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سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات  (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-dو
 (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-dجهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید
جامد
حسن شیرانی فرادنبه 1و محمد حسین

پایدار*1

(تاریخ دریافت ،1396/04/31 :ش.ص ،1-12:تاریخ پذیرش)1396/10/21:

چکیده
به کارگیری پیلهای سوختی اکسید جامد در دماهای باال به مرور زمان باعث آسیب دیدن پیلها میگردد ،به همین
منظور کاهش دمای کاری آنها بسیار مورد توجه است؛ اما در بیشتر موارد کاهش دما ،منجر به افزایش مقاومت اجزاء پیل،
مخصوصا کاتد می گردد .به همین منظور به کارگیری مواد کاتدی که در دماهای نسبتاً پایین رسانایی قابل توجهی داشته باشند
همواره مورد توجه بوده است .در این پژوهش ترکیبهای ) (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d (NLSNC0.05و
) (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d (NLSNC0.1با ساختار کریستالی رادلسدن-پاپر برای اولین بار به روش واکنش در
حالت جامد سنتز و خصوصیات الکتروشیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از آنالیز اشعه ایکس جهت تعیین
ساختار کریستالی استفاده شد .از آنالیز  SEMنیز جهت بررسی اندازه ذرات پودر و همچین سطح مقطع شکست نیمسل
متقارن استفاده شد .هدایت الکتریکی نمونهها در محدوده دمایی  300تا  800درجه سلسیوس در اتمسفر محیط به روش
هدایت سنجی چهار پروبی تعیین شد .نتایج این تحقیق نشان داد که هدایت الکتریکی نمونه دارای استرانسیوم به مقدار 0/1
دارای بیشترین رسانایی به میزان  117/65زیمنس بر سانتیمتر در دمای  500درجه سلسیوس است .در تحقیق حاضر
مقاومت پالریزاسیون ترکیبات کاتدی فوق به روش آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی بر روی نیمسلهای متقارن با الکترولیت
) Sm0.2Ce0.8O1.9(SDCمورد بررسی قرار گرفت .کمترین میزان به دست آمده برای مقاومت پالریزاسیونی برای ترکیبات
 NLSNC0.05و NLSNC0.1به ترتیب برابر  0/22و  0/26اهم سانتی متر مربع در دمای کاری  800 Cتعیین شد.
واژههای کلیدی :پیل سوختی اکسید جامد ،کاتد ،رسانایی الکتریکی ،امپدانس الکتروشیمیایی.

 - 1بخش مهندسی مواد ،دانشکده مهندسی– دانشگاه شیراز ،شیراز-ایران
*-نویسنده مسئول مقالهpaaydar@shirazu.ac.ir:
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رسانایی مخلوط یونی و الکترونی گزینه مناسبی جهت

