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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki wybranych bada waciwoci elektrolitycznych spieków roztworu staego Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC) stosowanego jako elektrolit w ogniwie paliwowym typu IT-SOFC. Zaprezentowano te wybrane wyniki prac przeprowadzonych w celu wyjanienia mechanizmu redukcji tlenu na elektrolicie 20GDC z zastosowaniem metalicznych elektrod punktowych Au, Ag i Pt. Jednofazowe
proszki roztworu staego 20GDC otrzymano metodami wspóstrcania-praenia (A) oraz hydrotermaln (B). Próbki 20GDC sporzdzone
z proszków (A) i (B) spiekano odpowiednio przez 4 h w temperaturze 1270°C oraz w temperaturze 1600°C przez 2 h w powietrzu. Otrzymane w ten sposób gazoszczelne spieki 20GDC przebadano pod ktem dugotrwaego dziaania czynników takich jak: temperatura, skad
atmosfery gazowej, a take obcienia prdowego w ogniwie.
W wyniku przeprowadzonych bada stwierdzono, e dugotrwaa praca spieków 20GDC pod obcieniem prdowym w atmosferach
utleniajcych nie prowadzi do zauwaalnych zmian strukturalnych oraz mikrostrukturalnych elektrolitu. Z kolei, na podstawie wykonanych
bada elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz metal 20GDC z zastosowaniem elektrod punktowych mona stwierdzi, e mechanizm elektrody tlenowej jest bardzo skomplikowany, i e wpywaj na niego nie tylko waciwoci katalityczne materiau elektrody, ale
take zaley on od sposobu transportu tlenu do miejsca zachodzenia reakcji.
Sowa kluczowe: roztwory stae tlenku ceru(IV), staotlenkowe ogniwa paliwowe, elektroda tlenowa, mikroelektrody Ag, Au, Pt

Ce0.8Gd0.2O2 CERAMIC ELECTROLITES FOR COMPONENTS OF SOFCS
The paper presents the results of selected studies of electrolytic properties of the sintered Ce0.8Gd0.2O2 (20GDC) solid solution used
as electrolyte in IT-SOFC. It also presents the selected results of research carried out to clarify the mechanism of oxygen reduction in the
20GDC electrolyte when metallic Au, Ag and Pt point electrodes were used. Single-phase 20GDC solid solution powders were obtained
by coprecipitation-calcination (A) and hydrothermal (B) methods. The 20GDC samples produced from the (A) and (B) powders were sintered respectively for 4 hrs at 1270°C and at 1600°C for 2 hrs in air. The sintered gas-tight 20GDCs were tested for long-term exposure
to such factors as temperature, composition of a gaseous reactive atmosphere and current load of the cell. As a result of the research, it
has been found that the long-term operation of 20GDC sinters under current load in oxidizing atmospheres did not lead to any noticeable
structural or microstructural changes of the electrolyte. On the other hand, on the basis of the studies on electrochemical reduction of oxygen at the metal-20GDC interface, using a point electrode, it can be concluded that the mechanism of the oxygen electrode is very complicated, and it is affected not only by the catalytic properties of the electrode material, but also it depends upon the type of transport of
oxygen to the place where the reaction occurs.
Keywords: CeO2-based solid solutions, Solid oxide fuel cell (SOFC), Oxygen electrode, Pt, Ag, Au microelectrodes

