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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów 

żelaza, znajdujących zastosowanie zwłaszcza jako materiał do wytwarzania interkonektorów do ogniw 

paliwowych z elektrolitem stałym typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). 

Żaroodporność to zdolność materiału do przeciwstawiania się korozji gazowej w podwyższo-

nych temperaturach. W celu zwiększenia żaroodporności stopów żelaza wprowadza się do nich chrom 

oraz aluminium w takich ilościach, aby w wyniku wysokotemperaturowego utleniania utworzyła się na 

ich powierzchni warstwa tlenku Cr2O3 lub AI2O3, zwana zgorzeliną ochronną. Stopy żelaza o wysokiej 

zawartości chromu są w podwyższonej temperaturze odporne na działanie atmosfery utleniającej, ale 

można jeszcze bardziej polepszyć ich żaroodporność poprzez wprowadzenie dodatków stopowych 

takich jak itr, lantan, cer i inne, jako materiał wsadowy lub przez modyfikację powierzchniowej warstwy 

materiału np. na drodze implantacji jonowej. 

Ogniwa paliwowe to urządzenia elektrochemiczne, w których pojedyncze ogniwo zbudowane 

jest z anody oraz katody, rozdzielonych materiałem przewodzącym jony, zwanym elektrolitem. W celu 

wykonania ogniw o większej mocy łączy się indywidualne ogniwa w stos, w którym interkonektory 

oddzielają indywidualne ogniwa między sobą. Głównym ich zadaniem w ogniwie paliwowym jest od-

prowadzenie/doprowadzenie ładunku oraz równomierne rozprowadzenie paliwa i utleniacza po całej 

powierzchni każdej z elektrod. Materiał, z którego wykonuje się interkonektory, oprócz wysokiej żaro-

odporności, musi charakteryzować się dobrym przewodnictwem ciepła i prądu, a także powinien po-

siadać odpowiednio dopasowany współczynnik rozszerzalności cieplnej do elementów ceramicznych 

ogniwa, czyli anody, katody oraz elektrolitu. Wadą interkonektorów metalicznych jest wzrost ich opor-

ności elektrycznej, wywołany pogrubieniem się zgorzeliny wraz z upływem czasu eksploatacji ogniwa. 

Wzrost oporu elektrycznego, wywołany narastaniem na ich powierzchni tlenkowego produktu, skutkuje 

stopniowym spadkiem mocy ogniwa paliwowego i dlatego proces ten powinien zachodzić możliwie jak 

najwolniej. 

Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza, według wynalazku, 

polega na tym, że na powierzchnię stopu nanosi się, poprzez zanurzenie lub natrysk, roztwór azotanu 

metalu ziemi rzadkiej w alkoholu aż do utworzenia na tejże powierzchni jednolitej warstwy azotanu 

metalu ziemi rzadkiej o wzorze ogólnym Me2(NO3)3, po czym przed procesem eksploatacji powierzch-

nię stopu z taką warstwą wygrzewa się w temperaturze i czasie zapewniającymi rozkład termiczny 

azotanu do postaci tlenku o wzorze ogólnym Me2O3. 

Jako metal ziemi rzadkiej stosuje się pierwiastek wybranych z grupy zawierającej itr, lantanu, 

cer, neodym, samar, europ, gadolin oraz erb. 

Zanim materiał osiągnie temperaturę pracy następuje termiczny rozkład azotanu Me(NO3)3 do 

tlenku Me2O3, gdzie Me oznacza wybrany pierwiastek z grupy metali ziem rzadkich. Powstałe w wyni-

ku tego rozkładu nanocząstki zostają wchłonięte do wnętrza zgorzeliny Cr2O3, która tworzy się na 

powierzchni stopu w wyniku działania środowiska gorących, utleniających gazów. Nanocząstki po-

wstałego tlenku powodują zmniejszenie szybkości narastania zgorzeliny i poprawienie jej przyczepno-

ści do podłoża, co związane jest z segregacją metalu do granic międzyziarnowych w zgorzelinie. 

P r z y k ł a d 

Próbkę stopu żelaza, zawierającego wagowo: 22% chromu, 0,6% manganu, 0,2% lantanu, 0,05% 

tytanu i nieuniknione zanieczyszczenia, 3-krotnie zanurzono w 0,01 M roztworze zawierającym azotan 

itru rozpuszczony w 95% alkoholu etylowym. W wyniku tej operacji na powierzchni próbki powstaje 

jednolita warstwa azotanu itru. Następnie próbkę poddano wygrzewaniu w temperaturze 400°C przez 

okres 30 minut, podczas którego azotan itru Y(NO3)2 ulegał termicznemu rozkładowi do tlenku Y2O3. 

Powstałe w wyniku tego rozkładu nanocząstki wbudowują się do wnętrza zgorzeliny Cr2O3, powodując 

spowalnianie szybkości jej narastania i poprawę przyczepności do metalicznego podłoża. 

Dla porównania, badaniu kinetyki utleniania stopu żelaza poddano próbkę zmodyfikowaną spo-

sobem według wynalazku oraz wykonaną ze stopu o tym samym składzie, ale nie poddaną modyf i-

kacji. Badanie polegało na cyklicznym, co godzina, nagrzewaniu próbek w temperaturze 900°C 

w atmosferze powietrza, a następnie ich schładzaniu do temperatury otoczenia, po czym mierzono 

masę próbek i wyznaczano zmiany masy na jednostkową powierzchnię. Z badań cyklicznego utlenia-

nia wynika, że po 600 cyklach zgorzelina na stopie modyfikowanym narastała wolniej niż na niemody-

fikowanym i wykazywała bardzo dobrą przyczepność do fazy metalicznej, gdyż obserwowany był cią-

gły przyrost masy próbki stopu. Na stopie niemodyfikowanym, poza większym przyrostem masy 
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w początkowym okresie, ze wzrostem liczby cykli stwierdzono ubytek masy próbki stopu, co świadczy 

o szybszym wzroście zgorzeliny i o jej gorszej przyczepności do fazy metalicznej. Oznacza to, że opór 

elektryczny interkonektora, wykonanego ze stopu o zmodyfikowanej powierzchni, będzie miał większą 

trwałość i wykazywać będzie wolniejszy wzrost oporu elektrycznego. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza, znamienny tym, że 

na powierzchnię stopu nanosi się, poprzez zanurzenie lub natrysk, roztwór azotanu metalu ziemi 

rzadkiej w alkoholu aż do utworzenia na tejże powierzchni jednolitej warstwy azotanu metalu ziemi 

rzadkiej o wzorze ogólnym Me2(NO3)3, po czym przed procesem eksploatacji powierzchnię stopu 

z taką warstwą wygrzewa się w temperaturze i czasie zapewniającymi rozkład termiczny azotanu do 

postaci tlenku o wzorze ogólnym Me2O3. 

2. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że jako metal ziemi rzadkiej stosuje się pierwia-

stek wybranych z grupy zawierającej itr, lantanu, cer; neodym, samar, europ, gadolin oraz erb. 
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