοµή του συστήµατος Ni/10YZ5T όπως ελήφθησε από την
παρατήρηση στο οπτικό µικροσκόπιο έπειτα από το πείραµα διαβροχής στους 1500οC σε
ατµόσφαιρα Ar/4%H2.

O έλεγχος µε το σύστηµα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και µικροανάλυσης
(SEM-EDS) σε κάθετες τοµές των δοκιµίων (Σχήµα Α.4.8) έπειτα από τα πειράµατα
διαβροχής στους 1500οC και παραµονή στην ανωτέρω θερµοκρασία για 25 min δεν
έδειξε κάποιου είδους αλληλεπίδραση στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού, γεγονός
που πιστοποιείται από την απότοµη µετάβαση από τη µεταλλική στην κεραµική φάση
κατά την γραµµική σάρωση των επιµέρους συστατικών. Ανάλογη ήταν και η
συµπεριφορά που παρουσίασαν και τα υπόλοιπα διαβρέχοντα συστήµατα. Η εν λόγω
παρατήρηση βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα πειραµάτων διαβροχής, τα
οποία πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ ρευστού νικελίου και επιστρωµένου TiO2 στο
8YSZ [20].
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Σχήµα Α.4.8: Κάθετη τοµή δοκιµίου (SEM-EDS) έπειτα από πείραµα διαβροχής του
κεραµικού υποστρώµατος 12.5YZ5T από ρευστό Ni στους 1500οC σε Ar/4%H2 και
παραµονή στην ανωτέρω θερµοκρασία για 25 min.

A.4.4 Συµπεράσµατα
Η ενισχυµένη συνάφεια στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού περιορίζει την
κίνηση των σωµατιδίων του Ni στο επίπεδο επαφής µε το κεραµικό, µειώνοντας το
ρυθµό συσσωµάτωσής τους µε αποτέλεσµα τη διατήρηση ενός συνεχούς µεταλλικού
δικτύου εντός των κεραµοµεταλλικών υλικών. Με στόχο να εξηγηθεί η βελτιωµένη
µακροχρόνια σταθερότητα των Ni/YZT κεραµοµεταλλικών µε κεραµική συνιστώσα
οξείδια του τριµερούς συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2, µελετήθηκαν οι επιφανειακές
ιδιότητες των τριµερών κεραµικών συνθέσεων µε την πραγµατοποίηση πειραµάτων
διαβροχής τους από ρευστό νικέλιο στους 1500oC. Το γεγονός ότι οι επιφανειακές και
διεπιφανειακές ιδιότητες αποτελούν γραµµικές εξαρτήσεις της θερµοκρασίας,
επιτρέπουν στα πειράµατα διαβροχής να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την
ισχύ του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού και σε χαµηλότερες
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θερµοκρασίες

(~1000oC),

οι

οποίες

αποτελούν

αντικείµενο

του

άµεσου

ενδιαφέροντός µας.
Από τα πειράµατα διαβροχής προέκυψε ότι η αυξηµένη παρουσία του TiO2
στις επιµέρους αναλογίες των τριµερών κεραµικών συνθέσεων (YZT) βελτιώνει τη
διαβρεξιµότητα και µειώνει την επιφανειακή ενέργεια των συστηµάτων. Αντίθετα, η
αυξηµένη παρουσία Υ2Ο3 ωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση επιδρώντας αρνητικά
στη διαβρεξιµότητα των συστηµάτων. Οι τιµές της επιφανειακής, γSV, ενέργειας των
συστηµάτων υπολογίσθηκε µε βάση τις µετρούµενες τιµές των γωνιών διαβροχής
στους 1500οC µε χρήση της εµπειρικής σχέσης (εξ. Α.4.5), η οποία εξήχθη έπειτα από
τη

συνδυασµένη

επεξεργασία

δηµοσιευµένων

αποτελεσµάτων

πειραµάτων

διαβροχής. Η αύξηση της ισχύος του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού,
λόγω της παρουσίας του TiO2, περιορίζει το ρυθµό συσσωµάτωσης των σωµατιδίων
του νικελίου εξασφαλίζοντας την ευστάθεια των Ni/YZT κεραµοµεταλλικών υλικών
του ανοδικού ηλεκτροδίου ενός SOFC.
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Α.5 Ηλεκτροχηµικές δοκιµές
Α.5.1 Πειραµατική διαδικασία
Για τις ηλεκτροχηµικές µετρήσεις, κεραµοµεταλλικά Ni(40vol%)/8YSZ µε
πορώδες περίπου 40% και διαστάσεις 50 x 50 x 1.7 mm, τα οποία είχαν
πυροσυσσωµατωθεί στους 1230oC για 3 h στον αέρα, χρησιµοποιήθηκαν ως
υποστρώµατα της ανόδου. Τα υποστρώµατα αυτά επιστρώθηκαν µε έναν πολύ αραιό
πυλό, αποτελούµενο από NiO και το YZT κεραµικό χρησιµοποιώντας την τεχνική
vacuum slip casting για την παρασκευή του στρώµατος της ανόδου µε 40 vol% Ni
µετά την αναγωγή [1]. Η συσκευή για την επίστρωση των πορωδών υποστρωµάτων
µε λεπτά στρώµατα φαίνεται στο σχήµα Α.5.1. To ήδη πυροσυσσωµατωµένο
υπόστρωµα καθαρίζεται µε αιθανόλη και τοποθετείται πάνω στην πορώδη πλάκα
καρβιδίου του πυριτίου (SiC) της συσκευής. Τα άκρα του σφραγίζονται µε λάστιχο
από σιλικόνη για να αποφευχθεί η διαρροή του διαλύµατος και αφού οριζοντιωθεί η
συσκευή, αποχύνεται προϋπολογισµένη ποσότητα του διαλύµατος στην ελεύθερη
επιφάνεια του υποστρώµατος. Στη συνέχεια γίνεται ελαφριά άντληση του διαλύµατος
προς τη διεύθυνση του υποστρώµατος ούτως ώστε να επιτευχθεί µια µικρή διείσδυση.

Σχήµα Α.5.1: ∆ιάταξη επίστρωσης πορώδους υποστρώµατος µε λεπτά στρώµατα µε τη
µέθοδο vacuum slip casting.
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Ακολούθως, έγινε η εναπόθεση των στρωµάτων του ηλεκτρολύτη και της
καθόδου (σύνθετο στρώµα LSM/8YSZ+LSM, ενεργή επιφάνεια: 40 x 40 mm2) µε τις
µεθόδους vacuum slip casting [2] και screen printing [3] (Σχήµα Α.5.2), αντίστοιχα
και πυροσυσσωµάτωση στους 1400οC. Ως συστατικό επισφράγισης χρησιµοποιήθηκε
χρυσός (gold gasket), ενώ πλέγµατα νικελίου και πλατίνας (Ni- και Pt-mesh) βρήκαν
εφαρµογή ως συλλέκτες του ρεύµατος (current collectors) στην άνοδο και την
κάθοδο, αντίστοιχα. Η κατασκευή των κελιών καθώς και οι ηλεκτροχηµικές δοκιµές
πραγµατοποιήθηκαν στο ερευνητικό κέντρο Forschungszentrum Jüllich και
περιγράφονται λεπτοµερώς σε άλλες εργασίες [1, 4].

Σχήµα Α.5.2 : ∆ιαδικασία επίστρωσης µε τη µέθοδο screen printing.

Α.5.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα
Η πιθανή χρήση των Ni/YZT κεραµοµεταλλικών ως υλικών ανόδου
εκτιµήθηκε όσον αφορά την εφαρµογή τους σε SOFCs. Για το σκοπό αυτό
επιλέχθηκαν κεραµοµεταλλικά (40 vol% Ni-cermets) µε αυξανόµενη περιεκτικότητα
της κεραµικής φάσης σε Ti: το ‘state-of the-art’ Ni/8YSZ, το Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9,
το Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 και το Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875.
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Στο σχήµα Α.5.3 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες τάσηςέντασης στους 800 και 860οC του στοιχείου µε ηλεκτρόδιο ανόδου το Ni
/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 καθώς και η αντίστοιχη για το στοιχείο µε τη συµβατική άνοδο
Ni/8YSZ στους 800oC σε ατµόσφαιρα H2/3%H2O. Στην περίπτωση του στοιχείου
καυσίµου µε κεραµοµεταλλική άνοδο το Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 παρατηρήθηκε
µειωµένη απόδοση σε σύγκριση µε το στοιχείο µε τη συµβατική άνοδο (Σχήµα
Α.5.3). Συγκεκριµένα, για διαφορά δυναµικού 0.7 V η µείωση της απόδοσης του
στοιχείου µε τη µελετούµενη άνοδο προσεγγίζει περίπου το 25% σε σχέση µε το
στοιχείο µε τη συµβατική άνοδο.
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Σχήµα Α.5.3: Καµπύλες τάσης-έντασης στους 800 και 860°C ενός κελιού καυσίµου µε
ηλεκτρόδιο ανόδου Ni(40vol%)/12.5YZ15T (κενά σύµβολα) καθώς και µε τη συµβατική
άνοδο Ni(40vol%)/8YSZ (γεµάτα σύµβολα) στους 800οC και αέριο καύσιµο H2/3%H2O.

Η υποβάθµιση της ηλεκτροχηµικής απόδοσης του στοιχείου καυσίµου µε
ανοδικό ηλεκτρόδιο το Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875, συγκριτικά µε το στοιχείο καυσίµου
µε τη συµβατική άνοδο Ni/8YSZ, ενδεχοµένως οφείλεται κατά κύριο λόγο στη
σηµαντικά χαµηλότερη ιοντική αγωγιµότητα (Σχήµα Α.5.4) του Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
(12.5ΥΖ15Τ) κατά περίπου 1 τάξη µεγέθους σε σχέση µε το 8YSZ κεραµικό, όπως
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των ηλεκτρικών ιδιοτήτων (Παράγραφος Α.2.2).
∆εδοµένου ότι η εν λόγω κεραµική σύνθεση αποτελεί την κεραµική συνιστώσα της
υπό µελέτη Ni/YZT ανόδου, αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ροής των
ιόντων Ο2- προς τα σηµεία της αντίδρασης, συµπεριφορά που αποτελεί περιοριστικό
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παράγοντα για την ηλεκτροχηµική απόδοση του στοιχείου καθώς συνεπάγεται τον
περιορισµό της ζώνης αντίδρασης.
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Σχήµα Α.5.4: Ιοντική αγωγιµότητα των κεραµικών του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 στους
900οC καθώς επίσης και του 8YSZ ως εξάρτηση της περιεκτικότητας του Ti στις κεραµικές
συνθέσεις.

Στο σχήµα Α.5.4 παρουσιάζονται οι τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας των
κεραµικών του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 στους 900οC, συµπεριλαµβανοµένων
των κεραµικών συνθέσεων, οι οποίες παρασκευάσθηκαν µε την προσθήκη 5 και 10
at% Ti στο πλέγµα του 8YSZ (Y0.141Zr0.809Ti0.05O1.930, Y0.133Zr0.767Ti0.10O1.934) [5]
καθώς επίσης και της ‘state of the art’ κεραµικής συνιστώσας 8YSZ ως εξάρτηση της
περιεκτικότητας του Ti στις κεραµικές συνθέσεις. Η επιλογή µιας εκ των τριµερών
συνθέσεων του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2 µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε Τi
ως κεραµικής φάσης της κεραµοµεταλλικής ανόδου αναµένεται να περιορίσει το
φαινόµενο της µείωσης της ροής των ιόντων Ο2- προς τα σηµεία της αντίδρασης, το
οποίο οδήγησε στη σηµαντική υποβάθµιση της ηλεκτροχηµικής απόδοσης του
στοιχείου καυσίµου.
Πράγµατι οι ηλεκτροχηµικοί έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν
την προαναφερθείσα υπόθεση. Για κελιά καυσίµου µε ανόδους τα κεραµοµεταλλικά
Ni/8YSZ, Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 και Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9, οι καµπύλες τάσηςέντασης στους 800oC σε ατµόσφαιρα H2/3%H2O απεικονίζονται στο σχήµα Α.5.5. Οι
καµπύλες τάσης-έντασης είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε εξαίρεση το κελί µε άνοδο το
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Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 κεραµοµεταλλικό που παρουσίασε υψηλότερο δυναµικό κατά
30 mV (για πυκνότητα ρεύµατος 1.25 Acm-2) σε σχέση µε τα δύο άλλα κελιά. Υπό
συνθήκες αερίου αναµόρφωσης µε CH4/H2O = 1:2 τα κελιά µε ανόδους τα Ni/8YSZ
και Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 κεραµοµεταλλικά παρουσίασαν συγκρίσιµη απόδοση µε
υψηλότερη διακύµανση των U-i καµπυλών όπως υποδεικνύεται από το εύρος
σφάλµατος ως αποτέλεσµα των µετρήσεων δύο κυψελίδων καυσίµου για κάθε
σύνθεση. Το κελί µε άνοδο µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε τιτάνια στην
κεραµική φάση, Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9, παρουσίασε µείωση της απόδοσης κατά 4050 mV σε σχέση µε τα άλλα δύο κελιά.
Αυτή η τάση επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για την
Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 κεραµοµεταλλική άνοδο και που συνοψίζονται στο
συµπέρασµα ότι η παρουσία υψηλών ποσοστών Ti στην κεραµική φάση της
κεραµοµεταλλικής ανόδου οδηγεί σε µειωµένη απόδοση του κελιού. Εποµένως, η
µικτή αγωγιµότητα των YZT κεραµικών συµβάλει θετικά στην µετατροπή του αερίου
µε την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε Ti της κεραµικής φάσης είναι µέχρι και 5
at%, ενώ για υψηλότερα ποσοστά σε Ti η απόδοση του κελιού µειώνεται σε σχέση µε
την αντίστοιχη της συµβατικής κεραµοµεταλλικής ανόδου.
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Σχήµα Α.5.5: Καµπύλες τάσης-έντασης στους 800oC χρησιµοποιώντας H2/3%H2O
(τετράγωνα) και 33% CH4/67% H2O (κύκλοι) ως αέρια καύσιµα για κελιά καυσίµου µε
ανόδους Ni(40vol%)/8YSZ (κενά σύµβολα), Ni(40vol%)/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 (γεµάτα
σύµβολα) και Ni(40vol%)/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 (διασταυρωµένα σύµβολα).
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Να σηµειωθεί πως σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν στο
πρώτο σετ πειραµάτων για το κελί µε το Ni(40vol%)/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 ανοδικό
ηλεκτρόδιο (Σχήµα Α.5.3) στο δεύτερο σετ πειραµάτων η απόδοση των στοιχείων

καυσίµου παρουσιάσθηκε σηµαντικά ενισχυµένη (Σχήµα Α.5.5). Ο κύριος λόγος
αυτής της συµπεριφοράς είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του καθοδικού
ηλεκτροδίου [4, 6], η οποία πραγµατοποιήθηκε έπειτα από πειράµατα, που έλαβαν
χώρα στο Forschungszentrum Jüllich, εξετάζοντας παραµέτρους, που αφορούσαν το
πάχος του στρώµατός του, το πορώδες, την κοκκοµετρία των κόνεων και την
αναλογία µάζας των επιµέρους φάσεων (LSM/8YSZ). Σε κάθε περίπτωση τα κελιά
καυσίµου µε το συµβατικό ανοδικό ηλεκτρόδιο λειτουργούν ως στοιχεία αναφοράς
για τα στοιχεία µε τις εκάστοτε Ni/YZT κεραµοµεταλλικές ανόδους.

Α.5.3 Συµπεράσµατα
Οι ηλεκτροχηµικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε κελιά καυσίµου µε
ανόδους

Ni/8YSZ,

Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9,

Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9

και

Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 έδειξαν βελτιωµένες αποδόσεις για το κεραµοµεταλλικό µε
την χαµηλή περιεκτικότητα σε Ti στην κεραµική φάση. Ταυτόχρονα η βελτιωµένη
σταθερότητα µικροδοµής του Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 κεραµοµεταλλικού αναµένεται
να συνεισφέρει στην καλύτερη µακροχρόνια απόδοσή του συγκριτικά µε τη
συµβατική άνοδο Ni/8YSZ, ειδικά σε υψηλότερες θερµοκρασίες.
Για τα κεραµοµεταλλικά Ni/Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 και Ni/Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875
η απόδοση των κυψελίδων παρουσιάσθηκε µειωµένη λόγω της χαµηλής ιοντικής
αγωγιµότητας των συγκεκριµένων YZT κεραµικών, γεγονός που αντισταθµίζει την
ευεργετική επίδραση της αυξηµένης µικτής αγωγιµότητας, η οποία πηγάζει από την
ενισχυµένη παρουσία του Ti.
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ΜΕΡΟΣ B
Κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη
µέσων θερµοκρασιών (IT-SOFCs)

B.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

(IT-SOFCs) – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B.1 Στοιχεία Καυσίµου Στερεού Ηλεκτρολύτη Μέσων
Θερµοκρασιών (IT-SOFCs)
B.1.1 Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η έρευνα γύρω από τα στοιχεία
καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFCs) έχει εντατικοποιηθεί µε απώτερο στόχο τη
βελτίωση της µακρόχρονης αντοχής και αξιοπιστίας τους, που να επιτρέπει στη
συγκεκριµένη, υψηλών αποδόσεων και χαµηλών εκπεµπόµενων ρύπων τεχνολογία,
να ανταγωνισθεί τα συµβατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας (Πίνακας Β.1.1). Επί
του παρόντος ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που υφίστανται έγκεινται στην
υποβάθµιση της απόδοσης των µονάδων SOFCs που έχουν κατασκευασθεί, η οποία
περιορίζει τον πρακτικό χρόνο λειτουργίας τους. Για να αποτελέσουν εποµένως τα
SOFCs µια πιο ανταγωνιστική τεχνολογία στο εµπόριο, η µείωση της θερµοκρασίας
λειτουργίας τους αποτελεί ερευνητικό στόχο. Σε αυτά τα πλαίσια, ένας µεγάλος
αριθµός εναλλακτικών SOFCs έχουν προταθεί [1, 2, 3].
Πίνακας Β.1.1: Στόχοι των SOFCs συστηµάτων για την χρήση τους σε διάφορες εφαρµογές.

Η µείωση της θερµοκρασίας λειτουργίας των SOFCs από τους 900-1000οC,
που είναι σήµερα ‘state of the art’, στους 650-800°C αναµένεται να προσδώσει
πλήθος πλεονεκτηµάτων τα οποία θα συνεισφέρουν στην επίτευξη µιας βάσεως για
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την εµπορική βιωσιµότητα των εν λόγω διατάξεων. Χαρακτηριστικότερα, σε
χαµηλότερες θερµοκρασίες καθίσταται εφικτή η χρήση φθηνότερων µεταλλικών
υλικών ως συνδετών, ενώ και για τα υλικά που αποτελούν τις περιφερειακές µονάδες
ενός SOFC τα κριτήρια επιλογής τους θα είναι λιγότερο απαιτητικά. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται τη µείωση του κόστους της διάταξης. Συγκεκριµένα είναι άξιο λόγου να
σηµειωθεί πως αναφορικά µε τα πιο ακριβά υλικά ενός στοιχείου καυσίµου υψηλών
θερµοκρασιών (HT-SOFC), που αποτελούν τα συνδετικά υλικά, το κόστος του
κεραµικού (glass-ceramic) συνδέτη που χρησιµοποιείται στα HT-SOFCs ανέρχεται σε
137.5 $kW-1 και είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο για το
µεταλλικό συνδέτη (stainless steel), 6.67 $kW-1 [4], ο οποίος βρίσκει εφαρµογή σε
µέσες θερµοκρασίες. Εκτός από τη µείωση του κόστους, τα στοιχεία καυσίµου µέσων
θερµοκρασιών IT-SOFCs αφενώς θα παρουσιάζουν βελτιωµένη µακροχρόνια
σταθερότητα δεδοµένου ότι τα φαινόµενα συσσωµάτωσης που λαµβάνουν χώρα στα
ηλεκτρόδια περιορίζονται µε τη µείωση της θερµοκρασίας και αφετέρου τα
φαινόµενα διάχυσης µεταξύ των υλικών που βρίσκονται σε γειτνιάζουσες περιοχές θα
ελαχιστοποιηθούν, γεγονός που µεταφράζεται σε διατήρηση της πυκνότητας ισχύος
της διάταξης.