1. Wprowadzenie
Roztwory stae CeO2 z tlenkami ziem rzadkich stanowi potencjalne materiay elektrolityczne, które mog znale zastosowania w staotlenkowych ogniwach paliwowych
IT-SOFC pracujcych w zakresie temperatur obnionych
do 600-800°C (Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel
Cell) [1-3]. Komercyjne wdroenie tego typu ogniw wymaga podwyszenia sprawnoci zachodzcej w nich konwersji energii chemicznej paliwa wodorowego na energi elektryczn. Wysoka polaryzacja omowa jest jedn z gównych
przyczyn strat energetycznych w tych ogniwach, a jej bezporedni przyczyn s zbyt niskie wartoci przewodnoci
jonowej elektrolitów tlenkowych [4-5].
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Korzystniejsze waciwoci elektryczne roztworów staych tlenku ceru(IV) uzyskuje si poprzez wprowadzenie
w struktur elektrolitu kationów o niszej wartociowoci
ni (IV). Kationy te, tworzc roztwór substytucyjny, powoduj jednoczenie powstawanie wakancji tlenowych, odpowiedzialnych za przewodnictwo jonowe tego materiau. Wielkoci przewodnoci jonowej elektrolitów cerowych s cile powizane z promieniem jonowym, adunkiem, a take
iloci wprowadzanych kationów M2+ lub M3+ w pozycje dostpne dla jonów Ce4+. Dane literaturowe wskazuj, e najwyszymi wartociami przewodnoci jonowej charakteryzuj si roztwory stae tlenku ceru(IV) z tlenkami samaru lub
gadolinu Ce1-xMxO2, gdzie M = Sm, Gd, a x wynosi od 0,1
do 0,3. Dalszy wzrost stenia domieszki w roztworze sta-
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ym powoduje spadek jego przewodnictwa jonowego. Efekt
ten wyjaniono tworzeniem si defektów zoonych w elektrolicie [6-8]. Mody kacja struktury krystalogra cznej CeO2,
polegajca na stopniowym podstawianiu kationów Gd3+ lub
Sm3+ w roztworze staym Ce0,8M0,2-xRxO2 innym kationem
R3+ lub R2+, jest jednym z moliwych sposobów zwikszenia
przewodnoci jonowej materiaów na bazie tlenku ceru(IV).
Otrzymane elektrolity tlenkowe, takie jak Ce0,8Gd0,1Mg0,1O2,
Ce0,8Sm0,1Ca0.1O2, Ce0,8Sm0,1Nd0,1O2, lub Ce0,8Gd0,18Sr0,02O2,
posiadaj wysze wartoci przewodnoci jonowej ni elektrolity Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC) i Ce0,8Sm0,2O2 (20SDC) w zakresie
temperatur 600-800°C, a wic przynajmniej ze wzgldu na
t ich waciwo, nadaj si lepiej do zastosowa w ogniwach IT-SOFC [7-9].
Przewodno jonowa obszarów granic midzyziarnowych materiaów ceramicznych zawierajcych CeO2 lub
ZrO2 jest zazwyczaj znacznie nisza od przewodnoci wntrza ziaren. Przyczyn tego zjawiska s dwa powizane ze
sob czynniki: tworzenie si adunku przestrzennego na granicach midzyziarnowych oraz zjawiska segregacji zanieczyszcze i kationów stabilizujcych. Jak wykazano w pracach [10-13], mody kacja struktury oraz skadu chemicznego granic midzyziarnowych, w wyniku dodatku niewielkich iloci CaO lub SrO do osnowy przewodnika jonowego
Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC), prowadzi do wzrostu przewodnoci
jonowej tego materiau.
Zaprojektowanie kompozytowych, dyspersyjnych lub
gradientowych, elektrolitów zawierajcych Ce1-xMxO2, gdzie
0,1 x 0,4, charakteryzujcych si wyszymi wartociami przewodnictwa jonowego, to kolejny moliwy sposób poprawy waciwoci elektrolitów pracujcych w temperaturach
600-800°C. Materia kompozytowy 20EBC-20SDC, zbudowany z Bi0,8Eb0,2O2 (20EBC) oraz Ce0,8Sm0,2O2 (20SDC) jest
przewodnikiem jonowym w szerszym zakresie cinie czstkowych tlenu ni 20SDC. Kolejn zalet tak zaprojektowanego elektrolitu 20EBC-20SDC jest wysze przewodnictwo
jonowe ni przewodnictwo jonowe roztworu staego 20SDC
[14,15]. Kolejn innowacj dla ogniw paliwowych IT-SOFC
pracujcych w temperaturach 600-800°C jest opracowanie
kompozytowego elektrolitu zbudowanego z warstw tlenkowego i protonowego przewodnika jonowego, na przykad
Ce 0,9Gd 0,1O 1,95/BaCe 0,8Y 0,2O 3-a/Ce 0,9Gd 0,1O 1,95 (GDC/BCY/
GDC). Elektrolit ten z powodzeniem przebadano zarówno
w tradycyjnym dwukomorowym, jak i jednokomorowym ogniwie paliwowym typu SOFC [16].
Inn wan przyczyn strat energetycznych w IT-SOFC
jest, obok wysokiej polaryzacji omowej, równie zbyt wysoka polaryzacja katody pod obcieniem prdowym. Zjawisko
to jest efektem niskiej szybkoci elektrodowej redukcji tlenu.
Mechanizm tego procesu jest zaleny od wielu czynników,
w tym od rodzaju materiau elektrodowego, rodzaju elektrolitu, a take prawdopodobnie, od warunków uytkowania ogniwa. Wszechstronna wiedza o tym mechanizmie pozwoliaby
na podjcie efektywnych dziaa zmniejszajcych opisane
wyej straty energetyczne. Pomimo licznych prac na temat
elektrody tlenowej w rodowisku staego elektrolitu tlenkowego, które ukazuj si od dziesitków lat w literaturze [17-19],
proces ten cigle nie zosta w peni poznany. W nowoczesnych ogniwach paliwowych SOFC stosowane s elektrody
o mieszanym przewodnictwie jonowo–elektronowym. Interpretacja wyników uzyskanych w ukadach z takimi elektro-
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dami jest jeszcze trudniejsza, ze wzgldu na bardziej skomplikowany charakter zachodzcych procesów.
Celem tej pracy jest zarówno przedstawienie wyników
bada waciwoci elektrycznych i elektrochemicznych
spieków na bazie roztworu staego Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC),
wykonanych pod ktem poprawy parametrów pracy ogniw
IT-SOFC, jak i zaprezentowanie wybranych wyników dowiadcze przeprowadzonych dla elektrod tlenowych Au,
Ag i Pt. Obydwa te dziaania maj na celu komplementarn popraw parametrów pracy ogniw SOFC z elektrolitem
cerowym 20GDC.

