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Wprowadzenie
Tlenkowe elektrolity stae stanowi wan grup funkcjonalnych materiaów, coraz czciej stosowan do budowy
nowoczesnych urzdze elektrochemicznych takich jak:
staotlenkowe ogniwa paliwowe (z ang. solid oxide fuel cell
- SOFC), analizatory gazowe, pompy tlenowe, reaktory
suce do konwersji paliw [1-3].
Aby przewodnik jonów tlenu móg peni rol elektrolitu
staego w wikszoci urzdze elektrochemicznych, powinien
charakteryzowa si wysokimi wartociami przewodnictwa
jonowego σ ok. 10-2 – 10-1 (S/cm), a udzia przewodnictwa
elektronowego powinien by zaniedbywany w elektrolicie w warunkach pracy urzdzenia elektrochemicznego.
Elementy (ksztatki, folie, warstwy) wykonane z materiau
elektrolitycznego powinny by gazoszczelne. Ponadto elektrolit stay musi zachowywa swoje waciwoci elektryczne
i mechaniczne podczas dugotrwaej pracy urzdzenia
a take by obojtnym chemicznie wobec pozostaych komponentów ogniwa [4,5].
Obecnie najczciej stosowanymi elektrolitami tlenkowymi w urzdzeniach elektrochemicznych s spieki regularnej
odmiany: ZrO2 stabilizowany 8 % mol Y2O3 (8YSZ) lub 13
% mol CaO (13CSZ) [6,7]. Elektrolity 8YSZ, 13CSZ dopiero
w temperaturze 900-1000oC osigaj wartoci przewodnoci
jonowej σ, rzdu 10-2 – 10-1 (S/cm). Konsekwencj tego jest
konieczno podgrzewania urzdze elektrochemicznych
do temperatur sigajcych 1000oC, co z kolei niekorzystnie wpywa na mikrostruktur tworzywa, a take prowadzi
do szeregu reakcji chemicznych pomidzy elektrolitem
a materiaami elektrodowymi. Czynniki te skracaj czas
ycia ogniw paliwowych SOFC, komplikuj moliwo ich
miniaturyzacji, a take znacznie podnosz ich koszty wytwarzania [8,9].
Obnienie temperatury pracy staotlenkowych ogniw
paliwowych do temperatur 600-750oC (z ang. Intermediate
Fuel Solid Oxide Cells Technology IT-SOFCs) jest celem
strategicznym tej technologii w wiecie, co niesie wiele
korzyci zwizanych z moliwoci uycia taszych i mniej
toksycznych materiaów dla rodowiska naturalnego,
a w szczególnoci zastosowania wysokochromowych stali
ferrytycznych jako interkonektorów metalicznych. W niszych