پیشگفتار
پیلهای سوختی اکسید جامد از جمله تجهیزات

استفاده به عنوان کاتد در پیلهای سوختی اکسید جامد

الکتروشیمیایی هستند که انرژی شیمیایی را مستقیما به

میباشند .مواد با ساختار پروسکایت  ABO3از جمله

انرژی الکتریکی تبدیل میکنند .در این پیلها انواع

رساناهای مورد استفاده به عنوان کاتد در پیلهای

مختلف سوخت قابل استفاده بوده و همچنین دارای بازده

سوختی اکسید جامد هستند [ .]12 ,11اخیرا

باال و آلودگی کم میباشند .این عوامل باعث شده تا این

ساختارهای پروسکایت چند الیه از قبیل ساختار

نوع از پیلهای سوختی مورد توجه بسیاری از محققان

رادلسدن-پاپر ( )R-Pبا فرمول شیمیایی  A2BO4مورد

قرار گیرد [ .]6-1دمای کارکرد معمول پیلهای سوختی

توجه قرار گرفته است .در این ساختار محل  Aشبکه

در محدوده  1000-800Cمیباشد .این محدوده دمای

توسط عناصری از گروه النتانیدها و قلیایی خاکیها و

کارکرد ،اثرات منفی بر عملکرد پیلهای سوختی دارد .به

محل  Bشبکه توسط عناصر فلزات انتقالی اشغال می-

همین دلیل تاکنون تالشهای گستردهای در جهت

شوند .ساختار  R-Pعالوه بر دارا بودن رسانایی الکتریکی

کاهش دمای کارکرد پیلهای سوختی صورت پذیرفته

و یونی بسیار خوب ،دارای ضریب انبساط حرارتی مناسب

است .کاهش دمای کارکرد به محدوده دمایی 800-˚C

نسبت به انواع دیگر ساختارهای پروسکایت میباشد که

 650باعث کاهش در هزینهها و سازگاری بیشتر مواد

این امر سبب سازگاری بهتر این نوع از کاتدها با

مورد استفاده در قسمتهای مختلف پیل میشود[.]8 ,7

الکترولیتهای معمول مورد استفاده در پیلهای سوختی

در هر حال باید توجه داشت که کاهش دمای کارکرد،

اکسید جامد میگردد[.]13 ,1

ساختارهای رادلسدن-

باعث افزایش مقاومت اجزاء پیلها مخصوصا در قسمت

پاپر متشکل از ساختارهای پروسکایت تک الیه میباشد

کاتد میگردد .به همین منظور انتخاب مواد کاتدی

که در بین یک الیه سنگ نمک با فرمول شیمیایی

AO

مناسب با فعالیت کاتالیستی زیاد برای انجام واکنش احیاء

قرار گرفته است .شکل  1شماتیک کلی یک ساختار

R-P

اکسیژن بسیار حائز اهمیت است[ .]10 ,9مواد دارای

تک الیه را نشان میدهد[.]13

شکل -1شماتیک کلی ساختار رادلسدن پاپر []1
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اخیراً یاشیما و همکارانش خواص الکتریکی و

با هدف مخلوط سازی ،به همراه گلولههای زیرکونیایی با

)(PLNCG

قطر  5میلیمتر با نسبت گلوله به پودر  20به  1در قالب

K2NiF4

آسیاب فرسایشی ریخته شدند .عملیات مخلوط سازی در

با ساختار کریستالی رادلسدن-پاپر را مورد بررسی قرار

محیط اتانول با سرعت  250RPMبه مدت  5ساعت انجام

دادند .نتایج آنها نشان داد که ترکیب  PLNCGدارای

شد.

ساختاری

ترکیب

کاتدی

) (Pr0.9La0.1)2(Ni0.74Cu0.21Ga0.05از گروه

سرعت نفوذ اکسیژن مناسب و پایداری ساختاری اکسیژن
است و میتواند به عنوان کاتد در پیلهای سوختی
اکسید جامد دمای متوسط مورد استفاده قرار گیرد[.]14
طبق نتایج حاصل از تحقیقات فلدهف و همکارانش
ترکیبات بر پایه  Pr2NiO4در دماهای کاری متوسط
پیلهای سوختی اکسید جامد به ترکیبات  Pr4Ni3O10و
 PrO2تجزیه میگردد و از انتقال اکسیژن ممانعت به عمل
میآید .آنها همچنین نشان دادند که تجزیه این ترکیب
به صورت برگشت پذیر بوده و به اندازه ذرات و فشار
اکسیژن بستگی دارد[ .]15در هر حال با توجه به آنکه
استفاده از عناصر  Prو  Gaدر ترکیب  PLNCGاز لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد ،در تحقیق حاضر
سعی شد بدون استفاده از عنصر گادلیوم و با استفاده از
عنصر نئودیوم ( )Ndبه جایگزینی عنصر پراسیودیوم (،)Pr
و همچنین استفاده جزئی از عنصر استرانسیوم

(،)Sr

ترکیبات جدیدی از این خانواده با فرمول شیمیایی
)(Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O3.975(NLSNC0.05

