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WaterstoÍ elektrode met twee
grensvlakken
Enkele t iental len jaren lang is er op grote
schaal intensief gewerkt aan brandstofcel-
len. Ook aan de waterstof-zuurstofcel. De-
ze cel is aantrekkelijk omdat de brandstof-
fen vri j  gemakkeli jk te kri jgen zi jn; dit
se ld t  n ie t  a l leen  voor  waters to f  maar  meer
iog voor zuurstof, die bi jna overal als
luchtzuurstof beschikbaar is. Bovendien is
het reactieprodukt van deze cel het milieu-
vriendelijke water.
Tot toepassing op gÍote schaal van de H'/
O,-cel is het echter niet gekomen. Oorzaak
hiervan zou wel eens kunnen zijn dat men
bij het ontwerpen van ga,selectroden er
haast altijd vanuit is gegaan (en misschien
nog gaat) dat zo'n electrode per definitie
volgens het 3-fasensysteem moet werken.
Hierbij zijn de 3 fasen:
1'. gas (de brandstoffen in het geval van
een Hr/Or-cel);
2o. vaste stof (het poreuze electrode-
lichaam waaraan de oxydatie iesp' de re-
ductie van de gasvormige brandstoffen
olaatsvindtl deze electrode moet boven-
àien electronen-geleidend zijn);
3". vloeistof (de electroliet).
Bekend is echter, dat electroden, werken-
de volgens het 3-fasensysteem, met hieraan
onverbrekelijk verbonden drie fasengrens-
vlakken, matige prestat ies leveren qua be-
lastbaarheid (het vermogen).
Men kan zich afvragen of dit niet inherent is
aan het 3-fasensysteem als men bedenkt
wat zich af moet spelen in de poriën van de
electrode om de electronenoverdracht mo-
gelijk te maken voor reductie resp. oxyda-
iie van de brandstoffen. Het geeft te den-
ken dat zelfs zo'n uitstekende katalysator
als Pt ook maar matig belastbare electro-
den seeft.
Daaiom rijst de vraag of er een ander, een-
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voudiger, systeem mogeli jk is voor het con-
strueren van gaselectroden. Deze vraag
kan bevestigend worden beantwoord waar
het betreft de H,-electrode.
De komst van materialen die in staat zi jn
waterstofgas in grote hoeveelheden gemak-
kel i jk op te nemen bi j  lage temperatuuÍ en
druk heeft het mogeli jk gemaakt een wa-
terstofelectrode te maken die werkt met
maaÍ twee grensvlakken.
Genoemde waterstofgas opnemende mate-
r ialen zi jn intermetal l ische verbindingen
van o.a. het type LaNi..  Met H. ontstaat
een vast hydride dat goed electronen-gelei-
dend is.
Het eerste grensvlak wordt gevormd aan
het oppervlak van de intermetal l ische elec-
trode in contact met het waterstofgas. Hier
wordt het H,-gas opgenomen:

H, + LaNi.- LaNi.H,.

Het tweede grensvlak bevindt zich aan het
opperv lak  van he t  gevormde hydr ide  in
contac t  met  de  e lec t ro l ie t :

LaNi,H,- LaNi, * 2H. 2e.

De schematische werking van de twee-

srensvlakkenelectrode (luchtO,-kathode

áls tegenelectrode) is in de figuur geschetst'

Elect iode-reacties H,/O'-cel met I .M'-ano-
de:
aan het 1" grensvlak van de i .m.-anode:
H, (gas) + 2H (hydride)
aan het 2o grensvlak:
2H (hydride) -> 2H* * 2e.
LuchtO.-kathode:' / ,  O, + H,O r 2e +

20H .
Overall cel-reactie. 2H- + zoÍf zH,O.
De LM. twee-srensvlakkenelectrode is

goed belastbaar omdat het waterstofgas
door de intermetal l ische verbinding wordt
opgenomen in de zeer reactieve alomaire
vorm (katalyt ische werking van de i .m.-
verbinding). Aan het 3-fasengrensvlak ech-
ter bevindt het gas zich in de electroche-
misch vri j  inerte moleculaire vorm, het-
geen oorzaak kan zi jn voor de lage belast-
baarheid.
De twee-grensvlakkenelectrode is niet po-
reus, zodat de - alt i ld weer moeil i jke - hy-
drofobering achterwege kan bl i jven.
Vergeleken bi j  gangbare katalysatoren -

zoals Pt - zi in de meeste intermetal l ische
verbindingen'die voor dit  doel in aanmer-
king komen goedkooP.

P. A. Boter

W. Visscher en E. Barendrecht Chem. Weekblad Ma'
gazine Jan. 1980. pag. 29 - 31
E. Barendrecht ibid. pag. 32 - 34
K. H. J. Buschow. ibid. Pag.39

Reactie
Wij willen in het kort ingaan op de argu-
menten van de heer Boter, neerkomend op
een oleidooi voor een waterstof-zuuÍstof
brandstofcel, waarbij de waterstofelektro-
de werkt met slechts twee grensvlakken.
In de eerste plaats merken wij op dat de zo-
geduide 'matige prestat ies' van het 3-fasen
íysteem toch niet zo matig zijn als wordt ge-
suggereerd: stroomdichtheden van 1000 tot
1500 A per m' zijn over langere tijden ge-
realiseerd. Bovendien zijn de prestatles
van het twee-grensvlakken systeem - over
langere t i jden - (nog?) niet bekend'
In de tweede plaats moet worden opge-
merkt dat, gezien de vereiste geometrie,
het vermogen dat een celeenheid kan leve-
ren niet ui isluitend, juister: bi j  ui tsluit ing,
beoaald wordt door de elektrode die de
laágste prestaties levert; en dat is in dit ge-
val de kathode waaraan, noodzakelijker-
wijze volgens het driefasensysteem, zuuÍ-
stof wordt gereduceerdl
Tenslotte willen we nog twee opmerkingen
kwijt. De suggestie dat, werkend met een
metaalhydride de reactiviteit (vanwege de
atomaire vorm) groter zort ziin dan een
driefasengrensvlak (waterstofgas in een
'vri i  inerte molekulaire vorm'), is op zi jn
minst voor bestrijding vatbaar' Het gaat bij
elk kinetisch proces om de vraag naar de
snelheidsbepalende stap. Zolang geen uit-
sluitsel kan worden gegeven over de snel-
heden van enerzijds:
H,(gas) -+ 2 H(hydride)
als anderzijds:
H, (gas)  +  2H^o
is eén discussie op basis van vermoedens
weinis effectief.
Een tweede aantekening geldt het niet-po-
reus zijn van het twee-fasen grensvlak. Bij
opname van waterstof gaat het systeem
zwellen. Voorts, en die vraag is niet onbe-
langrijk, hoe snel diffundeert waterstof in
en uit het systeem? Anders gezegd: hoe
snelheidsbepalend is dit diffusieproces?
Uiteraard beweren wij niet dat het twee-fa'
sen systeem een onmogelijkheid is; wel, dat
het toch ook zijn specifieke moeilijkheden
kent.

E. Barendrecht enW. Visscher'
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