temperaturach procesy degradacji termicznej i chemicznej
zachodz znacznie wolniej. Poród szerokiej gamy badanych przewodników jonów tlenkowych roztwory stae CeO2
z tlenkami kationów metali trójwartociowych Gd2O3 lub
Sm2O3, tj. Ce1-xMxO2, M = Sm, Gd a x wynosi od 0.1 do 0.2 ze
wzgldu na wysokie wartoci przewodnictwa elektrycznego σ
rzdu 10-2 -10-1 (S/cm) w temperaturze 800oC s najczciej
wskazywan alternatyw dla zastpienia elektrolitu 8YSZ
w SOFC [10,11], czy w konstrukcji sensorów gazowych
sucych do pracy w systemach diagnostyki pokadowej
OBD w motoryzacji [12,13].
Jednak podstawowym czynnikiem limitujcym komercyjne stosowanie elektrolitów zawierajcych CeO2, jest wzrost
skadowej przewodnictwa elektronowego w elektrolicie przy
cinieniach parcjalnych tlenu niszych ni 10-10 atm w temperaturze 800oC. Tlenkowy elektrolit stay do zastosowania
w dwukomorowej konstrukcji SOFC czy elektrochemicznych
analizatorach gazowych, reaktorach chemicznych sucych
do konwersji paliw, powinien charakteryzowa si czystym
przewodnictwem jonowym w zakresie cinie parcjalnych
tlenu wynoszcych od ok. 1 do ok. 10-18 atm [14,15].
Z literatury wiadomo, e w temperaturach 600-700oC,
roztwory stae Ce1-xMxO2, (M = Sm ,Gd) a x wynosi od 0,1
do 0,2 s praktycznie czystymi przewodnikami jonów tlenu
w zakresie cinie parcjalnych tlenu wynoszcych od ok. 1
do 10-18 atm, jednak wartoci przewodnictwa jonowego s
jeszcze zbyt niskie aby mona je byo komercyjnie stosowa
jako elektrolity ceramiczne w urzdzeniach elektrochemicznych [16, 17].
Waciwoci elektryczne roztworów staych tlenku
ceru (IV) zale od obecnoci w strukturze kationów o
wartociowoci niszej ni (IV). Kationy te tworzc roztwór
substytucyjny, powoduj jednoczenie powstanie wakacji
tlenowych odpowiedzialnych za dobre przewodnictwo jonowe
tego materiau.
Ze strukturalnego punktu widzenia, waciwoci elektryczne tlenku ceru (IV) s cile powizane z promieniem
jonowym, adunkiem wprowadzanego kationu, a take
z iloci wprowadzonych 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,
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gadolinu o wzorze Ce1-xMxO2, gdzie M = Sm, Gd, a x wynosi
0,15-0, 20. Dalszy wzrost stenia domieszki w roztworze
staym powoduje ju spadek wartoci przewodnictwa jonowego. Efekt ten tumaczy si rónymi konsekwencjami
oddziaywania midzy defektami [18,19].
Dane literaturowe, wskazuj równie, e wprowadzenie
dwóch kationów M3+, A3+ lub kationów M3+ i B2+ do roztworów
staych Ce1-x-yMxAyO2, lub Ce1-x-yMxByO2 powoduje niewielki
wzrost przewodnoci jonowej w porównaniu do tlenku
ceru mody kowanego tylko jednym kationem M3+ lub B2+ tj.
Ce1-xMxO2, gdzie M = Gd, Sm, Y a x = 0,1-0,2 [20,21].
Wzrost przewodnoci jonowej w temperaturach 600700oC elektrolitu cerowego domieszkowanego dwoma kationami M3+ i A3+ w odniesieniu do dwuskadnikowych roztworów
staych Ce1-xMxO2, M = Sm, Gd, przy tej samej sumarycznej
zawartoci domieszki stwierdzono min. w ukadach CeO2Sm2O3-Y2O3 [22,23], CeO2-Gd2O3-Sm2O3 [24, 25], CeO2Gd2O3-MgO [26] a take CeO2-Sm2O3-CaO [27].
Jak wspomniano we wstpie pracy, jednym z podstawowych wymogów zastosowania elektrolitu tlenkowego
w urzdzeniach elektrochemicznych jest gazoszczelno.
Ksztatka, folia lub warstwa wykonana z materiau elektrolitycznego nie mog posiada porowatoci otwartej,
a wyznaczone wartoci gstoci wzgldnej spieczonego
materiau powinny by wysze ni 95% gstoci teoretycznej.
Tradycyjne metody otrzymywania proszków zawierajcych
CeO2 oparte na wysokotemperaturowej reakcji pomidzy
odpowiednimi tlenkami prowadz do otrzymania proszków,
które charakteryzuj si zazwyczaj nisk powtarzalnoci waciwoci, stosunkowo duymi rozmiarami ziaren,
szerokim rozkadem ich wielkoci, siln aglomeracj oraz
niejednorodnoci chemiczn.
Podstawowym sposobem uniknicia tych wad jest wykorzystanie w syntezie roztworów staych na bazie CeO2,
mokrych metod chemicznych. Generalnie w tych metodach
proszki syntezowane s drog niskotemperaturowego rozkadu rónych prekursorów.
Jedn z moliwoci otrzymywania takich prekursorów
jest metoda wspóstrcania, w której jako czynnik strcajcy
wykorzystywano wodny roztwór amoniaku [28,29], roztwór
amoniaku i szczawianu amonu [30]. Metody polegajce na
termicznym rozkadzie prekursorów metaloorganicznych
stanowi kolejn wan grup wytwarzania proszków zawierajcych min. MO2, M = Ce, Zr [31,32]. Poród tej grupy
metod interesujc technik jest tzw. „Proces Pechiniego”. Metoda ta czy w sobie zalety dwóch technik sol-gel
i rozkadu termicznego prekursorów metaloorganicznych
polegajcej w ogólnoci na krystalizacji zwizków w procesie gwatownego spalania. Substratami do syntezy nanoproszków s kwasy α-hydrokarboksyklowe (najczciej
kwas cytrynowy i alkohole wielowodorotlenowe (np. glikol
etylenowy) [33, 34].
Celem tej pracy byo zbadanie moliwoci otrzymywania
nanokrystalicznych proszków roztworów staych w ukadzie
CeO2-CaO-M2O3 M = Sm, Gd metod Pechiniego, przydatnych do wytwarzania gazoszczelnych elektrolitów staych.