2. Cz dowiadczalna
2.1. Otrzymywanie proszków i spieków
Jednofazowe proszki roztworu staego Ce0,8Gd0,2O2
(20GDC) otrzymano metodami: wspóstrcania-praenia
(A) oraz hydrotermaln (B). Pierwsz czynnoci dla obydwu metod byo sporzdzenie roztworu zawierajcego odpowiednie iloci azotanu(V) ceru oraz azotanu(V) gadolinu(III). Roztwór o steniu ok. 1,6 mol·dm-3 wprowadzano
ze sta szybkoci (ok. 250 cm3/min) do intensywnie mieszanego wodnego roztworu NH3 (1:1). Wspóstrcony osad
odsczono z nadmiaru amoniaku, przemywano wod destylowan, pocztkowo przez dekantacj, a nastpnie na sczku grawitacyjnym. W celu okrelenia wpywu metody syntezy na waciwoci proszków i spieków 20GDC, wspóstrcony osad podzielono na dwie czci. W przypadku metody
(A), otrzymany osad by przemyty trzykrotnie alkoholem etylowym, a nastpnie suszony w temperaturze ok. 70°C przez
12 h. Wysuszony el praono w temperaturze 800°C przez
1 h. Jednofazowy proszek roztworu staego 20GDC zmielono nastpnie w mynie obrotowo-wibracyjnym w rodowisku
alkoholu izopropylowego. W metodzie (B) próbki osadu przenoszono do autoklawu i poddawano obróbce hydrotermalnej
przez 4 h w 240°C. Ostatecznie, otrzymany proszek 20GDC
przemyto wod destylowan, alkoholem etylowym, a nastpnie suszono go w temperaturze pokojowej przez 24 h.
W dalszej kolejnoci, proszki 20GDC otrzymane metodami (A) i (B) granulowano, stosujc 5% dodatek emulsji wodno-woskowej, penicej rol rodka polizgowego podczas
prasowania. Cylindryczne pastylki, o wymiarach ok. 15 mm
i gruboci 4 mm, wstpnie prasowano w matrycy stalowej
pod cinieniem 50 MPa, a nastpnie doprasowywano izostatycznie pod cinieniem 250 MPa. Wypraski, przygotowane z proszku 20GDC otrzymanego metod (A), spiekano w temperaturze 1600°C przez 2 h. Z kolei próbki proszku o tym samym skadzie chemicznym, lecz otrzymane metod hydrotermaln (B) spiekano w temperaturze 1270°C
przez 4 h. Dla uniknicia efektów spiekania rónicowego,
spowodowanego nieuniknion obecnoci aglomeratów oraz
wystpowaniem gradientów temperatury w próbkach ustalono, e optymalny postp temperatury powinien wynosi
ok. 2°/min od temperatury pokojowej do 450°C oraz 5 /min
od temperatury 450°C do temperatury maksymalnej, odpowiednio 1600°C dla próbek sporzdzonych metod (A) oraz
1270°C dla próbek sporzdzonych metod (B).
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2.2. Metody badawcze stosowane do okrelenia
waciwoci zykochemicznych próbek
Analiza dyfrakcyjna promieniowania rentgenowskiego
(XRD) pozwolia na okrelenie skadu fazowego badanych
proszków, za pomiary szerokoci poówkowej piku (111)
fazy tlenku ceru(IV) umoliwiy okrelenie wielkoci krystalitów. Na podstawie zarejestrowanych dyfraktogramów okrelono parametry struktury otrzymanych roztworów staych
tlenku ceru(IV) w temperaturze pokojowej, a take ich zmian w temperaturach pracy ogniwa IT-SOFC, tj. 500-800°C.
Powierzchni waciw proszków, suszonych w próni
w 150°C, okrelono metod jednopunktowej izotermy BET.
Na podstawie tych pomiarów oszacowano wielkoci czstek tych proszków (dBET). Ich morfologi badano uywajc
transmisyjnego mikroskopu elektronowego Philips CM200,
wyposaonego w spektrometr promieniowania rentgenowskiego Link-Isis (metoda EDS). W ten sposób okrelono jednorodno rozkadu pierwiastków stabilizujcych. Badania
mikrostrukturalne spieków roztworu staego 20GDC wykonano w celu okrelenia rozkadu wielkoci ziaren oraz segregacji stabilizatora. Na podstawie analizy stereologicznej
obrazów, otrzymanych przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego, dokonano ilociowego opisu mikrostruktur badanych tworzyw. W trakcie bada mikroskopowych metod EDS przeprowadzono analiz jednorodnoci
rozkadu kationów tworzcych roztwór stay 20GDC w otrzymanych spiekach.
Pomiary przewodnictwa elektrycznego otrzymanych
spieków roztworu staego 20GDC wykonano technik elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w zakresie temperatur od 200 do 700°C. Zastosowano miernik impedancji
FRA 1255/12866, rmy Solatron. Pomiary przeprowadzono w zakresie czstotliwoci od 1Hz do 1MHz. Powierzchnie próbek pokryte byy porowatymi elektrodami platynowymi otrzymanymi w wyniku obróbki termicznej komercyjnej
pasty platynowej. Otrzymane widma impedancyjne (modu
impedancji oraz kt przesunicia fazowego w funkcji czstotliwoci) poddano analizie numerycznej za pomoc programu Firdravn [20, 21].
W celu zbadania stabilnoci waciwoci elektrolitycznych próbek 20GDC, otrzymane spieki poddano dugotrwaej obróbce termicznej w atmosferach gazowych o zrónicowanym cinieniu czstkowym tlenu. Spieczone z proszków syntezowanych metodami (A) i (B) próbki 20GDC wygrzewano w temperaturach od 600 do 800°C przez 120 h
w przepywie powietrza lub tlenu. W celu okrelenia ich stabilnoci, w atmosferach gazowych o waciwociach redukujcych, próbki te wygrzewano równie w tym samym zakresie temperatur w mieszaninach gazowych argonu z wodorem, w których udzia objtociowy wodoru wynosi od 2
do 20%. Czas wygrzewania próbek wynosi od 6 do 24 h.

