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SAMENVATTING 

De Solid Polymer Fuel Cell (SPFC) is een brandstofcel, waarin een vast poly
meer als electrolyt wordt toegepast. Om de processen die in de cel plaatsvin
den goed te kunnen beschrijven is een model opgesteld. De belangrijkste 
fysische processen die plaatsvinden zijn de zuurstofdiffusie, het protontrans
port in het polymeer, de halfreacties aan het platina en de waterhuishouding. 
Deze processen zijn in een twee-dimensionaal model verwerkt. 

De zuurstofdiffusie is beschreven aan de hand van gasdiffusie in de poreuze 
electrodemat Hieruit volgt een maximale stroomdichtheid m.b.t. de diffusie. 
Diffusie van zuurstof in de actieve laag is vooralsnog buiten beschouwing 
gelaten. 

Uit de opgestelde theorie voor de protonverdeling en -transport in het mem
braan volgt een verklaring voor het ontstaan van de celspanning en de active
ringsverliezen, inclusief de transfer-coëfficiënt a. De protonconcentratie blijkt 
alleen vlak bij het platina af te wijken van de S03·-concentratie (de concen
tratie waarbij het electrolyt geen netto ruimtelading heeft). De laag waar de 
protonconcentratie afwijkt (de dubbellaag) heeft een dikte van circa 20 A. 

De activeringsverliezen als functie van de stroomdichtheid zijn op twee ma
nieren berekend. Deze verliezen zijn eerst berekend uitgaande van de macro
scopische vergelijkingen voor protondiffusie en -geleiding. De activeringsver
liezen blijken vooral bepaald te worden door de protondiffusie in de dubbel
laag. Dit resulteert in een celspanning die in vergelijking met metingen zo'n 
0.4 Volt te laag is. Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen. Omdat de 
processen zich in een laag met een dikte van ca. 20 À afspelen, is het bij
voorbeeld de vraag in hoeverre de macroscopische theorie nog toepasbaar is. 

Daarom is de berekening ook uitgevoerd uitgaande van een even
wiehtsverdeling (de Boltzmann-verdeling) van de protonen in de dubbellaag. 
De activeringsverliezen worden dan bepaald door de reactiesnelheid aan het 
platina en de grootte van het actief oppervlak. Deze bepalen de uitwisselings
stroomdichtheid j0. De waarde van j0 kan niet direct uit de theorie worden 
afgeleid. De transfer coëfficiënt a wordt volgens deze theorie bepaald door de 
reactiekinetiek van de halfreactie aan de cathode. 

Om te kunnen bepalen welke aanname voor het protontransport in de dubbel
laag de meest realistische is, moet meer bekend zijn over de aard van dit 
transport Hiervoor is bijvoorbeeld de gemiddelde vrije weglengte van de 
protonen bij zeer lage protonconcentraties van belang. Om de activeringsver
liezen in het model realistisch te kunnen beschrijven worden waarden voor j0 

en a aangenomen die verkregen zijn uit een fit van een gemeten VJ-curve. 

De waterhuishouding in het membraan wordt vooral bepaald door het aantal 
watermoleculen dat een proton meevoert van anode naar catbode (electro
osmotische drag) en door de diffusiecoëfficiënt van water in het membraan. 
Door een netto transport van water kunnen het anodegas en de anodezijde van 
het membraan uitdrogen. Hierdoor neemt de weerstand van het membraan 
toe. Om dit proces te kunnen modelleren zijn een aantal aannames m.b.t. 
onder meer de drag, de diffusiecoëfficiënt van water in het membraan en de 
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protongeleidbaarheid nodig. Deze zijn alle drie afuankelijk van het waterge
halte in het membraan. Verder moet een verband tussen het watergehalte van 
het membraan en de vochtigheid van het aangrenzende gas worden aangeno
men. 

De bovengenoemde processen zijn verwerkt in een twee-dimensionaal model. 
Uit vergelijking van de modelresultaten met metingen, is gebleken dat met 
name de waterhuishouding een belangrijke rol speelt bij hoge stroomdichthe
den. Verder blijkt naast gasdiffusie van zuurstof ook diffusie in de actieve 
laag van belang te zijn. Het model kan de invloed van de zuurstoffractie van 
de oxidant redelijk tot goed modelleren. De invloed van de druk en de flow 
aan de anode blijkt in de praktijk veel minder groot te zijn dan volgens het 
model. 

Het model kan in de toekomst verder worden verbeterd door meer onderzoek 
te doen naar de eigenschappen van het membraan m.b.t. de waterhuishouding. 
Verder kan de temperatuurhuishouding in de cel nog invloed hebben op de 
celprestatie en degradatie. Ook de processen in de actieve laag verdienen nog 
aandacht, omdat daarover nog veel onduidelijk is vanwege de complexe struc
tuur. 
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VOORWOORD 

De ruim negen maanden die ik op het ECN-terrein heb doorgebracht heb ik 
als zeer prettig ervaren. De vaste polymeer brandstofcel herbergt genoeg 
geheimen om je er lang over te kunnen verbazen. Ik herinner me de vele 
terloopse discussies met Ton Ruiter als er in het lab weer een cel precies het 
tegenovergestelde deed van wat werd verwacht. Ook met mijn begeleider 
Frans Koene heb ik talloze discussies gevoerd. Gelukkig waren we het niet 
snel eens, zodat de aandacht niet verslapte. Ik wil hem dan ook bedanken 
voor de intensieve en kundige begeleiding. Daarnaast zorgde het hoge stagiai
regehalte voor een goede sfeer. Ik ben met name mijn kamergenoten Gerard 
de Weerd en René van der Velde zeer erkentelijk voor de huiselijke sfeer die 
ze wisten te creëren. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft 
aan een vlot verloop van het onderzoek. 
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1. INLEIDING 

Brandstofcellen bieden de mogelijkheid om de energie die bij oxidatie (ver
branding) van waterstof vrijkomt, rechtstreeks om te zetten in electrische 
energie, waarbij warmte en water de enige bijproducten zijn. Het rendement 
is hoog in vergelijking met andere processen waarbij directe verbranding 
plaatsvindt, zoals bij interne verbrandingsmotoren en gasturbines. De naam 
van de verschillende brandstofcellen verwijst vaar het gebruikte electrolyt. Bij 
de vaste polymeer brandstofcel (SPFC, ofwel Solid Polymer Fuel Cell) is dit 
een protongeleidend vast polymeer. Samen met de alkalische brandstofcel 
behoort deze cel tot de zgn. lage temperatuur brandstofcellen. De werktem
peratuur ligt rond de 80°C, maar ook bij kamertemperatuur wordt reeds een 
behoorlijk vem1ogen geleverd. Daardoor zijn deze typen bij uitstek geschikt 
voor toepassing in electrische voertuigen. Een andere toepassingsmogelijkheid 
is kleinschalige electriciteitsproduktie. 

Zonder inzicht in de fysische en electrachemische processen die plaatsvinden 
in de brandstofcel, is het niet mogelijk om de cellen doelgericht te verbeteren. 
Daarom is een kwantitatief model opgesteld. Daarbij is in eerste instantie 
gekeken wat de belangrijkste fysische processen zijn die plaatsvinden, waarna 
deze in een twee-dimensionaal model zijn verwerkt. 
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2. DE WERKING VAN DE SPFC 

De werking van de SPFC staat schematisch weergegeven in figuur 2.1. De 
'Membrane Electrode Assembly' (MEA) bestaat uit een protongeleidend 
polymeer, met aan weerszijden een electrode. Aan de anode wordt waterstof 
langs de electrode geleid en aan de cathode de oxidant (lucht of zuurstof) 

waterstof 

cathode 

zuurstof 

Fig 2.1: Schema van de MEA 

Het waterstof stroomt door de poreuze electrode naar de actieve laag, op de 
grens tussen electrode en electrolyt, alwaar het waterstof onder de katalytische 
werking van platina wordt opgesplitst in protonen en electronen. De protonen 
bewegen door het electrolyt naar de actieve laag aan de cathode. Het electro
lyt is een isolator voor electronen, zodat deze via een belasting van de anode 
naar de cathode stromen. 

Aan de cathodezijde van het membraan beweegt het zuurstof door de elec
trode naar de actieve laag. Als lucht als oxidant wordt gebruikt, kan dit diffu
sieverliezen opleveren, omdat het zuurstof door een stilstaande laag van stik
stof moet diffunderen. Hier reageert het zuurstof, aan het platina, met de 
protonen uit het electrolyt en de electronen, zodat water gevormd wordt. 

De electroden bestaan uit een mat van koolstofvezels, die hydrofoob gemaakt 
is door impregnatie met teflon. Dit om te voorkomen dat de poriën gevuld 
raken met vloeibaar productwater, waardoor de diffusie van zuurstof bemoei
lijkt wordt. De electrodemat is verder aan weerszijden bedekt met een gas
diffusielaag bestaande uit een mengsel van koolstofpoeder en teflon. Deze 
laag is in feite een overblijfsel van de toepassing in de P AFC (Phosphoric 
Acid Fuel Cell). Er is vooralsnog geen invloed van deze laag op de prestatie 
van de SPFC aangetoond. 

In fig 2.2 zijn opnamen van de MEA weergegeven, die gemaakt zijn met een 
SEM electronenmicroscoop. De effectieve porositeit E8as (het gedeelte van de 
mat dat nog gasvormig i~. rekening houdend met aanwezig vloeibaar water) 
bedraagt ca. 0.15 à 0.3. [1,2] 
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Fig 2.2: E/ectronenmicroscoop-opname van de MEA 

Het electrolyt heeft een drieledige functie. Het dient als fysieke barrière tus
sen het waterstof en de oxidant, het verhindert electronengeleiding tussen de 
electroden en het is een geleider voor protonen. Als electrolyt wordt meestal 
Nation 117 gebruikt. Nation is een op teflon lijkend polymeer dat HSo3·

groepen bevat. Het getal 11 in 117 geeft het zogenaamde 'equivalent weight' 
gedeeld door 100 aan. Een 'equivalent weight' van 1100 betekent dat er 1 
mol H+ aanwezig is in 1100 gram Nation. De 7 geeft de dikte van het mem
braan in mills (1 mill "" 25 J.Im). Nation 117 is dus 175 J.Im dik. 

