MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 2, (2016), 140-144

www.ptcer.pl/mccm

WáasnoĞci elektryczne elektrolitu staáego
Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3
MAàGORZATA DZIUBANIUK*, JAN WYRWA, MIECZYSàAW RĉKAS, WàADYSàAW KUBIAK

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki,
Katedra Chemii Analitycznej, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: dziubaniuk@o2.pl

Streszczenie
Celem badaĔ byáo ustalenie wáasnoĞci elektrycznych tlenkowego elektrolitu staáego o wzorze Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3. Skáad fazowy
zsyntezowanego metodą staáofazową proszku, jak równieĪ jego spieku potwierdzono techniką dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). WáasnoĞci
elektryczne materiaáu badano metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w zakresie czĊstotliwoĞci 0,1-107 Hz, temperaturach 300-700 °C i róĪnych atmosferach: 10% wodoru w argonie, argon i 3000 ppm amoniaku w helu. Przeprowadzono analizĊ widm
eksperymentalnych metodą dopasowania ukáadów zastĊpczych. Na tej podstawie sporządzono wykresy Arrheniusa dla wyników uzyskanych
w zakresie wysokich, Ğrednich i niskich czĊstotliwoĞci. Za pomocą regresji liniowej wyznaczono energie aktywacji wraz z niepewnoĞciami.
Sporządzono równieĪ wykresy Arrheniusa dla przewodnictw caákowitych. Porównanie uzyskanych wyników w róĪnych atmosferach oraz
szerokim zakresie temperatur umoĪliwiáo wyjaĞnienie mechanizmów przewodzenia w materiale.
Sáowa kluczowe: elektrolit staáy, przewodnik superjonowy, przewodnik protonowy, ceran baru, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

ELECTRICAL PROPERTIES OF Ba(Ce0.95Ti0.05)0.8Y0.2O3 SOLID ELECTROLYTE
The aim of the presented work was determination of electrical properties of oxide solid electrolyte of the formula Ba(Ce0.95Ti0.05)0.8Y0.2O3.
Phase compositions of powder prepared by the mechanosynthesis method as well as of sintered bodies were con¿rmed by the X-ray
diffraction technique (XRD). Material electrical properties were studied by electrochemical impedance spectroscopy in the frequency range
of 0,1-107 Hz, the temperature range of 300-700 °C and different atmospheres: 10% hydrogen in argon, argon and 3000 ppm ammonia
in helium. The analysis of experimental spectra was conducted by the method of ¿tting the best equivalent circuits. Basing on the speci¿c
conductivities results, Arrhenius plots were depicted, distinguishing the results obtained at high, medium and low frequencies. The activation
energy values with uncertainties were calculated by means of linear regression analysis. The Arrhenius plots exhibiting total conductivities
were also depicted. The comparison of the results obtained in different atmospheres and wide range of temperatures facilitated explanation
of electrical conduction mechanisms in the investigated material.
Keywords: Solid electrolyte, Superionic conductor, Protonic conductor, Barium cerate, Electrochemical impedance spectroscopy
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1. WstĊp
Ceran baru BaCeO3 jest tlenkowym materiaáem krystalizującym w strukturze perowskitu. Z uwagi na wáasnoĞci
elektryczne materiaá moĪe znaleĨü zastosowania aplikacyjne
w takich urządzeniach jak staáotlenkowe ogniwa paliwowe
(SOFC), membrany do oczyszczania wodoru, reaktory membranowe do syntez związków organicznych, elektrolizery
pary wodnej oraz sensory gazowe [1-4].
Niedomieszkowany ceran baru wykazuje niskie przewodnictwo elektryczne typu p w atmosferach bogatych
w tlen. W atmosferach o niskiej zawartoĞci tlenu w materiale
generowane są wolne elektrony:
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Materiaá jest wówczas póáprzewodnikiem typu n [5]. Obserwowany wzrost wartoĞci przewodnictwa elektrycznego
w atmosferach ubogich w tlen jest táumaczony róĪnicami
pomiĊdzy mobilnoĞcią oraz energiami aktywacji dziur elektronowych oraz elektronów [6, 7].
Przewodnictwo elektryczne BaCeO3 moĪna znacząco
podwyĪszyü poprzez wprowadzenie odpowiedniej iloĞci
tlenku metalu ziem rzadkich. TrójwartoĞciowe jony M3+ podstawiają wówczas czterowartoĞciowe jony Ce4+, co prowadzi
do powstawania wakancji tlenowych:
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Maksymalna wprowadzana iloĞü jonów M3+ powinna byü
nie wyĪsza niĪ 20%, co jest ich graniczną rozpuszczalnoĞcią
w podsieci jonów ceru [8].
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Tworzenie siĊ grup OH zostaáo potwierdzone metodą
spekroskopii w podczerwieni [9, 10]. Przewodnictwo elektryczne jest realizowane wówczas poprzez przeskoki protonów pomiĊdzy powstaáymi defektami.
W obecnoĞci pary wodnej przewodnictwo w materiale
wzrasta z uwagi na powstawanie defektów protonowych
zgodnie z równaniem reakcji:

H2O(g) + VO•• + OOX ˩ 2(OH)O•

(5)

Jedną z wad materiaáów na bazie ceranu baru jest niedostateczna stabilnoĞü chemiczna w atmosferze zawierającej
CO2. W materiale mogą powstawaü fazy wĊglanu baru oraz
tlenku ceru, co prowadzi do niskiej wytrzymaáoĞci mechanicznej. OdpornoĞü chemiczną moĪna w tym przypadku
podwyĪszyü, wprowadzając odpowiednią iloĞü domieszki
jonów tytanu [5, 11]. Skutkuje to krystalizacją w ukáadach
o wyĪszej symetrii, a mianowicie tetragonalnej lub regularnej. RozpuszczalnoĞü jonów tytanu w podsieci ceru jest nie
wyĪsza niĪ 20% molowo. Wadą wspomnianej metody jest
obniĪenie przewodnictwa elektrycznego elektrolitu. W literaturze szeroko opisane są badania poĞwiĊcone ustaleniu
optymalnej iloĞci domieszki jonów tytanu, która gwarantuje
wysoką rezystywnoĞü chemiczną, natomiast nie pogarsza
w istotny sposób wáasnoĞci elektrycznych elektrolitu [11].
Przedmiotem niniejszych badaĔ jest ustalenie wáasnoĞci
elektrycznych ceranu baru domieszkowanego jonami itru i tytanu o skáadzie Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi materiaá o podanym skáadzie wykazuje siĊ
optymalnymi wáasnoĞciami elektrycznymi i mechanicznymi
pod kątem zastosowaĔ aplikacyjnych [12].

2. Opis eksperymentu
Materiaá o skáadzie Ba(Ce 0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3 uzyskano
metodą staáofazową opisaną w literaturze [5]. Zmieszano
stechiometryczne iloĞci nastĊpujących odczynników ¿rmy
Aldrich Chemical Company: BaCO3 (99,9%), CeO2 (99,9%),
nanometryczny TiO2 (99,9%) oraz wodny roztwór Y(NO3)3.
MieszaninĊ kalcynowano w temperaturze 1200 °C przez
24 h, a nastĊpnie mielono w máynie wibracyjno-rotacyjnym
przy uĪyciu kulek cyrkoniowych w zawiesinie bezwodnego
etanolu. Skáad fazowy uzyskanego proszku zostaá wyznaczony przy pomocy metody XRD. Z materiaáu uformowano
pastylki o Ğrednicy 10 mm i gruboĞci 2 mm, które nastĊpnie
spiekano w 1200 °C przez 24 h. Jedną z pastylek rozbito,
utarto i uzyskany proszek poddano analizie XRD celem
potwierdzenia skáadu fazowego spieków.
Badania wáasnoĞci elektrycznych spieku wykonano metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)
w nastĊpujących atmosferach: 10% wodoru w argonie, argon i 3000 ppm amoniaku w helu w zakresie czĊstotliwoĞci
0,1-107 Hz w temperaturach 300-700 °C. Dane pomiarowe
zostaáy opracowane metodą dopasowania ukáadów zastĊpczych. Na podstawie sporządzonych wykresów Arrheniusa

obliczono wartoĞci energii aktywacji. Interpretacja wyników
EIS byáa pomocna przy wyjaĞnianiu mechanizmów przewodnictwa elektrycznego w badanym materiale.

3. Wyniki i dyskusja
Rentgenogramy proszku i spieku uwidoczniono na Rys.
1. Materiaá jest jednofazowy i krystalizuje w ukáadzie rombowym Pnma.
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W atmosferze bogatej w wodór powstają defekty protonowe. Z uwagi na maáy rozmiar protonów zakáada siĊ, Īe nie
zajmują one poáoĪeĔ w wĊzáach sieci krystalicznej lecz mają
tendencje do przyáączania siĊ do grup wodorotlenowych:
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Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie proszku oraz spieku
Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3.
Fig. 1. XRD patterns of Ba(Ce0.95Ti0.05)0.8Y0.2O3 powder and sintered
body.