2.3. Metodyka bada kinetyki elektrody tlenowej
Badania wykonano w ukadzie pomiarowym ogniwa pokazanym na Rys. 1. Skada si on z pastylki elektrolitu o rednicy ok. 10 mm i gruboci ok. 3 mm, wypolerowanej po obydwu
stronach, oraz z dwóch mikroelektrod wykonanych z Au, Ag
lub Pt, zako czonych kulkami o rednicy ok. 1,0 mm. Elek-
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trody umieszczone byy po przeciwlegych stronach elektrolitu i dociskane do niego z si ok. 0,5 N. Peniy one zamiennie rol elektrody pracujcej oraz elektrody porównawczej;
elektrod pomocnicz stanowi drut platynowy, umieszczony
w rowku wyobionym na obwodzie pastylki elektrolitu. Badane ogniwo omywane byo strumieniem mieszaniny gazowej O2 + Ar o zadanym skadzie. Cay ukad pomiarowy by
umieszczony w gazoszczelnym naczyniu ceramicznym, które znajdowao si w poziomym piecu elektrycznym. Przed
dowiadczeniem ogniwo byo wygrzane w temperaturze
900°C przez ok. 1 h. Miao to na celu ustabilizowanie geometrii ukadu pomiarowego. Nastpnie, temperatur obniano do 700°C (temperatura pomiarowa) i pozostawiano ukad
w tej temperaturze na 24 h. Pomiary elektrochemiczne wykonywane byy z zastosowaniem elektrochemicznej stacji roboczej Autolab PGSTAT 30. Wykorzystano dwie elektrochemiczne metody pomiarowe: chronoamperometryczn (CA)
i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Zakres czstotliwoci zastosowany w pomiarach EIS wynosi
od 1 mHz do 1 MHz przy amplitudzie sinusoidalnego napicia przemiennego równej 10mV. Efekt dugotrwaej polaryzacji elektrody badano metod CA, analizujc zaleno prdu od czasu polaryzacji trwajcej co najmniej 18 h. W tych
pomiarach mikroelektrody byy polaryzowane staym nadnapiciem od potencjau spoczynkowego do -0,6 V z krokiem
-0,05 V. Kady pomiar poprzedzony by pozostawieniem niespolaryzowanej elektrody w warunkach dowiadczenia przez
okoo 36 h. Pomiary impedancji elektrod dokonywano przed
i po kadym kolejnym kroku polaryzacji.

Rys. 1. Schemat ukadu pomiarowego stosowanego do badania
procesu redukcji tlenu.
Fig. 1. Schematic draw of system for the electrochemical measurements.

3. Wyniki i wnioski
3.1. Charakterystyka proszków i spieków
W Tabeli 1 dokonano porównania wielkoci czstek
proszku 20GDC oszacowanych na podstawie pomiarów
XRD, pomiarów powierzchni waciwej otrzymanej metod
BET oraz pomiarów geometrycznych w oparciu o zdjcia uzyskane przy pomocy transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM). Na podstawie tych danych mona stwierdzi,
e proszki 20GDC otrzymane metodami (A) i (B) charakteryzuj si nanometrycznym rozmiarem czstek. W przypadku
metody hydrotermalnej (B) wielkoci czstek, wyznaczone
trzema rónymi technikami pomiarowymi (BET, TEM, XRD),
s do siebie bardzo zblione i wynosz ok. 9–10 nm. Zbli-
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Tabela 1. Wielko czstek proszków Ce0,8Gd0,2O2 (20GDC) okrelone metod dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz z pomiarów powierzchni waciwej BET.
Table 1. Crystallite size of Ce0.8Gd0.2O2 (20GDC) powders determined
by XRD and BET specic surface area measurements.
Metoda

d(hkl) [nm]

dBET [nm]

dTEM [nm]

wspóstrcaniepraenie (A)

~ 17

~ 38

izolowane czstki
~ 15 -18 nm
aglomeraty ~21-42 nm

hydrotermalna
(B)

~8

~ 10

izolowane czstki
~ 8 -9 nm
aglomeraty ~10-11 nm

a)
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one rozmiary czstek oszacowane metod BET i pozostaymi dwoma metodami wykazuje, e w trakcie procesu syntezy proszku nie doszo pomidzy krystalitami do powstawania rozlegych, a zatem mocnych, kontaktów fazowych.
Z kolei dla proszku 20GDC, syntezowanego metod
wspóstrcania-praenia (A), wyznaczone rozmiary czstek
dBET wynosz ok. 38 nm, tzn. s okoo dwukrotnie wiksze
ni wielkoci czstek d(hkl) (ok. 17 nm), wyznaczone metod
XRD. Spowodowane jest to obecnoci trwaych aglomeratów w tym proszku.
Fotogra e na Rys. 2a i 2b przedstawiaj mikrostruktury spieczonych próbek 20GDC, odpowiednio wytworzonych
metodami (A) i (B). Jak wynika z przedstawionych obrazów
SEM, próbka 20GDC, otrzymana z proszku syntezowanego
metod (A), charakteryzuje si stosunkowo du zmiennoci wielkoci ziaren, wynoszc od ok. 1 do ~12 m. W trakcie wykonania analiz skadu chemicznego metod EDS,
w miejscach oznaczonych cyframi na Rys. 2a, stwierdzono
równomierne rozmieszczenie kationów gadolinu i ceru w ziarnach tej próbki. Z kolei spiek 20GDC, otrzymany z proszku
syntezowanego metod hydrotermaln (metoda B), charakteryzuje si stosunkowo wskim rozkadem wielkoci ziaren
wynoszcym od ok. 0,2 do 0,6 m.
Ponadto wykonano obserwacje mikroskopowe SEM dla
próbek 20GDC, które dodatkowo wygrzewano przez 120 h
w temperaturze 700°C w przepywie tlenu lub powierza.
Obserwacje takie wykonano równie dla próbek po przeprowadzeniu dugotrwaych bada procesu redukcji tlenu
z wykorzystaniem punktowych elektrod Ag, Pt i Au. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, zarówno dodatkowe
wygrzewanie próbek w atmosferach gazowych o waciwociach utleniajcych, jak i poddanie ich dugotrwaej pracy
pod obcieniem w kontakcie z metalicznymi elektrodami
punktowymi nie prowadzi do zasadniczych zmian mikrostrukturalnych, tj. zmian rozkadu wielkoci ziaren oraz rozmieszczenia kationów tworzcych roztwór stay w porównaniu do wyjciowego spieku 20GDC (A).