به منظور تبخیر اتانول موجود در دوغاب و به دست
آوردن مخلوط پودرهای اولیه به صورت خشک ،دوغاب
حاصل درون آون با دمای  150˚Cبه مدت زمان دو
ساعت نگهداری شد .جهت انجام عملیات کلسیناسیون،
پودر بدست آمده برای ترکیب  ،NLSNC0.05به مدت
زمان  10ساعت درون کوره با دمای 1000 ˚Cو برای
ترکیب  ،NLSNC0.1به مدت زمان  10ساعت درون کوره
با دمای  1100 ˚Cقرار داده شدند .برای رسیدن به فاز
خالص ،عملیات خردایش و کلسینه ،مجدداً همانند مرحله
قبل انجام پذیرفت .پودر حاصل از دو مرحله عملیات
کلسیناسیون به منظور خرد شدن و کاهش اندازه ذرات،
با نسبت گلوله به پودر  30به  1به مدت زمان  1ساعت به
روش فرسایشی آسیاب کاری شدند .به منظور اطمینان از
یکسان بودن اندازه ذرات و همچنین گرانوله نمودن پودر
حاصل ،جهت آماده شدن برای عملیات پرس کاری،
محصول حاصل از آسیاب کاری پس از خشک شدن ،از
الک با شماره مش  60عبور داده شد .در این پژوهش از

و
)(Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O3.85(NLSNC0.1

ترکیب ) Sm0.2Ce0.8O1.9(SDCبه عنوان الکترولیت در

سنتز و ضمن بررسی رسانایی الکتریکی آنها ،مقاومت

ساخت نیم سل متقارن استفاده شد .به منظور سنتز این

ناشی از پالریزاسیون این ترکیبات وقتی که به عنوان

ترکیب ،مواد اولیه ترکیب الکترولیت شامل  Sm2O3و

کاتد در یک سل متقارن به کار برده میشوند نیز به

 CeO2با خلوص  99/9%و محصول شرکت

®Inframat

امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.

 ، Advanced MaterialsTMطبق استوکیومتری نشان
داده شده در واکنش ( )3بعد از توزین دقیق و با هدف

مواد و روشها
در این تحقیق ترکیبات  NLSNC0.05و

NLSNC0.1

به روش واکنش در حالت جامد تولید شدند .برای این
منظور مواد اولیه ترکیبات کاتدی مورد استفاده در این
پژوهش شامل  CuO ،SrCO3 ،La2O3 ،Nd2O3و
همگی با خلوص  99/9%و محصول شرکت

NiO

®Inframat

 ، Advanced MaterialsTMطبق استوکیومتریهای نشان
داده شده در واکنشهای ( )1و ( )2بعد از توزین دقیق و

مخلوط سازی ،به همراه گلولههای زیرکونیایی با قطر 5
میلیمتر با نسبت گلوله به پودر  40به  1در قالب آسیاب
فرسایشی ریخته شدند .عملیات مخلوط سازی در محیط
اتانول با سرعت  250RPMبه مدت  4ساعت انجام شد.
به منظور تبخیر اتانول موجود در دوغاب و به دست
آوردن مخلوط پودر اولیه به صورت خشک ،محلول حاصل
درون آون با دمای  150 ˚Cبه مدت زمان دو ساعت
نگهداری شد .جهت انجام عملیات کلسیناسیون ،پودر
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بدست آمده در دمای  1250˚Cبه مدت  5ساعت درون

نیم سل متقارن استفاده شد .پخت خمیر نقره در دمای
 800درجه سلسیوس به مدت یک ساعت انجام پذیرفت.

عملیات پرسکاری ،همانند مراحل تهیه پودر کاتدی

در این پژوهش ،آنالیز فازی پودرهای سنتز شده
توسط دستگاه پراش پرتو ایکس مدل  X'PertProدر
محدوده  2 =20-80انجام گرفت .رسانایی الکتریکی
نمونههای پخت داده شده ،به روش چهار پروبی توسط
Solarton Analatical 1287
دستگاه
 potentiostate/galvanostateدر محدوده دمایی -800
 300درجه سلسیوس با فواصل  50درجهای در اتمسفر
هوا صورت گرفت .به منظور بدست آوردن میزان مقاومت
پالریزاسیونی کاتد ،تست امپدانس الکتروشیمیایی نیم-
دستگاههای
توسط
متقارن
سلهای