Het Nation 117 is een membraan dat al langere tijd voor diverse toepassingen 
gebruikt wordt. Voor de SPFC zijn speciale membranen ontwikkeld, die 
dunner zijn en een hogere protonendichtheid hebben (dus een lager equivalent 
weight). Voorbeelden hiervan zijn Nation 105 en de DOW membranen. 

De lading van de H+-ionen wordt gecompenseerd door So3·-groepen. Als het 
membraan vochtig is, vormt er zich een watermantel om de S03--groepen, 
waardoor een proton aan de rand van de watermantel zich makkelijk los kan 
maken van de so3·-groep. Dit is de reden waarom het membraan alleen in 
vochtige toestand goed geleidend is voor protonen. [3] 

Hiermee komt meteen een belangrijk compromis aan de orde. Voor een goede 
protongeleiding moet het membraan goed vochtig zijn. Als de electrode, die 
op het membraan geperst is, echter te veel vloeibaar water bevat, is dat nade
lig voor de zuurstofdiffusie. Er moet dus een optimum gevonden worden voor 
de bevochtiging van de aangevoerde gassen. 

De actieve laag waar de halfreacties plaatsvinden, bevindt zich tussen de 
electrode en het electrolyt. Deze laag bestaat uit een "mengsel" van polymeer 
en platina op koolstof. De halfreacties vinden plaats aan het platina-opper-
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vlak, dat dienst doet als katalysator. De voorwaarden voor het verlopen van 
de halfreactie zijn dat: 
• de gassen (H2 of 0 2) door diffusie kunnen worden aangevoerd 
• de protonen kunnen worden aan- of afgevoerd 
• de electrenen kunnen worden aan- of afgevoerd 

Het platina moet dus in contact staan met het polymeer (voor de aanvoer van 
protonen) en in electrisch contant met de electrode (voor de afvoer van elec
tronen). De platina-deeltjes zijn erg klein (circa 40 Á), zodat het actief opper
vlak groot is. Dit betekent dat verreweg de meeste actieve deeltjes geheel 
bedekt zijn met polymeer of water. Het zuurstof moet dus behalve door de 
poreuze electrode, ook door een (dun) laagje polymeer diffunderen, voordat 
het platina bereikt wordt. 

De reacties die in de SPFC plaatsvinden zijn: 
aan de anode: H2 ..,. 2H+ + 2e-
aan de cathode: 2e- + 2H+ + ~02 ..,. H20 

+ 
totaal: 
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Energieverliezen in de SPFC 

3. ENERGIEVERLIEZEN IN DE SPFC 

3.1 Reversibele thermodynamica 

De gangbare manier om electrische energie te produceren, maakt gebruik van 
verbranding van fossiele brandstoffen. Deze heeft een intrinsieke beperking 
van het rendement, dat wordt bepaald door de Camot-cyclus. Het theoretisch 
maximaal haalbare rendement wordt bepaalt door de hoge temperatuur Th van 
de warmtebron en de lage temperatuur T1 van het reservoir waaraan de afval
warmte wordt afgegeven: 

Als bijvoorbeeld Th = 1000 K en T 1 = 300 K, dan is Ecamot = 70%. Door 
irreversibele processen is het maximale rendement van de warmtemotor in de 
praktijk meestal niet groter dan 40%. Een voordeel van de brandstofcel is dat 
deze niet gebaseerd is op de Camot-cyclus, zodat deze geen beperking voor 
het rendement vormt. 

De reversibele celspanning Er voor de totale reactie volgt uit de maximale 
hoeveelheid arbeid, de Gibbs vrije energie ~G: 

E = -~G 
r 2F 

Hier is F de Faraday constante (F = NA *e = 96485 [C/mol] ). De waarde van 
~G volgt uit: 

~G =AH- TM 

Voor de reactie H2 + V202 ... H201iq geldt ~H0 = -285.83 [kJ mol.1] en ~S0 = 
-0.16317 [kJ K. 1 mol-1

], waarbij het superscript 0 aangeeft dat dit geldt voor 
standaardcondities (1 bar en 25°C). De waarde van ~H voor de reactie waar
bij vloeibaar water wordt gevormd is de 'Higher Heating Value' (HHV). Als 
dampvormig water wordt gevormd is ~H de 'Lower Heating Value' (LHV). 
Het verschil is de verdampingswarmte van water. Als we de aannemen dat de 
temperatuursafhankelijkheid van ~H en ~S verwaarloosbaar is voor de ge
bruikelijke temperaturen van de SPFC (25 tot 100°C), kunnen we direct een 
formule voor de reversibele celspanning bij standaard drukken (Ep

0
) afleiden: 

13 



Modellering van de SPFC 

Ep = 1.223 - 8.456·10-4 (T-25°C) 
0 

(3.1) 

In brandstofcellen met een veel hogere bedrijfstemperatuur, zoals de MCFC 
en de SOFC, wordt dampvormig water geproduceerd. De reversibele celspan
ning wordt dan: 

Dit geldt nog steeds alleen voor standaard partiële druk van waterstof en 
zuurstof. Voor andere drukken geldt: 

Er = E + kTln(pH VPo ) 
Po 2e 2 2 

(3.2) 

waarbij PH2 en p02 zijn uitgedrukt in bar (ofwel in de standaard druk p0). Dit 
is de Nemstpotentiaal. Deze kan worden afgeleid uit de Boltzmann-factor (zie 
Bijlage A). De waterconcentratie komt in de fonnules niet voor. Deze is 
weggelaten omdat deze in een waterige oplossing altijd constant is, en dus 
een constante bijdrage levert aan de spanning. Deze constante bijdrage is 
verwerkt in EPo· De waterconcentratie in het bevochtigde N afion is echter 
lager dan in een waterige oplossing en kan zelfs voor anode en catbode ver
schillen. Het is niet duidelijk wat precies de invloed hiervan is op de rever
sibele celspanning. Wellicht kan uitdroging aan de anode een negatieve in
vloed hebben op de halfcelspanning. De gevormde protonen kunnen dan 
minder gemakkelijk een watermantel vormen [4]. Protonen met een kleinere 
watermantel hebben een hogere energie, zodat het evenwicht meer naar de 
waterstofkant ligt. De totale celspanning is dan lager. 

Voor een bepaling van de orde van grootte van de invloed van partiële druk 
en de temperatuur, rekenen we een voorbeeld uit. Een verhoging van T met 
20 oe betekent een afname van Er met 0.017 V. Een verhoging van PH2 met 
een factor 5 betekent een toename van Er met 0.025 V. Een verhoging van 
p02 met een factor 5 geeft slechts een toename van 0.012 Volt. We zien dat 
een aanzienlijke verandering van T of p slechts weinig invloed heeft. Het is 
dan ook uitgesloten dat de celprestatie significant verbetert door een drukop
bouw t.g.v. een waterdruppel in het gaskanaal, zoals soms gesuggereerd 
wordt. Voor de gangbare toepassingen kunnen we meestal uitgaan van een 
reversibele celspanning van 1.2 V. 

De temperatuur heeft echter wel een aanzienlijke invloed op de verschillende 
verliezen die optreden als we de cel stroom laten leveren. Een brandstofcel 
produceert alleen een bruikbare hoeveelheid energie als deze een redelijke 
stroom levert (P = V ·1). Hierdoor zal echter de celspanning beneden de 
reversibele celspanning zakken door irreversibele verliezen. Dit zijn de vol
gende 3 typen: (i) activeringsverliezen llact• (ii) ohmse verliezen llohm en (iii) 
diffusieverliezen lldif· Deze worden nu kort besproken. 

3.2 Activeringsverliezen 

Activeringsverliezen worden veroorzaakt door het feit dat een deel van de 
celspanning moet worden opgeofferd om de halfreactie aan de catbode te 
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versnellen. Voor de reactie aan de catbode zijn zowel protonen als zuurstof 
nodig, terwijl aan de anode alleen waterstof nodig is. Bovendien kost het 
relatief veel energie om de zuurstofbinding te verbreken. De reactie aan de 
catbode zal daarom minder makkelijk verlopen. 

Als de cel geen stroom levert is de halfreactie H2 + ~02 + 2e- .. H20 in 
evenwicht. Dit betekent dat de reactie naar links even snel verloopt als de 
reactie naar rechts. De heengaande en teruggaande reactie vertegenwoordigen 
beiden een stroomdichtheid j0, die even groot maar tegengesteld gericht zijn 
(zodat de netto stroom nul is). Deze j0 is zeer laag, omdat het opbreken van 
H20-moleculen erg traag verloopt. De waarde van j 0 ligt in de orde van 10-4 
[mA cm-2

], terwijl de stroomdichtheid van een cel meestal tussen de 500 en 
1000 [mA cm-2

] ligt. Dit betekent dat de reactiesnelheid naar rechts met een 
factor 107 verhoogd moet worden! Dit kan door de protonconcentratie aan de 
katalysator te verhogen. Laten we in eerste instantie aannemen dat de reactie
snelheid naar rechts evenredig is met de protonconcentratie. Dit betekent dat 
de protonconcentratie met een factor 107 moet worden verhoogd. Dit kan 
alleen door de halfcelspanning te verlagen. De verlaging die hiervoor nodig is 
vormt de activeringsverliezen. De activeringsverliezen hebben de volgende 
vorm [5]: 

= kT l{j J 'llact -2- -:-
ea. Jo 

(3.3) 

De activeringsverliezen worden over het algemeen toegeschreven aan een 
trage reactie aan de cathode, terwijl de waarde van a meestal op 0.5 wordt 
gesteld. 

Uit de theorie in hoofdstuk 4 volgt (afhankelijk van de gebruikte aannames) 
ook een verklaring voor de activeringsverliezen. Volgens de theorie in §4.3.1 
worden deze verliezen veroorzaakt door een beperkt protontransport in de 
dubbellaag. De waarde van a is dan inderdaad ongeveer 0.5. 

Volgens de theorie in §4.3.2 wordt de waarde van a bepaald door de macht 
waarmee de reactiesnelheid naar rechts, afhangt van de protonconcentratie aan 
het platina. Afhankelijk van de reactiekinetiek kan de waarde van a dan 
tussen 0.5 en 1 liggen. 