3.2. Badania strukturalne

b)
Rys. 2. Mikrofotograe SEM spieczonych próbek 20GDC: a) proszek z metody A spiekany w 1600°C przez 4 h, b) proszek z metody B spiekany w 1270°C przez 4 h.
Fig. 2. SEM microstructures of Ce0.8Gd0.2O2 ceramics: a) method A
powder sintered for 4 h at 1600°C, b) method B powder sintered
for 4 h at 1270°C.

Na Rys. 3. porównano dyfraktogramy rentgenowskie zarejestrowane dla spieków 20GDC tu po wykonaniu dugotrwaego wygrzewania i po dugotrwaej pracy pod obcieniem prdowym w kontakcie z punktow elektrod Ag, Pt
i Au. Jak wynika z przedstawionych dyfraktogramów, dodatkowe wygrzewanie próbki 20GDC w temperaturze 700°C
w powietrzu, a take równoczesne dziaanie dwóch czynników: temperatury i nadnapicia nie prowadzi do zmian skadu fazowego badanej próbki 20GDC.
W Tabeli 2 zebrano wyznaczone wartoci parametru sieciowego a komórki elementarnej CeO2 dla badanych próbek 20GDC, a take dla porównania zamieszczono dane
dla próbki niedomieszkowanego CeO2. Jak wynika z prezentowanych danych, wprowadzenie kationów gadolinu do
roztworu staego Ce0,8Gd0,2O2 prowadzi do wzrostu parametru sieciowego a.
Ceramiczne przewodniki jonowe, stosowane w urzdzeniach elektrochemicznych powinny wykazywa si stabilnoci termiczn i chemiczn w zadanych warunkach eksploatacyjnych. Materia, penicy funkcj elektrolitu staego
w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC, nie powinien podle-
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cji (do -0,6 V). Nieco odmienna sytuacja wystpuje w przypadku próbek roztworu staego 20GDC, poddanych dodatkowemu wygrzewaniu w mieszaninach gazowych argonu
z wodorem, w których udzia H2 wynosi od 2 do 20%. Dugotrwae oddziaywanie tej atmosfery powoduje spadek wartoci staej sieci a, prawdopodobnie na skutek redukcji Ce4+
do Ce3+. Zmiany te s spowodowane zmian stopnia utleniania kationów cerowych, a tym samym ze zmian steenia wakancji tlenowych.

3.3. Waciwoci elektryczne elektrolitów

Rys. 3. Dyfraktogramy XRD: a) spiek 20GDC poddany dodatkowej obróbce termicznej, b) spiek 20GDC po dugotrwaym dziaaniu temperatury i polaryzacji.
Fig. 3. XRD diffraction patterns recorded for the 20 GDC sample:
a) after additional long-term heating, b) after additional long-term
heating and polarization.

Wysoki opór omowy elektrolitu stanowi jedn z najistotniejszych przyczyn obnienia efektywnoci konwersji w ogniwach typu IT-SOFC. Najbardziej wszechstronne informacje
o waciwociach elektrycznych elektrolitów staych mona
uzyska na podstawie pomiarów przeprowadzonych metod elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.

ga niepodanym zmianom strukturalnym, prowadzcym
do pogorszenia waciwoci elektrolitycznych pod wpywem
dziaania czynników, takich jak temperatura, atmosfera gazowa oraz obcienia prdowe. Na podstawie dalszej analizy zmian wielkoci parametru sieciowego a dla badanych
próbek 20GDC mona stwierdzi, e dodatkowe wygrzewanie spieczonych próbek w zakresie temperatur 600-800°C
przez 100 h w przepywie tlenu lub powietrza prowadzi do
niewielkiego wzrostu staej sieciowej a w porównaniu do
wyjciowych próbek 20GDC. Podobny, niewielki wzrost tej
staej nastpuje równie dla próbki 20GDC poddanej równoczesnemu dziaaniu temperatury (700°C) oraz polaryzaTabela 2. Zestawienie zmian wartoci parametru sieciowego a komórki elementarnej CeO2, wyznaczonych dla badanych próbek
20GDC.
Table 2. Parameter a of CeO2 elementary cell of the studied 20GDC
samples.
Próbka

a [Å]

spiek CeO2 (1600°C - 4h) (A)

5,4108

spiek CeO2 (1270°C –4h) (B)

5,4106

wyjciowy spiek 20GDC
otrzymany metod (A)

