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Streszczenie
W niniejszym artykule omówiono wyniki bada nad wpywem dodatku jonów Cu(II) na waciwoci granic midzyziarnowych elektrolitu
staego o skadzie Ce0,85Gd0,15O1,925. Seri materiaów zawierajcych 0,5; 1,0 i 2,0% mol. Cu(II) otrzymano poprzez impregnacj proszku
Ce0,85Gd0,15O1,925 uzyskanego na drodze wspóstrcania. Przeprowadzono analiz wpywu Cu(II) na spiekanie otrzymanych proszków
oraz na przewodnictwo elektryczne wntrza ziaren i granic midzyziarnowych. Uzyskane wyniki wskazuj na pozytywny wpyw dodatku
Cu(II) w iloci < 2,0% mol. Przy takiej zawartoci przeprowadzona mody kacja jedynie nieznacznie wpywa na wntrze ziaren, natomiast
zaobserwowano spadek energii aktywacji jonowego przewodnictwa elektrycznego granic midzyziarnowych oraz towarzyszcy mu wzrost
wartoci bezwzgldnych przewodnictwa. Z punktu widzenia potencjalnego zastosowania w tlenkowych ogniwach paliwowych najkorzystniejsze waciwoci uzyskano dla materiau mody kowanego 0,5% mol. Cu(II).
Sowa kluczowe: proszki - preparatyka chemiczna, granice midzyziarnowe, waciwoci elektryczne, CeO2

CHARACTERISTICS AND MODIFFICTION OF GRAIN BOUNDARY PROPERTIES OF GADOLINIUM
DOPED CERIUM DIOXIDE
This paper presents the effect of an incorporation of copper(II) ions into grain boundaries of Ce0.85Gd0.15O1.925 solid electrolyte. Solid
electrolyte was synthesized by coprecipitation method and Cu(II) was incorporated via impregnation method. 0.5, 1.0 and 2.0% mol Cu
containing samples were obtained. The effect of Cu(II) on a sinterability and an ionic conductivity is discussed. Obtained results show
bene cial effect of incorporation of less than 2.0% mol. Cu(II). Only minor modi cation of a bulk of the electrolyte was observed in case of
this amount of the dopant, however substantial decrease of an activation energy of the ionic conductivity for grain boundaries and, in the
same time, increase of the ionic conductivity was observed. The best results were obtained for 0.5% mol. Cu(II) modi ed electrolyte.
Keywords: powders - chemical preparation, grain boundaries, electrical properties, CeO2