2. Cz dowiadczalna
Jednofazowe proszki CeO 2 , i roztworów staych
Ce0.9Ca0.1O2, Ce0.8M0.2O2, oraz Ce0.8M0.1Ca0.1O2 (M = Sm,
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Gd) otrzymano metod Pechiniego. Do syntezy tych proszków zastosowano nastpujce odczynniki: Ce(NO3)3⋅6H2O,
CaCO3, Sm2O3, Gd2O3 o czystoci 99.99 %. Materiaem
wyjciowym w tej syntezie by zmianowany roztwór azotanu
(V) ceru (III) o steniu (1.4 mol ⋅dm-3), w którym rozpuszczano odpowiednie iloci tlenków Sm2O3, Gd2O3, CaCO3 tak
aby otrzyma skady chemiczne odpowiadajce podanej
stechiometrii elektrolitu cerowego. W nastpnym etapie do
roztworów tych dodawano kwas cytrynowy oraz glikol etylenowy. Tak przygotowane roztwory odwadniano w temp.
70oC do otrzymania gstej, lepkiej, nieprze roczystej cieczy. Otrzymane w ten sposób prekursory praono w 800oC
przez 1h. Jednofazowe proszki zawierajce CeO2 zmielono
w mynie obrotowo-wibracyjnym w rodowisku alkoholu
izopropylowego.
Ze zmielonych proszków formowano cylindryczne pastylki najpierw prasujc je pod cinieniem 50 MPa, a nastpnie
doprasowujc izostatycznie pod cinieniem 250 MPa. Wypraski spiekano swobodnie w temperaturze 1500oC przez
2h w powietrzu.
Skad fazowy otrzymanych proszków i spieków okrelono metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Na podstawie
zarejestrowanych dyfraktogramów XRD stosujc analiz
Rietvelda okrelono zmiany parametru sieciowego komórki
elementarnej CeO2 dla otrzymanych materiaów w ukadzie
CeO2 –M2O3-CaO, M =Sm, Gd w temperaturach od 25oC do
800oC. Metod dyfrakcji rentgenowskiej na podstawie pomiarów poszerzenia poówkowego re eksu (111) okrelono
równie wielkoci krystalitów d(hkl) otrzymanych proszków.
Metod izotermy BET wyznaczono wartoci powierzchni
waciwej otrzymanych proszków z ukadu CeO2-M2O3-CaO
(M = Sm, Gd) a na podstawie tych pomiarów oszacowano
wielko czstki d(BET) badanych proszków.
Zmiany wymiarów liniowych wyprasek w trakcie ich
ogrzewania w temperaturach od 25 do 1200oC okrelono na
podstawie krzywych dylatometrycznych. Wartoci gstoci pozornej spieczonych próbek wyznaczono metod Archimedesa,
a na ich podstawie oszacowano wartoci gstoci wzgldnej.
Mikrostruktur wyjciowych spieków, a take poddanych
dodatkowej obróbce termicznej w mieszaninie gazowej 15 %
H2 w Ar w temperaturze 800oC przez 12 h, obserwowano pod
skaningowym mikroskopem elektronowym.
Waciwoci elektryczne tych spieków zbadano metod
spektroskopii impedancyjnej w temperaturach od 25 do
800oC w powietrzu. Przed pomiarami przewodnictwa elektrycznego na powierzchni próbek naniesiono elektrody
platynowe metod sitodruku z komercyjnej pasty platynowej,
które to nastpnie wygrzewano w 800oC przez 15 min.
Kolejnym etapem okrelenia przydatnoci badanych
elektrolitów z ukadu CeO2-M2O3-CaO, M = Sm, Gd do
konstrukcji urzdze elektrochemicznych byo okrelenie
ich stabilnoci chemicznej wzgldem materiaów elektrodowych zawierajcych min. Sm0.5Sr0.5CoO3 , LaCr0.8M0.2O2,
M = Ca, Sr.
W tym celu mieszaniny proszków materiau elektrodowego oraz spieczonego elektrolitu cerowego zmieszano
w stosunku wagowym 1 : 1, nastpnie przygotowano
pastylki, które wygrzewano w temperaturze 800oC przez
100h. Po tym eksperymencie, w celu okrelenia przebiegu
reakcji chemicznej, ponownie okrelono skad fazowy XRD
badanych próbek.
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3. Wyniki i dyskusja