3.3 Ohmse verliezen 

Ohmse verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door de weerstand die de 
protonen ondervinden in het polymeer. De electrische weerstand van de elec
trodematten en de grafieten separatorplaten is verwaarloosbaar ten opzichte 
van de weerstand van het polymeer. De ohmse verliezen hebben de volgende 
vorm: 

'llohm = j·r (3.4) 

waarbij r oppervlakteweerstand is: r = dm/a, waarbij dm de dikte van het 
membraan is en cr de geleidbaarheid voor protonen (die afhangt van het soort 
polymeer en de vochtigheid). 
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3.4 Diffusieverliezen 

Bij hoge stroomdichtheden (>800 [mA/cm2
]) neemt de netto celspanning sterk 

af. Dit wordt over het algemeen toegeschreven aan extra verliezen door zuur
stofdiffusie in de cathode-electrode. Als lucht als oxidant gebruikt wordt, 
bestaat het grootste deel van het gas uit stikstof. De zuurstof moet in de 
poriën van de electrode door het stilstaande stikstof diffunderen, voordat de 
actieve laag wordt bereikt. 

De diffusie van waterstof aan de anode speelt geen rol van betekenis. Het 
anodegas bestaat namelijk alleen uit waterstof en klein deel waterdamp. Ver
der zijn de oplosbaarheid en diffusiecoëfficiënt van waterstof in water, groter 
dan die van zuurstof [6], zodat het waterstof ook makkelijker in de actieve 
laag kan doordringen. 

In Bijlage B wordt een vergelijking afgeleid-voor de limiting current k m.b.t. 
de gasdiffusie. Er is uitgegaan van de Stefan-Maxwell vergelijkingen [7], 
voor een mengsel van 0 2, N1 en H20, waarbij de diffusiecoëfficiënt van 
water gelijk gesteld is aan die van stikstof: 

15 4FpD0 -N 
. - e. (1 ) 2 2 ln(l -y droog)-! 

h - gas -yHp RTd 02 
e 

(3.5) 

Hierbij stelt p de druk voor, D02_N2 de diffusiecoëfficiënt van zuurstof in 
stikstof en de de dikte van de electrodemat Verder is y02droog de molfractie 
van zuurstof in een droog gas. De term Egas is de fractie van de electrodemat 
dat in de gasfase is (rekening houdend met aanwezig vloeibaar water, zie 
§3.4.1) en Egas 1.

5 dient als correctie hiervoor [8]. 
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Fig 3.1: a) het concentratieprofiel van de verschillende gassen in de elec
trodemat (z=O is het gaskanaal, z=de is de actieve laag). 
b) de limiting current als junctie van de zuurstoffractie. 
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Energieverliezen in de SPFC 

De tenn p·D is nagenoeg onafhankelijk van de druk (voor de gebruikte 
gassen bij drukken lager dan 10 bar) [7]. Namelijk, bij een hogere druk 
neemt de concentratie en dus (bij gelijke fracties) de gradiënt toe, maar de 
diffusiecoëfficiënt neemt evenredig af (omdat de moleculen vaker botsen), 
zodat het product p-D constant blijft. Een verhoging van de druk heeft dus 
alleen invloed op de gasdiffusie omdat de tenn (l-yH20 ) kleiner wordt. In 
figuur 3.1 is de het concentratieprofiel van de verschillende gassen weerge
geven en de limiting current als functie van de zuurstofconcentratie. Voor de 
berekening van figuur 3.1 b) is aangenomen dat Egas=0.15. 

Uit de diffusieberekeningen volgt verder dat de concentratie van zuurstof 
nagenoeg lineair afneemt met de stroomdichtheid voor de in de praktijk van 
de SPFC voorkomende zuurstofconcentraties en stroomdichtheden. Voor de 
verliezen ten gevolge van diffusie kan worden afgeleid (zie §4.3.2): 

kT ( . J lldif = ---In 1 --4-
2ea lL 

(3.6) 

Hieruit volgt dat de gasdiffusieverliezen pas belangrijk worden als k bijna 
bereikt is. 

Als de zuurstoffractie voor het droge gas naar 100% nadert gaat k naar on
eindig, maar in de praktijk blijkt de celspanning ook voor zuivere zuurstof op 
een gegeven moment af te wijken van het lineaire gedrag. Bovendien komt de 
vorm van de gasdiffusieverliezen niet overeen met de metingen (zie §3.5). 
Gasdiffusie is dus zeker niet de enige oorzaak van deze afwijking. Andere 
mogelijke oorzaken worden genoemd in §3.5. 

3.4.1 gasfractie iri de electrode 

De meest onzekere factor in de gasdiffusie is de gasfractie in de electrode 
Egas· De porositeit van een droge mat is nog wel goed te meten, bijvoorbeeld 
met kwikporosimetrie. De hoeveelheid water in de mat is echter veel lastiger 
te bepalen. Deze zal waarschijnlijk ook afhangen van de stroomdichtheid van 
de cel, omdat bij een hogere stroomdichtheid meer water wordt geproduceerd 
aan de cathode. De mat is weliswaar hydrofoob gemaakt door impregnatie 
met teflon, maar dan is er nog altijd geen actief mechanisme om het water 
door de mat te stuwen. Als de mat niet geheel gevuld is met water kan er 
geen drukgradiënt worden opgebouwd (het gas heeft namelijk overal dezelfde 
druk). Het enige mechanisme van watertransport is dan capillaire werking. In 
figuur 2.2 is te zien dat het teflon zich voornamelijk tussen de bundels kool
stofvezels bevindt. Dat zullen uiteindelijk de plaatsen zijn waar gas aanwezig 
kan zijn. Verder is de invloed van de gasdiffusielaag aan de kanaalzijde van 
de mat niet geheel duidelijk. Deze laag kan namelijk als extra barrière voor 
het vloeibaar water fungeren. Tenslotte moet het vloeibaar water met de gas
stroom worden meegevoerd. Deze invloed kan worden geillustreerd met het 
feit dat de cel gedurende een korte periode iets beter presteert nadat er een 
waterdruppel door het catbodekanaal is gepasseerd (zie §5.1). Mogelijk voert 
deze druppel door cohesiekrachten wat water uit de mat mee. 
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Modellering van de SPFC 

Er is kortom nog veel onduidelijk over de precieze invloed van de samenstel
ling van de electrodemat, maar het is wel duidelijk dat een verbetering van de 
electrode, gunstig kan zijn voor de celprestatie, met name als lucht als 
oxidant wordt gebruikt. 

3.4.2 Diffusie van 0 2 in actieve laag 

Naast de gasdiffusie van zuurstof in de electrodemat, kan ook de diffusie van 
zuurstof in de actieve laag van belang zijn. Dit vermoeden wordt gesterkt 
door metingen (zie Hoofdstuk 8). Om dit effect te modelleren, moet de balans 
worden opgesteld voor de plaatsafhankelijke zuurstofdiffusie en het verbruik 
(als functie van de plaatselijke concentratie). De grootste moeilijkheid hierbij 
is dat er, door de complexe, poreuze structuur van de actieve laag, niet zo
maar een diffusiecoëfficiënt kan worden aangenomen. Verder zullen ook de 
protonen een deel van de actieve laag moeten overbruggen voordat ze met 
zuurstof kunnen reageren. De actieve laag is weliswaar dun (circa 10 )Jm), 
maar de protongeleidbaarheid van de actieve laag zal ook lager zijn dan die 
van het membraan. Tenslotte kan er op de actieve laag een laagje water ont
staan. Volgens de literatuur [1] is dit laagje echter niet dikker dan 81 [nm]. 

Een goed model van de zuurstofdiffusie in de actieve laag kan het mogelijk 
maken om de samenstelling en dikte van de actieve laag te optimaliseren. Zo 
zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat het de moeite loont om in de actieve 
laag geen Nafion, maar een ander polymeer te gebruiken (in tegenstelling tot 
het membraan zijn de mechanische eigenschappen in de actieve laag vrij 
onbelangrijk en geleiding van electronen is juist wenselijk). 

Als de zuurstofdiffusie in de actieve laag een rol van betekenis speelt, wordt 
de cathodedruk nog belangrijker. De diffusiecoëfficiënt van gassen in een 
vloeistof of vaste stof is namelijk niet afhankelijk van de gasdruk. De snel
heid van de diffusie is dan evenredig met de absolute concentratie van zuur
stof (ofwel de partiële druk). 

3.5 Vergelijking theorie en experiment 

Als we de verschillende verliezen van de reversibele celspanning aftrekken, 
krijgen we de uiteindelijke celspanning: 

Met vergelijkingen 3.3, 3.4 en 3.6 wordt dit: 

V - E - kT I ( j J - .. cel- r --n-;- )1 
2ea Jo 

kT ( . J + --ln 1-4-
2ea. lL 

(3.7) 

De verschillende verliezen zijn weergegeven in fig 3.2. Hierin is te zien dat 
de activeringsverliezen sterk toenemen voor kleine j. De ohmse verliezen 
veroorzaken een lineaire term in de verliezen, terwijl de diffusieverliezen pas 
significant worden als jL al bijna bereikt is. De volgende waarden zijn in de 
figuur gebruikt: a.=0.5. j0=2·10-3 [mA cm-2

]. r=0.3 [ohm cm2
] en jL=1150 
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[mA cm-2]. In de figuur is ook een meting weergegeven, gedaan met 20% 0 2, 

80% N2. We zien dat het model voor de diffusieverliezen niet voldoet, omdat 
de spanning veel minder abrupt instort dan de theorie voorspelt. Bovendien 
speelt de gasdiffusie geen rol als zuivere zuurstof wordt gebruikt. Uit metin
gen blijkt echter dat de celspanning dan bij hoge j toch instort. Hiervoor 
bestaan verschillende mogelijke oorzaken. Naast de in §3.4.2 genoemde onze
kerheden in het model van de zuurstofdiffusie blijkt de waterhuishouding een 
belangrijke rol te spelen. Als er veel water wordt geproduceerd (hoge j) kan 
er meer vloeibaar water in de electrode zitten, waardoor Egas afneemt. Op de 
waterhuishouding in het membraan wordt in Hoofdstuk 5 uitgebreid ingegaan. 

