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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania powłoki ochronnej, której celem jest ograni-

czenie degradacji wysokotemperaturowej związków międzymetalicznych antymonu, w szczególności 

materiałów termoelektrycznych na bazie trójantymonku kobaltu CoSb3. Procesy degradacji prowadzą 

zwykle do znacznego pogorszenia właściwości funkcjonalnych - spadku wartości współczynnika See-

becka oraz współczynnika efektywności termoelektrycznej ZT. Wykonane badania mechanizmów de-

gradacji materiałów międzymetalicznych zawierających antymon wskazują, że głównym mechani-

zmem jest rozkład termiczny związków, połączony z sublimacją lotnego antymonu poniżej określonej 

w warunkach równowagowych, temperatury rozkładu. W celu zabezpieczenia materiałów termoelek-

trycznych przed procesami degradacji stosuje się różne zabezpieczenia w zależności od rodzaju mate-

riału jak i zakresu jego pracy. 

W literaturze patentowej, sposoby ochrony materiałów termoelektrycznych dotyczą zwykle 

związków nie zawierających antymonu oraz związków różnych od skutterudytów. Z diagramu fazowe-

go CoSb wynika, że faza CoSb3 o strukturze skutterudytu oraz dobrych własnościach termoelektrycznych 

jest trwała termodynamicznie do temperatury ok. 876°C, w której to temperaturze zachodzi reakcja roz-

kładu perytektycznego CoSb3 na CoSb2 oraz Sb. Dokładne badania prowadzone w warunkach nierów-

nowagowych pokazują jednak, że degradacja termiczna CoSb3 w gazie obojętnym, np. helu lub  

w powietrzu może zaczynać się już w temperaturze ok. 380°C. Proces zachodzący w warunkach nie-

izotermicznych jest złożony i przebiega w kilku etapach. Podczas rozkładu termicznego CoSb3 w próż-

ni lub w helu obserwuje się ubytek masy. Analiza chemiczna wskazuje, że produktami rozkładu są 

CoSb2 tworzący porowatą warstwę na powierzchni próbki oraz lotny antymon Sb. Zachodzące podczas 

rozkładu zmiany mikrostrukturalne polegające na utworzeniu porów i kanałów przy powierzchni próbki 

(Rys. 1) znacznie pogarszają jej właściwości mechaniczne. Rys. 1 przedstawia powierzchnię próbki 

CoSb3 po wygrzewaniu w próżni przez 50 godz. w temp. 700°C. 

W przypadku badań degradacji termicznej w powietrzu, obserwuje się przyrost masy próbek zwią-

zany z tworzeniem się złożonych faz tlenkowych na powierzchni (Rys. 2). Rys. 2 przedstawia po-

wierzchnię próbki CoSb3 po wygrzewaniu w atmosferze powietrza przez 50 godz. w temp. 700°C. Nie-

mniej jednak, badania wskazują, że utworzone warstwy tlenkowe zawierające antymon są mało trwałe 

i nie zabezpieczają utlenianego materiału termoelektrycznego przed dalszym rozkładem i utlenianiem 

nawet w temperaturach znacznie niższych od temperatury rozkładu perytektycznego (Rys. 3). Rys. 3 

przedstawia zgład metalograficzny CoSb3 (temp. 550°C 1000 h). Rys. 1, 2, 3 stanowią część stanu 

techniki. 

Etapy rozkładu CoSb3 w atmosferze utleniającej odpowiadają odpowiednim etapom rozkładu 

termicznego tego materiału w atmosferze obojętnej, stąd można uważać, że w obydwu przypadkach 

kluczową rolę odgrywają mechanizmy szybkiego transportu antymonu w materiale międzymetalicznym 

jak i w produktach powstających w wyniku degradacji. Wprowadzanie do CoSb3 domieszek oraz do-

datków polepszających właściwości termoelektryczne, zwykle wpływa ujemnie na trwałość materiału 

powodując wzrost szybkości degradacji i obniżenie temperatury, przy której zaczyna się rozkład fazy 

skutterudytu. Analiza mechanizmów rozkładu prowadzi do wniosku, że skuteczny sposób zabezpie-

czenia materiałów opartych na związkach międzymetalicznych powinien polegać na wytworzeniu szczel-

nych powłok, uniemożliwiających sublimację antymonu i uzyskanie wysokiej, równowagowej prężności 

antymonu przy powierzchni chronionego materiału zawierającego antymon. 