Β.1.2 Πεδίο έρευνας για την ανάπτυξη IT-SOFCs
Πέραν των σηµαντικών ωφελειών που αναµένονται, η µείωση της
θερµοκρασίας λειτουργίας ενός SOFC συνεπάγεται απώλειες στην ηλεκτροχηµική
απόδοση του στοιχείου καυσίµου. Για να καταστεί εφικτή η λειτουργία των SOFCs
σε µέσες θερµοκρασίες κρίνεται απαραίτητος ο συνυπολογισµός δύο παραγόντων: η
ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων του κελιού, που σηµαίνει τον περιορισµό τόσο των
ωµικών αντιστάσεων µέσω του ηλεκτρολύτη όσο και των αντιστάσεων πόλωσης στις
διεπιφάνειες ηλεκτροδίων/ηλεκτρολύτη, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτροδίων
υψηλής απόδοσης. Η επιλογή των συµβατικών δοµικών µονάδων (Σχήµα Β.1.1) για
την λειτουργία ενός SOFC σε µέσες θερµοκρασίες δεν παρέχει ικανοποιητικές τιµές
απόδοσης ή πυκνότητας ισχύος καθώς περιορίζεται από την ιοντική αγωγιµότητα του
ηλεκτρολύτη και την ηλεκτροχηµική καταλυτική ενεργότητα του ανοδικού και
καθοδικού ηλεκτροδίου.
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Σχήµα Β.1.1: ‘State of the art’ υλικά ενός στοιχειώδους στοιχείου καυσίµου και οι
απαιτούµενες ηλεκτρικές και µηχανικές ιδιότητες των επιµέρους δοµικών µονάδων.

Β.1.2.1 Στερεός ηλεκτρολύτης
Μία εναλλακτική µέθοδος αναφορικά µε τον περιορισµό της ωµικής
αντίστασης του ηλεκτρολύτη αποτελεί η µείωση του πάχους επίστρωσής του. Στο
σχήµα Β.1.2 απεικονίζονται οι απώλειες δυναµικού ενός στοιχείου οφειλόµενες στην
αντίσταση του στερεού ηλεκτρολύτη ως εξάρτηση της θερµοκρασίας και του πάχους
του για µια τυπική πυκνότητα ρεύµατος 300 mA/cm2 [5], η οποία αποτελεί αποδεκτή
τιµή κατά τη λειτουργία ενός SOFC. Με την προϋπόθεση ότι οι απώλειες δε θα
πρέπει να υπερβαίνουν την τιµή των 50 mV, η κατώτερη θερµοκρασία για ένα κελί
στηριζόµενου στον ηλεκτρολύτη (electrolyte-supported cell, πάχος ηλεκτρολύτη ~
150 µm) και κατασκευασµένο από τα ‘state of the art’ υλικά προσεγγίζει τους 900οC.

Σχήµα Β.1.2: Απώλειες δυναµικού ενός στοιχείου καυσίµου οφειλόµενες στο στερεό
ηλεκτρολύτη ως εξάρτηση του πάχους του για στερεούς ηλεκτρολύτες 8YSZ και ενισχυµένου
µε Sr και Mg µικτού οξειδίου λανθανίου γαλλίου (LSGM).
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Ο σχεδιασµός ενός στοιχείου στηριζόµενου στην άνοδο (anode-supported cell,
πάχος

ηλεκτρολύτη

~

10-30

µm),

ο

οποίος

πρώτος

εφαρµόσθηκε

στο

Forschungszentrum Jüllich [6], παρέχει τη δυνατότητα της µείωσης του πάχους του
στρώµατος του ηλεκτρολύτη και εποµένως των ωµικών αντιστάσεων βελτιώνοντας
την απόδοση της διάταξης (Σχήµα Β.1.3) και καθιστώντας λειτουργικά εφικτής της
µείωσης της θερµοκρασίας λειτουργίας του κελιού.

Σχήµα Β.1.3: Καµπύλες τάσης-έντασης στοιχείων καυσίµου στους 650οC κατασκευασµένων
από τα ‘state of the art’ υλικά (LSM/8YSZ/Ni-8YSZ) στηριζόµενων στο στερεό ηλεκτρολύτη
και στην άνοδο.

Στο σχήµα Β.1.4 απεικονίζεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ιοντικής
αγωγιµότητας διαφόρων ιοντικών αγωγών σε συνδυασµό µε το πάχος του στρώµατός
τους [7]. Υπό την προϋπόθεση ότι ένας από τους άµεσους στόχους για τη λειτουργία
ενός SOFC αποτελεί η συνθήκη ότι η συνολική αντίσταση του στερεού ηλεκτρολύτη
δε θα πρέπει να υπερβαίνει την αποδεκτή τιµή των 0.15 Ω cm2, η οποία οδηγεί σε
συνολικές απώλειες πόλωσης της τάξεως των 0.225 V για πυκνότητες ρεύµατος 0.5 Α
cm-2 [8], η παρούσα τεχνολογία κατασκευής στηριζόµενων στην άνοδο στοιχείων
καυσίµου µε τη δυνατότητα εφαρµογής λεπτών στρωµάτων ηλεκτρολύτη της τάξεως
των 10-15 µm προσδιορίζει ως την ελάχιστη αποδεκτή τιµή για την ιοντική
αγωγιµότητα του στερεού ηλεκτρολύτη τιµή ίση µε 10 mS cm-1. Βασιζόµενοι στο
σχήµα Β.1.4 προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σταθεροποιηµένη ζιρκονία πληρεί την
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προαπαιτούµενη τιµή της ιοντικής αγωγιµότητας σε θερµοκρασίες άνω των 700οC,
ενώ για το Ce0.9Gd0.1O1.95 η αντίστοιχη θερµοκρασία ανέρχεται στους 500oC.
Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως υπάρχουν ορισµένοι πρακτικοί και
θεωρητικοί περιορισµοί στη µείωση του πάχους του στρώµατος του στερεού
ηλεκτρολύτη. Επί του παρόντος το ελάχιστο πάχος µη αεριοδιαπερατού φιλµ, το
οποίο µπορεί να κατασκευασθεί µε αξιοπιστία και µαζικά µε χρήση φθηνών µεθόδων
κατασκευής, ανέρχεται στα 10-15 µm. Επιπλέον, σε πρόσφατες εργασίες, ο Steele [8,
9] µελετώντας την επίδραση που έχει το πάχος του στρώµατος του ηλεκτρολύτη πάνω
στην επιφανειακή διάχυση ανταλλαγής (surface exchange diffusion) και στο
συντελεστή

διάχυσης

(diffusion

coefficient)

του

οξυγόνου

κατέληξε

στο

συµπέρασµα, ότι για ένα συγκεκριµένο κρίσιµο πάχος φιλµ του ηλεκτρολύτη η
αντίδραση της επιφανειακής διάχυσης ανταλλαγής του οξυγόνου (oxygen surface
exchange reaction), και όχι η διάχυση του οξυγόνου εντός της µάζας του
ηλεκτρολύτη, γίνεται το ρυθµορυθµιστικό βήµα της διεργασίας. Το γεγονός αυτό
σηµαίνει ότι η περαιτέρω µείωση του πάχους δεν αποδίδει επιπλέον όφελος. Ανάλογα
συµπεράσµατα εξήχθησαν και από την εργασία των Daslet et al [10].

Σχήµα Β.1.4: Σύγκριση της θερµοκρασιακής εξάρτησης της ιοντικής αγωγιµότητας των πιο
υποσχόµενων στερεών ηλεκτρολυτών (YSZ, LSGM, GDC) σε συνδυασµό µε το πάχος του
στρώµατός τους.
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Μια άλλη προσέγγιση για τον περιορισµό των απωλειών, που υπεισέρχονται
στη λειτουργία των SOFCs από τις αυξηµένες ωµικές αντιστάσεις του στερεού
ηλεκτρολύτη σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, αποτελεί η επιλογή νέων υλικών που να
επιδεικνύουν υψηλότερες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας σε σχέση µε τις αντίστοιχες
του 8YSZ. Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί
εστιάζοντας στη µελέτη της ιοντικής αγωγιµότητας, σ i , και του αριθµού ιοντικής
µεταφοράς, t i , σε διάφορα διµερή και τριµερή συστήµατα οξειδίων. Μια εκτεταµένη
ανασκόπηση πάνω στις ιδιότητες των ιοντικών αγωγών παρουσιάσθηκε από τους
Etsell και Flengas το 1970 [11], ενώ αποτελέσµατα πιο πρόσφατων ερευνών
συνοψίζονται από τους Minh και Takahashi [12]. Στο σχήµα Β.1.5 απεικονίζεται η
θερµοκρασιακή εξάρτηση της αγωγιµότητας για διάφορους ενδεικτικούς ιοντικούς
αγωγούς στον αέρα.

Σχήµα Β.1.5: Ιοντική αγωγιµότητα για διάφορους ιοντικούς αγωγούς ως εξάρτηση της
θερµοκρασίας.

Μεταξύ των µελετούµενων συστηµάτων, τις υψηλότερες τιµές ιοντικής
αγωγιµότητας στη θερµοκρασιακή περιοχή 600-800οC επέδειξαν τα βασισµένα στο
οξείδιο του βισµούθιου (Bi2O3) κεραµικά υλικά. Εντούτοις, βασικό πρόβληµα
αποτελεί το ότι τα εν λόγω συστήµατα βρέθηκαν να παρουσιάζουν υψηλές τιµές
ηλεκτρονικής αγωγιµότητας ακόµη και σε σχετικά υψηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου,

PO 2 , εξαιτίας της αναγωγής του Bi3+ σε Bi2+ [13], γεγονός που θα προκαλέσει
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βραχυκύκλωµα στη συνολική διάταξη εάν αυτά χρησιµοποιηθούν ως στερεοί
ηλεκτρολύτες. Η µη δυνατότητα να αναπτυχθούν υλικά βασισµένα στο Bi2O3 που να
ανθίστανται στις αναγωγικές συνθήκες λειτουργίας του στερεού ηλεκτρολύτη,
ιδιαίτερα στην περιοχή γειτνίασής του µε το ηλεκτρόδιο της ανόδου ενός SOFC,
καθιστά την εφαρµογή τους απίθανη.
Μία άλλη οµάδα υλικών που εµφανίζουν υψηλές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας
αποτελούν διάφορα οξείδια περοβσκιτικής δοµής. Το BaTh0.9Gd0.1O3, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε ως στερεός ηλεκτρολύτης

σε στοιχείο καυσίµου µέσων

θερµοκρασιών µε La0.9Sr0.1CoO3 ως κάθοδο και Pd ως άνοδο στην εργασία των Cook
et al [14], επέδειξε αρκετά ικανοποιητικές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας (ίση µε 87 mS
cm-1 στους 550oC). Αν και η συγκεκριµένη τιµή είναι άκρως ελκυστική για το στερεό
ηλεκτρολύτη ενός SOFC, µολαταύτα το παρατηρούµενο δυναµικό ανοιχτού
κυκλώµατος (OCV=1.0 V στους 550oC) εµφανίσθηκε χαµηλότερο σε σχέση µε τη
θεωρητική τιµή, γεγονός που υπονοεί ηλεκτρονική συνεισφορά στην ηλεκτρική
αγωγιµότητα του ηλεκτρολύτη υπό τις συνθήκες του αερίου καυσίµου. Επιπλέον, η
παρουσία του ραδιενεργά ενεργού θορίου ενδεχοµένως να επηρεάσει αρνητικά την
ευρεία εφαρµογή των υλικών αυτών στα SOFCs. Στην εργασία των Uchida et al [15],
οι οποίοι µελέτησαν ενισχυµένα οξείδια BaCeO3 και SrCeO3 περοβσκιτικής δοµής, αν
και βρέθηκε ότι τα υλικά αυτά κατέχουν µεταξύ των υψηλότερων τιµών ιοντικής
αγωγιµότητας σε µέσες θερµοκρασίες, εν τούτοις η πιθανότητα πρακτικής τους
εφαρµογής εµφανίζεται αδύνατη εξαιτίας της χηµικής τους αστάθειας, ιδιαίτερα υπό
συνθήκες φέροντος αερίου CO2.
Πρόσφατα, παρασκευάσθηκε από τoυς Ishihara et al [16] και Feng et al [17]
ένα από τα πιο υποσχόµενα οξείδια περοβσκιτικής δοµής για τη χρήση ως στερεού
ηλεκτρολύτη σε IT-SOFCs, που είναι το ενισχυµένο µε Sr και Mg µικτό οξείδιο
λανθανίου γαλλίου (La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3, LSGM). Το συγκεκριµένο υλικό βρέθηκε
να παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα ίση µε 100 mS cm-1 στους 800οC και
αµελητέα ηλεκτρονική συνεισφορά κάτω από µία ευρεία κλίµακα PO 2 . Πείραµα, το
οποίο πραγµατοποιήθηκε σε στοιχειώδες κελί µε LSGM ηλεκτρολύτη πάχους 500
µm, Ni-άνοδο και Sm0.5Sr0.5CoO3 κάθοδο, έδειξε αρκετά ικανοποιητική απόδοση σε
σύγκριση µε τον ηλεκτρολύτη 8YSZ σε θερµοκρασίες λειτουργίας 600-800οC
παρουσιάζοντας δυναµικό της τάξεως των 0.7 V για πυκνότητα ρεύµατος 500 mA
cm-2. Ωστόσο, ανησυχίες για την πιθανή του χρήση εγείρονται από την υψηλότερη
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ταχύτητα ερπυσµού του υλικού σε σχέση µε το 8YSZ [18], ενώ και ο έλεγχος της
χηµικής του σταθερότητας σε επαφή µε την Ni-άνοδο αποτελεί αντικείµενο άµεσου
ενδιαφέροντος, αφού το Ni αντιδρά µε το LSGM ηλεκτρολύτη προς σχηµατισµό
LaNiO3 κατά τη διαδικασία κατασκευής του κελιού.
Μεταξύ του σηµαντικού αριθµού συστηµάτων που βρίσκονται υπό µελέτη, τα
πιο υποσχόµενα υλικά για την πιθανή τους χρήση ως στερεοί ηλεκτρολύτες σε ITSOFCs αποτελούν, πέραν της σταθεροποιηµένης µε Sc2O3 ζιρκονίας (ScSZ), τα
κεραµικά οξείδια βασισµένα στο οξείδιο του δηµητρίου (CeO2). Σχετικά µε το ScSZ,
για το οποίο έγινε αναφορά στην παράγραφο 3.1.2, µειονέκτηµα αποτελεί το υψηλό
του κόστους. Πρόσφατα αν και η τιµή του οξειδίου του σκανδίου µειώθηκε εξαιτίας
της µαζικής του εισροής από την αγορά της Ρωσίας, η διαθεσιµότητα και το κόστος
του Sc2O3 ενδεχοµένως να αποτελέσει εµπόδιο για τη µελλοντική του χρήση.
Τα βασισµένα στο οξείδιο του δηµητρίου κεραµικά οξείδια (CeO2-based
oxides) έχουν προταθεί ως εναλλακτικοί ηλεκτρολύτες για την εφαρµογή τους σε ITSOFCs από αρκετούς ερευνητές [19, 20, 21, 22]. Μια αρκετά εµπεριστατωµένη
ανασκόπηση αναφορικά µε τις ηλεκτρικές ιδιότητες και τους µηχανισµούς αγωγής
που διέπουν τα εν λόγω υλικά έχουν δηµοσιευθεί από τους Inaba και Tagawa [23],
Steele [24] και Mogensen et al [25]. Το οξείδιο του δηµητρίου (CeO2, σείρια)
σχηµατίζει πλέγµα φθοριτικής δοµής όµοιο µε το αντίστοιχο της σταθεροποιηµένης
ζιρκονίας. Με την αντικατάσταση του Ce4+ από τρισθενή ιόντα Y3+ ή σπάνιων γαιών
(Sm3+, Gd3+, Dy3+, Yb3+ κ.α.) καθώς και δισθενή ιόντα αλκαλικών γαιών (Ca2+, Sr2+,
Mg2+, Ba2+ κ.α.) ενισχύεται σηµαντικά η ιοντική αγωγιµότητα των υλικών καθώς
δηµιουργούνται κενές ενδοπλεγµατικές θέσεις ιόντων οξυγόνου, VO••, µε βάση τις
ακόλουθες εξισώσεις:
΄
Y2O3 ⎯CeO
⎯
⎯2 → 2ΥCe
+ 3OOx + VO••

(Β.1.1)

CaO ⎯CeO
⎯
⎯2 → Ca΄΄Ce + OOx + VO••

(Β.1.2)

Οι υψηλότερες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας παρατηρήθηκαν για διαφορετικές
συγκεντρώσεις των ιόντων προσθήκης εξαρτώµενες από το είδος του ιόντος και οι
οποίες προσδιορίσθηκαν περίπου στο 10 mol% για τα ιόντα αλκαλικών γαιών [26]
καθώς επίσης και για το Sm2O3 [27], Gd2O3 [28] και περίπου 8 mol% για την
περίπτωση της προσθήκης Υ2Ο3 [29, 30]. Συγκεκριµένα, στο σχήµα Β.1.6
απεικονίζεται η εξάρτηση της ιοντικής αγωγιµότητας από τη συγκέντρωση του ιόντος
προσθήκης για το σύστηµα (CeO2)1-x(Sm2O3)x [27]. Η εµφάνιση µιας µέγιστης τιµής
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της ιοντικής αγωγιµότητας για µια δεδοµένη περιεκτικότητα του ιόντος προσθήκης
οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ιόντων προσθήκης µε τις κενές
΄
− VO••)•. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις
ενδοπλεγµατικές θέσεις ιόντων οξυγόνου, ( M Ce

έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός ελαχίστου στην τιµή της ενέργειας
ενεργοποίησης της αγωγιµότητας [31], για συγκεκριµένη περιεκτικότητα του ιόντος
προσθήκης, εξαρτώµενης από το εκάστοτε ιόν προσθήκης στο σύστηµα.

Σχήµα Β.1.6: Εξάρτηση της ιοντικής αγωγιµότητας των οξειδίων του συστήµατος (CeO2)1x(SmO1.5)x

από τη συγκέντρωση του ιόντος προσθήκης σε διάφορες θερµοκρασίες: (○) 900oC,

() 800oC, (□) 700oC, (●) 600oC, (▲) 500oC; (- - -) (ZrO2)1-x(CaO)x στους 800οC.

Στο σχήµα Β.1.7 απεικονίζεται η ιοντική αγωγιµότητα στους 800οC για
διάφορα συστήµατα βασισµένα στο CeO2 ενισχυµένα µε 10 mol% οξειδίων σπάνιων
(Μ2Ο3) και αλκαλικών γαιών (ΜΟ) όπως υπολογίσθηκαν στις εργασίες των Yahiro et
al [32] και Eguchi et al [33] ως εξάρτηση της ιοντικής ακτίνας των ιόντων
προσθήκης. Η ενίσχυση µε ιόντα Sm3+ µεταξύ των οξειδίων σπάνιων γαιών και µε
ιόντα Ca2+ µεταξύ των οξειδίων αλκαλικών γαιών επιτυγχάνει τη µέγιστη ιοντική
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αγωγιµότητα για τα αντίστοιχα συστήµατα λόγω των παραπλήσιων ιοντικών ακτίνων
των ιόντων προσθήκης µε αυτήν του Ce4+ (host cation), γεγονός που οδηγεί στην
ελαχιστοποίηση της ενέργειας σύνδεσης µεταξύ των ιόντων προσθήκης µε τις κενές
ενδοπλεγµατικές θέσεις των ιόντων οξυγόνου [34, 35, 36].

Σχήµα Β.1.7: Ιοντική αγωγιµότητα της ενισχυµένης σείριας στους 800οC ως εξάρτηση της
ιοντικής ακτίνας των ιόντων προσθήκης. (rc αντιστοιχεί στην κρίσιµη ιοντική ακτίνα για τα
δισθενή και τρισθενή ιόντα προσθήκης [34]).

Σε αντίθεση, όµως, µε τα βασισµένα στο ZrO2 κεραµικά οξείδια, τα οποία
παρουσιάζουν αµελητέα ηλεκτρονική αγωγιµότητα ακόµη και κάτω από ακραίες
αναγωγικές συνθήκες, τα βασισµένα στο CeO2 συστήµατα παρουσιάζουν σηµαντική
ηλεκτρονική συνεισφορά σε υψηλές θερµοκρασίες και χαµηλές µερικές πιέσεις
οξυγόνου, PO2 , λόγω της αναγωγής του Ce4+ σε Ce3+. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
περιορίζεται η µερική πίεση του οξυγόνου κάτω από την οποία ο αριθµός ιοντικής
µεταφοράς ( ti = σ i σ tot ) παραµένει κοντά στη µονάδα. Στον πίνακα Β.1.2
συνοψίζονται οι τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας, σ i , καθώς και οι συντελεστές
ιοντικής µεταφοράς, t i , για τα διάφορα συστήµατα (CeO2)0.80(ΜO1.5)0.20 στους 800οC
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σε ατµόσφαιρα περιβάλλοντος [27]. Παρατηρούµε πως για το σύνολο των
συστηµάτων ο παράγοντας t i λαµβάνει τιµές κοντά στη µονάδα γεγονός που
σηµαίνει ότι η ηλεκτρονική συνεισφορά στην αγωγιµότητα υπό συνθήκες
περιβάλλοντος ακόµη και σε υψηλές θερµοκρασίες είναι αµελητέα.
Πίνακας Β.1.2: Ιοντική αγωγιµότητα, σ i , και αριθµός ιοντικής µεταφοράς, t i , για διάφορα
συστήµατα (CeO2)0.80(MO1.5)0.20 στους 800οC στον αέρα..