Voor een betere begripsvorming van het proces van protontransport in het 
membraan zal dit eerst besproken worden (Hoofdstuk 4). 
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4. PROTONTRANSPORT IN MEMBRAAN 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de protonen in het membraan verdeeld 
zijn en hoe ze getransporteerd worden. Bij de berekeningen wordt ervan 
uitgegaan dat de hele celspanning aan de cathode ·ontstaat, zodat de halfcel
spruming aan de anode nul is. Met de reactie aan de anode is namelijk veel 
minder energie gemoeid dan met de cathodereactie. 

Als de brandstofcel stroom levert, bewegen de protonen van anode naar ca
thode. Dit betekent dat ze van een lage naar een hoge potentiaal gaan. Voor 
de positief geladen protonen wordt de energie daarbij dus hoger (ze bewegen 
netto tegen een electrisch veld in). Het lijkt voor de hand te liggen dat de 
protonen dit potentiaalverschil kunnen overwinnen door diffusie t.g.v. een 
concentratiegradiënt 

Uit preliminaire berekeningen blijkt echter dat de netto ruimtelading in het 
overgrote deel van het membraan (de bulk) nul moet zijn. De ruimteladingen 
die ontstaan als een concentratiegradiënt bestaat, (door een tekort of overschot 
aan protonen, terwijl de S03--concentratie constant is omdat deze vast zitten 
aan de polymeerketens) zouden namelijk een enorm electrisch veld veroorza
ken, dat de protonen naar de evenwichtsverdeling toe drijft. Alleen vlak bij de 
rand van het membraan (aan het platina) kan de protonconcentratie significant 
afwijken van de so3--concentratie (zie fig 4.1 a). 

Electrolyt Pt 
Electrolyt Pt 

---=-- ------------(S03) 

G G Gj 
V:V_A V:V_C 

V:O @ 

G 
(J @ 

0 0 @ 

0 @ 

@ 

0 
0 

@ 

@ 

0 @ 
® 

z::-dm 
anode 

z:O 
cathode 

z::-delta z=O 
b)------~~---+~ 

Fig 4.1 :a) Schematische voorstelling van de protonconcentratie H in het 
membraan. De concentratie wijkt alleen vlak bij de cathode af van 
de evenwichtsconcentratie. Omdat VA=O is de concentratie aan de 
anode gelijk aan de evenwichtsconcentratie. 

b) De protonconcentratie vlak bij de cathode. In de dubbellaag be
staat een dynamisch evenwicht tussen de molstroom t.g.v. het E
veld (van het intelface af gericht) en diffüsie. In de bulk zijn bei
den nagenoeg nul (voor j=O). Door het tekort aan protonen ont
staat een negatieve ruimtelading, die gecompenseerd wordt door 
een even grote positieve lading aan het platina-oppervlak. 

21 



Modellering van de SPFC 

De drijvende kracht voor het protontransport in de bulk van het electrolyt is 
daarom niet diffusie, maar alleen een electrisch veld. Dit veld is de oorzaak 
van de ohmse verliezen in het membraan. Alleen in de dunne laag nabij de 
cathode blijkt diffusie een rol van betekenis te spelen. 

Vlak bij het platina-oppervlak aan de cathode bevindt zich door het protonen
tekort een negatieve ruimtelading. In het platina bevindt zich dan een opper
vlaktelading (oneindig dun verondersteld) die even groot maar tegengesteld is 
aan de lading in het electrolyt (zie fig 4.1 b). Deze ladingen vormen samen 
de zogenaamde dubbellaag en veroorzaken de halfcelspanning. 

4.1 Basisvergelijkingen 

Om te berekenen hoe de protonen precies in het polymeer verdeeld zijn wor
den in deze paragraaf de vergelijkingen opgesteld voor de protonenstroom 
t.g.v. diffusie enerzijds en het electrisch veld t.g.v. de protonverdeling (de 
ruimtelading) anderzijds. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan, dat het 
polymeer een continuüm is. zodat effecten op atomaire of moleculaire schaal 
geen rol spelen. Verder wordt aangenomen dat het interface vlak is. De bere
keningen kunnen dan één-dimensionaal worden uitgevoerd. 

De electrische stromen t.g.v. diffusie resp. het aanwezige electrisch veld zijn: 

JE-veld = crE 

j = crE-FD dH 
dz 

(4.1) 

Hierin is cr de geleidbaarheid van de protonen, D de diffusiecoëfficiënt van 
de protonen in het membraan, H de plaatselijke protonconcentratie en H0 de 
evenwichtsconcentratie (gelijk aan de S03--concentratie 0o zodat er geen netto 
ruimtelading is). Het electrisch veld kan worden berekend uit de ladingsver
deling in het membraan en de electrode. 

De maxwellvergelijking voor het een-dimensionale geval is: 

dE = p 
dz ., ., 

~o~r 

Waarbij Eo de diëlectrische constante in vacuüm en s. de relatieve diëlectri
sche constante is. Voor de ladingsdichtheid geldt: p = F(H - H0): 

dE 

dz 

Om de potentiaal te kunnen berekenen is verder nodig: 

22 

E = _dV 
dz 
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Protontransport in membraan 

Voor evenwicht (j=O) kan verder de Boltzmann-factor worden gebruikt [9]. 
Deze geeft de protonconcentratie als functie van de electrische energie e ·V(z) 
t.g.v. hetE-veld en de thennische energie kT die de diffusie veroorzaakt: 

( 
eV(z)} 

H(z) = H0e Kr 
(4.4) 

De potentiaal is hierbij op nul gesteld op de plaats waar H=H0, ofwel waar de 
protonconcentratie in evenwicht is met de S03·-concentratie. Dit betekent dat 
de potentiaal nul is in de bulk van het membraan. 

We hebben aangenomen dat de halfcelspanning aan de anode V A nul is. Vol
gens de Boltzmann-factor is de protonconcentratie aan het anode-interface HA 
dan gelijk aan de bulkconcentratie. Als V A ongelijk nul is, ziet de verdeling 
aan de anode er schematisch uit zoals met de stippellijnen is aangegeven in 
figuur 4.1 a). Als V A kleiner dan nul is (ofwel als de anode electrische ener
gie levert, omdat veel= V c· V A), dan is HA groter dan Ho en omgekeerd. 

4.2 Protonverdeling voor j=O 

We bekijken de cathode, waar de halfreactie 2H+ + ~02 + 2e· .,.. H20 plaats
vindt. Voor de plaats van het interface kiezen we z=O, met links het electrolyt 
en rechts het platina. We gaan even uit van een open stroomkring (j=O) en 
een beginsituatie waarbij de ladingsdichtheid overal nul is. Omdat het even
wicht voor de halfreactie sterk naar rechts neigt, zullen in eerste instantie 
protonen aan het membraan en electronen aan de electrode onttrokken wor
den. Het platina krijgt hierdoor een positieve (oppervlakte)lading, en het 
membraan, door het tekort aan protonen, een negatieve ruimtelading (zie fig 
4.1 b). Hierdoor ontstaat er in de buurt van het interface in het membraan een 
electrisch veld dat de protonen afstoot. Hierdoor wordt de protonconcentratie 
aan het platina lager, zodat de halfreactie minder snel gaat verlopen. Dit 
proces verloopt totdat de protonconcentratie aan het interface zo laag is dat de 
reacties naar links en rechts even snel verlopen (zodat j = jr·j1 = 0). 

Voor j=O kunnen we de protonconcentratie berekenen m.b.v. vergelijkingen 
4.2, 4.3 en 4.4. [9]: 

d
2
V = FH0 [ _ (-;)] 

d.,. 2 E E 1 e 
'- 0 r 

Hiervan kunnen we een eerste orde differentiaal vergelijking maken door 
gebruik te maken van 

d 2V = _:..::._(dVJ dz 2 2 dV dz 
zodat we een keer kunnen integreren: 
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Met de randvoorwaarde op grote afstand van de electrode (V=O en dV/dz=O) 
[9], krijgen we uiteindelijk de volgende differentiaalvergelijking: 

(dVJ 2FH0 [kr( _ev ) ] - = ---- e Tl' -1 +V(z) 
dz fofr e 

Bij 80 oe geldt voor watert;. = 61 [10]. Voor goed bevochtigd Nafion is het 
watergehalte ongeveer 2.0·104 [mol m-3

] (À=16.8 [11], zodat het watergehalte 
16.8·1200 [mol m-3] is), terwijl gewoon vloeibaar water 5.6·104 [mol m-3

] 

water bevat. Het Nafion bevat dan dus ongeveer 36 vol% water. We stellen 
daarom er op 0.36-61 = 22. Deze waarde komt goed overeen met de litera
tuur [12]. Als we aannemen dat de So3--groepen vast zitten in het polymeer, 
is de diëlectrische constante van het Nafion zelf veel lager (==1) en daarom 
verwaarloosbaar. 

De differentiaalvergelijking is numeriek opgelost voor de cathode. Omdat 
V A=O is verondersteld, is V c gelijk aan de reversibele celspanning ofwel 1.2 
Volt. Dit is de RVW voor z=O, ofwel de startwaarde van de numerieke oplos
sing. De potentiaal als functie van de plaats wordt van daaruit voor kleiner 
wordende z berekend. 

Als de potentiaal als functie van de plaats bekend is, kan de protonconcentra
tie m.b.v. de Boltzmann-factor berekend worden. De oplossing voor V en de 
bijbehorende protonconcentratie zijn weergegeven in figuur 4.2. In deze fi
guur is tevens de stroomdichtheid door diffusie Üo;rr = -FD dH/dz) logarit
misch weergegeven als functie van de plaats. Verder is jE-veld overal even 
groot als, maar tegengesteld aan j0 ;rr- zodat j=O. 

1400 1E+9 
H (moVm3) 

1200 • • • • ··V (mV) 1E+8 

----6 LDiff <~-LE) , 
> , 

.! 1000 , 1E+7 , 
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M' = E 600 1E+5 ö ;;;,. 
0 ~ 
E 

400 1E+4 .... 
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Fig 4.2: De oplossing van de eerste orde d. v. bij een temperatuur van 
80°C, H0=1200 mol!rtr, er=22 en randvoorwaarde Vc=l.2 Volt 
voor z=O. 
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Protontransport in membraan 

We zien dus dat de protonconcentratie maar over een zeer klein gebied af
wijkt van de evenwichtsconcentratie H0, namelijk slechts over zo'n 20 Á. We 
kunnen deze laagdikte o eenvoudig benaderen als we aannemen dat H abrupt 
van H0 naar nul afneemt. In dat geval is de ladingsdichtheid constant, zodat 
het E-veld en de potentiaal eenvoudig te berekenen zijn. Voor ö geldt dan: 

o= (4.5) 

Voor de genoemde waarden van V c• H0 en t;. levert dit o = 18 A. Dit is ove
rigens nog altijd duizenden keren kleiner dan de dikte van de actieve laag 
(circa 10 pm), zodat de aanname dat de protonconcentratie in de bulk gelijk 
is aan H0 zeker gerechtvaardigd is. 