Rys. 1b. Zmiany parametru sieciowego, a wyznaczonych
dla CeO2, roztworów staych: Ce0.8 Sm0.2O2 (20SDC),
Ce0.8Gd0.2O2 (20GDC) oraz Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 w temperaturach od 25 do 800oC.

Intensywno, j.u.

Na podstawie bada skadu fazowego proszków i spieków z ukadu CeO2-M2O3-CaO, M = Sm, Gd stwierdzono,
e jedyn faz widoczn na zarejestrowanych dyfraktogramach XRD jest CeO2 (Pm3m). Fakt ten ilustruje Rys.
1a na którym zestawiono zarejestrowane dyfraktogramy
XRD dla proszku Ce0.9Ca0.1O2, (A), spieków Ce0.9Ca0.1O2
(B), Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 (C) a take dla tego samego spieku,
lecz dodatkowo wygrzewanego w mieszaninie gazowej (15
% H2 w Ar) w 800oC przez 12h.
Na podstawie dalszych wyników analizy fazow e j r o z t w o r ó w s t a  y c h , C e 0.9C a 0.1O 2 ( 1 0 C D C ) ,
Ce 0.8 Gd 0.2 O 2 (20GDC), Ce 0.8 Sm 0.2 O 2 (20SDC) oraz
Ce 0.8Gd 0.1Ca 0.1O 2 (10G10CDC), poddanych dodatkowemu wygrzewaniu w mieszaninie gazowej 15 % H2
w Ar, równie na dyfraktogramach rentgenowskich (XRD)
nie stwierdzono pojawienia si dodatkowych faz (np. wydziele tlenków, CaO, Gd2O3, Sm2O3 czy Ce2O3) wskazujcych na ewentualn degradacj termiczn lub chemiczn
badanych materiaów w tych warunkach.

2 theta, o
Rys. 1a. Dyfraktogramy XRD zarejestrowane dla proszków i spieków
z ukadu CeO2-M2O3-CaO, M = Sm, Gd:
A – dla proszku Ce0.9Ca0.1O2, praonego w 800oC przez 1h
B – próbki Ce0.9Ca0.1O2 spiekanej w temperaturze 1500oC przez
2h
C – próbki roztworu staego Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 spiekanej w temperaturze 1500oC przez 2h
D – spieku Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2, poddanego dodatkowej obróbce termicznej w mieszaninie gazowej (10 % obj. H2 w Ar)

Na rys 1b. zestawiono zmiany parametrów sieciowych komórki elementarnej CeO2 wraz z temperatur
dla spieków niedomieszkowanego CeO2, roztworów staych Ce 0.8Gd 0.2O 2 (20GDC),Ce 0.8Sm 0.2O 2 (20SDC) oraz
Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 (10S10CDC). Analiza zmian wartoci
parametru sieciowego a, komórki elementarnej CeO 2
w temperaturach od 25 do 800oC, wskazuje na liniowy
wzrost parametru sieciowego a, wraz z temperatur dla
wszystkich badanych materiaów. Z poród badanych
spieków najwikszy wzgldny przyrost wartoci parametru sieciowego a komórki elementarnej CeO2 w badanym
zakresie temperatur zaobserwowano dla roztworu staego

