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59. 

Badanie wpływu struktury na właściwości 

elektryczne materiałów o strukturze 

perowskitu dla katod w stałotlenkowych 

ogniwach paliwowych 

 

Prof. Dr hab., inż. Bolesław Mazurek 

Celem projektu było opracowanie niskotemperaturowych, 

tlenkowych przewodników superjonowych do zastosowania w 

średnio-temperaturowych (poniżej 800 °C), ceramicznych 

ogniwach paliwowych (IT-SOFC). Otrzymano materiały 

przeprowadzając proces domieszkowania ceramicznych 

elektrolitów. Przewodność jonowa zastosowanych materiałów 

jest duża w wysokich temperaturach (800 – 1000 °C), dlatego 

głównym zadaniem było ustabilizowanie fazy tego materiału do 

pracy w obniżonych temperaturach. Drugim, równie ważnym 

celem było utrzymanie stabilności termodynamicznej elektrolitu 

w atmosferach redukcyjnych, aby nie dochodziło do redukcji i 

destabilizacji materiału.  

Następstwem wykonanych badań są wnioski, że możliwe jest 

stabilizowanie dobrze przewodzącej jonowo, 

wysokotemperaturowej fazy γ materiału aż do temperatury 

pokojowej, poprzez jego domieszkowanie. Ponadto, poprzez 

modyfikację składu chemicznego i struktury krystalicznej, 

możliwa jest poprawa stabilności termodynamicznej, 

przewodników w atmosferach redukcyjnych. W ramach projektu 

wykonano cykl badań materiałowych (struktury, stabilności, 

parametrów mechanicznych i elektrycznych) z wykorzystaniem 

technik badawczych takich jak: różnicowa analiza termiczna 

(DTA), spektroskopia rentgenowska (XRD), spektroskopia 

impedancyjna i inne. Możliwe stało się ich zastosowanie jako 

elektrolit w konstrukcji ogniw paliwowych typu IT-SOFC.  Osoba 

do kontaktu: Jacek Chmielowiec, chmielowiec@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 305 

18. 

Opracowanie niskotemperaturowych 

tlenkowych przewodników superjonowych 

do zastosowania w ogniwach paliwowych 

typu IT-SOFC 

 

Prof. Dr hab. Inż. Bolesław Mazurek 

Celem projektu było opracowanie niskotemperaturowych, 

tlenkowych przewodników superjonowych do zastosowania w 

średnio-temperaturowych (poniżej 800 °C), ceramicznych 

ogniwach paliwowych (IT-SOFC). Otrzymano materiały 

przeprowadzając proces domieszkowania ceramicznych 

elektrolitów. Przewodność jonowa zastosowanych materiałów 

jest duża w wysokich temperaturach (800 – 1000 °C), dlatego 

głównym zadaniem było ustabilizowanie fazy tego materiału do 

pracy w obniżonych temperaturach. Drugim, równie ważnym 

celem było utrzymanie stabilności termodynamicznej elektrolitu 

w atmosferach redukcyjnych, aby nie dochodziło do redukcji i 

destabilizacji materiału.  

Następstwem wykonanych badań są wnioski, że możliwe jest 

stabilizowanie dobrze przewodzącej jonowo, 

wysokotemperaturowej fazy γ materiału aż do temperatury 

pokojowej, poprzez jego domieszkowanie. Ponadto, poprzez 

modyfikację składu chemicznego i struktury krystalicznej, 

możliwa jest poprawa stabilności termodynamicznej, 

przewodników w atmosferach redukcyjnych. W ramach projektu 



 
 

 

wykonano cykl badań materiałowych (struktury, stabilności, 

parametrów mechanicznych i elektrycznych) z wykorzystaniem 

technik badawczych takich jak: różnicowa analiza termiczna 

(DTA), spektroskopia rentgenowska (XRD), spektroskopia 

impedancyjna i inne. Możliwe stało się ich zastosowanie jako 

elektrolit w konstrukcji ogniw paliwowych typu IT-SOFC.  Osoba 

do kontaktu: Jacek Chmielowiec, chmielowiec@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 305 

35. 

Nowe przewodniki superjonowe do 

zastosowań w średnio-temperaturowych 

ogniwach ceramicznych (IT-SOFC) 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Projekt był realizowany w ramach współpracy bilateralnej między 

Partnerem z Singapuru – Nanyang Technological University (NTU) 

oraz polskim Instytutem Badawczym – Instytutem 

Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa 

Elektrotechnicznego -(IEL/OTiME). Jednostki te zaangażowane są 

w prace badawczo-rozwojowe nad paliwowymi ogniwami 

ceramicznymi SOFC. Podstawową innowacyjną koncepcją 

projektu był pomysł zastosowania nowych materiałów oraz  

struktur do wytworzenia elektrochemicznego ogniwa 

paliwowego i modelowego złoża ogniw paliwowych. W ramach 

projektu wykonane zostały badania nad syntezą, mikrostrukturą i 

stabilnością termodynamiczną, a także pomiary parametrów 

elektrycznych i termomechanicznych wybranych materiałów 

ceramicznych. Opracowano i przebadano dwa podstawowe 

materiały superjonowe przeznaczone na elektrolit ogniwa. 