Na Rys. 2-6 przedstawiono przykáadowe wyniki pomiarów
EIS w postaci wykresów Nyquista. Przebieg uzyskanych
widm znacząco zaleĪy nie tylko od temperatury lecz równieĪ
od skáadu atmosfery. Do eksperymentalnych widm impedancyjnych dopasowano ukáady zastĊpcze. Ukáad skáadający siĊ
z trzech oporników oraz trzech elementów staáofazowych
CPE zastosowano w przypadku widm próbek badanych
w argonie w temperaturach 450-700 °C, w atmosferze helu
zawierającego 3000 ppm amoniaku w temperaturach 350700 °C oraz dla wszystkich widm otrzymanych w atmosferze 10% H2 w argonie. Do pozostaáych widm dopasowano
ukáady zastĊpcze zbudowane z dwóch oporników oraz
trzech elementów staáofazowych CPE. Zgodnie z obecnym
stanem wiedzy czĊĞü widma w zakresie niskich czĊstotliwoĞci pochodzi od záącza pomiĊdzy metalicznymi elektrodami
i materiaáem. Natomiast pozostaáa czĊĞü widma pochodzi od
materiaáu, przy czym w przypadku spieku polikrystalicznego
dla poĞrednich czĊstotliwoĞci odpowiedzi są zdeterminowane
przez wáasnoĞci granic miĊdzyziarnowych, natomiast dla
wyĪszych czĊstotliwoĞci przez wáasnoĞci wnĊtrz ziaren [13].
Przewodnictwa wáaĞciwe w poszczególnych zakresach
czĊstotliwoĞci wyznaczono, znając opory dopasowanych
ukáadów zastĊpczych oraz wymiary próbki. Uzyskane wartoĞci przewodnictw wáaĞciwych uwidoczniono w postaci wykresów Arrheniusa na Rys. 7-10. Do punktów pomiarowych
ukáadających siĊ wzdáuĪ prostych zastosowano metodĊ regresji liniowej celem wyznaczenia wartoĞci energii aktywacji
oraz niepewnoĞci jej pomiaru.
Dla kaĪdego widma wyznaczono opór caákowity, dodając
wartoĞci oporników dopasowanych ukáadów zastĊpczych,
a nastĊpnie na tej podstawie obliczono przewodnictwa caákowite. Porównanie przewodnictw caákowitych w róĪnych
atmosferach uwidoczniono w postaci wykresów Arrheniusa
na Rys. 10.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 2, (2016)

141

M. DZIUBANIUK, J. WYRWA, M. RĉKAS, W. KUBIAK

-4x103

-6x106

300°C

10% H2 w Ar
argon
3000 ppm NH3 w He

Z'[:]

Z'[:]

10% H2 w Ar
argon
3000 ppm NH3 w He

5

-4x10

-3x105

-2x106

103
104
105
106

-2x105
-1x105

-2x103

-1x103

Hz
Hz
Hz
Hz

0

0

0

5,0x105

0,0

4x106

0

10-1 Hz
100 Hz
101 Hz
102 Hz
103 Hz
104 Hz
105 Hz
106 Hz
107 Hz

-3x103

10-1 Hz
10 0 Hz
10 1 Hz
10 2 Hz

-4x106

10% H2 w Ar
argon
3000 ppm NH3 w He

700°C

1,0x106

8x106

0

2x103

4x103

6x103

8x103

Z''>:@

Z''>:@

Rys.6. Wykresy Nyquista dla temperatury 700 °C.
Fig. 6. Nyquist plots for 700 °C.

Rys. 2. Wykresy Nyquista dla temperatury 300 °C.
Fig. 2. Nyquist plots for 300°C.
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Rys. 3. Wykresy Nyquista dla temperatury 400 °C.
Fig. 3. Nyquist plots for 400 °C.

Rys. 7. Wykresy Arrheniusa dla atmosfery 10% H2 w argonie.
Fig. 7. Arrhenius plots for 10% H2 in argon atmosphere.
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Rys. 4. Wykresy Nyquista dla temperatury 500 °C.
Fig. 4. Nyquist plots for 500 °C.
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Rys. 5. Wykresy Nyquista dla temperatury 600 °C.
Fig. 5. Nyquist plots for 600 °C.
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Rys. 8. Wykresy Arrheniusa dla atmosfery argonu.
Fig. 8. Arrhenius plots for argon atmosphere.

