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Wprowadzenie
Tlenkowe elektrolity stae stanowi grup materiaów
ceramicznych coraz czciej stosowan do budowy nowoczesnych urzdze elektrochemicznych. Staotlenkowe
ogniwa paliwowe (z ang. Solid Oxide Fuel Cell , SOFC),
elektrochemiczne analizatory gazowe, pompy tlenowe,
reaktory chemiczne to tylko nieliczne przykady moliwoci
ich aplikacji [1,2]. Obecnie najczciej stosowanym elektrolitem tlenkowym w urzdzeniach elektrochemicznych jest
ZrO2 stabilizowany 8% mol Y2O3 (8YSZ). Podstawowymi
zaletami, decydujcymi o komercyjnym stosowaniu 8YSZ
s: stabilno chemiczna i termiczna w temperaturach
nawet powyej 1000oC, szeroki zakres cinie parcjalnych
w którym materia ten jest przewodnikiem jonów tlenu, dobre
waciwoci mechaniczne, a take stosunkowo niskie koszty
wytwarzania gazoszczelnych elementów w postaci ksztatek,
folii ceramicznych czy warstw [3,4]. Jednak materia ten
dopiero w temperaturze ok. 900-1000oC osiga wartoci
przewodnoci jonowej Vrzdu 10-2-10-1(S/cm). Analizatory
gazowe, staotlenkowe ogniwa paliwowe i inne urzdzenia
elektrochemiczne w których jako elektrolit tlenkowy stosuje
si 8YSZ wymagaj wstpnego podgrzewania elektrolitu do
temperatur ok. 500-1000oC. W tych temperaturach wartoci
przewodnoci jonowej s na tyle wysokie aby zapewni
prawidow prac ogniwa elektrochemicznego, bdcego
integralnym elementem urzdze elektrochemicznych.
Czynniki te komplikuj konstrukcj urzdze, czego skutkiem
jest wzrost kosztów ich wytwarzania [5,6]. Ponadto wysokie
temperatury pracy powoduj przyspieszon degradacj
termiczn i chemiczn poszczególnych komponentów urzdzenia, co skraca czas jego prawidowego funkcjonowania
i podnosi koszty eksploatacji [7,8].
Roztwory stae CeO2-M2O3 (M = Sm, Gd, Y, La) ze wzgldu na wysokie wartoci przewodnoci jonowej V S/cm)
rzdu 10-2 lub 10-1 (S/cm) w temperaturze 800oC wydaj si
by obiecujcymi tlenkowymi elektrolitami ceramicznymi do
zastpienia 8YSZ w komercyjnych urzdzeniach elektrochemicznych [9,10]. Jednak obecno skadowej przewodnictwa
elektronowego w elektrolicie poniej cinie parcjalnych tlenu
10-10 atm w temperaturze 800oC utrudnia jego komercyjne
zastosowanie [11,12]. E. Wachsmann, et all [13] wykazali, e
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dwuwarstwowy elektrolit ceramiczny zoony z przewodników
jonów tlenu Bi0.8Eb0.2O2 (20EBC) oraz Ce0.8Sm0.2O2 (20SDC),
posiada wysze wartoci przewodnoci jonowej a take szerszy zakres cinie parcjalnych tlenu o czysto jonowym charakterze przewodnictwa ni sam tylko elektrolit (20SDC).
Wprowadzenie drugiego kationu R2+ lub R3+ do roztworów
staych Ce1-x-yMxRyO2 to kolejny moliwy sposób podwyszenia wartoci przewodnoci jonowej elektrolitów Ce1-xMxO2,
gdzie M = Sm, Gd, Y, La a x wynosi od 0,1 do 0,25 w temp.
600-700oC [14- 16].
Celem tej pracy byo otrzymanie i okrelenie waciwoci
elektrochemicznych roztworów staych ukadu CeO2-Sm2O3Me2O3 (Me = Gd, La) majc na wzgldzie zastosowania ich
jako elementów urzdze elektrochemicznych pracujcych
w temperaturach 600-700oC.