Znany jest ze zgłoszenia patentowego nr US 3170813 sposób zabezpieczania materiałów pół-

przewodnikowych przez enkapsulację. Powłoka materiału półprzewodnikowego może składać się  

z dowolnych materiałów odpornych na wysoką temperaturę np. materiały ceramiczne lub szkła, które 

są izolatorami elektrycznymi, są kompatybilne cieplnie z materiałem półprzewodnikowym i są odporne 

na atmosferę i środowisko, którego działaniu urządzenie półprzewodnikowe ma być poddane. Powłoka 

nanoszona jest metodą plasma jet spraying [rozpylania strumienia plazmy] i tworzy warstwę o jedno-

rodnej grubości 1 do 2 mm całkowicie pokrywającą elementy termoelektryczne, dobrze przylegającą 

oraz o wysokiej gęstości. Preferowana jest cienka powłoka jedno- lub dwuwarstwowa. Pierwsza war-

stwa powłoki dwuwarstwowej składa się z materiału żaroodpornego o temperaturze topnienia podob-

nej lub nieznacznie wyższej od temperatury topnienia pokrywanego półprzewodnika (1-10 µm grubości) 

i naniesiona jest metodą plasma jet spraying. Drugą warstwę stanowi inny materiał żaroodporny o tem-

peraturze topnienia poniżej temperatury topnienia materiału pierwszej warstwy i co jest preferowane, 

również poniżej temperatury topnienia półprzewodnika. Warstwa ta nanoszona jest metodą plasma jet 
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spraying, malowania lub zanurzania. Pokryty element jest następnie podgrzewany do temperatury 

powyżej temperatury topnienia drugiej warstwy a poniżej temperatury topnienia materiału półprzewod-

nikowego, co powoduje stopienie i rozpłynięcie się po powierzchni materiału drugiej warstwy oraz za-

mknięcie porów istniejących w pierwszej warstwie i uszczelnienie powłoki. Jako materiał na powłoki pro-

ponowane są szkła: borokrzemianowe na pierwszą warstwę, oraz oparte na metalach alkalicznych, 

szkło krzemianowe, na warstwę drugą. 

Znany jest również ze zgłoszenia patentowego nr US 3444006 sposób zabezpieczania tellurku 

bizmutu i germanu, w której wytwarzana jest cienkościenna powłoka metalu o niskiej temperaturze 

topnienia i niskiej temperaturze wrzenia, całkowicie otaczająca materiał termoelektryczny. Jako przykład 

podano powłokę z cyny nanoszoną przy użyciu lutownicy ultradźwiękowej na tellurek bizmutu i ger-

manu. Po naniesieniu warstwy cyny materiał nagrzewany jest w atmosferze ochronnej do 550°C, aby 

utworzyć wiązania chemiczne pomiędzy cyną i pokrywanym materiałem. 

Znany jest także z opisu patentowego nr US 3617376 sposób zabezpieczenia materiałów termo-

elektrycznych, w którym zastosowano cienką warstwę tlenków metali o ogólnym wzorze M2XO3, gdzie M 

jest metalem alkalicznym a X metalem z grupy 4 (Ti, Zr, Hf). Preferowane są: tytanian litu, tytanian 

sodu oraz cyrkonian sodu. Warstwa ta może być nakładana metodami naparowywania z fazy gazo-

wej, malowania, przez zanurzanie lub co jest preferowane, przez napylanie plazmowe. 

Znany jest z opisu patentowego nr US 3737345 sposób zabezpieczania materiału termoelektrycz-

nego w którym termoelement z tellurku ołowiu pokrywany jest związkiem selenu i/lub telluru i jednego 

z metali ziem rzadkich gadolinu, terbu, dysprozu, holmu, erbu, tulu lub iterbu. Sposób nanoszenia po-

lega na reakcji chemicznej podgrzanego w próżni elementu termoelektrycznego i odpowiedniego lanta-

nowca, podczas którego tworzy się powłoka ochronna. 

Znane są również z opisów patentowych nr US 3806362, nr US 3833387 sposoby, w których ma-

teriał termoelektryczny będący tellurkiem ołowiu pokrywany jest szkliwem. Zasadniczymi składnikami 

tego szkliwa są tlenek ołowiu, krzemionka, tlenek litu i tlenek sodu lub tlenek potasu. W szkliwie tym 

może być zdyspergowany tlenek metalu, co ma na celu lepsze dopasowanie współczynników rozsze-

rzalności cieplnej powłoki i pokrywanego materiału. Jako materiał dyspersyjny proponowane są tyta-

niany i cyrkoniany metali alkalicznych (preferowany tytanian litu), tytanian baru, krzemian magnezu  

i tlenek magnezu. Zawiesina rozdrobnionego szkliwa nanoszona może być przez malowanie, zanurza-

nie lub co jest preferowane przez rozpylanie pneumatyczne. Następnie naniesiona warstwa poddawa-

na jest suszeniu i utrwaleniu przez zastosowanie wygrzewania w odpowiednich temperaturach w at-

mosferze gazu obojętnego. 