کوره قرار گرفت .بقیه مراحل تا به دست آمدن پودر ،برای
انجام شد .برای ساخت قرصهای الکترولیت ،از روش
شکلدهی در قالب با اعمال فشار  250MPaبه صورت
تک جهته استفاده شد .قرصهای خام تولیدی در دمای
 1450˚Cدرون کوره پخت داده شدند.
برای تولید قطعات خام کاتدی جهت به کارگیری در
آزمون هدایت سنجی الکتریکی به روش چهار پروبی از
روش شکلدهی در قالب با اعمال فشار  200MPaبه
صورت تک جهته استفاده شد .قطعات خام تولیدی که به
شکل مکعب مستطیل با ابعاد تقریبی  5*5*20میلی متر
بودند در دمای  1300 ˚Cپخت داده شدند.
در این پژوهش به منظور تعیین رسانایی الکتریکی
ترکیبات کاتدی با استفاده از روش چهار پروبی ،دو سطح
خارجی نمونههای مکعب مستطیلی شکل به عنوان
الکترودهای خارجی جهت ورود جریان الکتریکی توسط
خمیر نقره پوشش داده شد ،از طرفی الکترودهای داخلی
نیز با فواصل مشخص برای اندازه گیری افت پتانسیل
توسط خمیر نقره بر روی نمونه اعمال شد .پخت
الکترودهای نقره در دمای  800درجه سلسیوس به مدت
یک ساعت انجام پذیرفت.
برای اندازهگیری میزان مقاومت پالریزاسیونی کاتد،
نیم سلهای متقارن با الکترولیت  SDCساخته شد .برای
ساخت دوغاب کاتدی ،از محلول آلفا ترپینول به عنوان
حالل به میزان  65%وزنی دوغاب و از پودر اتیل سلولوز
به میزان  5%وزنی پودر کاتد به عنوان بایندر استفاده شد.
پودر کاتدی به میزان  35%وزنی دوغاب به محلول فوق
شامل حالل و بایندر ،اضافه شد و به منظور ایجاد دوغاب
کاتدی یکنواخت و مناسب ،ترکیبات فوق با استفاده از
هاون از جنس عقیق به مدت زمان  30دقیقه با یکدیگر
مخلوط شدند .دوغاب کاتدی حاصل با استفاده از قلم مو،
بر روی دو طرف الکترولیت سنباده خورده و تمیز شده
اعمال گردید .کاتد اعمال شده بر روی الکترولیت در
دمای  1150˚Cبه مدت زمان سه ساعت پخت داده شد.
از خمیر نقره به عنوان جمع کننده جریان در دو طرف

Solartron
Analatical
1287
 potentiostate/galvanostateو Solartron Analatical

 1260 Impedance/Gain-Phase Analyzerدر محدوده
دمایی مختلف  700-800درجه سلسیوس در محدوده
فرکانس  0/1هرتز تا  10مگاهرتز انجام گرفت .همچنین
از میکروسکوپ الکترونی  SEMبه منظور بررسی
مورفولوژی پودرهای سنتز شده و تعیین اندازه ذرات آنها
استفاده شد.
نتایج و بحث
تصاویر مربوط به آنالیز پراش پرتو ایکس مربوط به
پودرهای  NLSNC0.05و  NLSNC0.1در شکل 2
نمایش داده شده است .خطوط مشخص شده بر روی
محور افقی موقعیتهای پیکهای مشخصه را نمایش
میدهند .نتایج حاصل از این آنالیز نشان میدهد که
ترکیبات به صورت تقریباً خالص با ساختار  K2NiF4و
گروه فضایی ) (I4/mmmتولید شدهاند.
شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به
پودرهای  NLSNC0.05کلسینه شده در دمای 1000 ˚C
به مدت زمان  10ساعت و پودر  NLSNC0.1کلسینه
شده در دمای  1100˚Cبه مدت  10ساعت را نشان می-
دهد .با توجه به این تصاویر ،دیده میشود که اندازه ذرات
یکنواخت و دارای اندازه زیر یک میکرون میباشند.
همچنین پارتیکلها دارای شکل تقریبا یکسانی بوده و به-
صورت آگلومره میباشند.
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همانگونه که در بخش روش انجام آزمایشها ذکر