Wprowadzenie
Ogniwa paliwowe s urzdzeniami przetwarzajcymi
energi chemiczn reagentów (np. wodoru i tlenu) bezporednio w energi elektryczn, przy czym czyni to ze
sprawnoci znacznie przewyszajc sprawno silników
spalinowych – w przeliczeniu na otrzyman energi elektryczn sprawno ogniw paliwowych wynosi zwykle 40
– 50%, natomiast po uwzgldnieniu odzysku generowanego
ciepa siga 70 – 80% [1]. Jednym z wanych zagadnie
w dziedzinie inynierii materiaowej, newralgicznych dla
rozwoju technologii tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC
– Solid Oxide Fuel Cells), jest opracowanie elektrolitu staego – przewodnika jonów tlenu lub protonów, o wysokiej
wartoci przewodnictwa jonowego (zwykle przyjmuje si jako
warto progow 0,1 S cm-1 w temperaturze pracy ogniwa),
jednoczenie stabilnego w zakresie cinie parcjalnych tlenu od 1 do 10-20 atm, na jakie materia ten jest wystawiony
w czasie pracy.
Materiay bazujce na CeO2 domieszkowanym jonami
ziem rzadkich stanowi obiecujcy elektrolit stay, ze wzgldu
na wysok warto przewodnictwa jonów tlenu w stosunku
do obecnie stosowanych elektrolitów bazujcych na ZrO2
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domieszkowanym Y2O3 (YSZ). Zastosowanie domieszkowanego CeO2 najczciej wie si z ogniwami paliwowymi typu
IT-SOFC (Intermediate Temperature - SOFC), pracujcymi
w temperaturach 500 – 700°C, gdzie przewaga nad domieszkowanym ZrO2 jest najwiksza. Ogniwa IT-SOFC wydaj
si by szczególnie predestynowane do upowszechnienia
i komercjalizacji ze wzgldu na nisze koszty i mniejsze naraenie na degradacj w warunkach pracy. Jako domieszki
dla CeO2 stosuje si najczciej jony ziem rzadkich. Jedn
z najbardziej obiecujcych domieszek jest gadolin [2] tworzcy roztwory stae o wzorze Ce1-xGdxO2-x/2 (oznaczane
w niniejszej pracy jako CGOx). Ze wzgldu na optymaln
warto promienia jonowego gadolinu, CeO2 zawierajcy 10
– 20 %mol. Gd3+ charakteryzuje si najwyszym przewodnictwem jonowym sporód elektrolitów na bazie CeO2 [2].
Podobnie, jak ma to miejsce we wszystkich spiekach
polikrystalicznych, tak i równie w przypadku domieszkowanego dwutlenku ceru, niezwykle istotny wpyw na waciwoci
materiau maj granice midzyziarnowe. Niekorzystny wpyw
granic midzyziarnowych na cakowite przewodnictwo elektryczne domieszkowanego CeO2 by opisywany m. in. w [3].
Obszar granic midzyziarnowych gromadzi rónego rodzaju
zanieczyszczenia wystpujce w materiale. Szczególnie
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niekorzystny wpyw na elektrolity stae (zarówno YSZ, jak
i CGO) przypisuje si obecnoci SiO2, który tworzc amorczne warstwy krzemianowe stanowi barier dla transportu
jonów oraz utrudnia proces spiekania [4]. Gównym ródem
obecnoci SiO2 w materiale s substraty uyte do syntezy
elektrolitu staego, ale pewne iloci mog by wprowadzone
równie w czasie procesu syntezy, formowania, spiekania
oraz uytkowania elektrolitu staego [4]. Niemniej jednak,
równie w przypadku materiaów pozbawionych warstw
krzemianowych obserwowano wyszy opór elektryczny
granic midzyziarnowych ni wntrza ziaren [5], co z kolei
wizano z tzw. efektem adunku przestrzennego (space
charge effect), polegajcym na powstaniu na granicy midzyziarnowej obszaru o dodatnim potencjale, co prowadzi do
zmniejszenia tam koncentracji wakancji tlenowych i, z kolei,
do obnienia przewodnictwa elektrycznego [6]. Powyszy
efekt jest szczególnie widoczny w przypadku materiaów
o nanometrycznych rozmiarach ziaren.
Rozwizaniem problemu zanieczyszcze materiaów
opartych na dwutlenku ceru przez SiO2 moe by stosowanie odczynników o wysokiej czystoci (jako odpowiedni
przyjmuje si poziom < 50 ppm SiO2 [4]) oraz staranne
unikanie kontaktu z materiaami zawierajcymi krzem na
wszystkich etapach preparatyki. Niestety rozwizanie takie
jest kosztowe, zwaywszy na niezwykle szybki wzrost cen
odczynników wraz ze wzrostem ich czystoci. Jest to wane,
gdy cena jest jednym z istotnych kryteriów, które zadecyduj
o moliwoci przyszego powszechnego wykorzystywania
ogniw paliwowych. Innym rozwizaniem jest odpowiednia
mody kacja skadu chemicznego materiau tak, aby lepiej
kontrolowa waciwoci granic midzyziarnowych. W tym
celu zaproponowano [7-9] wprowadzenie jonów metali przejciowych czwartego okresu, które lokujc si na granicach
midzyziarnowych kontrolowayby rozkad SiO2. Mechanizm
oddziaywania jonów metali przejciowych z warstwami
krzemianowymi nie zosta jednak dotychczas wyjaniony.
Dodatkowo obecno jonów metali przejciowych korzystnie wpywa na zmian rozkadu adunku przestrzennego,
co jest kolejnym powodem poprawy przewodnictwa granic
midzyziarnowych, a zatem i cakowitego przewodnictwa
elektrolitu staego.
Badania nad wpywem jonów metali przejciowych na
granice midzyziarnowe domieszkowanego CeO2 rozpoczy
si okoo roku 2000 i wci s na pocztkowym etapie, o czym
wiadczy stosunkowo niewielka liczba publikacji naukowych
na ten temat. W niniejszej pracy podjto prób poprawy waciwoci granic midzyziarnowych poprzez wprowadzenie jonów
Cu(II). Omówiono wpyw obecnoci jonów Cu(II) na temperatur spiekania oraz na rezystancj granic midzyziarnowych
i wntrza ziaren elektrolitu staego.