Σύστηµα

σ i (mS cm-1)

ti

(CeO2)0.80(SmO1.5)0.20
(CeO2)0.80(DyO1.5)0.20
(CeO2)0.80(HoO1.5)0.20
(CeO2)0.80(NdO1.5)0.20
(CeO2)0.80(ErO1.5)0.20
(CeO2)0.80(YbO1.5)0.20
(CeO2)0.80(TmO1.5)0.20
(CeO2)0.80(LaO1.5)0.20
(CeO2)0.80(CaO1.5)0.20
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08

94.5
77.4
63.9
59.3
57.4
55.9
55.9
41.6
42.8
30.1

1.00
0.98
1.00
1.00
0.97
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00

Ωστόσο, υπό συνθήκες χαµηλών µερικών πιέσεων οξυγόνου και υψηλών
θερµοκρασιών, οι οποίες επικρατούν στο ανοδικό ηλεκτρόδιο ενός SOFC,
παρατηρείται η εµφάνιση σηµαντικής ηλεκτρονικής συνεισφοράς στην ηλεκτρική
αγωγιµότητα των (CeO2)x(ΜO1.5)1-x συστηµάτων. Η συνεισφορά ηλεκτρονικής
αγωγιµότητας λαµβάνει χώρα ιδιαίτερα στη γειτνιάζουσα περιοχή του στερεού
ηλεκτρολύτη µε την άνοδο, όπου οι συνθήκες παραµένουν ισχυρά αναγωγικές όπως
προέκυψε και από τη µελέτη των Mineshige et al [37], οι οποίοι προσδιόρισαν το
προφίλ του PO2 εντός του στρώµατος του στερεού ηλεκτρολύτη Sm0.20Ce0.80O1.9-δ
στους 1000οC κατά την έκθεσή του µεταξύ ατµόσφαιρας περιβάλλοντος ( PO2 =0.21
atm) και αέριου µίγµατος Ar-H2 ( PO2 = 4 x 10-18 atm).
Στο σχήµα Β.1.8 απεικονίζεται η συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα, σ tot , του
Ce0.80Sm0.20O1.9-δ στους 600, 700 και 800οC ως εξάρτηση της µερικής πίεσης του
οξυγόνου, PO2 [38]. Η συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα αποτελεί το άθροισµα της
αγωγιµότητας των ιόντων ( σ i ), των ηλεκτρονίων ( σ e ) και των οπών ( σ h ):
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σ tot =σ i+σ e + σ h

(Β.1.3)

Παρατηρείται ότι σε υψηλές PO2 η συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα είναι κυρίως
ιοντική ( σ tot ≈ σ i ), ενώ αντίθετα σε χαµηλές PO2 η αγωγιµότητα παρουσιάζεται
κυρίως ως ηλεκτρονική ( σ tot ≈ σ e ).

Σχήµα Β.1.8: Συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα του Ce0.80Sm0.20O1.9-δ στους 600, 700 και
800οC ως εξάρτηση του PO2 .

Η παραπάνω συµπεριφορά είναι πιο ξεκάθαρη στην εργασία των Tuller και Nowick
[20],

οι

οποίοι

µελέτησαν

τις

ηλεκτρικές

ιδιότητες

του

συστήµατος

(CeO2)0.95(Y2O3)0.05 ως εξάρτηση του PO2 σε διάφορες θερµοκρασίες (Σχήµα Β.1.9).
Παρατηρούµε ότι η τιµή της κρίσιµης µερικής πίεσης του οξυγόνου, PO*2 , κάτω από
την οποία υπεισέρχεται η εµφάνιση ηλεκτρονικής αγωγιµότητας ( t i < 1),
µετατοπίζεται σε υψηλότερες τιµές έπειτα από µείωση του PO2 και αύξηση της
θερµοκρασίας.
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Σχήµα Β.1.9: Αριθµός ιοντικής µεταφοράς, t i , του συστήµατος (CeO2)0.95(Y2O3)0.05 ως
εξάρτηση του PO2 για διάφορες θερµοκρασίες.

Η συνεισφορά της ηλεκτρονικής αγωγιµότητας στα βασισµένα στο CeO2
συστήµατα εξαρτάται από το ιόν προσθήκης. Η επίδραση των ιόντων προσθήκης
στην κρίσιµη πίεση, PO*2 , για t i =0.5 στους 800οC, στα εν λόγω συστήµατα,
µελετήθηκε από τους Yahiro et al [32], ενώ τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο
σχήµα Β.1.10, όπου η PO*2 απεικονίζεται διαγραµµατικά ως συνάρτηση της ιοντικής
ακτίνας των ιόντων προσθήκης.
Συγκρίνοντας το σχήµα Β.1.10 µε το αντίστοιχο διάγραµµα που εκφράζει την
εξάρτηση της ιοντικής αγωγιµότητας των βασιζόµενων στο CeO2 κεραµικών οξειδίων
ως εξάρτηση της ιοντικής ακτίνας των ιόντων προσθήκης (Σχήµα Β.1.7)
παρατηρείται µια ακριβώς ανάλογη συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η
µεγιστοποίηση της ιοντικής αγωγιµότητας των συστηµάτων είναι το ίδιο
αποτελεσµατική ως προς τη ταυτόχρονη µεγιστοποίηση του ηλεκτρολυτικού τους
πεδίου δεδοµένου ότι η PO*2 αποτελεί µέτρο της τάσης προς αναγωγή µε τις
χαµηλότερες τιµές να υπονοούν µεγαλύτερες αντιστάσεις. Μετρήσεις απώλειας µάζας
(gravimetric analysis) κεραµικών δοκιµίων των συστηµάτων (CeO2-δ)0.80(ΜO1.5)0.20
όπου Μ = Sm, Gd, Nd και Yb, που πραγµατοποιήθηκαν στην ίδια εργασία [32],
ενίσχυσαν

τα

παραπάνω

αποτελέσµατα

συµπεριφορά.
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Σχήµα Β.1.10: Συσχέτιση της κρίσιµης µερικής πίεσης του οξυγόνου, PO*2 , (για t i =0.5)
στους

800οC

µε

την

ιοντική

ακτίνα

των

ιόντων

προσθήκης

στα

συστήµατα

(CeO2)0.80(ΜO1.5)0.20.

Οι Godickemeier και Gauckler [38] µελέτησαν την απόδοση στοιχείων
καυσίµου µε στερεό ηλεκτρολύτη Ce0.80Sm0.20O1.9 (SDC), Ni/Ce0.90Ca0.10O1.9 (NCC)
άνοδο και La0.84Sr0.16CoO3 (LSC) ως κάθοδο, λαµβάνοντας υπ’όψιν τις υπερτάσεις
των ηλεκτροδίων. Η συνολική απόδοση ενός στοιχείου καυσίµου µε µικτού τύπου
ιοντικό - ηλεκτρονικό αγωγό (mixed ionic - electronic conductor, MIEC) ως
ηλεκτρολύτη, ε∆G, δίνεται από τη σχέση:

ε ∆G =

E ⋅ It
E th ⋅ I i

(Β.1.4)

όπου Ε και Εth αντιστοιχούν στη διαφορά δυναµικού του στοιχείου και στη θεωρητική
τιµή όπως αυτή υπολογίζεται από την σχέση του Nernst, αντίστοιχα, I i είναι η
ένταση του ρεύµατος λόγω της µετακίνησης των ιόντων και I t η συνολική ένταση
ρεύµατος λόγω της µετακίνησης των ιόντων ( I i ) και των ηλεκτρονίων ( I e ). Η
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συσχέτιση µεταξύ του ε∆G και της πυκνότητας της ισχύος εξόδου του κελιού, P, για
πάχος ηλεκτρολύτη 240µm στους 600οC µε αέριο καύσιµο 87.3% Ar + 10% H2 + 3%
Η2 και αέρα ως οξειδωτικό απεικονίζεται στο σχήµα Β.1.11 [38].

Σχήµα Β.1.11: Συνολική απόδοση, ε∆G, και πυκνότητα ισχύος κελιού καυσίµου µε πάχος
ηλεκτρολύτη 240 µm: 600oC, air/LSC/SDC/NCC/ισχύος (87.3% Ar + 10% H2 + 3% Η2).

Η µέγιστη απόδοση του στοιχείου κατά τη λειτουργία του στους 600οC
βρέθηκε ίση µε 60% και επιτυγχάνεται για πυκνότητα ισχύος 0.09 W cm-2, ενώ µε
αύξηση της θερµοκρασίας η µέγιστη απόδοση εµφανίσθηκε µειωµένη, και ίση µε
57% στους 700oC και 50% στους 800oC, λόγω της αύξουσας ηλεκτρονικής
αγωγιµότητας του ηλεκτρολύτη σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Να σηµειωθεί πως για
την πρακτική εφαρµογή ενός SOFC απαιτείται τουλάχιστον µια πυκνότητα ισχύος της
τάξης των 0.15 W cm-2.
Οι πιο ωφέλιµες λειτουργικές συνθήκες για ένα τέτοιου τύπου SOFC
αντιστοιχούν στην γραµµοσκιασµένη περιοχή (Σχήµα Β.1.11), η οποία περιορίζεται
στην κλίµακα µεταξύ της µέγιστης πυκνότητας ισχύος και της µέγιστης απόδοσης.
Τέλος, όσον αφορά την εξάρτηση της αποδοτικότητας του στοιχείου από το πάχος
του στρώµατος του ηλεκτρολύτη στις θερµοκρασίες των 600 και 800οC αυτή
παρουσιάζεται στο σχήµα Β.1.12. Η µείωση του πάχους του στερεού ηλεκτρολύτη
Ce0.80Sm0.20O1.9 αν και συνεπάγεται αύξηση της ιοντικής αγωγιµότητας, ταυτόχρονα
επιφέρει αύξηση και της ηλεκτρονικής του αγωγιµότητας, ενώ παράλληλα
αυξάνονται και οι υπερτάσεις του ανοδικού και καθοδικού ηλεκτροδίου [38], γεγονός
που σηµαίνει ότι η κατασκευή όσο πιο λεπτών στρωµάτων ηλεκτρολύτη δεν αποτελεί
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την καλύτερη δυνατή επιλογή καθώς απαιτείται συγκερασµός των επιµέρους
παραµέτρων.

Σχήµα Β.1.12: Μέγιστη συνολική απόδοση, ε∆G, και πυκνότητα ισχύος για τη
συγκεκριµένη απόδοση, ρmax(ε∆G), ως εξάρτηση του πάχους του στρώµατος του
ηλεκτρολύτη στους (α) 600οC και (β) 800οC.

Ηλεκτροχηµικές δοκιµές σε SOFC µε Ce0.80Gd0.20O1.9 (GDC) ως ηλεκτρολύτη
πραγµατοποιήθηκαν από τους Doshi et al [39]. Στο σχήµα Β.1.13 απεικονίζεται η
συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα του GDC σε αέρα και ατµόσφαιρα Η2Ο/6%Η2. Σε
υψηλές θερµοκρασίες υπό αναγωγικές συνθήκες η αγωγιµότητα του GDC είναι
σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη στον αέρα, υποδηλώνοντας µικτού
τύπου ηλεκτρική αγωγιµότητα. Ωστόσο, καθώς η θερµοκρασία µειώνεται, ακόµη και
κάτω από αναγωγικές συνθήκες, ο µηχανισµός αγωγής µεταβαίνει σε χαρακτηριστικό
τύπο ιοντικού αγωγού, όπως υποδεικνύεται από τη σύγκλιση των δύο ευθειών (Σχήµα
Β.1.13).
Το απαιτούµενο πάχος του στρώµατος του ηλεκτρολύτη, το οποίο
παρουσιάζεται στο δεξιό άξονα του σχήµατος Β.1.13, υπολογίσθηκε υποθέτοντας µια
µέγιστη τιµή της ειδικής αντίστασης του ηλεκτρολύτη ίση µε 0.2 Ω cm2. Η
συγκεκριµένη τιµή, η οποία επιφέρει απώλειες στο δυναµικό του στοιχείου της
τάξεως του 0.1 V για πυκνότητα ρεύµατος ίση µε 0.5 Α cm-2, επιλέχθηκε έτσι ώστε
να διατηρηθεί απόδοση της διάταξης µεγαλύτερη από 50%, υπό τη θεώρηση ότι οι
πολωσιµότητες των ηλεκτροδίων συνεισφέρουν κατά το ίδιο ποσό στην πτώση του
δυναµικού του κελιού. Υπό αυτό το πρίσµα το GDC βρέθηκε να πληρεί τις
προϋποθέσεις για χρήση του ως στερεού ηλεκτρολύτη στη θερµοκρασία των 500οC
και για πάχος περίπου 10 µm.
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Σχήµα Β.1.13: Συνολική ηλεκτρική αγωγιµότητα, σtot, του GDC σε αέρα και ατµόσφαιρα
Η2Ο/6%Η2, σε συνδυασµό µε το απαιτούµενο πάχος του ηλεκτρολύτη που να οδηγεί σε τιµή
της ειδικής του αντίστασης ίση µε 0.2 Ω cm2.

Μια εναλλακτική προσέγγιση για την εφαρµογή των βασιζόµενων στο CeO2
υλικών ως ηλεκτρολύτη αποτελεί η παρασκευή διπλοστρωµατικών στερεών
ηλεκτρολυτών µε χρήση YSZ ως προστατευτικού στρώµατος, αποσκοπώντας στον
περιορισµό της αναγωγής του CeO2 [40]. Οι Tsai et al [41] ανέπτυξαν έναν
ηλεκτρολύτη αποτελούµενο από στρώµα µικτού οξειδίου Y2O3-CeO2 πάχους 4 - 8 µm
και στρώµα YSZ πάχους 1 - 1.5 µm προς τη µεριά του αέριου καυσίµου. Τα κελιά
καυσίµου παρασκευάσθηκαν µε sputtering deposition πάνω σε υπόστρωµα
La0.85Sr0.15MnO3. Οι τιµές της πυκνότητας ισχύος που µετρήθηκαν στην
θερµοκρασιακή περιοχή 500-600οC ήταν υψηλότερες σε σχέση µε προηγούµενες
µελέτες. Χαρακτηριστικά στους 600οC ελήφθησαν µετρήσεις για την πυκνότητα
ισχύος 210 mW cm-2. Ωστόσο, για θερµοκρασίες άνω των 600οC παρουσιάσθηκε
υποβάθµιση των τιµών του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος και της πυκνότητας
ρεύµατος για την περίπτωση των πιο αναγωγικών αερίων µιγµάτων. Ο πιθανότερος
λόγος εστιάζεται στο ότι το λεπτό φιλµ YSZ δεν ήταν αρκετά πυκνό ώστε να
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µπλοκάρει την ηλεκτρονική αγωγή. Ανάλογη έρευνα διεξήχθη από τους Inoue et al
[42], οι οποίοι σε ηλεκτροχηµικές δοκιµές που πραγµατοποίησαν σε στοιχείο
καυσίµου έδειξαν ότι η επικάλυψη του στερεού ηλεκτρολύτη Ce0.80Sm0.20O1.9 µε
προστατευτικό στρώµα YSZ επαρκούς πάχους οδήγησε στη βελτίωση της απόδοσης
του κελιού.
B.1.2.2 Άνοδος

Στην άνοδο ενός SOFC, όπως έχει προαναφερθεί, λαµβάνει χώρα η οξείδωση
του αέριου καυσίµου. Εποµένως το ανοδικό ηλεκτρόδιο απαιτείται να παρουσιάζει
υψηλή καταλυτική ενεργότητα σε συνδυασµό µε θερµική και χηµική συµβατότητα µε
το στερεό ηλεκτρολύτη και υψηλή ηλεκτρική (ιοντική + ηλεκτρονική) αγωγιµότητα.
Η ‘state of the art’ άνοδος Ni/8YSZ παρέχει καλή καταλυτική ενεργότητα και
ικανοποιητική ηλεκτροχηµική απόδοση µόνον κατά τη λειτουργία της σε υψηλές
θερµοκρασίες (900-1000oC) και κατά τη χρήση υδρογόνου ή προ-αναµορφωµένου
φυσικού αερίου ως αέριου καυσίµου. Η µείωση της θερµοκρασίας λειτουργίας των
SOFCs εισάγει εµπόδια, που συνδέονται µε την υποβάθµιση της καταλυτικής
ενεργότητας των ηλεκτροδίων και την αύξηση των φαινοµένων πόλωσης στις
διεπιφάνειες ηλεκτροδίων/ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, η εναπόθεση άνθρακα στην
επιφάνεια του ανοδικού ηλεκτροδίου, όταν χρησιµοποιείται µη αναµορφωµένο
φυσικό αέριο ως καύσιµο, ευνοείται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, γεγονός που
αποτελεί ένα ακόµη καίριο θέµα που χρήζει διερεύνησης.
Οι πρόσφατες µελέτες για την ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροδίων σε IT-SOFCs
έχουν επικεντρωθεί στα βασισµένα στο CeO2 υλικά. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν
υποσχόµενη επιλογή για την οξείδωση του CH4 [43], ενώ επιπλέον η ικανότητα της
σείριας να οξειδώνει τον άνθρακα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τον περιορισµό
της εναπόθεσης άνθρακα στο ανοδικό ηλεκτρόδιο [44, 45], φαινόµενο το οποίο
οδηγεί στην απενεργοποίηση του.
Πολλές έρευνες έχουν εστιασθεί στη χρήση των βασισµένων στο CeO2
υλικών ως πρόσθετων ή ακόµη και ως των µοναδικών κεραµικών φάσεων σε
κεραµοµεταλλικές ανόδους µε µεταλλική φάση το νικέλιο [46, 47], το ρουθήνιο [48]
ή το χαλκό [47], οι οποίες έδειξαν βελτιωµένη καταλυτική ενεργότητα ειδικότερα σε
χαµηλότερες θερµοκρασίες. Πιο συγκεκριµένα οι Park et al [47], υπολόγισαν µέγιστη
πυκνότητα ρεύµατος ίση µε 210 mA cm-2 και πυκνότητα ισχύος 0.05 W cm-2 για
στοιχείο καυσίµου µε Ni/YSZ ως άνοδο, ενώ οι αντίστοιχες τιµές στην περίπτωση
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του κελιού µε το Ni/CeO2/YSZ ανοδικό ηλεκτρόδιο εµφανίσθηκαν υψηλότερες από
520 mA cm-2 και 0.15 W cm-2 (Σχήµα Β.1.14).

Σχήµα Β.1.14: Χαρακτηριστικές I-V καµπύλες και πυκνότητα ισχύος στοιχείων καυσίµου
στους 800οC µε Ni/YSZ (κύκλοι) ή Ni/CeO2/YSZ (τρίγωνα) ως ανοδικά ηλεκτρόδια και
αέρια καύσιµα Η2 και CH4. (○) Η2, Ni/8YSZ, () H2, Ni/CeO2/8YSZ, (●) CH4, Ni/YSZ, (▲)
CH4, Ni/CeO2/YSZ.

Επιπλέον, οι Leng et al [49], σε ηλεκτροχηµικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε
στοιχείο καυσίµου LSCF-GDC/GDC/Ni-GDC, παρουσίασαν άκρως ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα µε τη µέγιστη πυκνότητα ισχύος στους 600οC να υπολογίζεται ίση µε
578 mW cm-2.
Αρκετές µελέτες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον προσδιορισµό των
αντιστάσεων πόλωσης στη διεπιφάνεια ανόδου/ηλεκτρολύτη οδήγησαν στο
συµπέρασµα πως η παρουσία του CeO2 συνεισφέρει στον περιορισµό της
πολωσιµότητας στη διεπιφάνεια. Πιο συγκεκριµένα, πειράµατα σύνθετης αντίστασης
που πραγµατοποιήθηκαν στους 600οC σε στοιχεία καυσίµου µε Ni/YSZ και NiYSZ/(Y2O3)0.15(CeO2)0.85 (YDC) ως ανοδικά ηλεκτρόδια έδειξαν ότι η παρουσία του
ενδιάµεσου στρώµατος YDC προκαλεί σηµαντική µείωση της αντίστασης πόλωσης
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(Σχήµα Β.1.15) [50]. Επίσης, στην ίδια εργασία βρέθηκε πως για δεδοµένη
θερµοκρασία η εναπόθεση άνθρακα στο ηλεκτρόδιο Ni-YSZ/YDC ήταν µικρότερη σε
σχέση µε το ηλεκτρόδιο Ni-YSZ.

Σχήµα Β.1.15: Πειράµατα σύνθετης αντίστασης (διάγραµµα Nyquist) στους 600οC σε
στοιχεία καυσίµου µε ανοδικά ηλεκτρόδια Ni-YSZ και Ni-YSZ/YDC.

Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν δηµοσιευθεί και στην εργασία των Tsai και
Barnett [51]. Η ευεργετική επίδραση της παρουσίας των βασισµένων στο CeO2
υλικών στην απόδοση του ανοδικού ηλεκτροδίου και εν γένει στη συνολική απόδοση
του στοιχείου συνδέεται µε τις υψηλές τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας των εν λόγω
υλικών, όπως παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στην προηγούµενη παράγραφο. Η
ενίσχυση της ιοντικής αγωγιµότητας της κεραµικής φάσης του ανοδικού ηλεκτροδίου
έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση των triple phase boundaries και εποµένως την
προώθηση της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης σε µια πιο πλέον διευρυµένη ζώνη
αντίδρασης.
Βέβαια, θα πρέπει να τονισθεί πως η απόδοση της ανόδου συνδέεται άµεσα
και µε το στερεό ηλεκτρολύτη του στοιχείου καυσίµου, καθώς στην περίπτωση που ο
ηλεκτρολύτης καταλαµβάνει χαµηλές τιµές ιοντικής αγωγιµότητας τότε η απόδοση
της ανόδου και κατ’επέκταση της συνολικής διατάξεως θα ρυθµίζεται από το ρυθµό
τροφοδοσίας των ιόντων οξυγόνου, Ο2-, από το στερεό ηλεκτρολύτη προς τα σηµεία
της αντίδρασης. Χαρακτηριστικά, οι Watanabe et al [52] µελέτησαν την επίδραση της
ιοντικής αγωγιµότητας του στερεού ηλεκτρολύτη στα φαινόµενα πολωσιµότητας
ανοδικών ηλεκτροδίων βασιζόµενων στο CeO2 καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι
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αυτή επηρεάζεται ισχυρά από την ιοντική αγωγιµότητα του ηλεκτρολύτη (Σχήµα
Β.1.16).

Σχήµα Β.1.16: Πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής, j0, της κεραµοµεταλλικής ανόδου Ru/SDC
ως εξάρτηση από την ιοντική αγωγιµότητα, σi, διαφόρων στερεών ηλεκτρολυτών
βασιζόµενων στο ZrO2 (α) και οι αντίστοιχες υπερτάσεις δυναµικού (β). (τετράγωνα, 10Sc):
(ZrO2)0.89(Sc2O3)0.10(Al2O3)0.01,

(ρόµβοι,

8Yb):

(ZrO2)0.92(Yb2O3)0.08,

(κύκλοι,

8Y):

(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08, (τρίγωνα, 4Y): (ZrO2)0.96(Y2O3)0.04.

Χαρακτηριστικά φαίνεται από το σχήµα Β.1.16 ότι µειούµενης της ιοντικής
αγωγιµότητας του στερεού ηλεκτρολύτη (4Y<8Y<8Yb<10Sc) υπεισέρχονται
αυξηµένες

αντιστάσεις

πόλωσης

στη

διεπιφάνεια

ανόδου/ηλεκτρολύτη,

µε

αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται η λειτουργία της διάταξης.
Συµπερασµατικά, είναι συνετό να αναφέρουµε µε βάση την προηγούµενη
ανάλυση ότι τα βασιζόµενα στο CeO2 υλικά σε συνδυασµό µε τη χρήση µεταλλικής
φάσης για την ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας και της ηλεκτρονικής
αγωγιµότητας αποτελούν µια αρκετά υποσχόµενη επιλογή για την εφαρµογή τους ως
ανοδικά ηλεκτρόδία σε IT-SOFCs. Ο συνδυασµός τους παράλληλα σε στοιχείο
καυσίµου µε στερεό ηλεκτρολύτη, τον οποίο να αποτελεί οξείδιο του συστήµατος
(CeO2)1-x(MO1.5)x (M: Sm, Gd, Y κ.α.) χαρακτηρίζεται άκρως υποσχόµενος καθώς
πέραν των όσων θετικών εγείρονται από τη χρήση του CeO2 τόσο στην άνοδο όσο και
στον ηλεκτρολύτη εξασφαλίζεται επιπλέον η χηµική και µηχανική συµβατότητα των
δύο συγκεκριµένων δοµικών µονάδων του στοιχείου. Πρόβληµα αποτελεί η αναγωγή
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του CeO2 κάτω από ισχυρά αναγωγικές συνθήκες και για το λόγο αυτό η εφαρµογή
ενδεχοµένως ενός προστατευτικού στρώµατος στον ηλεκτρολύτη µε την εναπόθεση
αρκετά λεπτού φιλµ YSZ, ώστε να µην υπεισέλθουν σηµαντικές αντιστάσεις στην
αγωγή των ιόντων Ο2-, να κρίνεται αναγκαία [53]. Η συγκεκριµένη µέθοδος έχει
εφαρµοσθεί από τους Yahiro et al [22] και τα αποτελέσµατα είναι αρκετά
υποσχόµενα.
Β.1.2.3 Κάθοδος

Πέραν των απαιτούµενων ιδιοτήτων που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο
στερεός ηλεκτρολύτης και η άνοδος σε ένα IT-SOFC, ένας ακόµη βασικός
παράγοντας που εγείρει τεράστιο ενδιαφέρον αποτελεί η ανάπτυξη νέων καθοδικών
ηλεκτροδίων που να επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις ιδιαίτερα στις χαµηλότερες
θερµοκρασίες. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας, το µέχρι σήµερα
πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο ηλεκτρόδιο καθόδου στα ΗΤ-SOFCs αποτελεί το
οξείδιο (La,Sr)MnO3 (LSM). Οι Takeda et al [54] µελέτησαν συστηµατικά την
ηλεκτρική αγωγιµότητα και την καταλυτική ενεργότητα για την αναγωγή του
οξυγόνου διαφόρων οξειδίων περοβσκιτικής δοµής, La1-xSrxMO3 (M:Cr, Mn, Fe, Co).
Στο σχήµα Β.1.17 παρουσιάζονται οι αντιστάσεις πόλωσης στη διεπιφάνεια
καθόδου/ηλεκτρολύτη

στους

800οC

για

καθοδικά

ηλεκτρόδια

La1-xSrxMO3

εναποτιθέµενα πάνω σε ηλεκτρολύτη YSZ [55]. Μεταξύ των µελετούµενων οξειδίων
το La1-xSrxCoO3 έδειξε τις χαµηλότερες αντιστάσεις πόλωσης. Επιπλέον, οι µετρήσεις
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας έδειξαν ότι τα περιέχοντα Co συστήµατα παρουσίασαν
τις υψηλότερες τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας µεταξύ των La1-xSrxMO3 οξειδίων
περοβσκιτικής δοµής. Ωστόσο η µηχανική ασυµβατότητα του La1-xSrxCoO3 (22 - 24 x
10-6 K-1) µε το YSZ (10 - 11 x10-6 K-1) και ο σχηµατισµός των χαµηλά αγώγιµων
φάσεων, La2Zr2O7, SrZrO3 [55], λόγω της µεταξύ τους αντίδρασης, εγείρει σηµαντικά
προβλήµατα.
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Σχήµα Β.1.17: Αντίσταση πόλωσης στη διεπιφάνεια La1-xSrxMO3/YSZ στους 800οC.

Πιο πρόσφατα, ως υποψήφιο καθοδικό ηλεκτρόδιο σε IT-SOFCs µελετήθηκε
ευρέως το La1-xAxCo1-yFeyO3 (A:Sr, Ca). Το γεγονός ότι αποτελεί έναν µικτού τύπο
αγωγό µε υψηλές τιµές τόσο ηλεκτρονικής όσο και ιοντικής αγωγιµότητας καθιστά τη
χρήση του εν λόγω υλικού επωφελή όσον αφορά τη διεύρυνση των διόδων αγωγής
προς τα ενεργά κέντρα της αντίδρασης. Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας

του

συστήµατος

La0.80Sr0.20Co1-yFeyO3

(LSCF)

στον

αέρα

παρουσιάζεται στο σχήµα Β.1.18 [56], απ’ όπου φαίνεται ότι η ηλεκτρική
αγωγιµότητα των µελετούµενων οξειδίων µειώνεται µε την αύξηση της τιµής του y.
Η παρουσία εποµένως υψηλότερων ποσοστών κοβαλτίου στο καθοδικό ηλεκτρόδιο
La0.80Sr0.20Co1-yFeyO3 θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των αντιστάσεων πόλωσης.
Ωστόσο, η προσθήκη αυξηµένου ποσοστού Co οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή
θερµικής διαστολής (TEC) [56] και συνεπώς σε υποβάθµιση της µηχανικής
συµβατότητάς της καθόδου µε το στερεό ηλεκτρολύτη.
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Σχήµα Β.1.18: Ηλεκτρική αγωγιµότητα των οξειδίων του συστήµατος La0.80Sr0.20Co1-yFeyO3
στον αέρα ως εξάρτηση από τη θερµοκρασία.

Οι Kostogloudis και Ftikos, οι οποίοι µελέτησαν λεπτοµερώς περοβσκιτικά
οξείδια του συστήµατος Pr1-xSrxCo0.2(Mn,Fe)0.8O3-δ [57, 58] κατέληξαν σε άκρως
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για την πιθανή χρήση τους ως καθοδικών ηλεκτροδίων
σε IT-SOFCs. Η αύξηση της προσθήκης Sr3+ βρέθηκε να ενισχύει σηµαντικά την
ηλεκτρική αγωγιµότητα των οξειδίων αλλά ταυτόχρονα οδήγησε σε αύξηση των
τιµών του TEC (Σχήµα Β.1.19). Η σύνθεση Pr0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8O3-δ µε TEC=14x10-6
K-1 και ηλεκτρική αγωγιµότητα ίση µε 159 S cm-1 παρουσιάζεται άκρως υποσχόµενη.
Στον πίνακα Β.1.3 παρουσιάζονται εναλλακτικά καθοδικά ηλεκτρόδια για την
εφαρµογή τους σε IT-SOFCs καθώς και ενδεικτικές τιµές του TEC και της
ηλεκτρικής τους αγωγιµότητας στους 800οC.
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Σχήµα Β.1.19: Σχετική διαστολή και θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας για το σύστηµα Pr1-xSrxCo0.2Fe0.8O3-δ στον αέρα [58].
Πίνακας Β.1.3: Συντελεστής θερµικής διαστολής, TEC, και ηλεκτρική αγωγιµότητα, σ,
εναλλακτικών καθόδων για την εφαρµογή τους σε IT-SOFCs [59].

Σύστηµα

SmCoO3
Sm0.5Sr0.5CoO3
Dy0.3Sr0.7CoO3
Gd0.8Ca0.2Mn0.4Co0.6O3
Pr0.8Sr0.2CoO3
Pr0.8Sr0.2Mn0.5Co0.5O3
La0.9Sr0.1MnO3

TEC (x 10-6 K-1)
25-1000oC
24
20.5
12.7
13.1
17.5
13.0
12.0

σ (x 102 S cm-1)

2
5
3
6
1.5
6
1.5

Τέλος, από τον έλεγχο της χηµικής συµβατότητας των υποψήφιων καθοδικών
ηλεκτροδίων βρέθηκε ότι τα περισσότερα υποψήφια υλικά παρουσίασαν µια σχετική
τάση αντίδρασης µε το YSZ και το σχηµατισµό των ενώσεων La2Zr2O7, SrZrO3 [60].
Χαµηλή τάση αντίδρασης παρουσίασαν τα οξείδια του συστήµατος La1-xSrxMnO3 και
La1-xSrxFeyCo1-yO3 (για υψηλές περιεκτικότητες σε Fe), ενώ καµία αντίδραση δεν
παρατηρήθηκε για τα οξείδια του συστήµατος La1-xSrxFeO3. Τα προαναφερθέντα
αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα Β.1.4 [61].
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Πίνακας Β.1.4: ∆ραστικότητα µεταξύ υποψήφιων καθοδικών υλικών µε το στερεό

ηλεκτρολύτη έπειτα από πύρωση στους 1200οC (for 1 week a).

Β.1.3 Στόχος Έρευνας
Η µείωση της θερµοκρασίας λειουργίας των SOFCs από τους 900-1000οC,
που είναι σήµερα µε τα ισχύοντα επιλεχθέντα υλικά, στους 650-800°C αποτελεί
αντικείµενο µελέτης µε ξεχωριστή σηµασία καθώς θα εξασφαλίσει τόσο την
επιµήκυνση του χρόνου ζωής όσο και τη µείωση του κόστους της διάταξης. Στα
πλαίσια του δεύτερου µέρους της εργασίας έγινε έλεγχος της ανάπτυξης
κεραµοµεταλλικών ανόδων µε κεραµική φάση µικτά οξείδια βασισµένα στο CeO2 και
µεταλλική φάση το Ni για την πιθανή τους χρήση σε IT-SOFCs. Συγκεκριµένα το
δεύτερο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει:
• Την παρασκευή και τη µελέτη των ιδιοτήτων των βασισµένων στο CeO2

κεραµικών φάσεων αναφορικά ως προς την κρυσταλλική τους δοµή, τη θερµική
διαστολή και τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες.
• Τη σύνθεση κεραµοµεταλλικών ανόδων µε µεταλλική φάση το Ni, τον έλεγχο της

µακροχρόνιας ευστάθειας της ηλεκτρικής αγωγιµότητας καθώς και της χηµικής
συµβατότητας µε το ‘state of the art’ στερεό ηλεκτρολύτη, 8YSZ και ηλεκτροχηµικές
δοκιµές σε στοιχείο καυσίµου.
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Β.2 Ιδιότητες Κεραµικών Υλικών των συστηµάτων Y2O3CeO2 (YC) και Y2O3-CeO2-TiO2 (YCT)
Με στόχο την ανάπτυξη νέων κεραµοµεταλλικών ανόδων υψηλής απόδοσης
για την εφαρµογή τους σε IT-SOFCs και εναλλακτικά ως προς την κεραµική
συνιστώσα η έρευνα εστιάσθηκε στα βασισµένα στο οξείδιο του δηµητρίου (CeO2)
µικτά οξείδια. Τα βασισµένα στο CeO2 κεραµικά υλικά, όπως παρουσιάσθηκε
εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο, αποτελούν µια υποσχόµενη επιλογή καθώς
συγκεντρώνουν πλήθος πλεονεκτηµάτων. Η παρουσία του CeO2 στη γειτνιάζουσα
περιοχή της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη έχει βρεθεί να περιορίζει τα
φαινόµενα πόλωσης [1,2] ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την απόδοση της διάταξης.
Η προσθήκη (doping) συγκεκριµένων κατιόντων διαφορετικού σθένους από το Ce

4+

(host cation) και κατάλληλου µεγέθους όπως Ca2+, Y3+, Sm3+ ή Gd3+ στο πλέγµα του
CeO2 έχει δείξει ότι ενισχύει σηµαντικά την ιοντική αγωγιµότητα των υλικών
συγκριτικά µε την αντίστοιχη του 8YSZ επιτρέποντας την προώθηση της αντίδρασης
σε µία πιο διευρυµένη ζώνη. Επιπλέον, η σηµαντική συνεισφορά ηλεκτρονικής
αγωγιµότητας, υπό τις συνθήκες λειτουργίας του ανοδικού ηλεκτροδίου, στη
συνολική αγωγιµότητα των εν λόγω κεραµικών φάσεων πιθανώς να επιτρέψει την
ελαχιστοποίηση

της

περιεκτικότητας

µεταλλικής

φάσης

στην

αντίστοιχη

κεραµοµεταλλική άνοδο εξασφαλίζοντας τη βελτιωµένη σταθερότητα της ανόδου
κατά τους διαδοχικούς κύκλους λειτουργίας της διάταξης (red-ox stability).

B.2.1 Κεραµικά υλικά
Η µελέτη και ο έλεγχος ιδιοτήτων των µικτών οξειδίων πραγµατοποιήθηκε
στα συστήµατα Υ2Ο3-CeO2 (YC) και Y2O3-CeO2-TiO2 (YCT). Ως κατιόν προσθήκης
επιλέχθηκε το Y3+ ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη χηµική συµβατότητα των εν
λόγω κεραµικών µε το YSZ στην περίπτωση της πιθανής του χρήσης είτε ως στερεού
ηλεκτρολύτη είτε όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο ως προστατευτικού
στρώµατος επικάλυψης κάποιου εναλλακτικού στερεού ηλεκτρολύτη. Μικτά οξείδια
µε το γενικό τύπο Y0.20Ce0.80-xTixO1.9, όπου x = 0, 0.05 και 0.10 καθώς επίσης και η
σύνθεση Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95 παρασκευάσθηκαν και εξετάσθηκαν ως προς την
κρυσταλλική τους δοµή, θερµική διαστολή και ηλεκτρικές ιδιότητες για την πιθανή
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τους χρήση ως κεραµικές συνιστώσες σε ανόδους για SOFCs µέσων θερµοκρασιών
(650-800oC).
Το σύνολο των υπό µελέτη κεραµικών συνθέσεων παρασκευάσθηκε µε τη
µέθοδο της συγκαταβύθισης (co-precipitation) χρησιµοποιώντας ως πρόδροµες
ενώσεις Y(NO3)35 H2O, Ce(NO3)36 H2O και διάλυµµα TiCl3 σε HCl στις
κατάλληλες ποσότητες. Στο σχήµα Β.2.1 παρουσιάζεται το διµερές διάγραµµα Y2O3CeO2 [3], ενώ η διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί στη σύνθεση του διµερούς
συστήµατος, το οποίο µελετήθηκε στην παρούσα εργασία και το οποίο αναµένεται να
βρίσκεται εντός της µονοφασικής περιοχής µε την κρυσταλλική δοµή του φθορίτη σε
όλο το µελετούµενο εύρος θερµοκρασιών.

Σχήµα Β.2.1: ∆ιάγραµµα φάσεων του διµερούς συστήµατος Y2O3-CeO2 στη θερµοκρασιακή
περιοχή 900-1700οC (SS : solid solution).

Β.2.2 Κρυσταλλογραφικός χαρακτηρισµός
Για τον κρυσταλλογραφικό έλεγχο σκόνες των κεραµικών πυρώθηκαν µέχρι
τους 1400oC για 5 h στον αέρα σε βήµατα των 100oC και αναλύθηκαν µε περίθλαση
ακτίνων -X. Η ανάλυση έδειξε ότι έπειτα από την πύρωση σε θερµοκρασίες µεταξύ
700 και 1400οC η σύνθεση του διµερούς συστήµατος, Y0.20Ce0.80O1.9, έχει τη δοµή
του κυβικού πλέγµατος του φθορίτη (Σχήµα Β.2.2) γεγονός που επιβεβαιώνει το
αντίστοιχο διµερές διάγραµµα.
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Σχήµα B.2.2: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ του κεραµικού Y0.20Ce0.80O1.9 έπειτα από
πύρωση σε θερµοκρασίες µεταξύ 700 και 1400οC για 5 h στον αέρα.

Στις κεραµικές συνθέσεις του συστήµατος YCT ανιχνεύθηκε ο σχηµατισµός
µιας δευτερεύουσας φάσης (Y2Ti2O7) µε κυβική πυροχλωριτική δοµή, όπως
πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του προγράµµατος λογισµικού
Crystallographica (Σχήµα Β.3.3).
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Σχήµα Β.2.3: Ακτινογράµµατα των YC και YCT κεραµικών κόνεων σε συνδυασµό µε το
αντίστοιχο της πυροχλωριτικής φάσης, Y2Ti2O7, έπειτα από πύρωση στους 1400oC στον
αέρα.
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Χαρακτηριστικά, στο σχήµα Β.2.4 παρουσιάζονται τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων X της κεραµικής σύνθεσης Y0.20Ce0.80Τι0.10O1.9 όπου παρατηρείται ότι πέραν των
χαρακτηριστικών κορυφών του φθοριτικού πλέγµατος ανιχνεύθηκαν επιπλέον
κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν στην πυροχλωριτική φάση και σηµειώνονται µε
βέλη. Οι λόγοι των εντάσεων των κορυφών της φθοριτικής προς την πυροχλωριτική
φάση για 100%-ένταση των κορυφών συµβολής της περιθλώµενης ακτινοβολίας
βρέθηκαν να µη µεταβάλλονται για θερµοκρασίες άνω των 1000οC υποδηλώνοντας
ότι η αντίδραση στο σύστηµα YC-TiO2 έχει ολοκληρωθεί µε τη µερική
διαλυτοποίηση του Ti στο φθοριτικό πλέγµα. Ίδια ήταν η συµπεριφορά που
παρατηρήθηκε και στα φάσµατα περίθλασης των υπόλοιπων υπό µελέτη κεραµικών
κόνεων του συστήµατος YCT.
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Σχήµα Β.2.4: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ του κεραµικού Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9 έπειτα από
πύρωση σε θερµοκρασίες µεταξύ 700 και 1400οC για 5 h στον αέρα. Τα βέλη αντιστοιχούν
στις κορυφές της δευτερεύουσας φάσης.