افزایش دما ابتدا یک روند افزایشی و پس از رسیدن به

شد ،در این تحقیق از روش چهار پروب جهت تعیین

یک مقدار ماکزیمم شروع به کاهش مینمایند .دلیل این

هدایت الکتریکی ترکیبات کاتد استفاده شد .در این روش

امر ناشی از قانون حاکم بر نیمه رساناها است .در واقع با

با اندازه گیری افت پتانسیل و اطالع از جریان عبوری،

افزایش دما غلظت الکترونهای آزاد افزایش مییابد و

مقاومت( )Rنمونه محاسبه و از رابطه ( )4جهت تعیین

باعث افزایش رسانایی میگردد؛ اما از یک دمایی به بعد

رسانایی الکتریکی نمونهها ،استفاده شد.

روند کاهش در رسانایی مشاهده میگردد که دلیل آن
کاهش قابل توجه قابلیت حرکت الکترونهای آزاد

)σ= l/ =l/(R.A

() 4
در این رابطه ،

(موبیلیتی) میباشد.

مقاومت ویژه σ ،رسانایی الکتریکی،

A

سطح مقطع نمونه ،و  lفاصله بین دو الکترود میباشد که
افت پتانسیل در حد فاصل آنها اندازه گیری میشود.

آرنیوسی) برای قطعات کاتدی مورد استفاده در این
پژوهش را نشان میدهد .همانگونه که در این شکل

شکل  4تغییرات رسانایی قطعات کاتدی با مقادیر
مختلف نئودیوم ،النتانوم و استرانسیوم که در دمای

شکل  5نمودار

 Lnبر حسب ( 1000/Tنمودار

˚C

دیده میشود ،در دماهای پایین نمودار بهصورت خطی
میباشد که نشان میدهد مکانیزم غالب در رسانایی،

 1300به مدت زمان  5ساعت پخت داده شدهاند را به

مربوط به پرشهای کوچک پالرون میباشد ،لذا قسمت

صورت تابعی از دما نشان میدهد .با توجه به این نتایج

خطی نمودار را میتوان توسط رابطه ( )5بیان نمود[,16

دیده میشود که در کلیه دماها با افزایش استرانسیوم

.]17

رسانایی الکتریکی افزایش مییابد .این نتایج نشان می-
دهند که بیشترین مقدار رسانایی مربوط به قطعه کاتدی
دارای  Sr=0.1در دمای  500 ˚Cبه مقدار

S.cm-

()5
در این

رابطه،T ،σ ،

/RT + ln A

ln(σT)= -

 R ،و  Aبه ترتیب ،رسانایی ماده،

 117/651میباشد .هدایت الکتریکی مربوط به قطعات

دمای کاری ،انرژی فعال سازی ،ثابت گاز و ثابت شیمیایی

کاتدی  NLSNC0.05و  NLSNC0.1در محدوده دمای

که به ساختار و ترکیب شیمیایی ماده بستگی دارد ،می-

کارکرد پیلهای سوختی اکسید جامد ( )650-800 ˚Cبه

باشند.

ترتیب در محدودههای  88/06 -105/75 S.cm-1و
 108/3 -89/97 S.cm-1میباشند .با توجه به شکل 4
رسانایی الکتریکی ترکیبات به کار رفته در این پژوهش با

شکل -2الگوی پراش اشعه ايکس از پودرهای دوبار کلسینه شده ،a) NLSNC0.05 :در دمای  1000درجه سلسیوس به
مدت  10ساعت و  ،b) NLSNC0.1در دمای  1100درجه سلسیوس به مدت 10ساعت
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شکل b،a -3و  cتصاوير  SEMمربوط به پودر  NLSNC0.05دو بار کلسینه شده در دمای  1000 oCبه مدت زمان 10
ساعت با بزرگنمايی  5000 ،2000و 15000
e ،dو  fتصاوير  SEMمربوط به پودر  NLSNC0.1دو بار کلسینه شده در دمای 1100 oCبه مدت زمان  10ساعت با
بزرگنمايی  5000 ،2000و 15000