Metodyka bada
Materia elektrolitowy o skadzie Ce0,85Gd0,15O1,925 otrzymano metod wspóstrcania. Jako prekursory zastosowano Ce(NO3)3·6H2O (Fluka, >99,0%) oraz Gd(NO3)3·6H2O
(Aldrich, 99,9%). Roztwór wodny zawierajcy azotany Ce3+
i Gd3+ o proporcji molowej 85:15 i sumarycznym steniu
kationów 0,1 mol/dm3 powoli wkraplano do intensywnie mieszanego wodnego roztworu amoniaku o steniu okoo 6%.
Strcony el przemywano wod destylowan, a nastpnie
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alkoholem izopropylowym. el odsczano, suszono w temperaturze 105oC i kalcynowano przez 1 godzin w 500oC,
a nastpnie mielono w mynie obrotowo-wibracyjnym przez
1,5 godziny. Do tak przygotowanego proszku materiau
elektrolitowego wprowadzano jony Cu(II) stosujc metod impregnacji. Jako prekursor jonów Cu2+ wykorzystano
Cu(NO3)2·3H2O (Chempur, >99%). Odmierzon objto
roztworu Cu(NO3)2 o steniu okoo 0,06 mol/dm3 dodawano
do proszku CGO15, nastpnie cao suszono w temperaturze 70ºC i kalcynowano w 500ºC przez 1 godzin w celu
rozkadu azotanu(V) miedzi(II) wprowadzonego podczas
impregnacji. Przygotowano próbki zawierajce 0,5 1,0 oraz
2,0 %mol. Cu(II). Jednoosiowe pomiary dylatometryczne
podczas spiekania przeprowadzono na dylatometrze Linseis
L75/043B od temperatury pokojowej do 1300ºC z szybkoci
grzania 1 º/min. Przy analizie danych uwzgldniano poprawk na rozszerzalno temperaturow ukadu pomiarowego.
Pomiary przewodnictwa elektrycznego przeprowadzono
na pastylkach spieczonych w 1500°C przez 4h, o rednicy
okoo 10 mm i gruboci okoo 2 mm. Pomiary przewodnictwa
elektrycznego wykonano metod spektroskopii impedancyjnej stosujc analizator impedancji Solartron 1260. Pomiary
wykonano przy amplitudzie napicia wymuszajcego 0,2 V
w zakresie 0,1 Hz – 10 MHz od 300 - 700ºC, co 50ºC. Przed
pomiarem powierzchnie pastylek byy szlifowane na drobnoziarnistym papierze ciernym i pokryte past platynow
P-321 wyprodukowan przez Instytut Technologii Materiaów
Elektronicznych z Warszawy. Analiza uzyskanych widm impedancyjnych zostaa przeprowadzona przy uyciu programu
ZView rmy Scribner Associates.