Στο σχήµα Β.2.5 απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα φάσµατα περίθλασης
ακτίνων -Χ των κεραµικών συστηµάτων έπειτα από πύρωση στους 1400οC καθώς
επίσης και οι αντίστοιχες τιµές της πλεγµατικής σταθεράς των φθοριτικών
πλεγµάτων, αc,. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα µικτά οξείδια του τριµερούς
συστήµατος YCT είναι διφασικά υλικά, όπου η κύρια φάση έχει φθοριτική δοµή και
η δευτερεύουσα φάση κυβική πυροχλωριτική δοµή. Παράλληλα, η ένταση των
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κορυφών της δευτερεύουσας φάσης βρέθηκε να αυξάνεται µε την αύξηση της
περιεκτικότητας σε Ti στην κεραµική σύνθεση. Όσον αφορά τις τιµές της
πλεγµατικής σταθεράς των φθοριτικών πλεγµάτων, αc, (Σχήµα Β.2.5), αυτές δε
µεταβάλλονται σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του κεραµικού του
διµερούς συστήµατος. Η προσδιορισθείσα τιµή, αc = 540.0 ± 0.3 pm, για το κεραµικό
Y0.20Ce0.80O1.9 βρίσκεται µεταξύ των δηµοσιευµένων τµών 540.3 [4] και 539.5 pm
[3]. Το γεγονός ότι η πλεγµατική σταθερά των φθοριτικών πλεγµάτων των επιµέρους
κεραµικών οξειδίων δεν παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις υπονοεί περιορισµό στο
όριο διαλυτοποίησης του Ti στο φθοριτικό πλέγµα του συστήµατος YC.
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Σχήµα Β.2.5: Συγκεντρωτικά φάσµατα περίθλασης ακτίνων -Χ και πλεγµατικές σταθερές
των φθοριτικών πλεγµάτων, αc, των κεραµικών κόνεων έπειτα από πυρωση στους 1400oC για
5 h στον αέρα.

Με στόχο να διερευνηθεί το ποσοστό διαλυτοποίησης του Ti στο φθοριτικό
πλέγµα του συστήµατος YC πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µε σύστηµα ηλεκτρονικής
µικροσκοπίας και µικροανάλυσης (SEM-EDS). Στο σχήµα Β.2.6 απεικονίζεται
µικροφωτογραφία της επιφάνειας της κεραµικής σύνθεσης, Y0.20Ce0.70Τι0.10O1.9, του
συστήµατος YCT έπειτα από πύρωση στους 1400οC για 5 h στον αέρα.
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Σχήµα Β.2.6: Μικροφωτογραφία της επιφάνειας του κεραµικού Y0.20Ce0.70Τι0.10O1.9 έπειτα
από πύρωση στους 1400οC για 5 h στον αέρα.

Η στοιχειακή ανάλυση (point-analysis) της φθοριτικής φάσης του εν λόγω κεραµικού
(ανοιχτόχρωµη περιοχή) ως προς τις αναλογίες των επιµέρους στοιχείων Y, Ce και
Ti, η οποία συνοψίζεται στον πίνακα Β.2.1, έδειξε ότι αυτή αποτελείται κατά µέσο
όρο από 14.6 ± 0.7 at% Y, 82.6 ± 0.9 at% Ce και 2.8 ± 0.3 at% Ti.
Πίνακας

Β.2.1:

Στοιχειακή

ανάλυση

της

φθοριτικής

φάσης

του

κεραµικού

Y0.20Ce0.70Τι0.10O1.9 έπειτα από πύρωση στους 1400οC για 5h στον αέρα. (Σχήµα Β.2.6,
σηµεία 1, 2, 3, 4).

Σηµείο

Περιεκτικότητα (at%)
Y

Ce

Ti

1

14.5

82.7

2.8

2

15.3

81.6

3.1

3

14.7

82.6

2.7

4

13.7

83.7

2.6

Το ίδιο όριο διαλυτοποίησης του τιτανίου στο φθοριτικό πλέγµα Y2O3-CeO2 (~ 2.8
at% Ti) βρέθηκε ότι ισχύει και στην περίπτωση των υπόλοιπων µελετούµενων
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κεραµικών συνθέσεων του συστήµατος YCT. Το προαναφερθέν συµπέρασµα
πιστοποιήθηκε από τα αποτελέσµατα του κρυσταλογραφικού ελέγχου και πιο
συγκεκριµένα από τους υπολογισµένους λόγους των εντάσεων των κορυφών (100%
peak intensity) της φθοριτικής προς την πυροχλωριτική φάση για καθένα από τα
κεραµικά οξείδια, οι οποίοι αποτελούν µέτρο της κατ’όγκον αναλογίας των επιµέρους
φάσεων.
Ο σχηµατισµός της πυροχλωριτικής φάσης και ο συνεπακόλουθος
διαχωρισµός ιόντων υττρίου από τη φθοριτική φάση (Y/Ti=1) έχει ως αποτέλεσµα τη
διαφοροποίηση της ακριβούς αναλογίας των φθοριτικών φάσεων των οξειδίων του
συστήµατος YCT. Οι επιµέρους αναλογίες των φθοριτικών δοµών για κάθε κεραµική
σύνθεση δίνονται ως εξής: Y0.185Ce0.787Ti0.028O2-x, Y0.146Ce0.826Ti0.028O2-x και
Y0.028Ce0.944Ti0.028O2-x

για

τα

κεραµικά

µε

τύπο

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9,

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9 και Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95, αντιστοίχως. Με βάση τις τιµές των
πλεγµατικών

σταθερών

των

φθοριτικών

πλεγµάτων,

αc,

(Σχήµα

Β.2.5),

υπολογίσθηκαν οι πυκνότητες των αντίστοιχων φθοριτικών δοµών ίσες µε 6.71, 6.80
and 7.07 g/cm3, ενώ για την πυροχλωριτική φάση, Y2Ti2O7, ελήφθη υπόψιν η
βιβλιογραφική τιµή 4.98 g/cm3 [5]. Σύµφωνα µε αυτούς τους υπολογισµούς η
κατ’όγκον ποσοστιαία αναλογία της πυροχλωριτικής φάσης λαµβάνει τις εξής τιµές:
~3.75,

11.15

και

11.10

vol%

Y2Ti2O7

για

τις

κεραµικές

συνθέσεις

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9, Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9 και Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95, αντίστοιχα. Στον
πίνακα Β.2.2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα παραπάνω αποτελέσµατα.
Πίνακας Β.2.2: Ακριβής σύνθεση των επιµέρους φθοριτικών δοµών και ποσοστιαίες
αναλογίες της φθοριτικής και πυροχλωριτικής φάσης των κεραµικών συνθέσεων του
τριµερούς συστήµατος YCT.

Κεραµικές

Ακριβής σύνθεση

Συνθέσεις (YCT)

φθοριτικών δοµών

Ποσοστιαία

Ποσοστιαία

αναλογία

αναλογία

(vol %)

(vol %)

φθοριτικής

πυροχλωριτικής

φάσης

φάσης

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

Y0.185Ce0.787Ti0.028O2-x

96.25

3.75

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9

Y0.146Ce0.826Ti0.028O2-x

88.85

11.15

Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95 Y0.028Ce0.944Ti0.028O2-x

88.90

11.10
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Β.2.3 Θερµική διαστολή
Όπως έχει τονισθεί και σε προηγούµενo σηµείo της εργασίας, ο συντελεστής
θερµικής διαστολής (TEC) αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στο
σχεδιασµό και την κατασκευή ενός SOFC. Ο έλεγχος της θερµικής διαστολής των
κεραµικών

οξειδίων

των

συστηµάτων

Y2O3-CeO2

και

Y2O3-CeO2-TiO2

πραγµατοποιήθηκε, όπως και στο πρώτο µέρος της εργασίας, σε πρισµατικά δοκίµια,
τα οποία παρασκευάσθηκαν έπειτα από άλεση των κόνεων (µέσο µέγεθος κόκκων ~
1.60 µm), ψυχρή αξονική συµπίεση και πυροσυσσωµάτωση στους 1400οC για 5 h
στον αέρα, χρησιµοποιώντας τις ίδιες λειτουργικές παραµέτρους (Παράγραφος Α.2).
Στον αέρα, οι τιµές του TEC στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000οC
(Πίνακας Β.2.3) βρέθηκαν να µην επηρεάζονται σηµαντικά από τις επιµέρους
συνθέσεις, ενώ παρουσιάζονται περίπου 20% υψηλότερες σε σχέση µε την αντίστοιχη
τιµή (10.5 x 10-6 K-1) του στερεού ηλεκτρολύτη 8YSZ [6], εµφανίζοντας µια ελαφρά
τάση µείωσης αυξανοµένης της περιεκτικότητας σε Ti. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
χαµηλότερη τιµή του TEC (11.2 x 10-6 K-1) της πυροχλωριτικής φάσης, Y2Ti2O7 [7].
Συγκριτικές µετρήσεις της θερµικής διαστολής των µικτών οξειδίων στον αέρα και σε
Ar/4%H2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-800οC έδειξαν ότι οι τιµές του TEC δεν
παρουσιάζουν αποκλίσεις (Πίνακας Β.2.3)
Πίνακας Β.2.3: Τιµές του TEC (x 10-6 K-1) για τα κεραµικά οξείδια των συστηµάτων YC και
YCT στον αέρα και σε Ar/4%H2.

TEC στον

TEC στον

TEC σε

αέρα

αέρα

Ar/4%H2

(25-1000oC)

(25-800oC)

(25-800oC)

Y0.20Ce0.80O1.9

12.6

12.3

12.6

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

12.6

12.3

12.5

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9

12.3

12.0

12.3

Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95

12.4

12.1

12.6

Κεραµικές συνθέσεις

Ωστόσο, η θερµική διαστολή των YC και YCT κεραµικών οξειδίων σε
αναγωγικές συνθήκες και για θερµοκρασίες άνω των 800oC, µε τη µερική πίεση του
οξυγόνου περίπου ίση µε PO 2 = 2.4 x 10-23 bar (300 ppm H2O στο Ar/4%H2),
παρουσίασε σηµαντική αύξηση στις διαστάσεις των δοκιµίων (Σχήµα Β.2.7).
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Ιδιαίτερα για την περίπτωση του καθαρού CeO2 (Alfa Aesar, 99.99%), όπου οι
µεταβολές είναι πιο έντονες, αυτές ξεκινούν για θερµοκρασίες άνω των 700οC. Το
φαινόµενο οφείλεται στην αναγωγή του Ce4+ (r = 0.97 Å) στο µεγαλύτερης ιοντικής
ακτίνας Ce3+ (r = 1.14 Å) προκαλώντας σηµαντικό βαθµό χηµικής διαστολής
ιδιαίτερα σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν δηµοσιευθεί
από τους Mogensen et al [8] κατά τη µελέτη διαστολοµετρίας του CeO2 ενισχυµένου
µε Ca2+ και Gd3+.
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Σχήµα Β.2.7: Σχετική θερµική διαστολή των οξειδίων των συστηµάτων YC και YCT καθώς
επίσης και του CeO2 σε Ar/4%H2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-1000οC. Η συνεχής γραµµή
αντιστοιχεί στη σχετική διαστολή του Y0.20Ce0.80O1.9 στον αέρα και η οποία αντιπροσωπεύει
το σύνολο των µελετούµενων κεραµικών οξειδίων λόγω των µικρών µεταξύ τους διαφορών.

Η αντικατάσταση του CeO2 µε 5 και 10 mol% TiO2 στο Y0.20Ce0.80-xTixO1.9
βρέθηκε να περιορίζει ελαφρώς τις τιµές της σχετικής διαστολής σε αναγωγικές
συνθήκες (Σχήµα Β.2.7). Ωστόσο, η κεραµική σύνθεση µε το χαµηλότερο ποσοστό
ιόντος προσθήκης, Y3+, (Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95) παρουσίασε αυξηµένο βαθµό χηµικής
διαστολής. Η παραπάνω συµπεριφορά προέρχεται από τη µεγαλύτερη απόκλιση από
τη στοιχειοµετρία του εν λόγω κεραµικού σύµφωνα µε την αντίδραση αναγωγής των
ιόντων δηµητρίου όπως αυτή εκφράζεται µε βάση τη σηµειογραφία Kröger-Vink:
x
'
2CeCe
+ OOx ⇔ 2CeCe
+ VO•• +
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Βασιζόµενοι στην αντίδραση ισορροπίας της αναγωγής των ιόντων δηµητρίου (εξ. 1)
προκύπτει ότι η χαµηλή σε περιεκτικότητα ιόντος προσθήκης, Y3+, φθοριτική δοµή
(Y0.028Ce0.944Ti0.028O2-x) της συγκεκριµένης κεραµικής σύνθεσης µετατοπίζει την
αντίδραση ισορροπίας προς τα δεξιά καθιστώντας την αναγωγή του εν λόγω οξειδίου
πιο εύκολη. Η παραπάνω ανάλυση ενισχύεται και από τη συµπεριφορά του CeO2, το
οποίο παρουσίασε το µεγαλύτερο βαθµό χηµικής διαστολής υπό τις δεδοµένες
συνθήκες (Σχήµα Β.2.7).

Β.2.4 Ηλεκτρική αγωγιµότητα
Η πορεία της έρευνας συνεχίσθηκε µε τον έλεγχο των ηλεκτρικών ιδιοτήτων
στα συστήµατα YC και YCT. Με σκοπό να προσδιορισθεί η ιοντική και ηλεκτρονική
συνεισφορά στην συνολική αγωγιµότητα των υλικών πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις
στον αέρα και σε Ar/4%H2, δεδοµένου ότι υπό συνθήκες περιβάλλοντος ( PO2 = 0.21
atm) τα συγκεκριµένα υλικά παρουσιάζουν αµελητέα ηλεκτρονική αγωγιµότητα.
Συγκεκριµένα, οι Tuller et al [9] προσδιόρισαν ότι το ηλεκτρολυτικό πεδίο του
(Y2O3)0.05(CeO2)0.95, δηλαδή το εύρος µερικών πιέσεων οξυγόνου για το οποίο το
υλικό συµπεριφέρεται ως ιοντικός αγωγός ( t i ≥ 0.99 ), εκτείνεται µέχρι PO2 = 10-13
atm στους 600oC και µέχρι PO2 = 10-4 atm στους 900οC [9, 10].
Στα σχήµατα Β.2.8 (α), (β) απεικονίζεται σε διαγράµµατα τύπου Arrhenius η
µεταβολή log(σT) vs 1000/T των υπό εξέταση δοκιµίων καθώς και της κεραµικής
φάσης 8YSZ του ‘state of the art’ κεραµοµεταλλικού ηλεκτροδίου της ανόδου, σε
αέρα και σε Ar/4%H2, αντίστοιχα, στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900°C. Στον
αέρα (Σχήµα Β.2.8 (α)), η αγωγιµότητα, όπως αναµενόταν, είναι χαρακτηριστική
τύπου ιοντικού αγωγού µε τους φορείς αγωγής να αποτελούν τα ιόντα Ο2- µέσω των
κενών ενδοπλεγµατικών θέσεων, όπως ισχύει και στην περίπτωση του 8YSZ. Οι τιµές
της ιοντικής αγωγιµότητας των κεραµικών συνθέσεων (YC, YCT) µε ποσοστό 20
mol% YO1.5 εµφανίζονται υψηλότερες συγκριτικά µε τις αντίστοιχες του 8YSZ σε
όλη τη θερµοκρασιακή περιοχη που µελετήθηκε παρουσιάζοντας τάση µείωσης µε
την αύξηση της περιεκτικότητας σε Ti. Αυτό το γεγονός αποδίδεται κατά κύριο λόγο
στη δέσµευση των ιόντων υττρίου και στο συνεπακόλουθο σχηµατισµό της χαµηλά
αγώγιµης πυροχλωριτικής φάσης, Y2T2O7 [11, 12].
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Σχήµα Β.2.8: ∆ιαγράµµατα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στα συστήµατα
Y2O3-CeO2 και Y2O3-CeO2-TiO2 συµπεριλαµβανοµένου του 8YSZ στη θερµοκρασιακή
περιοχή 450-900οC σε (α) αέρα και (β) Ar/4%H2.

Για το κεραµικό µε την χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ύττριο, 10 mol% ΥΟ1.5
(Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95), η ιοντική αγωγιµότητα έλαβε αρκετά χαµηλές τιµές (Σχήµα
Β.2.8 (α)). Αυτό οφείλεται στη σηµαντική µείωση του ήδη χαµηλού ποσοστού του
υττρίου στη φθοριτική δοµή του κεραµικού λόγω της δέσµευσής του από τη
σχηµατιζόµενη πυροχλωριτική φάση, η οποία οδηγεί στη µείωση των διαθέσιµων
κενών θέσεων O2- (φορείς αγωγής). Αυτή η συµπεριφορά έχει ως άµεση συνέπεια την
υποβάθµιση της ιοντικής αγωγιµότητας, ενώ παράλληλα η τιµή της ενέργειας
ενεργοποίησης (Εa = 1.42 eV) αυξάνεται προσεγγίζοντας τις αντίστοιχες τιµές του
CeO2 (Εa = 1.70 eV) [13].
Στον πίνακα Β.2.4 περιλαµβάνεται το πορώδες, η ιοντική αγωγιµότητα των
µελετούµενων κεραµικών οξειδίων στους 800οC, σ i800 C , όπως υπολογίσθηκαν από
o

τις µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στον αέρα καθώς και οι αντίστοιχες τιµές
της ενέργειας ενεργοποίησης, Ea, στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900oC. Η
προσδιορισθείσα τιµή 62.9 mS/cm της ιοντικής αγωγιµότητας για το κεραµικό
Y0.20Ce0.80O1.9 στους 800°C βρίσκεται στο εύρος τιµών (62.3-78.2 mS/cm), οι οποίες
έχουν δηµοσιευθεί στη βιβλιογραφία [4, 14, 15, 16, 17], για δοκίµια υψηλών
πυκνοτήτων (>95% της θεωρητικής πυκνότητας) και είναι περίπου τρεις φορές
υψηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή (21.6 mS/cm) για το 8YSZ. Παράλληλα
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η τιµή της ενέργειας ενεργοποίησης Ea=0.91 eV (450-900οC) βρίσκεται σε καλή
συµφωνία µε την τιµή Ea=0.931 eV, η οποία δίνεται από τους Zhang et al [4].
Πίνακας Β.2.4: Ιοντική αγωγιµότητα στους 800οC, σ i800

o

C

, των κεραµικών οξειδίων των

συστηµάτων Y2O3-CeO2 και Y2O3-CeO2-TiO2 καθώς επίσης και του 8YSZ και οι αντίστοιχες
τιµές της ενέργειας ενεργοποίησης, Εa, στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900oC στον αέρα.
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o

(mS cm-1) Ea (eV)

Κεραµικές συνθέσεις

Πορώδες (%)

Y0.20Ce0.80O1.9

5

62.9

0.91

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

5

51.8

0.85

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9

4

38.4

0.85

Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95

5

4.18

1.42

Y0.148Zr0.852O1.93 (8YSZ)

6

21.6

1.05

C

Σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2, οι απόλυτες τιµές της συνολικής ηλεκτρικής
αγωγιµότητας αυξάνονται σηµαντικά µε ταυτόχρονη µείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης ιδιαίτερα σε χαµηλότερες θερµοκρασίες συγκριτικά µε τις αντίστοιχες
τιµές στον αέρα για το σύνολο των κεραµικών των συστηµάτων YC και YCT,
υποδηλώνοντας µικτή (ιοντική + ηλεκτρονική) αγωγή (Σχήµα Β.2.8 (β)). Η
συµπεριφορά αυτή οφείλεται στην αναγωγή των ιόντων Ce4+ και Ti4+ σε Ce3+ και
Ti3+, αντίστοιχα, γεγονός που οδηγεί στη συνεισφορά µιας επιπλέον ηλεκτρονικής nτύπου αγωγιµότητας. Η συνακόλουθη µείωση της ενέργειας ενεργοποίησης υπό
αναγωγικές συνθήκες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές στον αέρα οφείλεται στη
χαµηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης του µηχανισµού µεταπήδησης των ηλεκτρονίων
(electron hopping mechanism) µεταξύ των διαφορετικών οξειδωτικών καταστάσεων
του ιόντος του δηµητρίου (Ce4+→Ce3+) στα βασισµένα στο CeO2 στερεά διαλύµατα
[18, 19].
Από τα αποτελέσµατα (Σχήµα Β.2.8 (β)) προκύπτει ότι η αντικατάσταση του
CeO2 µε µικρά ποσοστά 5 και 10 mol% TiO2 στο Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 δεν επηρεάζει
σηµαντικά την ηλεκτρική αγωγιµότητα σε υψηλές θερµοκρασίες υπό αναγωγικές
συνθήκες. Επιπλέον, βρέθηκε πως η ηλεκτρονική συνεισφορά είναι πιο έντονη για
την κεραµική σύνθεση µε τη χαµηλότερη περιεκτικότητα σε Υ2Ο3 (10 mol% YO1.5).
Η συµπεριφορά αυτή οφείλεται στη µειωµένη περιεκτικότητα υττρίου στην φθοριτική
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φάση της κεραµικής σύνθεσης (παράγραφος Β.2.2), γεγονός που περιορίζει το
ηλεκτρολυτικό πεδίο του υλικού, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ηλεκτρονικής
συνεισφοράς στην αγωγιµότητα σε σχέση µε τις κεραµικές συνθέσεις του τύπου
Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 (20 mol% YO1.5). Η παραπάνω ανάλυση είναι σε συµφωνία µε τα
θερµοδυναµικά δεδοµένα καθώς µειούµενης της περιεκτικότητας του ιόντος
προσθήκης ελαττώνεται η συγκέντρωση κενών θέσεων, VO••, µετατοπίζοντας την
αντίδραση ισορροπίας (εξ. 1) προς τα δεξιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση
της αναγωγής του Ce4+ σε Ce3+ (νόµος δράσεως των µαζών) σε υψηλότερες τιµές
µερικής πίεσης οξυγόνου, PO2 . Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν επίσης δηµοσιευθεί
από τους Levy et al [19] για µη στοιχειοµετρικά στερεά διαλύµατα Y-doped ceria,
ενώ η ίδια τάση παρουσιάσθηκε και για τα συστήµατα Ca- και Gd-doped ceria [20,
21, 22, 23].
Στα σχήµατα Β.2.9 (α)-(δ) παρουσιάζονται τα επιµέρους διαγράµµατα τύπου
Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας για κάθε µία από τις κεραµικές συνθέσεις
των συστηµάτων YC και YCT τόσο στον αέρα όσο και σε Ar/4%H2. Η συµπεριφορά
για το σύνολο των κεραµικών οξειδίων σε Ar/4%H2 είναι παραπλήσια καθώς σε
αναγωγικές συνθήκες παρατηρείται σηµαντική αύξηση των απόλυτων τιµών της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας κατά περίπου µια τάξη µεγέθους σε σχέση µε τις
αντίστοιχες τιµές στον αέρα µε ταυτόχρονη µείωση των τιµών της ενέργειας
ενεργοποίησης ιδιαίτερα σε χαµηλότερες θερµοκρασίες λόγω του µικτού (ιοντικού ηλεκτρονικού) χαρακτήρα του µηχανισµού της ηλεκτρικής αγωγιµότητας.
Ξεχωριστή συµπεριφορά παρουσίασε το κεραµικό Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95, για
το οποίο ενώ στον αέρα η ηλεκτρική (ιοντική) του αγωγιµότητα παρουσιάσθηκε
σηµαντικά υποβαθµισµένη προσεγγίζοντας την αντίστοιχη του CeO2, υπό αναγωγικές
συνθήκες ενισχύθηκε κατά περίπου δύο τάξεις µεγέθους λόγω της σηµαντικής
ηλεκτρονικής συνεισφοράς. Από την ανάλυση, η οποία προηγήθηκε, η συµπεριφορά
αυτή συνδέεται άµεσα µε την χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ιόν προσθήκης στη
φθοριτική φάση της κεραµικής σύνθεσης εξαιτίας της δέσµευσής του από τη
σχηµατιζόµενη πυροχλωριτική φάση. Αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερη απόκλιση από τη
στοιχειοµετρία σε σχέση µε τις υπόλοιπες κεραµικές συνθέσεις και κατ’επέκταση σε
ισχυρότερη συνεισφορά του electron hopping mechanism στη συνολική αγωγιµότητα
του οξειδίου.
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Σχήµα Β.2.9: ∆ιαγράµµατα τύπου Arrhenius της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµικών οξειδίων των
συστηµάτων YC και YCT στη θερµοκρασιακή περιοχή 450-900οC σε αέρα και Ar/4%H2:
(α) Y0.20Ce0.80O1.9, (β) Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9, (γ) Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9 και (δ) Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95.