W atmosferze 10% H2 w argonie wykresy Nyquista w caáym zakresie temperatur skáadają siĊ z dwóch fragmentów
o ksztaácie zbliĪonym do póáokrĊgów. Dokáadniejsza analiza
przeprowadzona metodą ukáadów zastĊpczych uwidoczniáa,
Īe fragmenty widm w niskich czĊstotliwoĞciach záoĪone są
z dwóch nakáadających siĊ póáokrĊgów o róĪnych promieniach. WyjaĞnienie tego faktu opiera siĊ na zaáoĪeniu, Īe
ksztaát tego fragmentu widma impedancyjnego zdeterminowany jest zarówno przez wáasnoĞci granic miĊdzyziarnowych
badanego elektrolitu, jak i záącza elektrolit-elektroda. Przewodnictwa wáaĞciwe granic miĊdzyziarnowych oraz wnĊtrz
ziaren wykazują siĊ zbliĪonymi wartoĞciami w zakresie tem-

WàASNOĝCI ELEKTRYCZNE ELEKTROLITU STAàEGO Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3

NH 3(g)  H x l NH 4 (ad)

(6)

Obserwowany wzrost przewodnictwa w atmosferze zawierającej NH3 w wyĪszych temperaturach jest związaney
z niestabilnoĞcią amoniaku, który w takich warunkach ulega
rozkáadowi:

2NH3(g) ˩ N2 + H2

Rys. 9. Wykresy Arrheniusa dla atmosfery 3000 ppm NH3 w helu.
Fig. 9. Arrhenius plots for 3000 ppm NH3 in helium atmosphere.

(7)

Na elektrolit oddziaáuje wówczas gazowy wodór zgodnie
z równaniem (4).
W temperaturach 650 °C i 700 °C materiaá wykazuje
wysokie przewodnictwo w argonie. Wytáumaczenie moĪe
opieraü siĊ na zaáoĪeniu, Īe w materiale zachodzi aktywacja wolnych elektronów zgodnie z równaniem (2). Znaczne
podwyĪszenie przewodnictwa związane jest z wysoką mobilnoĞcią elektronów.
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Rys. 10. Wykresy Arrheniusa dla przewodnictw caákowitych.
Fig. 10. Arrhenius plots for total conductivities.

peratur 300-650 °C. W temperaturze 700 °C przewodnictwo
na granicach ziaren jest znacząco wyĪsze niĪ w ich wnĊtrzu.
W przypadku widm uzyskanych dla atmosfery argonu
oraz atmosfery 3000 ppm NH3 w helu wraz ze wzrostem
temperatury widoczna jest ewolucja ksztaátu wykresu.
W niĪszych temperaturach widma skáadają siĊ z póáokrĊgu
oraz áuku, w wyĪszych z dwóch póáokrĊgów. W argonie
przewodnictwo w niĪszych temperaturach realizowane jest
gáownie we wnĊtrzach ziaren, natomiast w wyĪszych - na
granicach miĊdzyziarnowych.
W atmosferze 3000 NH3 ppm w helu wartoĞci przewodnictw wnĊtrz ziaren oraz na ich granicach są porównywalne.
Wkáad do caákowitego przewodnictwa od zjawisk zachodzących na granicy faz elektrody i elektrolitu roĞnie wraz
ze wzrostem temperatury, podobnie jak ma to miejsce dla
atmosfery bogatej w wodór.
Jak wynika z wykresów Arrheniusa uwidocznionych na
Rys. 10 w zakresie temperatur 350-600 °C materiaá charakteryzuje siĊ znacznie wyĪszym przewodnictwem caákowitym
w atmosferze bogatej w wodór w porównaniu z pozostaáymi
atmosferami, co jest zgodne z zaáoĪeniami teoretycznymi
wskazanymi przez równanie (4). W temperaturach z zakresu 300-400 °C przewodnictwo caákowite w atmosferze
zawierającej NH3 jest obniĪone. MoĪna to wytáumaczyü,
przyjmując, Īe amoniak pobiera protony z materiaáu, tworząc
jony amonowe:

Zsyntezowano ceran baru domieszkowany tytanem
i itrem o skáadzie Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3. Przy pomocy metody
XRD potwierdzono uzyskanie jednofazowego materiaáu krystalizującego w ukáadzie rombowym. WáasnoĞci elektryczne
zbadano metodą EIS. We wszystkich badanych atmosferach:
10% H2 w argonie, argon i 3000 ppm NH3 w helu, nastĊpuje
ewolucja ksztaátu widma EIS wraz z rosnącą temperaturą.
MoĪe byü to wyjaĞnione stopniowymi zmianami w mechanizmie przewodzenia. W atmosferze neutralnej wraz ze
wzrostem temperatury generowane są wolne elektrony, które
wnoszą wkáad do przewodnictwa. W przypadku atmosfery
zawierającej NH3 naleĪy uwzglĊdniü rozpad amoniaku do
azotu i wodoru w wysokich temperaturach. Gazowy wodór
oddziaáuje z materiaáem, dostarczając noĞników prądu elektrycznego w postaci protonów, co wpáywa na podwyĪszenie
przewodnictwa.
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