Wyniki i dyskusja
Kalcynacja prekursora CGO15 w 500ºC prowadzi do
uzyskania roztworu staego zawierajcego 15 %mol. Gd2O3
w CeO2 zoonego z krystalitów o rednicach okoo 10 nm,
powizanych w ziarna o rednicach 10 – 20 nm, jak to
opisywano wczeniej [10]. Zgodnie z danymi literaturowymi
impregnacja azotanem(V) miedzi(II), a nastpnie jego kalcynacja prowadzi do utworzenia cienkiej, amor cznej warstwy
tlenku miedzi rozproszonej na granicach midzyziarnowych.
Obecnie prowadzone s dalsze badania majce na celu
lepsze okrelenie, w jakiej formie znajduje si wprowadzany
dodatek metalu przejciowego.
Rys. 1a przedstawia krzywe dylatometryczne uzyskane
podczas spiekania czystego Ce0,85Gd0,15O1,925 (linia ciga)
oraz próbek impregnowanych 0,5; 1,0 i 2,0 %mol. Cu(II). Rys.
1b przedstawia rónicowe krzywe spiekania, które mona
utosamia z wykresem szybkoci skurczu.
Przebieg krzywej dla CGO15 i tempa nagrzewania 1º/min
jest stosunkowo gadki, spiekanie rozpoczyna si powyej
600°C, a maksymalna szybko skurczu przypada w przedziale 700 – 800°C. W wyszych temperaturach skurcz staje
si powolny i nie przestaje zachodzi do 1300°C. W przypadku próbek impregnowanych Cu(II) wysokotemperaturowa
cz krzywych dylatometrycznych ma odmienny przebieg.
Pojawia si mianowicie gwatowne przyspieszenie, objawiajce si wystpieniem ostrego piku na krzywej rónicowej,
przy czym im wiksza zawarto Cu(II) tym pik jest wyszy
i pojawia si w niszej temperaturze: okoo 1020°C dla 0,5
%mol. Cu i okoo 850°C dla 2,0 %Cu. Zblione wyniki ob-
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a)

b)

Rys. 1. a) Krzywe dylatometryczne i b) rónicowe krzywe dylatometryczne uzyskane podczas spiekania Ce0.85Gd0.15O1.925 oraz próbek
z dodatkiem 0,5; 1,0 i 2,0 %mol. Cu(II).
a)

b)

Rys. 2. a) Widmo impedancyjne Ce0,85Gd0,15O1,925 uzyskane w 358ºC oraz obwód zastpczy stosowany przy interpretacji wyników. b) Przewodnictwo elektryczne wntrza ziaren i granic midzyziarnowych Ce0,85Gd0,15O1,925 w funkcji temperatury.

serwowano dla ukadu zawierajcego CGO20 i 1 – 2 %mol.
jonów Co(II) [7]. W tamtym przypadku zmian przebiegu
krzywej spiekania zinterpretowano jako wynik zmiany mechanizmu spiekania z limitowanego dyfuzj w ciekle staym
dla CGO na spiekanie z faz ciek w przypadku dodatku
jonów metalu przejciowego. Prawdopodobnie równie
w przypadku CGO15 zawierajcego dodatek Cu(II) zachodzi
podobne zjawisko. W temperaturach powyej maksimum
skurcz zanika i próbka zaczyna si rozszerza, co wiadczy
o zakoczeniu procesu spiekania.
Na Rys. 2 przedstawiono wyniki pomiarów przewodnictwa elektrycznego dla CGO15. Rys. 2a przedstawia
przykadowe widmo impedancyjne zarejestrowane w 358ºC
oraz, w górnej czci, obwód zastpczy, który posuy
do modelowania uzyskanych widm. Na widmie mona
wyróni trzy póokrgi. Póokrg widoczny przy najwikszych czstotliwociach zwizany jest z wntrzem ziaren,
póokrg w porednich czstotliwociach zwizany jest z
granicami midzyziarnowymi, za najnisze czstotliwoci
nios informacj o procesie elektrodowym (przeniesienie
adunku pomidzy próbk a elektrod) [11]. Analiza serii
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widm impedancyjnych pozwolia wyznaczy zaleno
przewodnictwa elektrycznego wntrza ziaren i granic midzyziarnowych od temperatury (rys. 2b). Uzyskane wyniki
wskazuj, e przewodnictwo wntrza ziaren CGO15 jest
wiksze od przewodnictwa granic midzyziarnowych oraz
charakteryzuje si nisz energi aktywacji. Sprawia to, e
rónica w wartociach przewodnictwa elektrycznego jest
najwiksza zakresie niskich temperatur i zmniejsza si wraz
ze wzrostem temperatury, przy czym w temperaturze 500ºC
rónica jest cigle okoo jednego rzdu wielkoci. wiadczy
to o tym, e cakowite przewodnictwo elektrolitu jest najsilniej
limitowane oporem granic midzyziarnowych w zakresie
niskich temperatur, a wraz ze wzrostem temperatury ten
wpyw stopniowo maleje.
Zalenoci temperaturowe przewodnictwa elektrycznego CGO15 oraz CGO15 impregnowanego roztworem
azotanu(V) miedzi(II) przedstawiono na Rys. 3a i 3b. Dla
lepszego zobrazowania uzyskanych wyników na Rys. 4a
i 4b przedstawiono wartoci przewodnictwa wntrza ziaren
i granic midzyziarnowych w funkcji zawartoci Cu(II) interpolowane do temperatur 400 i 600ºC. W przypadku wntrza
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b)