Β.2.5 Συµπεράσµατα
Ο κρυσταλλογραφικός έλεγχος των υπό µελέτη οξειδίων έδειξε πως ενώ το
κεραµικό του διµερούς συστήµατος YC σχηµατίζει κρυστάλλους στο κυβικό πλέγµα
φθορίτη, σε όλα τα κεραµικά του τριµερούς συστήµατος YCT ανιχνεύθηκε µία
επιπλέον φάση (Y2Ti2O7) µε κυβική πυροχλωριτική δοµή, εξαιτίας της περιορισµένης
διαλυτοποίησης του Ti στη φθοριτική δοµή του YC. Το όριο διαλυτοποίησης του Ti
στη φθοριτική φάση των επιµέρους κεραµικών συνθέσεων του συστήµατος YCT
εκτιµήθηκε

σε

2.8

at%

έπειτα

από

συνδυασµένα

αποτελέσµατα

του

κρυσταλλογραφικού ελέγχου και µικροανάλυσης (SEM-EDS). Η µεταβολή στις
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αναλογίες των επιµέρους συστατικών, που συµµετείχαν στη σύνθεση των µικτών
οξειδίων των µελετούµενων συστηµάτων, έδειξε ότι δεν επηρεάζει σηµαντικά το
γραµµικό συντελεστή θερµικής διαστολής (25-1000oC) στον αέρα. Παρεµφερής
συµπεριφορά παρουσιάσθηκε και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 για θερµοκρασίες µέχρι
τους 800οC, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες παρατηρήθηκαν σηµαντικές
µεταβολές στις διαστάσεις των δοκιµίων. Η παρουσία υψηλών ποσοστών Ti στο
σύστηµα Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 φαίνεται να περιορίζει ελαφρώς τις τιµές της σχετικής
διαστολής.
Από τη µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων στον αέρα, στη θερµοκρασιακή
περιοχή 450-900οC, προέκυψε ότι οι τιµές της ιοντικής αγωγιµότητας των YC και
YCT κεραµικών µε τα υψηλότερα ποσοστά σε ύττρια (20 mol% YO1.5) και τα
χαµηλότερα ποσοστά σε τιτάνια (µέχρι 5 mol% TiO2) είναι περίπου µισή τάξη
µεγέθους υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 8YSZ. Σε αναγωγικές συνθήκες τα
οξείδια εµφάνισαν µικτή αγωγιµότητα (ιοντική + ηλεκτρονική) µε σηµαντική µείωση
στις τιµές της ενέργειας ενεργοποίησής της συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές σε
ατµόσφαιρα περιβάλλοντος. Συµπερασµατικά, από τον έλεγχο ιδιοτήτων των
κεραµικών οξειδίων προκύπτει ότι συνθέσεις του γενικού τύπου Y0.20Ce0.80-xTixO1.9
µε περιεκτικότητα 20 mol% YO1.5 και χαµηλό ποσοστό σε TiO2 αποτελούν
υποσχόµενα υλικά για τη χρήση τους ως κεραµικές συνιστώσες ανόδων σε ΙΤ-SOFCs
καθώς εµφανίζουν υψηλότερες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας σε σχέση µε το 8YSZ
και περιορισµένο βαθµό χηµικής διαστολής σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των
800oC.
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Β.3 Ιδιότητες των κεραµοµεταλλικών Ni/YC και /YCT −
Έλεγχος χηµικής συµβατότητας
Η εφαρµογή κεραµικών βασισµένων στο οξείδιο του δηµητρίου σε
κεραµοµεταλλικές ανόδους µε µεταλλική φάση το νικέλιο αποτελεί µια υποσχόµενη
επιλογή για την πιθανή χρήση των αντίστοιχων υλικών σε IT-SOFCs. Όπως
προσδιορίσθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, κατά τη µελέτη των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων, οι εν λόγω κεραµικές φάσεις παρουσιάζουν αρκετά υψηλές τιµές ιοντικής
αγωγιµότητας. Αυτό το γεγονός επιτρέπει την χρήση τους σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες λειτουργίας της διάταξης χωρίς να υπεισέρχονται απώλειες, λόγω της
υποβάθµισης αγωγής των ιόντων O2- µέσω του ανοδικού ηλεκτροδίου, φαινόµενο που
οδηγεί στον περιορισµό της ζώνης αντίδρασης, σε σύγκριση µε το ‘state of the art’
ανοδικό ηλεκτρόδιο, Ni/8YSZ. Επιπλέον, η σηµαντική συνεισφορά ηλεκτρονικής
αγωγιµότητας των κεραµικών (YC, YCT) υπό τις αναγωγικές συνθήκες λειτουργίας
της ανόδου ενός SOFC ενδεχοµένως να επιτρέψει τη µείωση της περιεκτικότητας της
κεραµοµεταλλικής ανόδου σε µεταλλική φάση, ενώ παράλληλα ο σηµαντικός βαθµός
της χηµικής διαστολής βρέθηκε να εµφανίζεται σχεδόν αµελητέος σε θερµοκρασίες
κάτω των 800oC.
Υπό αυτό το πρίσµα, στη συνέχεια της εργασίας παρασκευάσθηκαν
κεραµοµεταλλικές άνοδοι Ni/YC και /YCT και µελετήθηκε η θερµική τους διαστολή.
Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε µελέτη τόσο των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων σε
εξάρτηση από τη θερµοκρασία όσο και της µακροχρόνιας ευστάθειας της ηλεκτρικής
τους αγωγιµότητας. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της χηµικής συµβατότητας
κεραµικών που περιέχουν NiO (NiO+YCT) σε επαφή µε το στερεό ηλεκτρολύτη
8YSZ, ώστε να διερευνηθούν πιθανά φαινόµενα διάχυσης σε κάθετες τοµές της
εξεταζόµενης διεπιφάνειας (NiO+YCT/8YSZ). Για το λόγο αυτό προηγήθηκε
πύρωση των δοκιµίων σε υψηλές θερµοκρασίες (~1400οC), που απαιτούνται κατά τη
διαδικασία της πυροσυσσωµάτωσης για την κατασκευή ενός SOFC. Παρόµοιος
έλεγχος διενεργήθηκε και στα αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά ανοδικά ηλεκτρόδια υπό
συνθήκες, οι οποίες προσοµοιάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτροδίου της
ανόδου ενός SOFC. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε κελιά
καυσίµου µε ανόδους τα µελετούµενα κεραµοµεταλλικά συστήµατα.
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Β.3.1 Θερµική διαστολή των κεραµοµεταλλικών Ni/YC και /YCT
Οι µετρήσεις διαστολοµετρίας έγιναν σε πρισµατικά κεραµοµεταλλικά
δοκίµια µε την ίδια πειραµατική συσκευή όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο
Α.2.1.2. Τα δοκίµια παρασκευάσθηκαν έπειτα από ανάµιξη των κεραµικών των
συστηµάτων YC και YCT µε NiO και συνάλεση για 50 h σε φυγοκεντρικό
σφαιρόµυλο. Ακολούθησε µορφοποίηση και πυροσυσσωµάτωση στους 1350οC για 5
h στον αέρα και τέλος αναγωγή του NiO σε Ni έπειτα από έκθεση στους 900οC για 5
h σε Ar/4%H2.
Η

κοκκοµετρική

ανάλυση

στα

συστήµατα

NiΟ+Y0.20Ce0.80O1.9

και

NiΟ+Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9, µε περιεκτικότητα σε NiO αντίστοιχη των 40 vol% Nicermets µετά την αναγωγή, πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση συσκευής σκέδασης
ακτίνων laser (Malern Mastersizer S v2.15) και το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων
προσδιορίσθηκε ίσο µε 1.83 και 1.47 µm, αντίστοιχα. Στο σχήµα B.3.1 απεικονίζεται
η κατανοµή µεγέθους των σωµατιδίων του συστήµατος NiΟ+Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9
µετά την άλεση για 50 ώρες.
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Σχήµα B.3.1: Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων του συστήµατος NiΟ+Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9
έπειτα από άλεση για 50 ώρες.
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Οι µετρήσεις διαστολής πραγµατοποιήθηκαν στη θερµοκρασιακή περιοχή 25900°C µε ρυθµό θέρµανσης 3°C/min και ατµόσφαιρα Ar/4%H2. Επιλέχθηκε η
θερµοκρασία των 900οC έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω χηµική διαστολή της
κεραµικής φάσης, δοθέντος ότι τα κεραµοµεταλλικά είχαν ήδη υποστεί αναγωγή στην
παραπάνω θερµοκρασία. Στον πίνακα Β.3.1 αναγράφονται οι τιµές του TEC για τις
επιµέρους κεραµοµεταλλικές συνθέσεις.
Πίνακας B.3.1: Γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής (x 10-6 K-1) των Ni/YC και
/YCT κεραµοµεταλλικών στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900οC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2.

Ni-cermets

Ni vol%

Κεραµική φάση

30

40

Y0.20Ce0.80O1.9

14.4

14.8

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

14.2

14.7

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9

13.9

14.3

Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95

14.5

14.9

Στο σχήµα Β.3.2 απεικονίζεται η σχετική θερµική διαστολή ενός από τα
κεραµοµεταλλικά συστήµατα (Ni/YC) µε περιεκτικότητες 30 και 40 vol% σε
µεταλλική φάση, ενώ παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάσθηκε και για τα υπόλοιπα
(Ni/YCT). Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται επίσης η σχετική διαστολή της
καθαρής κεραµικής φάσης (Y0.20Ce0.80O1.9) στον αέρα και σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2
(Παράγραφος Β.2.3). Η σχετική διαστολή των κεραµοµεταλλικών παρουσιάζεται
αυξηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη της κεραµικής φάσης στον αέρα, λόγω της
παρουσίας του Ni, ενώ σηµαντικό ρόλο σε αυτήν τη συµπεριφορά διαδραµατίζει και
η χηµική διαστολή της κεραµικής φάσης, φαινόµενο το οποίο λαµβάνει χώρα σε
θερµοκρασίες άνω των 800oC.
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Σχήµα Β.3.2: Σχετική θερµική διαστολή των κεραµοµεταλλικών Ni/Y0.20Ce0.80O1.9 σε
Ar/4%H2 καθώς επίσης και της καθαρής κεραµικής φάσης σε αέρα () και σε αναγωγικές
συνθήκες (), στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900οC.

Β.3.2 Ηλεκτρική αγωγιµότητα των κεραµοµεταλλικών Ni/YC και
/YCT
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των Ni-cermets προσδιορίσθηκαν µε τη µέθοδο
τεσσάρων σηµείων συνεχούς ρεύµατος σε πρισµατικά κεραµοµεταλλικά δοκίµια, τα
οποία παρασκευάσθηκαν µε την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε όπως και για τις
µετρήσεις διαστολοµετρίας.
Στα

σχήµατα

B.3.3

(α)-(δ)

συνοψίζονται

τα

αποτελέσµατα

της

θερµοκρασιακής εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας για το σύνολο των υπό
µελέτη κεραµοµεταλλικών υλικών και περιεκτικότητες 30 και 40 vol% Ni στη
θερµοκρασιακή περιοχή 25-900oC σε Ar/4%H2. Σε όλες τις περιπτώσεις η
αγωγιµότητα παρουσιάζει χαρακτηριστική συµπεριφορά µεταλλικού αγωγού καθώς
οι αντίστοιχες τιµές µειώνονται µε αύξηση της θερµοκρασίας. Η µεγάλη διαφορά στις
τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µεταξύ των κεραµοµεταλλικών µε 30 και 40
vol% σε µεταλλική φάση οφείλεται, όπως αναφέρθηκε λεπτοµερώς στην παράγραφο
3.2.1, στο γεγονός ότι τα κεραµοµεταλλικά µε 30 vol% Ni βρίσκονται στο όριο
µετάβασης της µητρικής φάσης από µεταλλική σε κεραµική. Ανάλογη συµπεριφορά
παρατηρήθηκε και για τα κεραµοµεταλλικά συστήµατα Ni/YZT και Ni/8YSZ όπως
παρουσιάσθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας στο κεφάλαιο A.3.
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Σχήµα B.3.3: Θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (25-900oC) των Ni/YC
και /YCT κεραµοµεταλλικών υλικών µε περιεκτικότητες 30 και 40vol% Ni σε Ar/4%H2.

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της µακροχρόνιας σταθερότητας της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµοµεταλλικών. Για το σκοπό αυτό έγινε ανόπτηση
των υλικών στους 1000οC, ώστε να υπάρχει άµεση σύγκριση µε το ‘state of the art’
ανοδικό ηλεκτρόδιο Ni/8YSZ, σε αναγωγική ατµόσφαιρα για διάφορους χρόνους
µέχρι και 1000 h. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η ανόπτηση διακόπτονταν και
λαµβάνονταν µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των δοκιµίων. Στο σχήµατα
B.3.4 (α)-(γ) παρουσιάζεται η ηλεκτρική αγωγιµότητα στους 800οC των
κεραµοµεταλλικών του συστήµατος Ni/Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 µε περιεκτικότητες 30 και
40 vol% σε µεταλλική φάση ως εξάρτηση του χρόνου ανόπτησης στους 1000οC σε
ατµόσφαιρα Ar/4%H2.
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Οι αρχικές διακυµάνσεις (t=0 h) των τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας
µεταξύ των δοκιµίων µε την ίδια περιεκτικότητα σε Ni αποδίδεται κυρίως στις
διαφορετικές τιµές πορώδους, γεγονός που οφείλεται στο τελικό στάδιο της
παρασκευής των δειγµάτων. Μεταξύ των µελετούµενων συστηµάτων, βρέθηκε ότι τα
κεραµοµεταλλικά

Ni/Y0.20Ce0.80O1.9

και

Ni/Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

παρουσίασαν

βελτιωµένη µακροχρόνια ευστάθεια, ενώ στην περίπτωση του κεραµοµεταλλικού µε
την υψηλότερη περιεκτικότητα σε Ti (10 at%) στην κεραµική φάση οι µεταβολές
ανάµεσα στις αρχικές (t=0 h) και τις χρονικά εξαρτώµενες (µέχρι και 1000 h) τιµές
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας εµφάνισαν τάση µείωσης παραµένοντας βέβαια
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βελτιωµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες του Ni/8YSZ (Σχήµα B.3.4 (γ)).
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Σχήµα B.3.4: Hλεκτρική αγωγιµότητα στους 800 C των κεραµοµεταλλικών του
συστήµατος Ni/Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 µε περιεκτικότητες 30 (κενά σύµβολα) και 40 vol%
(γεµάτα σύµβολα) σε µεταλλική φάση καθώς επίσης και οι αντίστοιχες τιµές για το Ni/8YSZ
ως εξάρτηση του χρόνου ανόπτησης στους 1000οC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2. (α)
Ni/Y0.20Ce0.80O1.9, (β) Ni/Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9 και (γ) Ni/Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9.

Στο

σχήµα

Β.3.5

παρουσιάζεται

η

ηλεκτρική

αγωγιµότητα

των

ο

κεραµοµεταλλικών Ni(40vol%)/YC και /YCT στους 800 C ως εξάρτηση του χρόνου
ανόπτησης στους 1000οC σε Ar/4%H2. Από τα αποτελέσµατα είναι φανερό ότι το
κεραµοµεταλλικό του συστήµατος Ni/YC καθώς και του Ni/YCT µε την υψηλή
περιεκτικότητα σε Υ και την χαµηλή περιεκτικότητα σε Ti στην κεραµική φάση
(γεµάτα σύµβολα) παρουσιάζουν εξαιρετική µακροχρόνια ευστάθεια, ενώ αντίθετα
για τα cermets µε χαµηλή περιεκτικότητα σε Υ και υψηλή περιεκτικότητα σε Ti στην
κεραµική φάση (κενά σύµβολα) οι τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σηµειώνουν
σηµαντική µείωση έπειτα από το πείραµα της έκθεσης.
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Σχήµα Β.3.5: Hλεκτρική αγωγιµότητα των κεραµοµεταλλικών Ni(40vol%)/YC και /YCT
στους 800οC ως εξάρτηση του χρόνου ανόπτησης στους 1000οC σε Ar/4%H2 µε κεραµικές
φάσεις:

(■)

Y0.20Ce0.80O1.9,

(▲)

Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9,

(○ )

Y0.20Ce0.70Ti0.10O1.9,

(□ )

Y0.10Ce0.80Ti0.10O1.95 και (¡) 8YSZ.

Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να εξηγηθεί σε συνδυασµό µε την απόκλιση από
τη στοιχειοµετρία των εν λόγω κεραµικών φάσεων και τη µελέτη των διεπιφανειακών
αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού στα
αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά υλικά [1]. Στην περίπτωση του CeO2 είναι γνωστό ότι
αυξανοµένης της περιεκτικότητας του ιόντος προσθήκης περιορίζεται η τάση
αναγωγής του ιόντος Ce4+ [2]. Επιπλέον, βιβλιογραφικά δεδοµένα αναφορικά µε τις
επιφανειακές και διεπιφανειακές ιδιότητες του UO2 σε επαφή µε ρευστό Cu [3]
έδειξαν ότι η γωνία διαβροχής καθώς και η διεπιφανειακή ενέργεια αυξάνονται στην
περίπτωση του υποστοιχειοµετρικού συστήµατος

Cu/UO2-x σε σύγκριση µε το

στοιχειοµετρικό Cu/UO2.
Αρχικά πειράµατα διαβροχής µε τη µέθοδο της εξαπλωµένης στο επίπεδο
σταγόνας των κεραµικών υποστρωµάτων CeO2 και Y0.20Ce0.80O1.9 από ρευστό νικέλιο
στους 1500oC σε Ar/4%H2 (Σχήµα Β.3.6) έδειξαν ότι η τιµή της γωνίας διαβροχής
στο σύστηµα Ni/CeO2 (θ = 139o) παρουσιάζεται σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε
την αντίστοιχη του συστήµατος Ni/Y0.20Ce0.80O1.9 (θ = 108o). Η υψηλότερη τιµή της
γωνίας διαβροχής υποδηλώνει µειωµένη ισχύ του δεσµού στη διεπιφάνεια
µετάλλου/κεραµικού [4], γεγονός που οδηγεί σε αυξηµένη τάση συσσωµάτωσης των
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σωµατιδίων Ni και κατ’επέκταση στη διακοπή του µεταλλικού δικτύου εντός του
κεραµοµεταλλικού

και

στη

συνεπακόλουθη

υποβάθµιση

της

ηλεκτρικής

αγωγιµότητας.