5,4212

Rys. 4. Wykres Nyquista dla próbki 20GDC zarejestrowany w 250°C.
Fig. 4. Nyquist plot recorded at 250°C for the 20GDC sample.

spiek 20GDC (A) dodatkowo wygrzewany
5,4240
w temperaturze 700°C przez 100 h, w przepywie tlenu
spiek 20GDC (A) wygrzewany w temperaturze 700oC
przez 100 h w przepywie powietrza

5,4229

spiek 20GDC (A) poddany równoczesnemu dziaaniu
temperatury i polaryzacji

5,4238

spiek 20GDC (A) wygrzewany
w 700°C przez 24h w mieszanie gazowej (Ar-20% H2)

5,4154

wyjciowy spiek 20GDC (B)

5,4241

spiek 20GDC (B) dodatkowo wygrzewany
5,4256
w temperaturze 700°C przez 100 h, w przepywie tlenu
spiek 20GDC (B) wygrzewany
w 700°C przez 24h w mieszanie gazowej (Ar-20% H2)
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5,4166

Rys. 5. Elektryczny obwód zastpczy reprezentujcy waciwoci
elektryczne spieczonych próbek 20GDC.
Fig. 5. Equivalent electric circuit for the 20GDC sample with Pt
electrodes.

Na Rys. 4 przedstawiono przykadowy wykres Nuquista (ImZ–ReZ) otrzymany w temperaturze 250°C dla spieku 20GDC otrzymanego metod A. Rys. 5 przedstawia
zastpczy obwód elektryczny, którego parametry dopasowywano do danych pomiarowych. Obwód skada si z poczonych szeregowo oporników Rct, Rgb, Rb , które przedstawiaj odpowiednio oporno wymiany adunku na granicy
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Tabela 3. Zestawienie wartoci przewodnoci objtoci ziaren (b) oraz granic midzyziarnowych (gb) wyznaczonych w temperaturze
500°C lub 700°C, a tak e energii aktywacji w przedziale 200-700°C.
Table 3. Bulk (b) and grain bounadry (gb) conductivity values of the 20GDC sample determined at 500°C or 700°C, and energy activation
calculated at 200-700°C.
500°C

700°C

Próbka
b [S/cm]

gb [S/cm]

b [S/cm]

gb [S/cm]

Ea, [eV]

spiek (A)

3,1·10-3

2,3·10-3

2,9·10-2

1,9·10-2

0,89 (objto ziaren)
1,04 (granice ziaren)

spiek (B)

4,1·10-3

4,7·10-3

6,2·10-2

7,8·10-2

0,84 (objto ziaren)
0,98 (granice ziaren)

[22]

4,5·10-2

0,73

[23]

1,5·10-2

0,88

[24]

2,8·10-2

0,93

[8]

1,81·10-2 dla (Ce0,8Gd0,2O2)
2,31·10-2 dla (Ce0,18Gd0,18Sr0,02O2)

0,84 (cakowita przewodno elektryczna)
0,83 (cakowita przewodno elektryczna)

[6]

7,7·10-2 dla (Ce0.8Gd0.2O2)
~1,0·10-1 (Ce0,8Gd0,1Mg0,1O2)

faz elektrolit–elektroda, oporno granic midzyziarnowych
oraz oporno wntrza ziaren. Do kadego oporu omowego
(R) przyczono równolegle elementy CPE (Constant Phase Element), reprezentujce odpowiednio zjawiska dyspersji
na zczu elektroda–próbka, w granicach midzyziarnowych
oraz we wntrzu ziaren. Cz obwodu reprezentujcego
waciwoci elektryczne wntrza ziaren zawiera dodatkowy
element poczony równolegle – pojemno geometryczn
Cg. Otrzymane w wyniku dopasowania opornoci poszczególnych elementów obwodu pozwoliy na okrelenie przewodnoci wntrza ziaren oraz granic midzyziarnowych.
W Tabeli 3 zebrano wyznaczone wartoci przewodnoci
wewntrzziarnowej (b), granic midzyziarnowych (gb) dla
temperatur 500°C i 700°C, a take energii aktywacji w przedziale temperatur 200-700°C. W tabeli tej, dla porównania
zamieszczono równie dane dla elektrolitów 20GDC publikowane w literaturze, a take dane dla elektrolitów trójskadnikowych CeO2-Gd2O3-MO, gdzie M = Sr, Mg. Mona stwierdzi, e otrzymane wartoci przewodnoci jonowej badanych próbek 20GDC pozostaj w dobrej zgodnoci z danymi
literaturowymi. Na podstawie naszych bada mona stwierdzi, e spieki elektrolitu 20GDC, o drobnoziarnistej mikrostrukturze (metoda B), charakteryzuj si wyszymi wartoci
przewodnoci jonowej ni próbki 20GDC, otrzymane metod A. Dalsze mody kacje tych elektrolitów, prowadzce do
obnienia ich opornoci omowej, s moliwe i powinny by
ukierunkowane na mody kacje struktury krystalogra cznej
CeO2 lub zwikszenie przewodnoci midzyziarnowej poprzez popraw mikrostruktury materiau.
Widoczn na wykresach impedancyjnych dyspersj
przewodnoci elektrycznej otrzymanych próbek mona rozway w oparciu o prawo Jonschera [25] i analiz zaproponowan przez Almonda [26, 27].
Dla wikszoci materiaów ceramicznych o hoppingowym mechanizmie przewodnictwa, przewodno elektryczn w funkcji czstoci opisuje zaleno Jonschera [25]:

σ (ω ) = σ o + K ω n

(1)

gdzie: σo – przewodno staoprdowa, K – staa zalena
od temperatury.
W celu zaadoptowania tego równania do analizy danych

pomiarowych, zaleno admitancji od czstoci koowej
pola elektrycznego opisuje si równaniem:
1
Y (ω ) =
+ i ωCg + Pb (i ω )n
(2)
Rb
gdzie: i – jednostka urojona ( −1 ), Rb – przewodno wntrza ziaren, Cg – pojemno geometryczn próbki, Pb – parametr elementu CPE, n – wykadnik w zalenoci Jonschera o wartociach zawierajcych si w przedziale 0 n 1.
Z kolei równanie (2) mona rozdzieli na dwa skadowe równania (3a) i (3b) opisujce odpowiednio zaleno rzeczywistej oraz urojonej czci admitancji od czstoci koowej
pola elektrycznego:
1
nπ
A
Y ′(ω ) =
+ Pb cos( )ω n ≡ σ ′(ω )
(3a)
Rb
2
l
nπ n
A
(3b)
)ω ≡ σ ′′(ω )
2
l
gdzie: A – jest powierzchni próbki za l – odlegoci midzy elektrodami.
Z równa (1) i (3a) wynika, e:
Y ′′(ω ) = ωCg + Pb sin(

σ0 =

l
Pl
; K = b ⋅ cos nπ
Rb A
A
2

(4)

Analiza widm impedancyjnych, metod dopasowania zespolonej i nieliniowej funkcji impedancyjnej obwodu do wyników pomiarów, pozwolia na wyznaczenie parametrów n i Pb
wystpujcych w równaniach (2)–(4), a nastpnie na obliczenie charakterystycznej czstoci przeskoku jonów ωp (onset
frequency; hopping rate) z równa (5) i (6).

Pb cos(

nπ
) ⋅ (ω p )n = σ o
2

(5)

ω p = [σ o / (Pb cos( nπ / 2))]1/ n = [R b Pb cos( nπ / 2)]

−1 / n

(6)

Na Rys. 6a i 6b zestawiono otrzymane zalenoci logωp
w funkcji odwrotnoci temperatury wraz ze zmianami przewodnoci wewntrzziarnowej i granic midzyziarnowych
w ukadzie Arrheniusa. Prezentowane dane opisuj próbk
20GDC spiekan w temperaturze 1600°C przez 4 h (metoda A). Z wykresu przedstawionego na Rys. 6a wynika, e
zaleno przewodnoci wewntrzziarnowej od odwrotno-
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ci temperatury jest prostoliniowa w caym zakresie badanych temperatur. Zaleno czstotliwoci przeskoku jonów
ωp–1000/T jest równie reprezentowana lini prost o nieznacznie mniejszym nachyleniu ni zaleno otrzymana dla
przewodnoci jonowej. Z kolei, w przypadku granic midzyziarnowych, zalenoci log(σT)–1000/T oraz ωp–1000/T maj
praktycznie takie same nachylenie (Rys. 6b). Wynika z tego,
e transport elektryczny w granicach midzyziarnowych zdeterminowany jest wycznie migracj wakancji tlenowych.

jest transportowany po ich powierzchni, za w przypadku
elektrody Ag po powierzchni i z objtoci elektrody. Gówny nacisk pooono na badanie efektów dugotrwaej polaryzacji napiciowej elektrod. Przykadowa rodzina uzyskanych zalenoci chronoamperometrycznych przedstawiona
zostaa na Rys. 7 dla elektrody Au w zakresie nadpotencjaów -0,05  -0,30 V.

3.4. Badania elektrochemiczne podczas
dugotrwaej polaryzacji
W niniejszej pracy reakcja elektrody tlenowej w rodowisku
GDC bya badana w moliwie najprostszym ukadzie jaki stanowi póogniwo O2  metaliczna elektroda punktowa  GDC. Jak
ju napisano w Rozdziale 2.3, elektrody wykonano z trzech
rónych metali: platyny, zota i srebra. Metale te charakteryzuj si nie tylko rónymi waciwociami katalitycznymi dla
reakcji redukcji tlenu, ale równie tlen jest w nich transportowany w róny sposób do granicy faz metal  GDC, gdzie
zachodzi badana reakcja. W przypadku elektrod Pt i Au, tlen
Rys. 7. Rodzina zale noci chronoamperometrycznych dla punktowej elektrody Au w kontakcie z elektrolitem GDC (0,1 O2 + 0,9 Ar,
700°C).
Fig. 7. Family of chronoamperometric curves for a quasi–point
Au electrode in a contact with 20GDC electrolyte (0.1 O2 + 0.9 Ar,
700°C).

a)

Rys. 8. Zale noci Δ(ilTPB-1)∞-0 od zastosowanego nadnapicia dla
elektrod Pt, Au i Ag (0,1 O2 + 0,9 Ar, 700°C).
Fig. 8. Dependence of Δ(ilTPB-1)∞-0 on applied overvoltage for the Pt,
Au and Ag electrodes (0.1 O2 + 0.9 Ar, 700°C).