4.3 Protonverdeling voor j>O 

De protonverdeling voor j>O wordt op twee manieren berekend. Eerst wordt 
de verdeling berekend, gebruik makend van de macroscopische vergelijkingen 
(§4.3.1). Het is echter maar de vraag of de geleidbaarheid en diffusie zich op 
zo'n kleine schaal nog op dezelfde manier manifesteren. Daarom wordt ver
deling ook berekend, met de aanname dat de evenwichtsverdeling niet wordt 
verstoort door het feit dat er een stroom loopt (§4.3.2). 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemiddelde vrije weglengte van de 
protonen groter is dan 10 A, zodat sommige protonen in een keer over de 
laag met de lage protonconcentratie kunnen 'springen' zonder te botsen. Hier
door blijft de evenwichtsverdeling beter in stand. Als we aannemen dat vorm 
van de verdeling helemaal niet verandert als er een stroom gaat lopen, is al
leen de randvoorwaarde bepalend voor de uiteindelijk halfcelspanning. Om 
deze randvoorwaarde te kunnen bepalen, moet de reactiekinetiek aan de ca
thode bestudeerd worden (Bijlage C). 

Voor beide benaderingen krijgen we een verklaring voor het optreden van de 
activeringsverliezen, inclusief het voorkomen van de transfer-coëfficiënt a, 
maar de interpretatie is totaal verschillend. 

4.3.1 berekening uitgaande van basisvergelijkingen 

Als we de verdeling willen bepalen voor j ongelijk nul, kunnen we vgl. 4.4 in 
principe niet meer gebruiken, omdat er geen thermisch evenwicht bestaat. 
Vgl. 4.1 is wel bruikbaar, maar dan moeten we eerst een uitdrukking voor a 
vinden. Deze uitdrukking kunnen we vinden voor j=O. Uit vergelijking 4.4 
(j=O) volgt: 
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zodat met vgl 4.3: 

Als we dit invullen in vgl. 4.1 met j=O krijgen we: 

O = akT dH -FD dH 
eH dz dz 

a = FDeH 
kT 

kT 1 dH 
eH dz 

(4.6) 

Dit is de Nemst-Einstein vergelijking. We nemen aan dat deze vergelijking 
ook geldt voor j>O. 

De differentiaalvergelijking 
Substitutie van vgl. 4.6 in vgl. 4.1 geeft: 

E = kT(dH +_j_J 
eH dz FD 

Differentiëren geeft: 

dE = kT d f_!_(dH +_j_] = kT[ __ 1_ dH(dH +_j_J + _!_ d2H] 
dz e CiilH dz FD e Hz dz dz FD H dzz 

Als we dit gelijkstellen met vgl. 4.2, krijgen we een tweede orde d.v. voor H: 

d
2
H = _!_ dH(dH +_j_J + eF (H-Hr)H (4.7) 

dz 2 H dz dz FD kTe0er 

Als we de Boltzmann-factor en de voorwaarde j=O hierin invullen krijgen we 
weer de tweede orde d.v. voor de potentiaal als functie van de plaats. Verge
lijking 4. 7 kan worden oplost als de startvoorwaarden bekend zijn. Als start
voorwaarde kiezen we H = H0 in de bulk. De oplossing wordt nu dus vanuit 
de bulk naar het interface toe berekend. Dit in tegenstelling tot de oplossing 
van de d.v. voor de potentiaal V. 

Voor dH/dz = 0 zou de d.v. een constante waarde voor H geven, zodat de 
RVW aan het platina nooit bereikt wordt. Daarom moeten we de startvoor
waarde voor dH/dz negatief kiezen. Deze moet echter wel zodanig klein zijn 
dat de startvoorwaarde H=H0 nog in goede benadering geldt. 

De plaats van het interface (waar de halfreactie plaatsvindt) is dan de plaats 
waar de randvoorwaarde He bereikt is. De z-coördinaat wordt dan zodanig 
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aangepast dat z=O overeenkomt met de plaats van dit interface. Als H als 
functie van z bekend is, kan V met vergelijkingen 4.2 en 4.3 worden bere
kend door twee keer te integreren. 

De differentiaalvergelijking is opgelost met behulp van de Runge-Kutta me
thode. Een test voor de nauwkeurigheid van deze oplossing is te verkrijgen 
voor j=O. Uit de Boltzmann-factor volgt dan de protonconcentratie aan het 
interface (He = 8.85 ·10-15 mol/m3 bij V c = 1.2 Volt). De rand is dus bereikt 
(en daarmee de halfcelspanning) als de oplossing deze waarde voor H geeft. 
Op die manier is de fout in de berekende spanning voor j=O kleiner dan 1% 
als we de oplossing in meer dan 1000 stappen berekenen over een gebied van 
30 A (een stapgrootte van 0.03 A). Dit is een indicatie dat de numerieke me
thode voldoet. De hier volgende resultaten zijn berekend met een stapgrootte 
van 0.01 A. 

Oplossingen van de d. v. voor verschillende j 
De oplossing van 4.7 voor verschillende j, staat uitgezet in figuur 4.3. Omdat 
H op een gegeven punt naar nul gaat neemt de logaritme van H sterk af. Op 
dit punt wordt de randvoorwaarde (en daarmee het interface) bereikt. In de 
figuur is te zien dat de dubbellaag hierdoor dunner wordt. Daardoor wordt de 
geproduceerde celspanning lager. De berekende celspanning als functie van 
de stroomdichtheid is uitgezet in figuur 4.4. Hierbij is T = 353 [K]. Er = 22, 
H0 = 1200 [mol/m3] enD= 1.5·10-9 [m2/s]. 

De berekende halfcelspanning in figuur 4.4 kunnen we fitten met de formule: 

V = 0.673 - 0.0314 ln(j +5.236·10-8) 

ofwel. anders geschreven: 

V = 1.2 - 0.0314 In( j +IJ 
l5.2·10-8 
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Fig 4.3: De berekende protonconcentratie in de dubbellaag voor verschil
lende waarden van j. Het electrolyt-platina interface ligt bij z=O. 
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Fig 4.4: De halfcelspanning, berekend uit de protonverdeling als functie 
van j. De vorm van de curve is hetzelfde als die van gemeten 
activeringsverliezen (met a.=0.5 ), maar ligt over de hele linie 0.42 
Volt te laag. T=353 [Kj, E,=22, H0=1200 [mol!rd] en D=l.5 ·10·9 

[m2/s] 

Dit komt vrijwel overeen met de vergelijking voor de reversibele celspanning 
vermindert met de activeringsverliezen: 

V = E - _,_ In }_ kT ( . J 
r 2ea. io 

De term 1 in de fit voorkomt dat de celspanning naar oneindig gaat als j naar 
nul gaat. In feite representeert deze term de halfreactie naar links j1 (= j 0). 

Deze term zal in het vervolg ook in de vergelijking voor de activeringsverlie
zen worden gebruikt. 

De waarde van a. is niet erg nauwkeurig te bepalen uit een fit van een geme
ten Vj-curve. Als a. als parameter in de fit wordt meegenomen heeft deze 
meestal een waarde die ligt tussen 0.5 en 0.9, maar meestal wordt a. op 0.5 
gesteld. Volgens de fit van de berekende Vj-curve heeft a. een waarde van 
0.48, zodat nagenoeg hetzelfde resultaat verkregen wordt. 

Het belangrijkste verschil is dat de waarde van j0 in ons geval veel kleiner is, 
namelijk 5,2·10·8 [A/m2

] i.p.v. de gebruikelijke waarde van zo'n 2·10·2 

[A/m2
] voor een gemeten Vj-curve (waarbij a.=0.5 is gekozen). Dit heeft tot 

gevolg dat in het model de celspanning ongeveer 0.42 Volt lager ligt dan uit 
metingen blijkt. Dit is te zien in figuur 4.4 waar ook de grafiek van Er-llact is 
weergegeven. bepaald uit een fit van een meting (de ohmse verliezen zijn 
buiten beschouwing gelaten omdat deze voor de dunne dubbellaag verwaar
loosbaar zijn). 

De reden dat de hierboven beschreven aanpak een lage celspanning oplevert, 
kan kwalitatief duidelijk gemaakt worden aan de hand van figuur 4.2. In deze 
figuur zien we dat de stroomdichtheid t.g.v. diffusie j0 ifr• voor de oplossing 
bij j=O, afneemt in de buurt van het interface. Deze diffusiestroom moet de 
netto stroom leveren èn de tegenstroom t.g.v. het electrisch veld opheffen 
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Üoïtr = j + jE-veld). (Dit in tegenstelling tot de situatie in de bulk, waar j0 iff nul 
is en j geheel wordt geleverd door jE-veld· Het electrisch veld in de bulk is 
namelijk naar de cathode toe gericht, terwijl het E-veld in de dubbellaag van 
de cathode af gericht is.) Voor lage protonconcentraties is jE-veld vlak bij het 
interface weliswaar klein (omdat a klein is, zie vgl. 4.6), maar de waarde van 
j0 itr moet desalniettemin minimaal even groot zijn als de netto stroomdicht
heid j. Als de cel bijvoorbeeld een stroom levert van 1000 [A/m2] (= 100 
[mA/cm2

]), dan moet jmtr dus minimaal hieraan gelijk zijn. Aan deze voor
waarde kan aan de rand alleen voldaan worden als de hele verdeling zo'n 8.5 
A naar het interface opschuift. Hierdoor wordt de dubbellaag dunner en de 
halfcelspanning lager. 