Cz dowiadczalna
Do bada sporzdzono nastpujce serie roztworów
staych zawierajcych CeO2.
A. roztwory stae tlenku ceru (IV) z tlenkami samaru, lantanu
lub gadolinu o wzorze Ce1-xRxO2, R = (Sm, Gd, La) gdzie
x wynosi 0, 0.15, 0.20, 0.25
B. roztwory stae w dwóch ukadach trójskadnikowych:
Ce0.8Sm0.2-xLaxO2, oraz Ce0.8Sm0.2-xGdxO2 , 0<x<0,2
Materiaami wyjciowymi do syntezy tych zwizków
byy: Ce(NO 3) 36H 2O, Sm(NO 3) 36H 2O, Gd(NO 3) 36H 2O,
La(NO3)36H2O (czysto 99.99 % Aldrich). Jako odczynnik
strcajcy zastosowano wodny 25 % roztwór NH3 (cz.d.a
POCH).
Wspólny roztwór azotanu (V) tych kationów o sumarycznym steniu ok. 1.8 moldm-3 wprowadzano do intensywnie
mieszanego wodnego roztworu NH3 (pH =10). Strcone
osady przemywano przez dekantacj wod destylowan, odsczano i ostatecznie przemyto alkoholem etylowym. Wysuszone osady kalcynowano w temperaturze 800oC przez 1h.
Po praeniu proszki mielono w mynie obrotowo-wibracyjnym
przez 10 godzin w rodowisku alkoholu etylowego. Wysuszone proszki granulowano dodajc rodka polizgowego (5%
emulsji woskowej) po czym sporzdzono z nich wypraski.
W pierwszym etapie proszki prasowano w cylindrycznej matrycy pod cinieniem 50 MPa a nastpnie doprasowywano
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je izostatycznie pod cinieniem 250 MPa. Wypraski
spiekano w temperaturze 1500oC przez 2 godziny
z postpem temperatury wynoszcym 2o/min i 30
minutowym przetrzymaniem w temperaturze 400oC
celem usunicia fazy organicznej.
Metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) okrelono skad fazowy, wielkoci krystalitów
otrzymanych proszków i parametry sieciowe komórki
elementarnej CeO2 badanych materiaów. Morfologi
tych proszków obserwowano pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym. Rozkady wielkoci porów
w wypraskach okrelono metod porozymetrii rtciowej. Zmiany liniowych wymiarów próbek podczas
ich ogrzewania w temperaturach od 25 do 1200oC,
okrelono metod dylatometryczn, stosujc przyrost temperatury 5oC/min Gstoci spieków na bazie
CeO2 okrelono metod hydrostatycznego waenia
w wodzie. Mikrostruktur spieków z ukadu CeO2Rys. 1. Zaleno wielkoci krystalitów d(hkl) roztworów staych
Sm2O3-R2O3, gdzie R = La, Gd obserwowano pod skaCe1-xMxO2, gdzie M = La, Sm, Gd, od wspóczynnika skadu cheningowym mikroskopem elektronowym. Waciwoci
micznego x
elektryczne spieków zawierajcych CeO2 okrelono
metod spektroskopii impedancyjnej w temperaturach
zowe i skadaj si tylko z roztworów staych CeO2 o strukturze
od 200 do 700oC w zakresie czstoci prdu zmienregularnej opisywanej grup przestrzenn (Fm-3m). Na rys.
nego 0,01-10MHz na próbkach z elektrodami platynowymi
1 przedstawiono zaleno wielkoci krystalitów d(hkl) okrelonaoonymi z komercyjnej pasty (Heraus, Niemcy).
nych na podstawie pomiarów XRD od skadu chemicznego
Do badania mechanizmu kinetyki reakcji redukcji tlenu
roztworów staych Ce1-xMxO2, M = Sm, Gd, La, a x wynosi od
na elektrolitach 8YSZ oraz 20GDC zastosowano metody:
0 do 0,25. Na podstawie tego wykresu mona stwierdzi, e
chronoamperometryczn (CA) i elektrochemicznej spekwprowadzenie samaru, gadolinu lub lantanu do roztworu staetroskopii impedancyjnej (EIS) z uyciem mikroelektrody
go Ce1-xMxO2, powoduje wzrost wielkoci krystalitów od ok. 17
Au. Charakterystyki prdowo-napiciowe oraz impedancj
do ok. 34 nm w porównaniu do proszku CeO2. Najwikszymi
elektrod wyznaczono w temperaturze 700°C, w atmosferze
rozmiarami krystalitów wynoszcymi (ok. 22-34 nm), chagazowej zaw. 10% obj. O2 w Ar. Po zakoczonej serii pomiarakteryzuje si roztwór stay Ce1-xLaxO2. Wprowadzenie trzerowej dokonano obserwacji SEM mikroelektrody punktowej
ciego skadnika tj. lantanu, lub gadolinu do roztworu staego
Au i zmierzono dugoci granicy kontaktu trzech faz. Uycie
Ce0.8Sm0.2-xRxO2, gdzie R = La, Gd nie powoduje ju wikszych
wspóczynnika normalizujcego l z odpowiednim wspóczynzmian wielkoci krystalitów ni obserwowane w przypadku
nikiem korygujcym umoliwia porównanie wyników dla
ukadów dwuskadnikowych CeO2-M2O3 (M = Sm, Gd, La).
rónej wielkoci i ksztatów elektrod. Szerszy opis tej metody
W tabeli 1 zebrano rozmiary czstek d(hkl) okrelone metod
pomiarowej mona znale  w pracy [17].
dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz d(BET) obliczone na podW celu okrelenia moliwoci zastosowania elektrolitów
stawie pomiarów powierzchni waciwej proszków z ukadu
ceramicznych zawierajcych CeO2 w elektrochemicznym
CeO2-Sm2O3-R2O3, R = La, Gd. Prezentowane w tabeli 1
sensorze tlenu pracujcym w temperaturach ok. 500-700oC
dane wskazuj, e rozmiary czstek d(BET) badanych proszwyznaczono zmiany siy elektromotorycznej ogniwa stenioków zawierajcych CeO2 obliczone na podstawie pomiarów
wego (1) w temperaturze od 500 do 700oC w zakresie cinie
parcjalnych tlenu wynoszcych od 10-5 do 1atm.
Pt O2 p1 tlenkowy elektrolit ceramiczny O2 p2 Pt (1)
Ogniwo (1) jest prototypowym elektrochemicznym sensorem tlenu, w którym póogniwo odniesienia stanowi tlen
zawarty w powietrzu (p1 = 0,21 atm), za wyznaczanym
cinieniem parcjalnym tlenu (p2 = px) jest cinienie odpowiadajce zawartoci tlenu w mieszaninach gazowych argonu
z tlenem. Szybko przepywu gazu badanego wynosia 10
l/h. W badaniach waciwoci elektrochemicznych stosowano
porowate elektrody platynowe, a take elektrody tlenkowe
wykonane z La0.8Sr0.2CrO3.