Znane jest z opisu patentowego nr US 5864087 rozwiązanie, w którym użyto szklistej powłoki 

jako zabezpieczenie materiału termoelektrycznego (Fe2Si5). Szklistą powłokę można przygotować  

z ceramicznego wypełniacza, lepiszcza z krzemianu metalu alkalicznego i dodatków, sproszkowanego 

szkła lub alkoksylanów metali. Powłoką może być SiO2 naniesiony z wodnej zawiesiny i poddany wy-

palaniu. Szklista powłoka może być naniesiona ze sproszkowanego szkła nałożonego w formie pasty  

i wypalonego w temperaturze mięknięcia lub wyższej. Amorficzna warstwa krzemionki lub AI2O3 

może zostać otrzymana przez naniesienie metodą zol-żel przy użyciu alkoksylanów metali i następ-

nie wypalona. 

Z opisu patentowego nr US 7461512 znany jest również sposób ograniczenia sublimacji przez 

enkapsulację w aerożelu. Sposób polega na zamknięciu materiału termoelektrycznego na drodze odle-

wania w aerożelu ze środkiem zmętniającym, w celu ograniczenia sublimacji produktów degradacji mate-

riału termoelektrycznego oraz w celu zapewnienia izolacji cieplnej. Aerożel otrzymywany jest na drodze 

suszenia w warunkach nadkrytycznych w CO2 lub acetonitrylu. Jako przykład podano zastosowanie ae-

rożelu z ZrO2 do zabezpieczania i izolacji termoelementów krzemowo-germanowych i aerożelu SiO2 do 

zabezpieczania i izolacji termoelementów na bazie CoSb3. Jako możliwe materiały zmętniające zapropo-

nowano proszki ceramiczne, proszek grafitowy, czarny węgiel, tlenek glinu, tlenek tytanu lub płatki 

metaliczne dobrze odbijające światło. 

Znany jest z opisu patentowego nr US 7461512 sposób zabezpieczania materiałów termoelek-

trycznych, a w szczególności skutterudytów, przez pokrycie ciągłą warstwą folii metalicznej zgłoszona. 

Folia ta nanoszona może być na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na owinięciu walca wykonane-

go z materiału termoelektrycznego wybraną folią metaliczną (w opisywanym przykładzie była to folia 

niobowa) i przymocowaniu jej do próbki poprzez wielokrotne owinięcie drutem żaroodpornym. Tak 

przygotowany materiał poddaje się następnie wygrzewaniu w odpowiednich warunkach w celu utwo-

rzenia fizycznego wiązania pomiędzy folią i materiałem termoelektrycznym. Drugi sposób polega na 
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umieszczeniu nanoszonej folii na ściankach matrycy grafitowej, w której zagęszczany jest proszek mate-

riału termoelektrycznego. Podczas procesu prasowania na gorąco następuje sprasowanie materiału 

termoelektrycznego połączone z jednoczesnym związaniem folii metalicznej (np. Ti) z powierzchnią 

termoelektryka. 

Sposób zabezpieczenia przed degradacją wysokotemperaturową związków międzymetalicznych 

zawierających antymon, a w szczególności materiałów termoelektrycznych na bazie CoSb3, charaktery-

zuje się tym, że na powierzchnię chronionego materiału, nakłada się warstwę metalicznego antymonu,  

o grubości od 0,1 do 5 m, naniesioną metodą elektrolityczną lub PVD, a następnie na tak przygotowa-

ną powierzchnię nakłada się szczelne dwie warstwy powłoki ograniczające sublimację i utlenianie anty-

monu. Pierwszą warstwę o grubości od 20 do 60 µm, stanowi korzystnie środek zabezpieczający zawie-

rający spoiwo, którego parametry stężenia w roztworze wynoszą odpowiednio: PO4
3-
 1,20 - 1,60 mol/dm

3
, 

jonów Mg
2+

 0,60 - 0,85 mol/dm
3
 i jonów Cr

6+
 0,30 - 0,50 mol/dm

3
, naniesiony metodą zanurzeniową  

lub natrysku. Ilość spoiwa w środku zabezpieczającym pierwszej warstwy powłoki, wynosi korzystnie 

38% wagowych. Drugą warstwę, wytwarza się korzystnie za pomocą środka, stanowiącego dyspersję 

sferycznego chromu metalicznego w roztworze żywic polisiloksanowych w mieszaninie rozpuszczalni-

ków organicznych, metodą zanurzeniową lub natrysku, przy czym wielkość uziarnienia metalicznego 

chromu wynosi korzystnie od 4 µm do 6 µm. 

Sposób według wynalazku został przedstawiony w przykładach wykonania 1 i 2. 

P r z y k ł a d  1 

Na oczyszczoną metodą strumieniowo-ścierną powierzchnię termoelektryka na bazie CoSb3, 

naniesiono elektrolitycznie, z wodnego roztworu zawierającego jony Sb
3+

, kwas winowy oraz kwas 

borowy, (otrzymanego poprzez rozpuszczenie na gorąco 20 g Sb2O3 w 200 g 30% roztworu kwasu wi-

nowego oraz dodanie 1,5 g kwasu borowego), warstwę metalicznego antymonu o grubości 1-5 µm. 