شده و همچنین میزان انرژی فعالسازی نیز کاهش می-
یابد .مقدار انرژی فعالسازی برای برخی از ترکیبات با

میزان انرژی فعالسازی برای قطعات کاتدی

ساختار کریستالی مشابه با ترکیبات مورد استفاده در این

 NLSNC0.05و  NLSNC0.1در قسمت خطی نمودار در

پژوهش،

محدوده دمایی  300-400˚Cبه ترتیب  0/081و 0/08

نظیر

Nd2NiO4

،

،Nd2Ni0.9Co0.1O4

 Nd2Ni0.9Cu0.1O4به ترتیب برابر  0/15 ، 0/11و 0/11

الکترون-ولت تعیین شد .نتایج نشان میدهد ،هرچه

الکترون-ولت بهدست آمده است[.]11

مقدارعناصر نئودیوم و النتانوم کاهش یافته و مقدار عنصر
استرانسیوم افزایش یابد ،میزان رسانایی الکتریکی بیشتر

شکل -4رسانايی الکتريکی ترکیبات  NLSNC0.05و  NLSNC0.1پخت داده شده در دمای  1300 ˚Cبه مدت زمان 5
ساعت
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شکل -5نمودار آرنیوسی ترکیبات مختلف کاتدی  NLSNC0.05و  NLSNC0.1پخت داده شده در دمای 1300 ˚C
به مدت  5ساعت

به منظور ارزیابی عملکرد کاتدهای سنتز شده در این

همان گونه که انتظار میرود با افزایش دما مقاومت

پژوهش در جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید

پالریزاسیونی ایجاد شده بین سطح کاتد و الکترولیت

جامد ،مقاومت نیم سلهای تولید شده با استفاده از

کاهش مییابد .شکل  6نمودار امپدانس مربوط به ترکیب

اعمال الیه کاتد بر دو طرف الکترولیت  ، SDCتوسط

 NLSNC0.05را نمایش میدهد .کمترین میزان مقاومت

آنالیز امپدانس جریان متناوب مورد ارزیابی قرار گرفت.

پالریزاسیونی برای این ترکیب در دمای  800درجه

شکل  6و  7نتایج حاصل از این آزمون را نشان میدهد.

سلسیوس به میزان  0/22اهم-سانتی متر مربع به دست

در هر کدام از این نمودارها از سمت راست به چپ،

آمد .با کاهش دما ،میزان مقاومت پالریزاسیونی افزایش

افزایش فرکانس اتفاق افتاده است .محل برخورد نمودار با

یافته و در دماهای  750و  700درجه سلسیوس به

محور افقی در فرکانسهای باال میزان مقاومت اهمی که

ترتیب برابر  0/53و  1/39اهم-سانتی متر مربع تعیین

شامل مقاومت یونی الکترولیت ،مقاومت الکترونی

شد .شکل  7نمودار امپدانس مربوط به استفاده از کاتد با

الکترودها و مقاومتهایی که مربوط به محل اتصاالت

ترکیب شیمیایی  NLSNC0.1را نشان میدهد .میزان

میباشد را نشان میدهد .محل برخورد این نمودار با

مقاومت پالریزاسیونی ایجاد شده در این ترکیب در

محور افقی در فرکانسهای پایین ،مقاومت کل را نمایش

دماهای 750 ،800و  700درجه سلسیوس به ترتیب برابر

میدهد .تفاضل بین مقاومت کل و مقاومت اهمی در نیم-

 0/59 ،0/26و  2/05اهم-سانتی متر مربع اندازه گیری

سلهای متقارن نشاندهنده مقاومت پالریزاسیونی ایجاد

شد .در مقایسه با پژوهشهای انجام شده در این زمینه،

شده بین سطح کاتد و الکترولیت میباشد[.]18

میزان مقاومت پالریزاسیونی کاتد برای ترکیباتی نظیر
 Pr2CuO4برابر  1/4اهم-سانتی متر در دمای  700درجه
سلسیوس میباشد[.]19
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شکل -6نمودار امپدانس الکتروشیمیايی نیم سل با کاتد NLSNC0.05