Skad chemiczny

d(hkl)

d(BET)

Ce0.8Sm0.2O2

25.2

33.4

Ce0.8Gd0.2O2

26.4

31.6

Ce0.8La0.2O2

30.6

38.1

Ce0.8Sm0.15La0.05O2

28.5

34.4

Ce0.8La0.1Sm0.1O2

29.1

32.3

Ce0.8Sm0.15Gd0.05O2

24.6

30.8

Ce0.8Sm0.1Gd0.1O2

23.3

32.1

Wyniki i dyskusja

d(hkl) – wielkoci okrelone na podstawie poszerzenia reﬂeksu
(111) metod XRD
d(BET) – wielkoci okrelone na podstawie pomiarów powierzchni waciwej metod BET

Zastosowanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej XRD,
pozwolio na stwierdzenie, e otrzymane proszki i spieki w ukadach CeO2-Sm2O3-La2O3 lub CeO2-Gd2O3-Sm2O3 s jednofa-

Tabela 1. Zestawienie rozmiarów krystalitów wybranych
proszków zawierajcych CeO2
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powierzchni waciwej s wysze od wielkoci d(hkl) okrelonych
metod XRD. Rozbienoci te mog by spowodowane obecnoci aglomeratów, powstaych w trakcie praenia proszku.
Na rys. 2 przedstawiono typowy obraz TEM zmielonego proszku
Ce0.8Sm0.2O2. Otrzymany proszek Ce0.8Sm0.2O2, charakteryzuje
si izometrycznym pokrojem krystalitów od ~11 do ~ 25 nm.
Na zdjciu tym widoczne s oprócz pojedynczych krystalitów
równie aglomeraty o rozmiarach od 26 do 45nm. Nie prezentujc tu kolejnych zdj wykonanych podczas obserwacji TEM
proszków pochodzcych z ukadu CeO2-Sm2O3-R2O3, gdzie
R = La, Gd, mona stwierdzi, e wprowadzenie lantanu lub
gadolinu nie wpywa zasadniczo na zmian pokroju krystalitów
w porównaniu do wyjciowego proszku Ce0.8Sm0.2O2.
Na rys. 3 przedstawiono przykadowy rozkad wielkoci porów w surowej wyprasce sporzdzonej z proszku
Ce0.8Gd0.1Sm0.1O2. Najwiksz populacj w tej wyprasce
stanowi pory o rozmiarach wynoszcych od 10 do 50 nm.
Z kolei niewielki udzia stanowi pory o znacznie wikszych
rozmiarach tj. powyej 1 m.