Σχήµα Β.3.6: Φωτογραφία από πειράµατα εξαπλωµένης σε επίπεδο σταγόνας για τα
συστήµατα: Ni/Y0.20Ce0.80O1.9 (αριστερά) και Ni/CeO2 (δεξιά) [5] σε θερµοκρασία 1500°C σε
ατµόσφαιρα Ar/4%H2 και δευτερεύον πηνίο µολυβδαινίου.

Ο σχηµατισµός της πυροχλωριτικής φάσης µε την προσθήκη υψηλών
ποσοστών TiO2 στην σύνθεση των κεραµικών του συστήµατος YCT περιορίζει την
περιεκτικότητα του ιόντος προσθήκης (Υ3+) στη φθοριτική φάση των εν λόγω
κεραµικών, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στην
παράγραφο Β.2.2, καθιστώντας την αναγωγή πιο εύκολη. Τα αποτελέσµατα των
µακροχρόνιων πειραµάτων (Σχήµα Β.3.5) επαληθεύουν τις προηγούµενές µας
υποθέσεις, το γεγονός δηλαδή ότι η µεγαλύτερη απόκλιση από τη στοιχειοµετρία των
κεραµικών φάσεων υποβαθµίζει τη µακροχρόνια ευστάθεια της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας των αντίστοιχων κεραµοµεταλλικών συστηµάτων. Η παραπάνω
συµπεριφορά

οφείλεται

στη

µειωµένη

συνάφεια

στη

διεπιφάνεια

µετάλλου/κεραµικού, στην περίπτωση που οι κεραµικές φάσεις παρουσιάζουν
µικρότερες αντιστάσεις στην αναγωγή, όπως διαπιστώθηκε από πειράµατα διαβροχής
των κεραµικών υποστρωµάτων από ρευστό Ni.
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Β.3.3 Χηµική συµβατότητα
Η χηµική συµβατότητα µεταξύ του 8YSZ και των βασιζόµενων στο CeO2
υλικών δεν στερείται προβληµάτων, καθώς λαµβάνει χώρα κυρίως διάχυση του Ce4+
κατά την διαδικασία της πυροσυσσωµάτωσης (1300-1400οC) [6]. Τα πιθανά
φαινόµενα διάχυσης αναµένεται να οδηγήσουν στην υποβάθµιση της απόδοσης των
επιµέρους δοµικών µονάδων του στοιχείου καυσίµου και εποµένως της συνολικής
διάταξης γενικότερα.
Αρκετές µελέτες έχουν επικεντρωθεί στις αντιδράσεις, οι οποίες λαµβάνουν
χώρα µεταξύ του YSZ και των βασισµένων στο CeO2 υλικών. Οι Tompsett et al [7],
οι οποίοι µελέτησαν την αντίδραση µεταξύ του Ce1-xGdxO2-y και του 8YSZ,
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτή λαµβάνει χώρα µόνο έπειτα από θερµική
επεξεργασία στους 1300οC για 72h. Οι Horita et al [8] επίσης ανέφεραν την παρουσία
επιπλέον φάσης στη µελετούµενη διεπιφάνεια ως προϊόν αντίδρασης µεταξύ του YSZ
και του doped-CeO2, η οποία προκάλεσε την υποβάθµιση της αγωγιµότητας του
σύνθετου στρώµατος του ηλεκτρολύτη. Τέλος οι Sahibzada et al [9] διαπίστωσαν την
αντίδραση µεταξύ της ανόδου Ni/ZrO2 και του στερεού ηλεκτρολύτη Ce0.9Gd0.1O1.95
έπειτα από πύρωση στους 1300οC και το σχηµατισµό των φάσεων Gd2Zr2O7 και
Gd2NiO4, οι οποίες αναµένεται να επιφέρουν την χαµηλή απόδοση του κελιού λόγω
της υψηλής τους ηλεκτρικής αντίστασης.
Τα πειράµατα της χηµικής συµβατότητας διενεργήθηκαν µε ανάλυση SEMEDS σε κάθετες τοµές δοκιµίων, τα οποία παρασκευάσθηκαν µε την εναπόθεση
πάστας µε τη συγκεκριµένη σύνθεση, NiΟ+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9, και περιεκτικότητα
σε NiO, η οποία να αντιστοιχεί σε 40 vol% Ni-cermet µετά την αναγωγή, πάνω σε
πυροσυσσωµατωµένες στους 1400οC πελέτες 8YSZ (~95%TD, TOSOH-powder
έπειτα από άλεση για 50 h). Η κεραµική πάστα παρασκευάσθηκε µε την χρήση
διαλύµατος 6 wt% αιθυλενογλυκόλης (ethyl cellulose) σε τερπινεόλη (terpineol) ως
συνδετικό υλικό (binder) έπειτα από έντονη ανάδευση και στη συνέχεια ανάµιξη µε
σκόνη της κεραµικής σύνθεσης NiΟ+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9. Τα διπλοστρωµατικά
δοκίµια υπέστησαν πύρωση στους 1400οC για διάφορους χρόνους στον αέρα µέχρι
και 50 h καθώς και σε Ar/4%H2 και ακολούθησε στοιχειακή ανάλυση µε τη µέθοδο
της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και µικροανάλυσης (SEM-EDS).
Στο σχήµα Β.3.7 απεικονίζεται η γραµµική ανάλυση (line scanning) κάθετα
στην υπό εξέταση διεπιφάνεια NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9/8YSZ έπειτα από πύρωση
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στους 1400οC για 5 h. Το σχηµατιζόµενο πορώδες προς την πλευρά του
NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9 πιθανότατα µπορεί να αποδοθεί στην εµφάνιση του
φαινοµένου Kirkendahl ως αποτέλεσµα των διαφορετικών συντελεστών διάχυσης των
αντίθετα

διαχεόµενων

κατιόντων

(Ce4+

στο

8YSZ

και

Zr4+

στο

NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9), γεγονός που υποδηλώνει τη σηµαντικά υψηλότερη
διάχυση του Ce4+ σε σχέση µε την αντίστοιχη του Zr4+. Στο ίδιο συµπέρασµα
κατέληξαν στην εργασία τους και οι Mitsuyasu et al [6] έπειτα από ανάλυση της
αντίδρασης στη διεπιφάνεια (YO1.5)0.2(CeO2)0.8/8YSZ µε τις µεθόδους της
περιθλασιµετρίας ακτίνων -Χ (XRD) και της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και
µικροανάλυσης (SEM-EDS).

NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9

8YSZ

Σχήµα Β.3.7: Γραµµική ανάλυση κάθετα στη διεπιφάνεια NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9/8YSZ
έπειτα από πύρωση στους 1400οC για 5 h στον αέρα.

Τα αποτελέσµατα της στοιχειακής ανάλυσης έδειξαν σχετικά υψηλή
διαχυτότητα του Ce4+ εντός του 8YSZ, ενώ η αντίστοιχη του Zr4+ προς την αντίθετη
κατεύθυνση ήταν σηµαντικά χαµηλότερη. Στο σχήµα Β.3.8 παρουσιάζεται η
µεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων Ce εντός του στρώµατος του 8YSZ για
διαφορετικούς χρόνους πύρωσης στον αέρα. Παρατηρήθηκε ότι η διάχυση του Ce4+
προχωρά σε µεγαλύτερα βάθη καθώς ο χρόνος πύρωσης επιµηκύνεται. Το Zr4+
εµφανίσθηκε να διεισδύει εντός του στρώµατος του NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9 σε
ανιχνεύσιµη ποσότητα µόνο έπειτα από πύρωση της διεπιφάνειας στους 1400oC για
50 h και σε βάθος 2 µm από τη διεπιφάνεια σε ατοµική συγκέντρωση περίπου ίση µε
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1.5 at%. Πύρωση στους 1400oC για 50 h σε Ar/4%H2 ( PO2 = 1.2 x 10-14 bar) έδειξε
µείωση της διάχυσης των ιόντων Ce στο 8YSZ (Σχήµα Β.3.8) λόγω της αναγωγής του
τετρασθενούς ιόντος Ce4+ (r=0.97 Å) στο υψηλότερης ιοντικής ακτίνας τρισθενές ιόν
Ce3+ (r=1.14 Å) [10], γεγονός που δυσχεραίνει τη διάχυσή του. Με βάση τη
θερµοδυναµική µελέτη που διεξήγαγαν στην εργασία τους οι Panlener et al [11]
αναφορικά µε το υποστοιχειοµετρικό CeO2-x κάτω από τις συγκεκριµένες
πειραµατικές συνθήκες το CeO2 τείνει να αναχθεί πλήρως σε Ce2O3.

12
o

NiO+YC5T/8YSZ, 1400 C (5h, Air)
o
NiO+YC5T/8YSZ, 1400 C (10h, Air)
o
NiO+YC5T/8YSZ, 1400 C (25h, Air)
o
NiO+YC5T/8YSZ, 1400 C (50h, Air)
o
Ni+YC5T/8YSZ, 1400 C (50h, Ar/4%Η2)

Ce atomic percentage (at%)

11
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Distance from interface (µm)

Σχήµα Β.3.8: ∆ιάχυση των ιόντων Ce εντός του 8YSZ κάθετα στη διεπιφάνεια
NiO+Y0.20Ce0.75T0.05O1.9 (YC5T)/8YSZ, έπειτα από πύρωση στους 1400oC για διάφορους
χρόνους στον αέρα (γεµάτα σύµβολα) καθώς επίσης και σε Ar/4%H2 (κενά σύµβολα).

Στο σχήµα Β.3.9 απεικονίζεται χαρακτηριστική µικροφωτογραφία της
διεπιφάνειας Ni(40vol%)Y0.20C0.75T0.05O1.9/8YSZ όπως ελήφθησε από το ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο πάνω στην οποία έλαβαν χώρα οι στοιχειακές αναλύσεις καθώς και η
µικροδοµή όπως προέκυψε από την παρατήρηση στο οπτικό µικροσκόπιο. Το
συγκεκριµένο δοκίµιο, το οποίο εικονίζεται στο σχήµα παρασκευάσθηκε έπειτα από
πύρωση του διπλοστρωµατικού δοκιµίου NiO+Y0.20C0.75T0.05O1.9 (για 40vol% Nicermets)/8YSZ στους 1400οC για 50 h σε Ar/4%H2.
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Ni(40vol%)Y0.20C0.75T0.05O1.9

8YSZ

Σχήµα Β.3.9: Στοιχειακή ανάλυση (SEM-EDS) κάθετα στη διεπιφάνεια (αριστερά) και
µικροφωτογραφία

από

το

οπτικό

µικροσκόπιο

(δεξιά)

για

το

δοκίµιο

Ni(40vol%)Y0.20C0.75T0.05O1.9/8YSZ έπειτα από πύρωση στους 1400οC για 50 h σε Ar/4%H2.

Με σκοπό να µελετηθούν πιθανά φαινόµενα διάχυσης υπό τις συνθήκες
λειτουργίας ενός SOFC διενεργήθηκαν επιπλέον πειράµατα υπό συνθήκες, οι οποίες
τις προσοµοιάζουν. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν πάνω σε διπλοστρωµατικά
δοκίµια NiO+Y0.20Ce0.75Ti0.05O1.9 πυροσυσσωµατωµένα στους 1400οC για 5 h στον
αέρα, ενώ ακολούθησε περαιτέρω έκθεσή τους στους 900οC σε Ar/4%H2 µέχρι και
200 h. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το προφίλ της συγκέντρωσης των ιόντων Ce
εντός του 8YSZ δε µετατοπίσθηκε σε µεγαλύτερα βάθη διείσδυσης µετά από την
έκθεση στους 900οC σε Ar/4%H2 ακόµη και για 200 h, παραµένοντας αµετάβλητο
όπως ακριβώς πριν από το πείραµα της έκθεσης σε αναγωγικές συνθήκες. Η
παραπάνω συµπεριφορά υποδεικνύεται από τα γεµάτα σύµβολα στο σχήµα Β.3.10.
Εποµένως, το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει είναι ότι, τα φαινόµενα διάχυσης στη
διεπιφάνεια των υπό εξέταση κεραµοµεταλλικών ηλεκτροδίων µε το 8YSZ
εµφανίζονται αµελητέα υπό τις συνθήκες λειτουργίας ενός SOFC ακόµη και µετά από
µακρόχρονη παραµονή.
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Σχήµα Β.3.10: ∆ιάχυση των ιόντων Ce εντός του 8YSZ, έπειτα από τον έλεγχο σε
πυροσυσσωµατωµένα δοκίµια (NiO+YC5T/8YSZ, 1400oC για 5 h), ως εξάρτηση του χρόνου
έκθεσης στους 900οC σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 για () 0, () 50, (□) 100 και (ý) 200 h,
αντίστοιχα.

Εν συνεχεία, υπολογίσθηκε ο συντελεστής διάχυσης του Ce4+ στους 1400οC
o

1400 C
, ο οποίος εκφράζει τη διάχυση τόσο µέσω του κύριου όγκου,
στο 8YSZ, DCe
4+
−8YSZ

Db, όσο και µέσω των ορίων των κόκκων, Dgb, (bulk + grain boundary diffusion). Ο
υπολογισµός έγινε µε χρήση της ακόλουθης εξίσωσης όπως αυτή προκύπτει από την
επίλυση του 2ου νόµου του Fick για ηµιάπειρα µέσα και µικρούς χρόνους διάχυσης
[12]:
c( x, t )
x2
= exp( −
)
4 Deff t
c0

(Β.3.1)

1400 C
Η προσδιορισθείσα τιµή DCe
=1.95x10-17 m2/s διαφέρει κατά περίπου µία τάξη
4+
−8YSZ
o

1400 C
µεγέθους σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή DCe
=0.83x10-18 m2/s, η οποία έχει
4+
−8YSZ
o

δηµοσιευθεί από τους Bekale et al [13] υπό τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες για την
περίπτωση δοκιµίων CeO2 ενισχυµένων µε Gd3+ (Gd-doped ceria) σε επαφή µε
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πελέτες 8YSZ υψηλών πυκνοτήτων (99.5% TD). Η διαφορά αυτή αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στο µικρότερο µέγεθος των κόκκων του 8YSZ (1.50 µm), όπως
παρασκευάσθηκε στην παρούσα εργασία, γεγονός που οδήγησε στη σηµαντικότερη
επίδραση της διάχυσης µέσω των ορίων κόκκων στο συνολικό µηχανισµό
( D gb Db ≈ 10 5 ), ενώ κάποιο ρόλο πιθανόν να συνέβαλε και το υψηλότερο πορώδες
των δοκιµιων 8YSZ (95% TD) που παρασκευάσθηκαν στην παρούσα εργασία.
Η εξίσωση του Hart συνδέει τη συνολική διαχυτότητα, Deff, µε τις επιµέρους
διαχυτότητες µέσω του κύριου όγκου, Db, και µέσω των ορίων κόκκων, Dgb ως εξής:

Deff = ( 1 − f )Db + fαD gb

(Β.3.2)

όπου α είναι παράγοντας διαχωρισµού, f = 3δ/φ αντιπροσωπεύει τον αριθµό των
ατοµικών θέσεων στα όρια των κόκκων, δ είναι το πάχος των ορίων κόκκων και φ
αντιστοιχεί στο µέγεθος των κόκκων. Υποθέτοντας λόγο των συντελεστών διάχυσης
ίσο µε Dgb/Db = 0.26531 x 105 στους 1400°C [13], α = 1, δ = 1 nm και φ = 1.50 µm,

από την εξίσωση Β.3.2 προκύπτει: Db = 3.5 x 10-19 m2/s και Dgb = 9.3 x 10-15 m2/s,
συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές Db = 4.9 x 10-20 m2/s και Dgb = 1.3 x 10-15 m2/s
[13].

Β.3.4 Ηλεκτροχηµικές δοκιµές
Με

στόχο

να

διερευνηθεί

η

απόδοση

των

Ni/YC

και

Ni/YCT

κεραµοµεταλλικών ανόδων, πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές δοκιµές σε κελιά
καυσίµου. Η κατασκευή των κελιών και οι ηλεκτροχηµικές µετρήσεις έγιναν όπως
ακριβώς περιγράφονται στο κεφάλαιο Α.5. Το στηριζόµενο στην άνοδο (Ni/8YSZ
~1500 µm) κελί αποτελούνταν από το εκάστοτε ανοδικό ηλεκτρόδιο (Ni/YC και
/YCT

~6-8

µm),

τον

ηλεκτρολύτη

(8YSZ,

~10

µm)

και

την

κάθοδο

(LSM/8YSZ+LSM ~70 µm). Η κατασκευή του καθοδικού ηλεκτροδίου βασίσθηκε
στην επιλογή των επιµέρους παραµέτρων που εξήχθησαν για την επίτευξη της
βελτιστοποίησης της απόδοσής του [14], όπως ακριβώς έγινε στο δεύτερο σετ
πειραµάτων της παραγράφου Α.5.2. Πέραν των, έως αυτό το σηµείο της εργασίας,
µελετούµενων κεραµοµεταλλικών ανόδων κατασκευάσθηκε ένα επιπλέον στοιχείο µε
άνοδο: Ni(40 vol%)/Y0.15Ce0.75Ti0.10O2-x.
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Στα σχήµατα Β.3.11 (α), (β) απεικονίζονται οι καµπύλες τάσης-έντασης ενός
κελιού καυσίµου µε ηλεκτρόδιο ανόδου το Ni(40vol%)/Y0.15Ce0.75Ti0.10O2-x για
διάφορες θερµοκρασίες και H2/3%H2O, 33% CH4/67% H2O ως αέρια καύσιµα,
αντίστοιχα. Επιπλέον, για λόγους σύγκρισης παρατίθενται τα πειραµατικά
αποτελέσµατα και για το στοιχείο καυσίµου µε τη συµβατική άνοδο στη θερµοκρασία
των 800οC. Και στις δύο περιπτώσεις η ηλεκτροχηµική απόδοση της µελετούµενης
ανόδου παρουσιάσθηκε σηµαντικά υποβαθµισµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη του
Ni/8YSZ. Τεστ διαρροής, τα οποία ακολούθησαν των ηλεκτροχηµικών µετρήσεων,
έδειξαν αυξηµένους ρυθµούς (>8.2 x 10-4 mbar.lt/cm2.s-1) για το σύνολο των κελιών
µε ανόδους τα Ni/YC και /YCT κεραµοµεταλλικά, γεγονός που συνέβαλε
καθορίστικα στην παρατηρούµενη υποβάθµιση. Πιθανός λόγος αστοχίας είναι η
χαλάρωση της δοµής του ηλεκτρολύτη λόγω της διάχυσης των ιόντων Ce, η οποία
λαµβάνει χώρα κατά τη διαδικασία της πυροσυσσωµάτωσης, µε αποτέλεσµα την
αύξηση της αεριοδιαπερατότητάς του. Επιπλέον, τα πιθανά φαινόµενα διάχυσης
ενδεχοµένως να οδηγούν στην αύξηση της πολωσιµότητας στη διεπιφάνεια
ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τη µορφή των
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καµπύλων τάσης-έντασης (Σχήµα Β.3.11).
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Σχήµα Β.3.11: Καµπύλες τάσης-έντασης σε διάφορες θερµοκρασίες χρησιµοποιώντας
H2/3%H2O (α) και 33% CH4/67% H2O (β) ως αέρια καύσιµα για κελί καυσίµου µε άνοδο
Ni(40vol%)Y0.15Ce0.75Ti0.10O2-x. Επίσης παρατίθενται οι αντίστοιχες καµπύλες στους 800οC
για το κελί καυσίµου µε άνοδο Ni(40vol%)/8YSZ (v).

