
 

 

 
 

	
Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	rekrutacji		 

  
Zgłoszenie zagadnienia badawczego realizowanego  

w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Jednostce: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
 

1  Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail  

dr hab. Michał Mosiałek, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,  
michal.mosialek@ikifp.edu.pl 
 

2  Nazwisko i imię 
promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

  
 

3  Temat zagadnienia 
badawczego+ krótki (do 
250 słów) opis tematyki 
badawczej   

Materiały na elektrolity i elektrody tlenowe do 
odwracalnych ogniw paliwowych z elektrolitem z tlenku 
stałego 
 
Energia wytwarzana z odnawialnych źródeł energii (OZE), 
takich jak elektrownie słoneczne i wiatrowe jest dostarczana z 
przerwami i ograniczona geograficznie. Odwracalne ogniwo z 
elektrolitem ze tlenku stałego (OOEST) działa zarówno w 
trybie ogniwa paliwowego, jak i elektrolizera. W trybie 
elektrolizera OOEST zużywa nadmiar energii elektrycznej 
wytwarzanej z OZE do produkcji H2, CO. W okresach 
większego zapotrzebowania na energię elektrycznej, OOEST 
działa jako ogniwo paliwowe, przekształcając energię 
chemiczną paliwa w energię elektryczną.  
Obecnie większość strat energetycznych w ogniwie jest 
generowana na elektrodzie tlenowej, dlatego istnieje potrzeba 
opracowania nowych materiałów elektrodowych o wyższym 
przewodnictwie jonowym i elektronowym, większej 
aktywności katalitycznej w reakcji redukcji tlenu i niskim 
współczynniku rozszerzalności termicznej. Dodatkową 
pożądana cechą jest przewodnictwo jonami H+, dzięki czemu 
elektroda będzie lepiej pracowała w ogniwach z elektrolitem 
przewodzącym protonowo.  
     W pracy tej zostaną uzyskane zsyntetyzowane metodami 
zol-żel i zmodyfikowaną metodą Pechiniego nowe tlenki 
mieszane będące przewodnikami jonowymi lub elektronowo-
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jonowymi. Otrzymane proszki będą przetestowane za pomocą 
dyfrakcji rentgenowskiej i skaningowej mikroskopii 
elektronowej. Wykonane będą z nich elektrolity i elektrody 
tlenowe, których  działanie będzie testowane metodami 
elektrochemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 
(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych, inżynierii 
materiałowej lub pokrewnych, Bardzo dobra znajomość chemii 
fizycznej oraz chemii materiałów, Dobra znajomość języka 
angielskiego. 

5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Dr. hab. Michał Mosiałek, Jerzy Haber Institute of Catalysis 
and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences,  
michal.mosialek@ikifp.edu.pl 

2  Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address  

 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Electrode and electrolyte materials for reversible solid 
oxide fuel cells 
Energy generated from renewable energy sources (RES), such 
as solar and wind power plants, is supplied intermittently and 
geographically limited. The reversible solid oxide electrolyte 
cell (RSOC) operates in both fuel cell and electrolyser modes. 
In electrolyser mode, RSOC uses excess electricity generated 
from RES to produce H2, CO. During periods of higher 
electricity demand, the RSOC acts as a fuel cell, converting 
the fuel's chemical energy into electrical energy. Currently, 
most of the energy losses in the cell are generated at the 
oxygen electrode, therefore there is a need to develop new 
electrode materials with higher ionic and electronic 
conductivity, greater catalytic activity in the oxygen reduction 
reaction and a low coefficient of thermal expansion. An 
additional desirable feature is conductivity with H+ ions, 
thanks to which the electrode will work better in cells with 
proton-conducting electrolyte. 
The obtained powders will be tested by X-ray diffraction and 
scanning electron microscopy. They will be used to make 
electrolytes and oxygen electrodes, the operation of which will 
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be tested using electrochemical methods, with particular 
emphasis on electrochemical impedance spectroscopy. 

4  Additional requirements to 
the candidate (education, 
skills / courses) 

MSc in chemistry, materials science or related field,  
Very good knowledge of physical chemistry and material 
science, Good proficiency in written and spoken English 

5  Possible sources of 
financing, other than 
subsidy, e.g., scientific 
scholarship, research and 
travel costs, etc.  

  

	
 