Materiały te charakteryzuje znaczna wartość przewodności 

jonowej (0,1 Scm
-1

) w zakresie temperatur 550 ÷ 750 
o
C i dzięki 

odpowiednim modyfikacjom, mogą znaleźć zastosowane jako 

elektrolity w wysoce wydajnych i ekologicznych ogniwach IT-

SOFC (Intermediate Temperature - Solid Oxide Fuel Cell). Partner 

z Singapuru (NTU) opracował w ramach projektu skład oraz 

nowatorską metodę wykonania porowatej anody ogniwa 

paliwowego ze spieku NiO-GDC. W IEl/OTiME opracowano 

modelowe konstrukcje IT-SOFC na porowatych podłożach 

stanowiących elektrolit. Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz 

Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 

34. 

Zaawansowane materiały i technologie 

wytwarzania zasobników (magazynów) 

energii w postaci superkondensatorów, 

ogniw paliwowych i butli wodorowych 

 

Dr hab. Wiesław Wilczyński Prof. IEl 

1. Prace badawcze dotyczyły poprawy właściwości użytkowych 

urządzeń do trzech zaproponowanych metod gromadzenia 

energii:  

• Superkondensatory - zwiększenie pojemności i mocy 

urządzeń (rozwijanie powierzchni elektrod), poprawa 

bezpieczeństwa użytkowania (preparatyka separatorów) i 

utrzymania trwałości zmagazynowanej energii 

(ograniczenia samorozładowania). 

• Ogniwa paliwowe - zwiększenie mocy urządzeń (dobór 

innowacyjnych elektrolitów stałych), poprawa stabilności 

pracy (współpraca  z akumulatorami i 

superkondensatorami), 

• Magazyny sprężonego wodoru - opracowanie technologii 

lekkich i trwałych zbiorników kompozytowych. 

 

Opracowano technologię materiału elektrod 

superkondensatorów, wprowadzono separatory o wyższych 



 
 

 

właściwościach mechanicznych i cieplnych. Opracowano 

technologię elektrolitów stałych do ogniw paliwowych. 

Opracowano technologię nawijanych zbiorników ciśnieniowych 

na bazie kompozytu włókno węglowe-żywica. Do kontynuowania 

prac niezbędne jest pozyskanie instytucji finansującej i 

przedsiębiorstw zainteresowanych zagadnieniem. Osoba do 

kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, email: pasciak@iel.wroc.pl,                   

tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

W przypadku butli kompozytowych niezbędny jest atest na 

produkowane wyroby. 

 

133. 

 

Solid Oxide Fuel Cells for small systems 

 

dr inż. Grzegorz Paściak 

Zaprojektowano i wykonano stanowisko do pomiarów 

charakterystyk elektrycznych ogniw paliwowych, a następnie 

przeprowadzono pomiary wykonanych ogniw. Stanowisko 

umożliwia monitorowanie i regulowanie temperatury, ciśnienia i 

wilgotności podawanych gazów. Osoba do kontaktu: dr inż. 

Grzegorz Paściak, , pasciak@iel.wroc.pl , tel. 71 328 30 61 wew. 

203 

134. 

 

Nowe elektrolity stałe dla ogniw  

paliwowych typu SOFC 

 

dr inż. Grzegorz Paściak 

Najważniejszym elementem ogniwa paliwowego, decydującym o 

jego sprawności i stabilności działania jest elektrolit. W 

przypadku ogniw SOFC jest to tlenek stały (membrana 

ceramiczna). Wysoka temperatura pracy (ok. 1000
o
C) dotychczas 

stosowanych elektrolitów ceramicznych jest jedną z barier do 

pokonania przed komercyjnym zastosowaniem tego typu ogniw. 

Stosunkowo niską temperaturę pracy (600-700
o
C) wykazują 

materiały oparte na tlenku bizmutu, jednak nie wszystkie są 

stabilne w atmosferze redukcyjnej. W ramach projektu 

zsyntetyzowano 18 mas elektrolitycznych. Określono wpływ 

składu chemicznego i parametrów syntezy nowych elektrolitów 

na ich strukturę krystaliczną, przewodność jonową, stabilność 

termodynamiczną oraz wytrzymałość mechaniczną. Dobrano 

parametry oraz przeprowadzono szereg prób nanoszenia 

cienkich warstw wybranych elektrolitów. Na podstawie 

wykonanych badań wytypowano elektrolity oraz dobrano 

materiały na elektrody, które zastosowano w prototypowych 

konstrukcjach ogniwa paliwowego. Zaprojektowano i wykonano 

stanowisko do pomiarów elektrycznych ogniw paliwowych, a 

następnie przeprowadzono pomiary wykonanych ogniw. 

Stanowisko umożliwia monitorowanie i regulowanie 

temperatury, ciśnienia i wilgotności podawanych gazów. Osoba 

do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, , pasciak@iel.wroc.pl , tel. 

71 328 30 61 wew. 203 

 