Następnie na tak przygotowaną powierzchnię, metodą natrysku pneumatycznego naniesiono warstwę 

środka do zabezpieczania powierzchni stali przed wysokotemperaturową korozją gazową który w cha-

rakterze pigmentu zawiera chrom metaliczny o wielkości ziaren 4 - 6 µm w ilości 50 - 70% wagowych, 

składającego się ze spoiwa w ilości 38% wagowych, zawierającego 1,43 mol/dm
3
 PO4

3-
, 0,74 mol/dm

3 

jonów Mg
2+

 i 0,4 mol/dm
3
 jonów Cr

6+
 oraz pigmentu metalicznego chromu o średniej wielkości ziaren 4 µm 

w ilości 62% wagowych, otrzymując po wyschnięciu i utwardzeniu, powłokę grubości 20-60 µm. Ostat-

nią, trzecią warstwę stanowi powłoka wytworzona za pomocą środka (farby) stanowiącego dyspersję 

sferycznego chromu metalicznego o wielkości ziaren 4 - 6 µm w roztworze żywic polisiloksanowych  

w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, otrzymanego przez zmieszanie 50% wagowych 25% 

roztworu żywic polisiloksanowych metylowo-fenylowych w mieszaninie rozpuszczalników organicz-

nych i 50% wagowych pigmentu metalicznego chromu o wielkości ziaren 4 - 6  µm. 

P r z y k ł a d  2 

Na oczyszczoną metodą hydrościerną powierzchnię termoelektryka z grupy CoSb3, naniesiono 

metodą rozpylania magnetronowego techniką PVD, warstwę metalicznego antymonu Sb o grubości  

0,1-0,5 µm. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię, metodą natrysku pneumatycznego nanie-

siono farbę powstałą przez zmieszanie wodnego roztworu wysokomodułowego (moduł 3-4) szkła 

wodnego potasowego lub sodowego z pyłem cynkowym o średnicy ziaren około 4 µm, otrzymując po 

wyschnięciu i utwardzeniu powłokę grubości 20-40 µm. Farbę otrzymano poprzez rozpuszczenie na 

gorąco 60 g koloidalnej krzemionki w 100 g 15% roztworu NaOH, a następnie zmieszanie tak powsta-

łego roztworu z 220 g pyłu cynkowego o uziarnieniu około 4 µm. Ostatnią trzecią warstwę stanowi 

powłoka wytworzona za pomocą środka (farby), stanowiącego dyspersję sferycznego chromu metalicz-

nego o wielkości ziaren 4 - 6 µm w roztworze żywic polisiloksanowych (metylowych lub fenylowych)  

w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, otrzymanej przez zmieszanie 50% wagowych 25% roz-

tworu żywic polisiloksanowych metylowo-fenylowych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych  

i 50% wagowych pigmentu metalicznego chromu o wielkości ziaren 4 - 6  µm. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób zabezpieczenia przed degradacją wysokotemperaturową związków międzymetalicznych 

zawierających antymon, a w szczególności materiałów termoelektrycznych na bazie CoSb3, poprzez wy-

tworzenie powłoki ochronnej, znamienny tym, że na powierzchnię chronionego materiału, nakłada się 

warstwę metalicznego antymonu o grubości od 0,1 do 5 µm, naniesioną metodą elektrolityczną lub PVD,  
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a następnie na tak przygotowaną powierzchnię, nakłada się szczelnie dwie warstwy powłoki, gdzie pierw-

szą warstwę o grubości od 20 do 60 µm, stanowi korzystnie środek zabezpieczający zawierający spoiwo, 

którego parametry stężenia w roztworze wynoszą odpowiednio: PO4
3-
 1,20 - 1,60 mol/dm

3
, jonów Mg

2+
 

0,60 - 0,85 mol/dm
3
 i jonów Cr

6+
 0,30 - 0,50 mol/dm

3
, naniesiony metodą zanurzeniową lub natrysku, drugą 

warstwę, wytwarza się korzystnie za pomocą środka, stanowiącego dyspersję sferycznego chromu meta-

licznego w roztworze żywic polisiloksanowych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, metodą 

zanurzeniową lub natrysku. 

2. Sposób zabezpieczania według zastrz. 1, znamienny tym, że ilość spoiwa w środku zabez-

pieczającym pierwszej warstwy powłoki, wynosi korzystnie 38% wagowych. 

3. Sposób zabezpieczania według zastrz. 1, znamienny tym, że wielkość uziarnienia metalicz-

nego chromu w warstwie drugiej, wynosi korzystnie od 4 µm do 6 µm. 

 

 

Rysunki 
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