Β.3.5 Συµπεράσµατα
Ο συντελεστής θερµικής διαστολής των Ni/YC και /YCT κεραµοµεταλλικών,
έπειτα από µετρήσεις διαστολοµετρίας στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-900οC σε
Ar/4%H2, παρουσίασε σχετική απόκλιση µε την αντίστοιχη τιµή του 8YSZ. Ο
έλεγχος των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραµοµεταλλικών ανόδων µε µεταλλική
φάση το Ni έδειξαν ότι στο σύνολο των περιπτώσεων τα υλικά παρουσίασαν
χαρακτηριστική συµπεριφορά µεταλλικού αγωγού. Μακροχρόνια πειράµατα έκθεσης
των κεραµοµεταλλικών δοκιµίων (Ni/YC και Ni/YCT) στους 1000oC µέχρι και 1000
h σε Ar/4%H2 έδειξαν ότι τα Ni-cermets µε υψηλά ποσοστά σε ύττρια και χαµηλά
ποσοστά σε τιτάνια στην κεραµική φάση επέδειξαν εξαιρετική σταθερότητα της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Το φαινόµενο αυτό συνδέεται µε τη µικρότερη απόκλιση
από τη στοιχειοµετρία των αντίστοιχων κεραµικών φάσεων. Όπως προέκυψε από
πειράµατα διαβροχής των κεραµικών υποστρωµάτων από ρευστό Ni στους 1500οC σε
Ar/4%H2, η µικρότερη απόκλιση της κεραµικής φάσης από τη στοιχειοµετρία
συµβάλει στη βελτίωση της ισχύος του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού.
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Από τη µελέτη της χηµικής συµβατότητας των υπό µελέτη NiO+YCT υλικών
µε το 8YSZ, είτε όταν το εν λόγω υλικό βρίσκει εφαρµογή ως προστατευτικό στρώµα
εναλλακτικών ηλεκτρολυτών (π.χ. ενισχυµένο CeO2) είτε αυτό καθεαυτό ως στερεός
ηλεκτρολύτης, βρέθηκε σχετικά υψηλή διαχυτότητα του Ce4+ στο 8YSZ
1400 C
( DCe
=1.95x10-17 m2/s) έπειτα από πύρωση στους 1400οC στον αέρα. Αντίθετα
4+
−8YSZ
o

υπό τις αναγωγικές συνθήκες λειτουργίας της ανόδου ενός SOFC (~900οC) η διάχυση
των ιόντων του Ce προς το στρώµα του 8YSZ παρουσιάσθηκε αµελητέα. Τα
προβλήµατα που εισάγονται από τη διάχυση των ιόντων Ce εντός του 8YSZ κατά τη
διαδικασία της πυροσυσσωµάτωσης (~1400oC), όπως προέκυψε και από την παρούσα
εργασία, οδηγούν σε µειωµένες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας και κατ’επέκταση σε
υποβάθµιση της απόδοσης της συνολικής διάταξης. Συγκεκριµένα στους 800οC ενώ
το 8YSZ παρουσιάζει ιοντική αγωγιµότητα ίση µε 21.6 mS/cm, η παρουσία διαφόρων
ποσοστών Ce4+ και Gd3+ στο 8YSZ έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική υποβάθµιση
της ιοντικής αγωγιµότητας λαµβάνοντας τιµές στην κλίµακα 2.8-14.2 mS/cm [15].
Υπό την ισχύουσα κατάσταση καθίσταται απαραίτητη η λήψη µέτρων για την
αποφυγή των φαινοµένων διάχυσης κατά την κατασκευή του SOFC. Μια ενδεχόµενη
λύση προτάθηκε στην εργασία των Tsoga et al [16] µε την ενσωµάτωση αρκετά
λεπτού

(~1µm)

προστατευτικού

στρώµατος

(Ce0.43Zr0.43Gd0.10Y0.04O1.93)

στη

διεπιφάνεια GDC/YSZ, το οποίο λειτούργησε ως φράγµα για τη διάχυση και είχε
άκρως θετικά αποτελέσµατα.
Τέλος, ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε κελί καυσίµου µε επιλεγµένη Ni/YCT
κεραµοµεταλλική άνοδο έδειξαν χαµηλές αποδόσεις, οι οποίες σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη απόδοση του κελιού µε τη συµβατική άνοδο στους 800οC εµφανίσθηκαν
υποβαθµισµένες. Τυχόν φαινόµενα διάχυσης του ιόντος Ce στο λεπτό στρώµα του
ηλεκτρολύτη (~10 µm) πιθανόν να οδήγησαν σε αυξηµένες αντιστάσεις πόλωσης στη
διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη, ενώ η µετέπειτα χηµική διαστολή του
ενδεχοµένως να προκάλεσε την αστοχία του στοιχείου.
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας έγινε παρασκευή, χαρακτηρισµός
και έλεγχος των θερµικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων κεραµικών µικτών οξειδίων και
των αντίστοιχων κεραµοµεταλλικών που προκύπτουν µε την προσθήκη µεταλλικής
φάσης (Ni), ενώ σε επιλεγµένες κεραµοµεταλλικές συνθέσεις πραγµατοποιήθηκαν
και ηλεκτροχηµικοί έλεγχοι. Στόχος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των
νέων κεραµικών συνθέσεων ως υλικών ηλεκτροδίου ανόδου σε κελιά καυσίµου
στερεού ηλεκτρολύτη υψηλών θερµοκρασιών (HT-SOFCs): α) σε αµιγή µορφή ή β)
ως κεραµική συνιστώσα κεραµοµεταλλικής ανόδου, εναλλακτικά προς το ‘state of the
art’ κεραµοµεταλλικό Ni/8YSZ µε κεραµική συνιστώσα το µικτό οξείδιο του
διµερούς συστήµατος ΖrO2 + 8mol% Y2O3 (8YSZ). Για την επίτευξη των στόχων της
έρευνας παρασκευάσθηκαν σκόνες κεραµικών των τριµερών συστηµάτων Y2O3ZrO2-TiO2,

Y2O3-ZrO2-Nb2O5

και

Y2O3-ZrO2-CeO2

µε

την

µέθοδο

της

συγκαταβύθισης (coprecipitation), ενώ για λόγους σύγκρισης παρασκευάσθηκε και
µελετήθηκε και η κεραµική συνιστώσα 8YSZ της συµβατικής κεραµοµεταλλικής
ανόδου µε την µέθοδο ‘spray drying’ .
• Ο χαρακτηρισµός των µικτών οξειδίων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της
περίθλασης ακτίνων -Χ (XRD). Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι α) η αρχικά
µικροκρυσταλλική δοµή της σκόνης, µε αύξηση της θερµοκρασίας πύρωσης και
µεγέθυνσης των κόκκων, µετατρέπεται σε µακροκρυσταλλική µε την κυβική δοµή
του πλέγµατος φθορίτη, β) η κρυστάλλωση και η πλήρης διαλυτοποίηση των
επιµέρους συστατικών των κεραµικών συνθέσεων επέρχεται έπειτα από την πύρωση
σε υψηλές θερµοκρασίες (~1400ºC), γ) οι κεραµικές συνθέσεις των τριµερών
συστηµάτων Y2O3-ZrO2-TiO2 και Y2O3-ZrO2-CeO2 βρέθηκαν να κρυσταλλώνονται
στο κυβικό φθοριτικό πλέγµα. Ιδιαίτερη συµπεριφορά παρουσιάσθηκε στην
περίπτωση της σκόνης Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 για την οποία σε ενδιάµεσες
θερµοκρασίες πύρωσης σχηµατίζεται η φάση [Υ2(Zr2Ti)2O7] µε δοµή πυροχλωρίτη, η
οποία στην συνέχεια µε αύξηση της θερµοκρασίας διαλυτοποιείται στο φθοριτικό
πλέγµα και δ) για τη σκόνη του συστήµατος Y2O3-ZrO2-Nb2O5 πιστοποιήθηκε η
παρουσία δευτερεύουσας φάσης µε τετραγωνική δοµή (Y0.065Zr0.935O2-x) πέραν της
φθοριτικής. Ο υπολογισµός της πλεγµατικής σταθεράς (κυβική δοµή) των µικτών
οξειδίων έδειξε ότι εν γένει η τιµή της ελαττώνεται µε αύξηση του ποσοστού TiO2
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και αυξάνεται µε αύξηση του ποσοστού Y2O3 και CeO2 στις κεραµικές συνθέσεις,
λόγω της διαφοράς των ιοντικών ακτίνων Ti4+ (0.68 Å), Zr4+ (0.80 Å), Y3+ (0.93 Å)
και Ce4+ (0.97 Å).
• Μετρήσεις

του

συντελεστή

θερµικής

διαστολής

(25-1000ºC)

σε

µορφοποιηµένα έπειτα από συµπίεση και πυροσυσσωµάτωση (Τ=1400ºC) δοκίµια
των µικτών τριµερών οξειδίων έδειξαν ότι η τιµή του δεν αποκλίνει
αντίστοιχη

από την

του στερεού ηλεκτρολύτη (8YSZ), εξασφαλίζοντας την µηχανική

ευστάθεια του κελιού καυσίµου. Μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (4σηµείων, DC) έδειξαν ότι αυτή είναι ιοντικού χαρακτήρα στον αέρα για το σύνολο
των κεραµικών συστηµάτων, ενώ σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 τα τριµερή µικτά οξείδια
εµφανίζουν µικτού χαρακτήρα αγωγιµότητα, ιοντική και ηλεκτρονική (n-τύπου), µε
σηµαντική

ελάττωση

της

ενέργειας

ενεργοποίησης

ιδιαίτερα

σε

θερµοκρασίες, λόγω της αλλαγής σθένους του ιόντων τιτανίου από Ti

4+

χαµηλές
σε Ti3+,

νιοβίου από Nb5+ σε Nb4+ και δηµητρίου από Ce4+ σε Ce3+. Το γεγονός ότι οι τιµές
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των υπό µελέτη κεραµικών δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την χρήση τους αυτών καθαυτών ως άνοδοι σε HT-SOFCs οδήγησε
στη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης τους ως κεραµικών συνιστωσών σε
κεραµοµεταλλικές ανόδους µε µεταλλική φάση το νικέλιο. Ως τα πλέον υποσχόµενα
κεραµικά υλικά επιλέχθηκαν τα µικτά οξείδια του συστήµατος Y2O3-ZrO2-TiO2
(YZT), αφενός λόγω των υψηλότερων τιµών ιοντικής αγωγιµότητας που
παρουσίασαν σε σχέση µε τα υπόλοιπα µελετούµενα τριµερή συστήµατα (το YZC
κεραµικό παρουσίασε σηµαντική πτώση στις τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας υπό
τις αναγωγικές συνθήκες λειτουργίας της ανόδου ενός SOFC) και αφετέρου λόγω του
γεγονότος πως η παρουσία TiO2 είναι γνωστό ότι βελτιώνει τη συνάφεια µεταξύ του
µετάλλου και του κεραµικού. Εποµένως αναµένουµε τα αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά
υλικά να παρουσιάζουν βελτιωµένη µακροχρόνια ευστάθεια µικροδοµής.
• Ο έλεγχος της θερµικής διαστολής των Ni/YZT κεραµοµεταλλικών
συστηµάτων έδειξε ότι η προσθήκη TiO2 στην κεραµική συνιστώσα της
κεραµοµεταλλικής ανόδου οδηγεί σε σηµαντική µείωση το συντελεστή θερµικής
διαστολής, γεγονός που έχει ευεργετική δράση καθώς βελτιώνει τη µηχανική
συµβατότητα της ανόδου µε το στερεό ηλεκτρολύτη, 8YSZ. Επιπλέον, µετρήσεις της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας των κεραµοµεταλλικών Ni/YZT µετά από µακροχρόνια
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παραµονή (t=1000 h) στους 1000ºC και ατµόσφαιρα Ar/4%H2 έδειξαν ότι η τιµή της
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα σε αντίθεση µε την περίπτωση του
κεραµοµεταλλικού, Ni/8YSZ, όπου µειώνεται συνεχώς µε τον χρόνο παραµονής. Η
µελέτη της µικροδοµής των κεραµοµεταλλικών δοκιµίων πριν και µετά από τη
µακροχρόνια έκθεση έδειξε ότι η παρουσία των ιόντων του τιτανίου στην κεραµική
φάση βελτιώνει τη σταθερότητά της περιορίζοντας την τάση συσσωµάτωσης των
σωµατιδίων του Ni. Η προσθήκη TiO2 σε υψηλό ποσοστό όπως στην περίπτωση της
κεραµικής σύνθεσης Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875 έχει ως αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται
υψηλή ευστάθεια δοµής και εποµένως να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση ενός
βελτιωµένου µεταλλικού δικτύου στα κεραµοµεταλλικά µετά από τη µακροχρόνια
έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία που οδηγεί σε υψηλότερες τιµές αγωγιµότητας µετά
την έκθεση σε σχέση µε τις αρχικές.
• Πειράµατα διαβροχής επιβεβαίωσαν την προαναφερθείσα συµπεριφορά
καθώς

αποδείχθηκε

πως

η

παρουσία

TiO2

στην

κεραµική

φάση

της

κεραµοµεταλλικής ανόδου ενισχύει το δεσµό και τη συνάφεια στη διεπιφάνεια
Ni/κεραµικού εξασφαλίζοντας την ύπαρξη ενός συνεχούς µεταλλικού δικτύου στο
κεραµοµεταλλικό. Ηλεκτροχηµικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε κελιά
καυσίµου µε κεραµοµεταλλικά ηλεκτρόδια ανόδου αποτελούµενα από επιλεγµένες
συνθέσεις µικτών οξειδίων για διάφορα ποσοστά του ιόντος προσθήκης, Ti4+,
(Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9, Y0.20Zr0.70Ti0.10O1.9 και Y0.25Zr0.60Ti0.15O1.875) ως κεραµικές
συνιστώσες και 40 vol%Ni, έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα δε η
απόδοση της κεραµοµεταλλικής ανόδου Ni/Y0.20Zr0.75Ti0.05O1.9 παρουσιάσθηκε
αυξηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη του Ni/8YSZ, αποτέλεσµα το οποίο επιπλέον
ενισχύεται από τη βελτιωµένη µακροχρόνια ευστάθεια του εν λόγω Ni/YZT
κεραµοµεταλλικού ηλεκτροδίου.
Με στόχο τον έλεγχο της δυνατότητας µείωσης της θερµοκρασίας λειτουργίας
των κελιών καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFCs) από τους 900-1000οC, που είναι
σήµερα ‘state of the art’, στους 650-800°C, γεγονός που θα εξασφαλίσει τόσο την
επιµήκυνση του χρόνου ζωής της διάταξης όσο και τη µείωση του κόστους, στο
δεύτερο µέρος της εργασίας η µελέτη στράφηκε προς την ανάπτυξη κελιών καυσίµου
στερεού ηλεκτρολύτη µέσων θερµοκρασιών (IT-SOFCs). Συγκεκριµένα, η έρευνα
εστιάσθηκε στον έλεγχο των ιδιοτήτων κεραµικών οξειδίων βασιζόµενα στο οξείδιο
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του δηµητρίου (CeO2) και των αντίστοιχων Ni-cermets λόγω των ενισχυµένων τιµών
ιοντικής αγωγιµότητας των εν λόγω κεραµικών και του γεγονότος ότι η χρήση του
CeO2 περιορίζει τα φαινόµενα πόλωσης στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη.
• Ο κρυσταλλογραφικός έλεγχος των οξειδίων των συστηµάτων Y2O3-CeO2
(YC) και Y2O3-CeO2-TiO2 (YCT), τα οποία παρασκευάσθηκαν µε τη µέθοδο της
συγκαταβύθισης, έδειξε πως ενώ το κεραµικό του συστήµατος YC κρυσταλλώνεται
στο φθοριτικό πλέγµα, σε όλα τα κεραµικά του τριµερούς συστήµατος YCT
ανιχνεύθηκε µία επιπλέον φάση (Y2Ti2O7) µε κυβική πυροχλωριτική δοµή, εξαιτίας
της περιορισµένης διαλυτοποίησης του Ti στη φθοριτική δοµή του YC. Το όριο
διαλυτοποίησης του Ti στο φθοριτικό πλέγµα εκτιµήθηκε σε 2.8 at% έπειτα από
συνδυασµένα αποτελέσµατα κρυσταλλογραφικού ελέγχου και µικροανάλυσης (SEMEDS).
• Ο έλεγχος της θερµικής διαστολής έδειξε ότι η µεταβολή στις αναλογίες των
επιµέρους συστατικών που συµµετέχουν στη σύνθεση των µικτών οξειδίων των
συστηµάτων YC, YCT δεν επηρεάζει σηµαντικά το γραµµικό συντελεστή θερµικής
διαστολής (25-1000oC) στον αέρα. Σε ατµόσφαιρα Ar/4%H2 για θερµοκρασίες άνω
των 800οC παρατηρήθηκαν σηµαντικές µεταβολές στις διαστάσεις των δοκιµίων µε
την προσθήκη TiO2 προς αντικατάσταση του CeO2 να περιορίζει τις τιµές της
σχετικής διαστολής. Η ιοντική αγωγιµότητα των µελετούµενων κεραµικών των YC
και YCT συστηµάτων µε τα υψηλότερα ποσοστά σε ύττρια (20 mol% YO1.5) και τα
χαµηλότερα ποσοστά σε τιτάνια (≤ 5 mol%TiO2) παρουσιάσθηκε µισή τάξη µεγέθους
υψηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη του 8YSZ. Σε αναγωγικές συνθήκες τα
οξείδια εµφανίζουν µικτή αγωγιµότητα (ιοντική + ηλεκτρονική) µε σηµαντική
µείωση της ενέργειας ενεργοποίησής της συγκριτικά µε τις αντίστοιχες τιµές σε
ατµόσφαιρα περιβάλλοντος.
• Τα αντίστοιχα Ni-cermets µε υψηλά ποσοστά σε ύττρια και χαµηλά ποσοστά
σε τιτάνια στην κεραµική φάση επέδειξαν εξαιρετική µακροχρόνια σταθερότητα της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Αντίθετα, για τα κεραµοµεταλλικά Ni/YC και /YCT µε
χαµηλή περιεκτικότητα σε ύττρια και υψηλή περιεκτικότητα σε τιτάνια στην
κεραµική φάση, η ηλεκτρική αγωγιµότητα µειώνεται σηµαντικά µε τον χρόνο
έκθεσης. Η εν λόγω συµπεριφορά σχετίζεται µε τη µεγαλύτερη απόκλιση από τη
στοιχειοµετρία των συγκεκριµένων κεραµικών φάσεων, γεγονός που οδηγεί στην
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υποβάθµιση της ισχύος του δεσµού στη διεπιφάνεια µετάλλου/κεραµικού στα
αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά συστήµατα. Η παραπάνω υπόθεση ενισχύθηκε και από
τα

αποτελέσµατα

πειραµάτων

διαβροχής

των

κεραµικών

υποστρωµάτων

o

Y0.20Ce0.80O1.9 και CeO2 από ρευστό Ni στους 1500 C σε Ar/4%H2. Ο έλεγχος της
χηµικής συµβατότητας επιλεγµένης Ni/YCT κεραµοµεταλλικής σύνθεσης µε το
8YSZ – κατά την εφαρµογή του ως προστατευτικού επιστρώµατος εναλλακτικών
ηλεκτρολυτών (π.χ. ενισχυµένο CeO2) ή ως στερεού ηλεκτρολύτη – απέδειξε την
ύπαρξη προβληµάτων φαινοµένων διάχυσης. Τα φαινόµενα οφείλονται κατά κύριο
λόγο στη διάχυση του Ce4+ στο 8YSZ κατά τη διαδικασία της πυροσυσσωµάτωσης
στους 1400οC, µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται ευρέως στην τεχνολογία των SOFCs.
Υπό τις συνθήκες λειτουργίας ενός SOFC (~900οC) η διάχυση του Ce βρέθηκε να
είναι αµελητέα. Τέλος, αρχικές ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε κελί καυσίµου µε
επιλεγµένη Ni/YCT κεραµοµεταλλική άνοδο έδειξαν υποβάθµιση της απόδοσης σε
σχέση µε την αντίστοιχη του κελιού µε τη συµβατική άνοδο. Ο λόγος αποδόθηκε
στην αυξηµένη διαρροή καυσίµου και στην αυξηµένη αντίσταση πόλωσης στη
διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη. Tα δύο φαινόµενα ενδεχοµένως συνδέονται
µε τα πιθανά φαινόµενα διάχυσης του Ce στο λεπτό στρώµα (~10 µm) του 8YSZ.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας κρίνεται ότι µεταξύ των πιο
υποσχόµενων υλικών για την εφαρµογή τους ως άνοδοι στα HT-SOFCs αποτελούν τα
κεραµοµεταλλικά του συστήµατος Ni/YZT µε περιεκτικότητα σε Ti µέχρι 5 at% και
περιεκτικότητα σε Y µεταξύ 14.1 και 20 at% στην κεραµική φάση. Οι εν λόγω
κεραµικές συνθέσεις παρουσιάζουν συγκρίσιµες τιµές ιοντικής αγωγιµότητας µε το
8YSZ, ενώ τα αντίστοιχα κεραµοµεταλλικά υλικά εµφανίζουν καλύτερη µηχανική
συµβατότητα µε το στερεό ηλεκτρολύτη και βελτιωµένη µακροχρόνια ευστάθεια υπό
τις συνθήκες λειτουργίας. Όσον αφορά την έρευνα που διενεργήθηκε για την
ανάπτυξη των IT-SOFCs, τα πλέον υποσχόµενα υλικά µεταξύ των υπό µελέτη
συστηµάτων για την εφαρµογή τους ως άνοδοι αποτελούν τα κεραµοµεταλλικά του
συστήµατος Ni/Y0.20Ce0.80-xTixO1.9 µε περιεκτικότητα σε Ti µέχρι 5 at%, λόγω των
υψηλών τιµών ιοντικής αγωγιµότητας και του περιορισµένου βαθµού χηµικής
διαστολής των αντίστοιχων κεραµικών συνιστωσών. Η παραπάνω συµπεριφορά
ενισχύεται και από τη βελτιωµένη µακροχρόνια σταθερότητα της ηλεκτρικής
αγωγιµότητας των εν λόγω κεραµοµεταλλικών συστηµάτων. Ωστόσο, η λήψη µέτρων
κρίνεται απαραίτητη ώστε να περιορισθούν τα πιθανά φαινόµενα διάχυσης.
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