Ce0.8Sm0.2O2. Wprowadzenie tlenku wapnia do roztworu
staego Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 lub Ce0.8Gd0.1Ca0.1O2 prowadzi
do mniejszych zmian w strukturze CeO2 w porównaniu do
tlenku ceru mody kowanego tylko samarem lub gadolinem, przy tej samej zawartoci domieszki tj. Ce0.8M0.2O2,
M = Sm, Gd.
Na Rys. 2 przedstawiono reprezentatywny obraz
budowy morfologicznej proszku roztworu staego
Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2, zarejestrowany pod transmisyjnym
mikroskopem elektronowym (TEM). Na podstawie tych
obserwacji mona stwierdzi, e syntezowany metod
Pechiniego proszek (10S10CDC), charakteryzuje si
izometrycznym pokrojem krystalitów, których wielkoci
zmieniaj si od ok. 11 do ok. 30 nm. Oprócz pojedynczych krystalitów na zdjciu widoczne s równie
aglomeraty o wikszych rozmiarach sigajcych ok.
40-65 nm.
W tabeli 1 zestawiono, zmiany rozmiarów czstek
otrzymanych proszków z ukadu CeO2-M2O3- CaO, M
= Sm, Gd, okrelone metod dyfrakcji rentgenowskiej
d(hkl) oraz z pomiarów powierzchni waciwej d(BET). Na
podstawie tych danych, mona stwierdzi, e najmniejszymi rozmiarami krystalitów, charakteryzuje si
proszek niedomieszkowanego CeO2. Wprowadzenie
kationów wapnia, samaru lub gadolinu do roztworu
staego Ce0.9Ca0.1O2, Ce0.8M0.2O2, M = Sm, Gd lub
Skad chemiczny

d(hkl), nm

d(BET), nm

CeO2

17,1

18,4

Ce0.9Ca0.1O2

22,6

35,4

Ce0.8Sm0.2O2

20,1

23,8

Ce0.8Gd0.2O2

23,6

27,9

Ce0.8Gd0.1Ca0.1O2

26,1

32,6

Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2

27,4

34,4

Tabela 1. Zestawienie rozmiarów krystalitów otrzymanych
proszków
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Rys. 2. Obraz TEM proszku Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2

Fig. 3. Krzywe dylatometryczne zarejestrowane dla
wyprasek z ukadu CeO2-M2O3-CaO (M = Sm,Gd)
Ce0.8M0.1Ca0.1O2, gdzie M = Sm, Gd prowadzi do nieznacznego wzrostu wielkoci krystalitów w odniesieniu do CeO2.
Bezporednie porównanie rozmiarów czstek badanych
proszków na bazie CeO2, okrelonych metod dyfrakcji
rentgenowskiej oraz z pomiarów powierzchni waciwej
wskazuje, e wysze wartoci otrzymano z pomiarów metod
BET. Fakt ten wskazuje, e otrzymane proszki posiadaj
budow aglomeratow, co pozostaje w dobrej zgodnoci
z wykonanymi obserwacjami budowy morfologicznej TEM
tych proszków.
Zachowanie si wyprasek sporzdzonych z proszków
CaO-M2O3-CeO2 (M =Gd, Sm) ilustruj krzywe dylatometryczne przedstawione na Rys. 3. Na podstawie tego
wykresu mona stwierdzi, e zmiany wymiarów liniowych
próbek zaczynaj si w temperaturze ok. 200oC a intensywne zmiany wymiarów liniowych próbek zaczynaj si
w temperaturze ok. 800-900oC. Wprowadzenie CaO do
roztworu staego Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 lub Ce0.8Gd0.1Ca0.1O2 nie
prowadzi do znacznych zmian spiekalnoci w stosunku do
dwuskadnikowych roztworów staych. Na podstawie pomiarów gstoci pozornej spieczonych próbek zaw. CeO2 w
temperaturze 1500oC przez 2h, stwierdzono, e otrzymane
materiay, charakteryzuj si gstoci wzgldn powyej
97% gstoci teoretycznej, a wic zastosowana metoda preparatyki proszków, pozwolia na otrzymanie gazoszczelnych
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Rys. 4a. Mikrostruktura spieku CeO2