Omdat j0 iff en jE-veld beiden sterk toenemen met de afstand tot het interface, 
blijft de vorm van de verdeling tot vlak bij het interface nagenoeg gelijk (de 
term met j in vgl. 4.7 is dan verwaarloosbaar), maar is verschoven t.o.v. de 
verdeling bij j=O. Het blijkt dat de halfcelspanning ook nauwkeurig bepaald 
kan worden door in de evenwichtsverdeling de voorwaarde j0 ift=j (ofwel 
dH/dz = -j/FD) in te vullen. Op die manier hoeft de d.v. niet voor elke j 
opnieuw te worden opgelost. 

Omdat H zo snel naar nul gaat, heeft de randvoorwaarde van de d.v. nage
noeg geen invloed op de dikte van de dubbellaag (zie fig 4.3) en de halfcel
spanning. 

Mogelijke verklaringen voor te lage berekende celspanning 
Een mogelijke oorzaak van het verschil van 0.42 Volt tussen de berekende en 
gemeten celspanning kan liggen in het feit dat we uitgaan van een vlak inter
face waar de reactie plaatsvindt. In werkelijkheid vindt de reactie plaats in 
een gebied met eindige dikte, de zogenaamde actieve laag, waarin het platina 
fijn verdeeld is. Hierdoor is het actieve oppervlak veel groter, en de waarde 
van j in de d.v. veel kleiner dan j in de bulk van het membraan (omdat de 
dubbellaag veel dunner is dan de actieve laag mogen we in de d.v. de 'micro
scopische j' gebruiken). Als we aannemen dat het actieve oppervlak zo'n 
4·105 ( 2·10-2/5.2·10-8 ) maal zo groot is als het vlakke interface (en daar
door j in de d.v. 4·105 maal zo klein) komen de resultaten precies overeen. 
De grootte van het actieve oppervlak wordt op zijn beurt bepaald door de 
grootte van de platina-deeltjes en de bereikbaarheid daarvan voor protonen en 
zuurstof. 

De gevonden waarde van het platina-oppervlak van 4·105 cm2 per cm2 celop
pervlak wordt in de praktijk echter bij lange na niet gehaald. Als we uitgaan 
van bolvormige platinadeeltjes, waarvan de helft van het oppeiVlak als kataly
sator kan dienen (de andere helft staat in contact met het koolstof), een boldi
ameter van de deeltjes van 40 [Á] [1] en een Pt-belading van 0.4 [mg/cm2], 

dan komen we op slechts 140 cm2 platina per cm2 celoppeiVlak. Omdat de 
cellen beter presteren dan uit het model volgt, zijn de verliezen in de dubbel
laag blijkbaar minder groot. Dit kan wellicht worden verklaard door het feit 
dat geleiding en diffusie zich op een kleine schaal (enkele Angströms) anders 
manifesteren dan op macroscopische schaal. Daarom zullen we in de volgen
de paragraaf kijken hoe de verliezen eruit zien als we aannemen dat de even
wiehtsverdeling in de dubbellaag niet veranderd als er een stroom loopt. 

Een andere verklaring voor de slechte prestatie die op deze manier berekend 
wordt, is dat de halfcelspanning aan de anode niet nul is, maar een negatieve 
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waarde heeft van enkele tienden van een volt. Hierdoor is V c bij j=O kleiner 
(bij gelijke Er, waarbij Er= V c-V A), en zakt daardoor minder als er een stroom 
gaat lopen (het deel van de Vj-curve waar de celspanning afneemt als functie 
van j blijft gelijk!). Het is echter, voor zover bekend, niet mogelijk om V A 

direct te meten. De potentiaal aan de anode wordt namelijk gemeten t.o.v. een 
stroomloze referentie-electrode (Vree), die voor j=O dezelfde potentiaal V A 

heeft t.o.v. de bulk van het polymeer. Vref is dus niet gelijk aan V A• maar aan 
het verschil tussen V A bij j=O en V A bij j ongelijk nul. 

De activeringsverliezen worden over het algemeen toegeschreven aan een 
trage reactie aan de cathode. Volgens de bovenstaande berekeningen, worden 
deze echter veroorzaakt door de beperkte protondiffusie in de dubbellaag. De 
halfcelspanning hangt niet af van de zuurstofconcentratie aan de cathode, 
maar wel van de waarden van T, f:r, H0 en D in de actieve laag. Wellicht 
heeft de berekende slechte prestatie ook te maken met een fout in de aan
names voor deze parameters. (Voor volledig bevochtigd Nafion kan bijvoor
beeld D oplopen tot circa 5 ·10·9 [m2/s].) 

Nog een andere mogelijkheid is, dat door het sterke electrisch veld in de dub
bellaag de so3--groepen naar het platina worden 'getrokken'. Dit geeft een 
nog grotere negatieve ladingsdichtheid in de dubbellaag, waardoor deze laag 
bij dezelfde halfcelspanning dunner is. Hierdoor is de concentratiegradiënt 
van de protonen hoger, en daarmee ook jDiff en zullen de activeringsverliezen 
lager uitvallen. Dit zou ook een verklaring geven voor een opstartverschijnsel 
van de cellen. Het blijkt namelijk dat nieuwe cellen in eerste instantie een 
lage stroomdichtheid leveren. Pas na een aantal OCV's (Open Cell Voltages), 
waarbij de stroom nul is en de spanning maximaal, wordt de prestatie beter. 
Door de OCV wordt de halfcelspanning hoger, dus de dubbellaag dikker en 
het electrisch veld in deze laag sterker. Hierdoor kunnen meer S03• -groepen 
naar het platina toe 'getrokken' worden, zodat de dubbellaag daarna dunner 
wordt en blijft (So3·-groepen die eenmaal in de dubbellaag zitten kunnen daar 
niet makkelijk meer uit). 

4.3.2 alternatieve berekening uitgaande van evenwicht 

De berekeningen in deze paragraaf zijn gebaseerd op de aanname dat de pro
tonverdeling vlakbij het interface niet veranderd als er een stroom gaat lopen. 
Dit komt erop neer dat de Boltzmann-factor blijft gelden voor de verdeling 
protonen in de dubbellaag. Om na te kunnen gaan of deze aanname te recht
vaardigen is, moet meer bekend zijn over de aard van het protontransport op 
moleculaire schaal en bij zeer lage concentraties. 

Met deze aanname verandert alleen de RVW aan het platina-interface. Deze 
RVW kunnen we dan direct invullen in de Boltzmann-factor. Uit de Boltz
mann-factor volgt voor de halfcelspanning aan de cathode: 

De eerste term hierin is de Nemstpotentiaal Er (als V A= 0): 
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kT [ He J Vc =Er- _Jn __ 
e [H clo 

(4.8) 

Met behulp van de reactiekinetiek (Bijlage C) kunnen we de RVW voor H 
bepalen. Uit vgl. C.l volgt een uitdrukking voor Hd[Hc]0, waarbij [HcJ0 de 
waarde van He bij j=O voorstelt: 

Uit diffusieberekeningen blijkt dat [02] aan de actieve laag nagenoeg lineair 
afneemt tot nul voor j=jL (de limiting current voor diffusie), zodat in zeer 
goede benadering geldt: [02] = [02]0{1-j/k), waaruit volgt: 

( r ( Î 1 
H . . -,;a 

__ c_ = ..!..+I I-_!_ 
[Hc1o io jL 

Invullen in vgl. 4.8 geeft voor de halfcelsparming: 

_ kT ( j ] kT [ j J V c - Er - __ Jn -:-+I + __ Jn I--:-
2ea Jo 2ea h 

Op deze manier zijn de activerings- en diffusieverliezen beschreven. De tenn 
voor de diffusieverliezen is in de literatuur [5] anders beschreven, narnelijk 
kT/4e. Deze term is verkregen door de zuurstofconcentratie aan de actieve 
laag in te vullen in de Nemstpotentiaal, waarbij de factor 4 bepaalt wordt 
door het feit dat elk 0 2 4 electronen afstaat. De Nernstpotentiaal is de cel
spanning voor jr=j1 (zodat j=O). De celspanning wordt dan bepaald door het 
evenwicht van de totaalreactie. Dit heeft echter maar weinig te maken met de 
situatie waarbij de cel stroom levert, omdat dan j.;>>j1 en de celspanning 
hoofdzakelijk wordt bepaald door de snelheid van de reactie naar rechts. De 
zuurstofconcentratie kan voor j>O daarom niet zomaar in de Nemstvergelij
king worden ingevuld. 

De transfer coëfficiënt a. wordt bepaald door de exponent waannee jr afhangt 
van de protonconcentratie aan het platina. Volgens de beschouwingen over de 
reactiekinetiek in Bijlage C ligt a. tussen 0.5 en 1. 
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4.4 Energiebalans aan de cathode 

Als een proton de dubbellaag aan de cathode oversteekt, moet deze de half
celspanning overwinnen. Hierbij wordt de electrische energie geproduceerd 
(de beweging van een positief geladen deeltje tegen een electrisch veld in 
betekent productie van electrische energie). Het systeem (het electrolyt, inclu
sief de protonen en het platina) verliest hierbij een hoeveelheid kinetische 
(ofwel thermische) energie van Vc [eV]. Het maakt hierbij niet uit of het pro
ton in één keer, zonder te botsen, van de bulk naar het platina 'springt', of 
dat dit via een aantal botsingen gebeurt. Het netto thermisch effect blijft 
gelijk. Als er meer protonen van de bulk naar het platina gaan dan andersom 
(ofwel als er een netto stroom loopt), is het netto effect dus dat er thermische 
energie wordt omgezet in electrische. 

De oxidatie van waterstof levert een energie (óH) van 2.86·105 [J/mol] als er 
vloeibaar water wordt gevormd (de Higher Heating Value, HHV) en 2.42·105 

[J/mol] als er dampvormig water wordt geproduceerd (Lower Heating Value). 
Dit komt overeen met 2.96 resp. 2.51 [eV] per gevormd watermolecuul, of
wel 1.48 resp. 1.25 [eV] per proton. Als we ervan uitgaan dat de opsplitsing 
van waterstof aan de anode geen energie kost of levert, wordt er bij de vor
ming van vloeibaar water aan het platina van de cathode dus 1.48 [eV] per 
proton aan warmte geproduceerd. 