Rys 2. Obraz TEM proszku Ce0.8Sm0.2O2

Zachowanie si wyprasek (Rys. 4) sporzdzonych z badanych proszków na bazie CeO2, w trakcie ich ogrzewania
w temperaturach 25 do 1200oC z szybkoci 5o/min ilustruj
krzywe dylatometryczne zarejestrowane dla wyprasek

Rys. 3. Rozkad wielkoci porów w wyprasce Ce0.8Sm0.1Gd0.1O2
prasowanej izostatycznie pod cinieniem 250 MPa
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Rys. 4. Zaleno zmian skurczu wzgldnego wyselekcjonowanych próbek sporzdzonych z proszków roztworów
staych Ce1-xMxO2, (M = Sm, Gd, La) oraz Ce0.8Sm0.2-xMxO2,
(M = La, Gd)

Ce0.8Sm0.2O2, Ce0.8La0.1Sm0.1O2 oraz Ce0.8Sm0.18Gd0.02O2.
Rys. 4 wskazuje, e próbki sporzdzone z proszków zawierajcych roztwory stae CeO2 zaczynaj si kurczy
w temperaturze ok. 200oC, za intensywne zagszczanie
tych próbek zaczyna si w temperaturze ok. 850-900oC.
Wprowadzenie gadolinu w przeciwiestwie do lantanu jako
kolejnego skadnika roztworu staego Ce0.8Sm02-xRxO2 nie
powoduje pogorszenia si spiekalnoci proszków zaw. CeO2
w porównaniu do próbek Ce0.8Sm0.2O2 lub Ce0.8Gd0.2O2.
Gstoci wzgldne otrzymanych spieków roztworów staych Ce1-xMxO2, gdzie M = Sm, Gd, La lub Ce0.8Sm0.2-xGdxO2,
wynosiy od 95 do 97% gstoci teoretycznej. Z kolei spieczone próbki roztworu staego Ce0.8Sm0.2-xLaxO2, posiaday
nisze wartoci gstoci wzgldnej wynoszce ok. 93-94%
gstoci teoretycznej.
Weryﬁkacj powstania roztworów staych w ukadach
tlenkowych CeO2-M2O3, gdzie M = La, Sm, Gd tj. Ce1-xMxO2,
oraz trójskadnikowych Ce0.8Sm0.2-xRxO2, gdzie R = La, Gd s
zmiany parametru sieciowego komórki elementarnej CeO2,
które zamieszczono na rys. 5a-b. Rys. 5a wskazuje, e w zakresie ste samaru, gadolinu lub lantanu, x wynoszcego
od 0 do 0,25 nastpuje liniowy wzrost parametru sieciowego
komórki elementarnej. W badanym zakresie zawartoci x
kationu M, roztwory stae CeO2-M2O3, gdzie M = La, Gd,
Sm speniaj regu Vegarda. Z kolei wprowadzenie lantanu
lub gadolinu do roztworu staego Ce0.8Sm0.2-xRxO2, (Rys 5b)
gdzie Me = La, Gd prowadzi odpowiednio do wzrostu lub
spadku wartoci parametru sieciowego w porównaniu do
spieku Ce0.8Sm0.2O2. Zmiany te pozostaj w dobrej zgodnoci
z wielkoci odpowiednich promieni jonowych [18].
Na rys. 6a-c przedstawiono przykadowe mikrostruktury
spieków CeO2 (a) oraz roztworów staych Ce0.8Sm0.2O2 (b),
Ce0.8Sm0.18La0.02O2 (c). Najwikszymi rozmiarami wielkoci
ziaren wynoszcymi okoo 6-10 Pm, charakteryzuje si spiek
CeO2. Na rys. 7 przedstawiono zmiany redniej wielkoci
ziaren roztworów staych Ce1-xMexO2, gdzie M = Sm, Gd,
La wraz ze zmian skadu chemicznego tych roztworów.
Wprowadzenie kationów samaru, gadolinu lub lantanu do
struktury CeO2 prowadzi do stopniowego spadku redniej
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Rys. 5a. Zaleno staej sieci a od skadu chemicznego
roztworów staych Ce1-xMxO2 , (M = Sm ,Gd, La )