Rys. 4b. Mikrostruktura spieku Ce0.8Sm0.2O2

Rys. 4c. Mikrostruktura spieku Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2
tworzyw, co jest jednym z wymogów zastosowania otrzymanych materiaów jako elektrolitów tlenkowych w urzdzeniach
elektrochemicznych.
Na Rys. 4 a–c przedstawiono mikrostruktury spieków
CeO2, Ce0.8Sm0.2O2, oraz Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2. Na podstawie
wykonanych obserwacji SEM oraz analizy histogramów
rozkadu wielkoci ziaren (Rys. 5a–c), mona stwierdzi,
e spiek CeO2, charakteryzuje si ziarnami o rozmiarach
wynoszcych od ok. 1 do ok. 11 μm, w którym najwikszy
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Rys. 5a. Histogram rozkadu wielkoci ziaren dla spieku
CeO2

o mniejszych rozmiarach. Z kolei dalsza mody kacja tych
roztworów staych poprzez czciowe zastpienie kationów
samaru lub gadolinu w roztworze staym Ce0.8M0.1Ca0.1O2,
gdzie M = Sm, Gd przez kationy wapnia powoduje znaczny
wzrost wielkoci ziaren w stosunku do spieków Ce0.8M0.2O2,
gdzie M = Sm, Gd.
Kolejnym wymogiem stawianym materiaom elektrolitycznym do zastosowania jako komponenty ogniw paliwowych
(SOFC), sensorów OBD, czy reaktorów chemicznych sucych do konwersji wglowodorów jest stabilno termiczna
i chemiczna w atmosferach gazowych zawierajcych m.in.
wodór. Na Rys. 6 przedstawiono obraz mikrostruktury spieku
Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 dodatkowo wygrzewanego w mieszaninie
gazowej (15 % H2 w Ar) w temperaturze 800oC przez 12h.
Na podstawie wykonanych obserwacji mona stwierdzi,
e dodatkowe wygrzewanie spieku 10S10CDC w tych warunkach, nie powoduje pojawienia si dodatkowych porów
i pkni bdcych wynikiem degradacji materiau wskutek
oddziaywania rodowiska korozyjnego na próbk.
Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej
pozwolio na wyznaczenie zmian przewodnoci objtoci

Rys. 5b. Histogram rozkadu wielkoci ziaren dla spieku
Ce0.8Sm0.2O2

Rys. 6. SEM spieku Ce0.8Ca0.1Sm0.1O2 dodatkowo wygrzewanego w mieszaninie gazowej (15 % H2 w Ar) w temperaturze
800oC przez 12h

Rys. 5c. Histogram rozkadu wielkoci ziaren dla spieku
Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2

udzia stanowi frakcja ziaren o rozmiarach ok. 6-7 μm. Wprowadzenie kationów M3+ do roztworu staego Ce0.8M0.2O2, M =
Gd, Sm prowadzi do spadku redniej wielkoci ziaren oraz
przesunicia rozkadów wielkoci ziaren w stron ziaren