Rekening houdend met de afkoeling door het protontransport in de dubbel
laag, wordt er dus per proton netto 1.48 - V c [ e V] aan warmte in de actieve 
laag van de cathode geproduceerd. Door activerings- en diffusieverliezen 
neemt V c af (zie Bijlage C). De warmte t.g.v. deze verliezen komt dus vrij in 
de actieve laag van de cathode, evenals de warmte door het verschil in óH en 
.:10 (.:10-óH = -TóS). Het totale vem10gen van de warmteproductie per op
pervlakte-eenheid in de actieve laag is dan: 

waarbij óS voor de reactie negatief is. De warmte door de ohmse verliezen 
(j·r) komt verdeeld over het membraan vrij. Deze resultaten kunnen in de 
toekomst gebruikt worden voor de bepaling van de temperatuurhuishouding in 
de cel. 

4.5 Verliezen aan de anode 

Aan de anode kunnen we op dezelfde manier de protonconcentratie bereke
nen. De halfreactie ziet er als volgt uit: 

H
2 

,.. 2H + + 2e-

Omdat voor de heengaande reactie alleen een waterstofmolecuul nodig is, zal 
jr evenredig zijn met [H2]. Na nonnering voor j=O Gr=jO.A en [H2]= [H2]0), op 
dezelfde manier als in Bijlage C. geeft dit: 
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(4.9) 

Voor de reactie naar links zijn twee protonen nodig, zodat voor j1 geldt (na 
nonnering voor j=O): 

(4.10) 

De reactiesnelheid naar rechts is niet afhankelijk van de protonconcentratie en 
dus niet van de halfcelspanning. De netto reactiesnelheid kan dus alleen ver
hoogd worden door de reactiesnelheid naar links te verlagen. (Hierbij is, net 
als in Bijlage C, aangenomen dat de reactieconstante niet afhangt van de 
oppervlaktelading aan het platina, dus in dit geval niet van V A!) Dit kan door 
de halfcelspanning te verhogen zodat HA wordt verlaagd. De maximum 
stroomdichtheid is dus de uitwisselingsstroomdichtheid aan de anode (j0.A) en 
wordt bereikt als HA nul is. 

We zijn ervan uitgegaan dat de reversibele halfcelspanning aan de anode nul 
is voor j=O, zodat uit de boltzmann-factor volgt dat [HAlo = H0. Voor de 
halfcelspanning geldt dan voor j ongelijk nul: 

Voor constante waterstofconcentratie volgt uit vgl. 4.9 dat jr gelijk is aan jO.A. 
Uit vergelijking 4.10 volgt dan met [HAlo= Ho: 

kT ( . J VA = --'-ln t--!-
2e lo.A 

(4.11) 

In figuur 4.5 staat het spanningsverlies aan de anode (V A) als functie van 
j/j0.A' In deze figuur zien we dat het verlies beperkt blijft tot minder dan 0.05 
Volt als j < 0.95 jO.A. Als j echter verder naar j0.A nadert, stijgt het verlies 
zeer snel naar oneindig. De stroom wordt dus begrensd door de waarde van 
jO.A aan de anode. De reactie aan de anode kan echter veel makkelijker verlo
pen (zie Bijlage C). De waarde van j0 aan de anode is dus in elk geval groter 
dan de maximale stroom die de cel kan leveren, ofwel groter dan enkele 
ampères per vierkante centimeter, zodat de verliezen altijd minimaal zijn. 
Verder is jO.A evenredig met de waterstofconcentratie, dus met de partiële 
waterstofdruk aan de anode. 
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Fig 4.5: De verliezen aan de anode als functie van de stroomdichtheid. 
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5. WATERHUISHOUDING IN MEMBRAAN 
(1-DIMENSIONAAL) 

De waterhuishouding in het membraan is bepalend voor de weerstand die de 
protonen in het membraan ondervinden. Om voor een goede bevochtiging van 
het membraan te zorgen, worden de gassen vooraf bevochtigd. Verder zijn er 
nog een tweetal processen die invloed hebben op de waterhuishouding. De 
protonen die van anode naar cathode bewegen, hebben een watermantel, die 
ze deels door het membraan meevoeren. Dit verschijnsel wordt electro-osmo
tische drag genoemd. Door de drag kan het membraan aan de anode uitdro
gen, zodat een concentratiegradiënt ontstaat. Dit heeft terugdiffusie van water 
tot gevolg, die de uitdroging gedeeltelijk tegengaat. Deze effecten resulteren 
in een concentratieprofiel van water tussen anode en cathode. Omdat de pro
tongeleidbaarheid van de waterconcentratie afhangt, bepaalt dit profiel de 
weerstand van het membraan. 

In dit hoofdstuk worden metingen gepresenteerd, die aantonen dat uitdroging 
aan de anode de celprestatie nadelig kan beïnvloeden. Daarna worden de 
verschillende aannames gemaakt, die nodig zijn om dit proces te kunnen 
modelleren. Daarmee kunnen het waterprofiel en de weerstand van het mem
braan analytisch worden bepaald. 

5.1 Metingen met waterdruppels in het anodekanaal 

Tijdens tijdsduurmetingen waarbij een constante stroomdichtheid was inge
steld, bleek dat de celspanning op gezette tijden sterk toenam (zie tig 5.1). 
Deze toename duurt circa een minuut. 
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Fig 5.1: Meting bij een constante stroomdichtheid. De toename in de cel
spanning blijkt gepaard te gaan met een waterdruppel in het ano
dekanaal. De sterke afname blijkt gepaard te gaan met een drup
pel in het cathodekanaal. 
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Uit metingen met druppeldetectoren aan de aan en afvoerleidingen, blijkt dat 
de verhoging van de celspanning steeds wordt voorafgegaan door een water
druppel in de aanvoerleiding van de anode. Deze is ontstaan door condensa
tie. Het water wordt gedeeltelijk opgenomen in de electrodemat, zodat het gas 
dat door de mat naar de actieve laag stroomt extra wordt bevochtigd. 

In de grafiek zijn ook scherpe afnames van de celspanning zichtbaar, gevolgd 
door een kleine en kortstondige verhoging. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt 
door een druppel in het cathodekanaal. De druppel verhindert de aanvoer van 
zuurstof. Als lucht als oxidant wordt gebruikt, is de tijd die nodig is om het 
zuurstof dat nog in de mat aanwezig is te verbruiken slechts 0.04 seconde 
(zie Bijlage D). Een korte onderbreking van zuurstofaanvoer door het water 
in het kanaal leidt dus vrijwel onmiddellijk tot een dip in de celspanning. De 
kleine toename van de celspanning net nadat de druppel is gepasseerd, wordt 
mogelijk veroorzaakt door onttrekking van water aan de electrodemat als 
gevolg van cohesie-krachten. De zuurstofdiffusie wordt hierdoor vergemakke
lijkt, totdat het water in de mat weer is aangevuld met productwater. Een 
druppel aan de anode veroorzaakt soms ook een dip in de celspanning, maar 
minder vaak omdat de electrodemat veel minder water bevat, zodat er meer 
gas in de mat zit. Bovendien is dit zuiver waterstofgas, zodat het minder snel 
is uitgeput. 

Andere metingen waaruit de invloed van de waterdruppel blijkt staan in fi
guur 5.2. Deze zijn gedaan met zuivere zuurstof aan de cathode, om de in
vloed van zuurstofdiffusie-verliezen te minimaliseren. Tijdens de eerste me
ting is er geen waterdruppel door het anodekanaal gepasseerd. Ondanks het 
feit dat er met zuivere zuurstof wordt gewerkt, wijkt de celspanning toch af 
van het lineaire gedrag vanaf een j van circa 800 [mA/cm2

]. Tijdens de twee
de meting passeerde er wel een waterdruppel en we zien dat het lineaire 
gedrag beter wordt gehandhaafd. Omdat een druppel aan de anode geen enke
le invloed heeft op de (diffusie aan de) cathode, kunnen we dus concluderen 
dat de afwijking van het lineaire gedrag wordt veroorzaakt door uitdroging 
van het membraan aan de anode, hetgeen een toename van de protonenweer
stand van het polymeer tot gevolg heeft. 
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passeerde een waterdruppel door het anodekanaal (bij j = 950 
[ mA!cm2] ). Hierdoor bleef het lineaire gedrag bij hoge j beter 
gehandhaafd. 



Waterhuishouding in membraan (1-D) 

Bij een lagere druk is de waterfractie van een verzadigd gas hoger (omdat de 
partiële waterdruk constant blijft). Het anodegas zal dan dus minder snel 
uitdrogen. Ook het verhogen van de stochiometrie aan de anode zal uitdrogen 
tegengaan. 

5.2 Aannames voor het model 

Het watergehalte in het membraan wordt uitgedrukt in het aantal watermole
culen per S03--groep (À). Voor de waterconcentratie c geldt dan c = À·Jlo, 
met n0 de S03--concentratie in het membraan. Bij 80°C kan de waarde van À 
in Nafion variëren van 3 (voor een droog membraan) tot 9.2 (voor een mem
braan in contact met een verzadigd gas) of zelfs 15 à 20 (voor een membraan 
in contact met vloeibaar water) [13]. 

Om te kunnen modelleren hoe de weerstand van het membraan afhangt van 
de waterhuishouding, hebben we een aantal aannames nodig: 

1) De drag-coëfficiënt (rd). Dit is het aantal H20-moleculen dat een H+ 
meevoert. 

2) De diffusiecoëfficiënt van water (DH20) in het electrolyt. 
3) De protongeleidbaarheid van het electrolyt (cr). 
4) Het watergehalte À aan de rand van het membraan als functie van de 

relatieve vochtigheid van het aangrenzende gas. 
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Fig 5.3: De verschillende coëfficiënten voor het model: 
a) De drag als functie van À. 
b) De diffi.isiecoëfficiënt van water als functie van À 
c) De protongeleidbaarheid als functie van À 
d) Het watergehalte aan de rand van het membraan als functie 
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Modellering van de SPFC 

Deze aannames worden hieronder kort besproken. In figuur 5.3 zijn de waar
den van deze coëfficiënten bij 80°C uitgezet, zoals ze in de literatuur te vin
den zijn en zoals ze in het model worden gebruikt. Het model wordt voorals
nog alleen gebruikt bij een temperatuur van 80°C. Er worden verder geen 
temperatuurseffecten meegenomen. 