Rys. 3. Przewodnictwo elektryczne a) wntrza ziaren i b) granic midzyziarnowych Ce0,85Gd0,15O1,925 oraz Ce0,85Gd0,15O1,925 z dodatkiem
Cu(II).
a)

b)

Rys. 4. Przewodnictwo elektryczne a) wntrza ziaren i b) granic midzyziarnowych Ce0,85Gd0,15O1,925 oraz Ce0,85Gd0,15O1,925 z dodatkiem
Cu(II) w 400 i 600ºC.

przypadkach zaobserwowano wzrost energii aktywacji rzdu
kilku setnych eV, co wiadczy o utrudnionym transporcie
jonów tlenu spowodowanym by moe przez niewielkie
podstawienie jonów Ce4+ przez jony Cu2+. Odmienny wpyw
natomiast zaobserwowano w przypadku przewodnictwa
granic midzyziarnowych. Wprowadzenie 0,5% mol. Cu(II)
doprowadzio do okoo 3-krotnego wzrostu przewodnictwa w
400ºC i 2,5-krotnego w 600ºC. Dodatek 1,0 i 2,0% mol. Cu(II)
da tylko niewielk popraw przewodnictwa poniej 400ºC,
za 2,0% mol. Cu(II) doprowadzio do spadku przewodnictwa w wyszych temperaturach (2-krotniego w 600ºC). Dla
wszystkich zawartoci Cu(II) uzyskano obnienie energii
aktywacji przewodnictwa granic midzyziarnowych, co
wskazuje na uatwiony transport jonów tlenu. Najwiksze
obnienie (okoo 0,2 eV) nastpio dla 0,5 i 2,0% mol.
Rys. 5. Energia aktywacji przewodnictwa elektrycznego wntrza ziaren i granic midzyziarnowych Ce0,85Gd0,15O1,925 oraz Ce0,85Gd0,15O1,925
z dodatkiem Cu(II) w zakresie 300 - 700ºC.

ziaren dodatek 0,5% mol. Cu(II) prowadzi jedynie do niewielkiego wzrostu przewodnictwa w zakresie wyszych temperatur (powyej 400ºC), natomiast dodatek 1,0, a szczególnie
2,0% mol. Cu(II) prowadz do wzrostu oporu. We wszystkich

Wnioski
Wprowadzenie jonów Cu(II) na granice midzyziarnowe
otrzymanych jednofazowych próbek elektrolitu staego o skadzie Ce0,85Gd0,15O1,925 prowadzi do mody kacji mechanizmu
jego spiekania. Najprawdopodobniej w wyniku obecnoci
fazy ciekej, powstajcej z udziaem jonów Cu(II), dochodzi
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do przyspieszenia tego procesu. Pomiary przewodnictwa
elektrycznego metod spektroskopii impedancyjnej wykazay, e obecno poniej 2,0% mol. jonów Cu(II) w obszarze
granic midzyziarnowych wpywa korzystnie na przewodnictwo jonowe granic midzyziarnowych obniajc energi aktywacji przewodnictwa. Przy zawartoci 0,5 %mol. osignito
3-krotny wzrost przewodnictwa w 400ºC i 2,5-krotny w 600ºC
w stosunku do CGO15 bez dodatku Cu(II). Uzyskane wyniki
wiadcz, e otrzymany materia jest obiecujcym kandydatem na elektrolit dla ogniw paliwowych typu IT-SOFC.
Jednake, dopenienie charakterystyki materiau wymaga
wyjanienia formy, w jakiej wystpuj wprowadzane jony
Cu(II) oraz przeprowadzenia testów materiau w dziaajcym
ogniwie paliwowym, co byoby bezporednim dowodem
poprawy waciwoci uytkowych elektrolitu.
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