شکل-7نمودار امپدانس الکتروشیمیايی نیم سل با کاتد NLSNC0.1

شکل  8نمودار آرنیوسی مقاومت پالریزاسیونی

در محل  Aساختارهای رادلسدن-پاپر با فرمول کلی

ترکیبات کاتدی  NLSNC0.05و  NLSNC0.1را در

 A2BO4مطابق با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر،

محدوده دمایی  800-650درجه سلسیوس نشان داده

باعث افزایش رسانایی الکتریکی میشود؛ اما با جایگزینی

است .براساس نمودار فوق در کلیه دماها ترکیب

عنصر استرانسیوم ،به جای عناصر نئودیوم و النتانوم

 NLSNC0.1مقاومت پالریزاسیونی بیشتری را به خود

میزان نفوذ اکسیژن کاهش مییابد و در نتیجه باعث

اختصاص میدهد .با توجه به این نتایج دیده میشود که

افزایش میزان مقاومت پالریزاسیونی کاتد میگردد[.]20

اگرچه

اضافه نمودن عنصر Sr

9

مجله مواد نوين /جلد /9شماره  /1پايیز1397

شکل -8نمودار آرنیوسی مقاومت پالريزاسیونی مربوط به ترکیبات کاتدی  NLSNC0.05و  NLSNC0.1در
دماهای مختلف

شکل  9تصویر سطح مقطع شکست نیم سل متقارن

یکنواخت در کاتد ایجاد شده است .یکسان بودن شکل و

ترکیب کاتد  NLSNC0.05را بعد از آزمون امپدانس

اندازه پارتیکلها که در نتایج شکل  3مطرح شد ،با نتایج

الکتروشیمیایی نشان میدهد .با توجه به شکل مشخص

حاصل از تصویر شکل  9همخوانی مناسبی دارد .با توجه

است که کاتد دارای چسبندگی مناسبی با الکترولیت

به شکل  ،9الیه کاتد اعمال شده بر روی الکترولیت در

داشته و هیچ گونه جدایشی بین آنها رخ نداده است.

نیم سل متقارن دارای ضخامتی یکنواخت و تقریبا برابر

همچنین با توجه به ریزساختار کاتد مشخص میگردد که

 18/8میکرومتر است.

بعد از عملیات کلسیناسیون ،حفرههای

شکل -9تصوير سطح مقطع شکست نیم سل متقارن با کاتد NLSNC0.05

سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیايی ترکیبات  (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni075Cu0.25O4-dو ...
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با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق

نتیجه گیری
در

تحقیق

حاضر ترکیب

 NLSNC0.05و

 NLSNC0.1با ساختار کریستالی  K2NiF4با قابلیت
رسانایی الکتریکی قابل توجه به روش سنتز در فاز جامد،
تولید و رسانایی الکتریکی و خواص الکتروشیمیایی آنها
مورد ارزیابی قرار گرفت .طبق نتایج این پژوهش با
جایگزینی عنصر استرانسیوم به جای نئودیوم و النتانوم
رسانایی الکتریکی افزایش و انرژی فعالسازی نیز کاهش
مییابد .بیشترین رسانایی الکتریکی مربوط به قطعه
کاتدی  NLSNC0.1در دمای  500درجه سلسیوس به
میزان  117/65زیمنس بر سانتی متر تعیین شد .کمترین

مشخص گردید که با افزایش میزان استرانسیوم در
موقعیت  Aشبکه اگرچه میزان رسانایی الکتریکی افزایش
مییابد؛ اما به دلیل کاهش سرعت نفوذ اکسیژن ،میزان
مقاومت پالریزاسیونی کاتد  NLSNC0.1در مقایسه با
ترکیب کاتد  NLSNC0.05بیشتر میباشد.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از حمایتهای مالی و معنوی
ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و دانشگاه
شیراز تشکر و سپاسگزاری مینمایند.

میزان مقاومت پالریزاسیونی مربوط به ترکیب
 NLSNC0.05در دمای  800درجه سلسیوس به میزان
 0/22اهم-سانتی متر مربع به دست آمد.
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