Rys. 5b. Zaleno staej sieci a od skadu chemicznego
roztworów staych Ce0.8Sm0.2-xRxO2 (R = La, Gd)

Rys. 6a. Mikrostruktura spieku CeO2 (temperatura spiekania
1500oC, 2h)

Rys. 6b. Mikrostruktura spieku Ce0.8 Sm0.2O2 (temperatura
spiekania 1500oC, 2h)

wielkoci ziaren wynoszcej dla x = 0,2 od 2,9 do 5, 2 Pm.
Czciowe zastpowanie samaru lantanem lub gadolinem
w roztworze staym Ce0.8Sm0.2-xRxO2, gdzie R = Gd, La nie
prowadzi ju do tak znaczcych zmian wielkoci ziaren

Rys. 6c. Mikrostruktura spieku Ce0.8 Sm0.18 La0.02 O2 (temperatura spiekania 1500oC, 2h)

Rys. 7. Zaleno redniej wielkoci ziarna od skadu chemicznego spieków Ce1-xMxO2, (M = Gd, Sm, La)

w porównaniu do wyjciowego spieku Ce0.8Sm0.2O2.
Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej pozwolio m.in. na okrelenie zmian przewodnoci objtoci ziaren,
granic midzyziarnowych a take energii aktywacji przewodnoci elektrycznej dla obu tych skadników mikrostruktury dla
spieków z ukadu CeO2-Sm2O3-R2O3, gdzie R = Gd, La.
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Rys. 8a. Zaleno wewntrzziarnowej przewodnoci (σb)
od temperatury dla spieków Ce0.8M0.2O2, M = La, Gd, Sm oraz
Ce0.8Gd0.18Sm0.02O2

Rys. 9a. Zaleno wartoci przewodnoci wewntrzziarnowej σb w ukadach Ce1-xMxO2 (M = Sm, Gd, La) w temperaturze
600oC od skadu chemicznego próbek x

Rys. 8b. Zaleno przewodnoci granic midzyziarnowych
(σgb) od temperatury dla spieków Ce0.8M0.2O2, M = La, Gd,
Sm

Rys. 9b. Zaleno przewodnoci granic midzyziarnowych
w ukadach Ce1-xMxO2, gdzie M = Sm, Gd, La w temperaturze
600oC od skadu próbek x

Na rys. 8a–b przedstawiono przykadowe zalenoci
zmian przewodnoci objtoci ziaren (Vb) lub granic midzyziarnowych (Vgb) od temperatury dla spieków Ce0.8M0.2O2,
gdzie M = La, Gd, Sm a take dla Ce0.8Sm0.18Gd0.02O2.
Zaleno przewodnoci Vb oraz Vgb badanych materiaów
reprezentowana jest jednym odcinkiem prostoliniowym
w ukadzie log (VT) = (1/T).
Analiza wartoci przewodnoci objtoci ziaren (Vb) oraz
obszarów granic midzyziarnowych (Vgb) w temperaturze
600oC (Rys. 9a-b) spieków roztworów staych Ce1-xMxO2
wskazuje, e wraz ze wzrostem wska nika x nastpuje
wzrost wartoci przewodnoci obu tych skadników mikrostruktury do wartoci maksymalnej dla x = 0,2 a nastpnie
stopniowy spadek. Wraz ze wzrostem wartoci przewodnoci wntrza ziaren Vb oraz granic midzyziarnowych Vg
badanych spieków Ce1-xMxO2 nastpuje zmniejszanie si
wartoci energii aktywacji przewodnoci, zarówno przewodnoci objtociowej Vb jak i granic midzyziarnowych Vgb.
Najniszymi wartociami energii aktywacji Ea, w badanych
ukadach CeO2-M2O3, gdzie M = La, Sm, Gd charakteryzuj
si spieki w których x wynosi od 0,15 do 0,2. Rys 10. ilustruje
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Rys. 10. Zaleno wartoci energii aktywacji przewodnictwa wewntrzziarnowego σb oraz granic σg ziaren spieków
Ce1-xSmxO2 od skadu próbek
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Rys. 11a. Zmiany przewodnictwa objtociowego spieków
tlenku ceru domieszkowanego dwoma kationami serii
Ce0.8Sm0.2-xRxO2, R = Gd, La