Rys. 7. Diagram impedancyjny spieku Ce0.8Gd0.2O2 w temperaturze 306oC
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pozostaych próbek zoony jest z dwu póokrgów, z których lewy odpowiada relaksacji
ziaren, a prawy granicom ziaren. W obszarze
niskich czstotliwoci na widmach impedancyjnych pojawia si charakterystyczna linia
prosta nachylona pod ktem bliskim 45oC
i przechodzca od strony niszych czstotliwoci w póokrg przecinajcy o skadowej
Re Z. Ta cz widma odpowiada relaksacji
za zjawiska zachodzce na granicy faz materia elektrodowy-elektrolit.
Na rys 8. przedstawiono obwód zastpczy reprezentujcy waciwoci elektryczne
próbek z ukadu CeO2-M2O3-CaO (M = Sm,
Gd). Obwód skada si z elementów odpoRys. 8. Obwód zastpczy reprezentujcy waciwoci elektryczne próbek na
wiadajcych relaksacji wewntrzziarnowej
bazie CeO2
(rezystancja objtoci ziaren – Rb), relaksacji
na graniach ziaren Rg. (równolege poczeziaren (σb) oraz granic midzyziarnowych (σgb) badanych
nie opornika Rg z elementem staofazowym Pgb) i relaksacji
spieków z ukadu CeO2-M2O3-CaO (M = Sm, Gd). Na Rys.
na zczach elektroda-elektrolit.
7 przedstawiono reprezentacyjny diagram impedancyjny
Otrzymane parametry Rb, Rg w wyniku dopasowania
dla spieku Ce0.8Gd0.2O2 zarejestrowany w temperaturze ok.
powyszego obwodu elektrycznego do danych pomiaro310oC. Diagram impedancyjny zarejestrowany dla spieku
wych pozwoliy na wyznaczenie min przewodnoci granic,
Ce0.8Gd0.2O2, podobnie jak diagramy zarejestrowane dla
midzyziarnowych, przewodnoci objtoci ziaren σb baEa, eV
σ(S/cm), 600oC
danych a take przewodnoci
Skad chemiczny
granice
objto
granice
objto
cakowitej σc bdcej sum
ziaren
ziaren
ziaren
ziaren
przewodnoci (σb+σg).
1,51
1,81
CeO2
6,16⋅10-5
1,21⋅10-6
Na rys. 9. zestawiono zmia-3
-3
ny
cakowitego
przewodnictwa
Ce0.8Sm0.2O2
0,78
0,90
3,21⋅10
2,11⋅10
elektrycznego w ukadzie log
Ce0.8 Ca0.1Sm0.1O2
0,75
0.86
5,31⋅10-3
2,68⋅10-3
(σT) = f(1/T) wyznaczonego dla wyselekcjonowanych
Ce0.8Gd0.2O2
0,93
1,00
4,38⋅10-3
4,16⋅10-3
materiaów z ukadu CeO 2Ce0.8Gd0.1Ca0.1O2
0,89
0,95
6,64⋅10-3
5,76⋅10-3
M2O3-CaO, M = Sm, Gd. Na
8YSZ
0,90
1,01
6,52⋅10-4
8,11⋅10-4
podstawie wyznaczonych
zalenoci stwierdzono, e
Tabela 2. Zestawienie wartoci przewodnictwa objtoci ziaren σb oraz granic midzyziarnowykres zalenoci log (σT) =
wych σgb w temperaturze 600oC, a take energii aktywacji wyznaczonej w temperaturach od
f(1/T) dla badanych materiaów
200 do 800oC
reprezentowany jest jednym
odcinkiem prostoliniowym.
Ponadto porównanie zmian wartoci przewodnictwa
elektrycznego badanych materiaów w temperaturach od 200 do 700oC, wskazuje, e materiay tlenku
ceru (IV) mody kowane samarem i wapniem lub
gadolinem i wapniem, tj. Ce0.8M0.1Ca0.1O2, M =Sm,
Gd, charakteryzuj si nieco wyszymi wartociami przewodnictwa jonowego ni spieki Ce0.8M0.2O2,
gdzie M = Sm, Gd.
W tabeli 2 zestawiono wyznaczone wartoci
przewodnoci objtoci ziaren oraz granic midzyziarnowych badanych roztworów staych. Na
podstawie danych prezentowanych w tabeli 2 mona stwierdzi, e elektrolity Ce0.8Ca0.1Sm0.1O2 oraz
Ce0.8Ca0.1Sm0.1O2 s bardziej przydatne do pracy w
IT-SOFC czy sensorach OBD ni elektrolity 20SDC
lub 20GDC.
W celu okrelenia moliwoci zastosowania
spieków 10S10CDC lub 10S10CGDC zbadano ich
Rys. 9. Zmiany cakowitego przewodnictwa elektrycznego σc =f (1/T) dla
kompatybilno chemiczn z materiaami elektrospieków z ukadu CeO2-M2O3-CaO (M =Sm, Gd)
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dowymi zawierajcymi Sm0.5Sr0.5CoO3 lub La0.8M0.2CrO3,
gdzie M = Ca, Sr. W wyniku przeprowadzonych bada nie
stwierdzono na dyfraktogramach XRD dodatkowych faz jako
produktów reakcji pomidzy tymi materiaami.

Podsumowanie
Prezentowane wyniki bada wskazuj, e metoda
Pechiniego pozwolia na otrzymanie jednofazowych nanometrycznych proszków roztworów staych w ukadzie
CeO2-M2O3-CaO, (gdzie M = Gd, Sm) przydatnych do wytwarzania gazoszczelnych elektrolitów staych. Na podstawie
wykonanych bada odpornoci korozyjnej w atmosferach
gazowych o waciwociach utleniajco – redukujcych
oraz waciwoci elektrycznych, mona stwierdzi, e spieki Ce0.8Sm0.1Ca0.1O2 lub Ce0.8Gd0.1Ca0.1O2 wydaj si by
bardziej odpowiednimi elektrolitami ni Ce0.8M0.2O2, (gdzie
M = Gd, Sm) do konstrukcji urzdze elektrochemicznych
pracujcych w temperaturach ok. 600-700oC.
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