b)
Rys. 6. Zale no iloczynu przewodnoci jonowej i temperatury
(σT) oraz czstotliwoci przeskoku jonów (ωp) w ukadzie Arrheniusa dla: a) wntrza ziaren, b) granic midzyziarnowych badanej
próbki 20GDC otrzymanej metod A.
Fig. 6. Product of the ionic conductivity and temperature (σT)
and the on-set frequency (ωp) in the Arrhenius coordinates for the
20GDC sample originated from method A: a) grain bulk and b) grain
boundaries.
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Przykad zalenoci przedstawionych na Rys. 7 wskazuje na skomplikowany charakter procesu redukcji tlenu na
granicy faz metal  GDC. Na podstawie wykresów przedstawionych na tym rysunku mona stwierdzi, e dla przedstawionego ukadu bezwzgldne wartoci prdu wzrastaj
w sposób monotoniczny wraz z rosncym czasem polaryzacji elektrody dla nadnapi wyszych ni -0,25 V. Dla nadnapi niszych ni -0,25 V, tendencja ta si odwraca; wartoci bezwzgldne prdów zaczynaj spada wraz z wyduajcym si czasem polaryzacji, z wyjtkiem pocztkowego
okresu kilkudziesiciu minut. Podobne zachowanie mona
zauway dla elektrody Pt, chocia w innym zakresie nadnapi. Natomiast, dla elektrody Ag, bezwzgldne wartoci

ELEKTROLITY CERAMICZNE Ce0,8Gd0,2O2 JAKO ELEMENTY STA

prdów zawsze wzrastaj wraz z rosncym czasem polaryzacji, niezalenie od zastosowanych wielkoci ujemnych
nadnapi. Dla lepszego zobrazowania tego zjawiska na
Rys. 8 przedstawiono przykad zalenoci Δ(ilTPB-1)∞-0 od zastosowanego nadnapicia dla wszystkich trzech uytych rodzajów elektrod, gdzie:
Δ(ilTPB-1)∞-0 = lim t→∞ ilTPB-1 - lim t→0 ilTPB-1

(7)

gdzie: lTPB jest dugoci granicy trzech faz: metal-elektrolitfaza gazowa, za t jest czasem trwania polaryzacji. Wartoci
graniczne lim t→∞ ilTPB-1 oraz lim t→0 ilTPB-1 zostay wyznaczone
z pomoc odpowiednich przyblie wielomianowych – procedur tego oszacowania opisano w pracy [28].
Na podstawie zalenoci przedstawionych na Rys. 8
mona stwierdzi, e Δ(ilTPB-1)∞-0, tj. rónica prdów znormalizowanych wzgldem lTPB pyncych przez elektrod po niesko czenie dugiej polaryzacji i na pocztku dowiadczenia
wyglda nastpujco:
– dla elektrody Pt:
- jest dodatnia dla nadnapi w zakresie -0,25 ÷ -0,35 V,
- jest ujemna dla nadnapi w zakresie -0,05 ÷ -0,20 V
oraz -0,40 ÷ -0,60 V,
– dla elektrody Au:
- jest dodatnia dla nadnapi w zakresie -0,05 ÷ -0,25 V,
- jest ujemna dla nadnapi w zakresie -0,30 ÷ -0,60 V,
– dla elektrody Ag jest zawsze dodatnia.
Takie zachowanie wskazuje nie tylko na to, e mechanizm elektrody tlenowej jest bardzo skomplikowany, i e
wpywaj na niego zarówno waciwoci katalityczne materiau elektrody, jak i zaley on od sposobu transportu tlenu
do miejsca zachodzenia reakcji. Jest przy tym bardzo prawdopodobne, e w reakcji bior udzia inne reagenty ni tlen
czsteczkowy i zaadsorbowany, wytwarzane porednio lub
bezporednio w wyniku polaryzacji elektrody. W literaturze
znale mona równie informacj o zjawisku rozprzestrzeniania si metalu elektrody (platyny) po powierzchni elektrolitu w czasie ujemnej polaryzacji elektrody [29]. Powoduje to
zwikszenie si strefy reakcji elektrodowej, a wic prowadzi
do wzrostu w czasie wartoci prdu pyncego przez elektrod. Z kolei, na skutek ogranicze transportowych, dla wyszych wartoci ujemnych polaryzacji obserwowany jest spadek bezwzgldnej wartoci prdów. Dla elektrody Ag, gdzie
transport tlenu moe zachodzi zarówno po powierzchni
elektrody jak i z jej gbi, zawsze widoczny jest wzrost bezwzgldnej wartoci prdu, nawet gdy nadnapicia s coraz
bardziej ujemne. Powodem tego zjawiska, moe by równie
atwe rozprzestrzenianie si Ag, które topi si ju w temperaturze 962°C, po powierzchni elektrolitu na skutek przyoonego napicia.

i chemiczn w warunkach eksploatacyjnych IT-SOFC, tzn.
w zakresie temperatur 600-800°C, po okresie dugotrwaego wygrzewania w gazie utleniajcym i redukujcym, a take polaryzacji ogniwa. Przedstawiono charakterystyki impedancyjne ogniw zbudowanych z udziaem elektrolitu 20GDC.
Wykazano, e zarówno dla przewodnoci wewntrzziarnowej jak i granic midzyziarnowych speniona jest zaleno
Arrheniusa. W pracy zaprezentowano take wyniki wybranych bada kinetyki i mechanizmu reakcji elektrody tlenowej
O2|M|20GDC, gdzie M = Au, Ag i Pt. Wykazano, e charakter tego procesu zaley od waciwoci katalitycznych elektrod i sposobu transportu tlenu do granicy trzech faz gaz-elektroda-elektrolit.
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