Rys. 12. Zmiany energii aktywacji spieków Ce0.8Sm0.2-xRxO2,
gdzie R = Gd, La

Rys. 11b. Zmiany przewodnictwa objtociowego spieków
tlenku ceru domieszkowanego dwoma kationami serii
Ce0.8Sm0.2-xRxO2, R = Gd, La

przykadowe zmiany energii aktywacji dla spieków roztworu
staego tlenku ceru (IV) z tlenkiem samaru.
Jedn z prób podwyszenia przewodnoci jonowej
elektrolitów Ce0.8M0.2O2, gdzie M = La, Gd, Sm moe by
wprowadzenie kolejnego kationu R3+ do roztworu staego
Ce0.8M0.2-xRxO2. Na rys. 11a-b przedstawiono wpyw stopniowej zamiany kationów samaru, lantanem lub gadolinu
w spiekach Ce0.8M0.2-xRxO2 na zmiany wielkoci przewodnoci
objtociowej oraz granic midzyziarnowych w porównaniu
do spieków Ce0.8M0.2O2, gdzie M = Sm, Gd, La. Na podstawie
tych wykresów mona stwierdzi, e wprowadzenie niewielkich iloci La lub Gd o innym promieniu jonowym ni kation
samaru przy tej samej koncentracji domieszki prowadzi do
niewielkiej poprawy wartoci przewodnoci jonowej. Rysunek
12 ilustruje zmiany wartoci energii aktywacji przewodnoci
objtociowej Vb oraz przewodnoci granic midzyziarnowych Vgb dla spieków roztworów staych Ce0.8Sm0.2-xRxO2,
gdzie R = Gd, La. Dla obu badanych serii stwierdzono,
e najnisze wartoci energii aktywacji przewodnictwa
objtoci ziaren oraz granic midzyziarnowych, otrzymano
dla spieków, o najwyszym przewodnictwie jonowym tj.

Rys. 13. Porównanie impedancji na granicach faz elektroda
punktowa Au – elektrolit 8YSZ, oraz elektroda punktowa Au
– 20GDC w temperaturze 700oC

Ce0.8Sm0.18Gd0.02O2 oraz Ce0.8Sm0.12La0.08O2.
Na podstawie bada waciwoci elektrycznych spieków
roztworów staych z ukadu CeO2-Sm2O3-R2O3, gdzie R = La,
Gd, mona stwierdzi, e spiek Ce0.8Sm0.18Gd0.02O2, charakteryzuje si najwysz wartoci cakowitej przewodnoci jonowej
Vc wynoszcej 3,8 ·10-2 (S/cm) w temperaturze 600oC. Materia
ten charakteryzuje si ok. 50 % wyszym przewodnictwem
jonowym ni spiek obecnie stosowanego elektrolitu 8YSZ, dla
którego w tej temperaturze Vc wynosi 1,610-3 S/cm.
Kolejnym czynnikiem determinujcym prac SOFC lub sensorów gazowych jest kinetyka procesów elektrodowych zachodzcych na granicy faz materia elektrodowy – elektrolit stay.
Na rys. 13 przedstawiono porównanie czci widm impedancyjnych reprezentujcych kontakt elektroda punktowa Au – elektrolit. Ta niskoczstotliwociowa cz widma impedancyjnego
charakteryzuje polaryzacj aktywacyjn i jest odpowiedzialna
za straty zwizane z kinetyk procesu elektrodowego. Z kolei
na rys 14. przedstawiono przykadowe porównanie znormali-
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bada waciwoci elektrycznych i elektrochemicznych
spieków roztworów staych Ce0.8M0.2O2 lub Ce0.8Sm0.2-xRxO2,
wybrano sporód nich te, które wydaj si by obiecujcymi
dla zastosowa jako elektrolity tlenkowe w urzdzeniach
elektrochemicznych pracujcych w temperaturach 600700oC (IT -SOFC, sensory gazowe dla motoryzacji).
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