De drag-coëfficiënt rd is het minst goed bekend. In de literatuur [11] wordt 
de drag alleen gemeten voor een volledig bevochtigd membraan (rd= 2.5 voor 
een volledig bevochtigd membraan (aangenomen: À:= 22, bij 30 of 50°C). 
Voor de afhankelijkheid van r als functie van À wordt vervolgens een recht
evenredig verband aangenomen. Het blijkt echter dat het anodegas zeer snel 
uitdroogt als we deze aanname gebruiken, zodat de berekende prestatie bij
zonder slecht is. De drag is daarom veel kleiner verondersteld, zodanig dat de 
maximale stroomdichtheid een realistische waarde geeft. Dit lijkt ver
antwoord, zolang de drag de enige variabele is die niet direct uit de literatuur 
of uit metingen is afgeleid. Het lijkt bovendien niet erg waarschijnlijk dat de 
drag rechtevenredig is met À (zie Bijlage E). In een vochtig membraan is 
namelijk de 'waterdichtheid' hoog genoeg voor een proton om vaak van het 
ene watermolecuul naar het volgende te springen (Grottus hopping). Een 
proton in een droog membraan moet daarentegen veel meer 'gedragen' wor
den door een watermolecuuL Het blijkt namelijk dat de energiebarrière voor 
het hopping mechanisme erg hoog wordt, als de watermoleculen verder uit 
elkaar zitten (zie Bijlage E). Het precieze mechanisme is erg complex. De 
afstand tussen de watermoleculen wordt nan1elijk niet alleen bepaald door het 
watergehalte, maar ook door de manier waarop de So3·-groepen in het mem
braan verdeeld zijn (homogeen of gegroepeerd in clusters en kanalen). Om 
deze reden is de afhankelijkheid van de drag als functie van À moeilijk theo
retisch te bepalen en daarom is deze in het model gevarieerd. In de figuur 
staan de drie aannames zoals ze in het model gebruikt zijn. 

De diffusiecoëfficiënt van het water in Nafion is eveneens in de literatuur 
[14] gevonden. Deze is gemeten m.b.v. NMR-experimenten. De metingen zijn 
gecorrigeerd voor de uitzetting van het membraan. Waarschijnlijk is hierdoor 
de scherpe piek bij kleine À ( =4) ontstaan. Verder is DH2o nagenoeg constant, 
zodat we de constante waarde voor DH2o van 4·10-10 [m2/s] kunnen gebrui
ken. (In andere literatuur [15] wordt echter ook soms een DHzo gegeven die 
wel van À. afllangt.) 

De geleidbaarheid is nodig om aan de hand van het waterprofiel de weer
stand van het membraan te kunnen berekenen. Ook deze is uit de literatuur 
gehaald [4] en blijkt nagenoeg lineair met À. Als we de fit gebruiken die in 
figuur 5.3 c) is weergegeven (cr = 1.15À.- 3.55 [I/ohm m]), blijkt bovendien 
dat de oppervlakteweerstand voor kleine j (waar uitdroging nog geen rol 
speelt) gelijk is aan de waarde die uit de fit van de Vj-metingen volgt. 

Het watergehalte À. aan de rand van het membraan is nodig als randvoor
waarde voor de differentiaalvergelijking voor het stationaire waterprofieL De 
waarde van À is in de literatuur [ 13] gevonden. Deze is gemeten door het 
watergehalte te bepalen van membranen die in evenwicht zijn met omringen
de lucht van een gecontroleerde luchtvochtigheid. In Bijlage F is de vergelij
king van À als functie van de relatieve vochtigheid van het gas (rv) gegeven. 
We gaan er vooralsnog vanuit dat À aan de anode (ÀA) in equilibrium is met 
de relatieve vochtigheid van het anodegas en dat À aan de cathode (Àc) over
eenkomt met de waarde voor een verzadigd gas (Àc = 9.2). Het is goed mo-
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gelijk dat de waarde van ÀA kleiner is dan aangenomen omdat het gas en 
membraan niet in equilibrium zijn (in equilibrium vindt namelijk per definitie 
geen netto transport plaats). Verder is de waarde van Àc wellicht groter, om
dat het niet alleen met een verzadigd gas in contact staat, maar ook met 
vloeibaar productwater. 

Omdat rd, en a lineair met À verondersteld zijn en DH2o constant, kurmen het 
waterprofiel en de protonenweerstand analytisch worden bepaald. Dit heeft 
verder als voordeel dat er niet al te veel parameters zijn waar de uiteindelijke 
celprestatie van afhangt. Hierdoor zou een gevoeligheidsanalyse van elke 
parameter afzonderlijk worden bemoeilijkt. In een later stadium kurmen de 
aarmames, als dat nodig blijkt, verder worden aangescherpt. 

5.3 Waterprofiel in het membraan 

Om het waterprofiel te berekenen wordt de massabalans voor het water opge
steld. De tijdsafhankelijke d.v. voor de waterconcentratie is (de indices wor
den voorlopig weggelaten): 

(5.1) 

waarbij c de waterconcentratie voorstelt en f de netto waterflux ten gevolge 
van de drag en terugdiffusie. De z-coördinaat staat loodrecht op het mem
braanoppervlak (z=O is de anode, z=dm is de cathode, zie fig 5.4). Voor de 
netto waterflux kurmen we schrijven: 

j de = _rd- D-
F dz 

Combinatie van vergelijkingen 5.1 en 5.2 en substitutie van C=flo ·À geeft: 

()').._ = D ()2').._ _ j ()ril...) 

dt ()z 2 Fn0 az 

labda_A 

z:O 
(anode) 

drag ..,. 
..__ 
diffusie 

r_b•O 

labda_C 

z:dm 
(cathode) 

(5.2) 

(5.3) 

Fig 5.4: Het watertransport in het membraan door drag en diffusie, met 
bijbehorend waterprofiel in het membraan (voor verschillende 
waarden van rb). 
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Als we het dynamische gedrag van de cel willen bestuderen, moeten we deze 
d.v. numeriek oplossen. We kunnen dan bijvoorbeeld nagaan hoe snel de 
celspanning toeneemt als er een druppel door het anodekanaal gaat (waarbij 
aangenomen wordt dat de RVW voor À aan de anode (ÀA) vrijwel instantaan 
wordt verhoogd tot 9.2, ofwel de waarde voor een verzadigd gas). Een verge
lijking van dit dynamische gedrag met metingen geeft dit een indicatie voor 
de waarde van DH20. De waarde van DH2o die een realistisch gedrag geeft 
(tussen 2·10-10 en 6·10-10 [m2/s]). komt goed overeen met de waarde uit de 
literatuur. 

Om het stationaire profiel uit te rekenen wordt DH2o constant en rd lineair met 
À veronderstelt (voor het dynamisch gedrag is dit niet per se nodig, omdat de 
d.v.toch numeriek opgelost moet worden): 

r (À) = r + r ·À d a b => 

waarbij ra en rb constanten zijn. Invullen in vgl. 5.3, met aÀ/at=O geeft: 

Dit heeft als oplossing: 

Met de randvoorwaarden z=O, À=ÀA en z=d01 , À=Àc geeft dit: 

(5.4) 

In figuur 5.4 is het waterprofiel schematisch weergegeven. Hier is te zien dat 
het profiel hol is voor rb>O en bol voor rb <0 G gaat van anode naar cathode 
en is dus groter dan nul). De vorm van het profiel is niet afl1ankelijk van ra. 

Uit vergelijking 5.4 voor het waterprofiel kan ook de overall drag-coëfficiënt 
rd ov bepaald worden. Dit is het aantal watennoleculen dat een proton netto 
meesleurt, rekening houdend met de terugdiffusie. Met deze definitie geldt: 
rd,ov = f·F/j. Deze kan bepaald worden door de netto flux f te berekenen uit 
vgl. 5.4 m.b.v. 5.2. Omdat het niet uitmaakt op welke plaats f wordt berekend 
(in een stationaire toestand is f onafllankelijk van de plaats), gebeurt dit ge
makshalve aan de anode. Deze grootheid is san1en met de stroomdichtheid 
bepalend voor de mate van uitdroging van het anodegas. 
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jrb __ d 
FnJJ 

111 

(5.5) 

De waarde van rd ov hangt wel af van r8 • Voor de geleidbaarheid van het Naft
on gebruiken we het lineaire verband: 

(5.6) 

met cr
8 

en crb constant. Voor de oppervlakteweerstand r geldt: 

r = Ldm ~:) 

Als vergelijkingen 5.4 en 5.6 in deze integraal worden gesubstitueerd, volgt 
na enig rekenwerk voor r: 

(5.7) 

Hiermee is de oppervlakteweerstand van het membraan bekend bij de ver
schillende aannames. De enige parameters die hierbij in een cel variëren als 
functie van de plaats zijn ÄA (afhankelijk van de relatieve vochtigheid van het 
anodegas) en j. Deze variaties worden meegenomen in het 2D-model. 
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6. HET 2D-MODEL 

Aan de cathode wordt zuurstof omgezet in water. Hierdoor neemt de zuur
stofconcentratie in de loop van het gaskanaal af. Aan de anode wordt water
stof geconsumeerd en kan het waterstofgas uitdrogen, door het netto water
transport van anode naar cathode. Om de invloed van deze effecten op de 
uiteindelijke celprestatie te kunnen modelleren, is een tweede dimensie in het 
model nodig. De eerste dimensie in het model is de richting loodrecht op het 
membraan (de z-coördinaat). Deze wordt gebruikt voor de gasdiffusie (§3.4) 
en de waterhuishouding in het membraan (Hoofdstuk 5). De tweede dimensie 
is de richting evenwijdig aan het membraan (de x-coördinaat) en wordt ge
bruikt om de samenstelling van de gassen in de loop van het kanaal te kun
nen monitoren. 

6.1 Opzet van het computermodel 

Het flowschema van het 20-computermodel is weergegeven in figuur 6.1. Het 
programma is als volgt opgezet: Het gaskanaal wordt opgedeeld in een aantal 
(40) elementen. In het eerste element zijn de gassamenstellingen gelijk aan de 
begincondities (de drukken, flows, waterconcentraties en de zuurstofconcen
tratie). Aan de hand hiervan worden de plaatselijke stroomdichtheid j1ok en het 
netto watertransport van anode naar cathode bepaald. Vervolgens kan de 
verandering van de gassamenstelling worden berekend uit het verbruik van H2 
en 0 2 en de productie en het transport van water. Het tweede element wordt 
met de nieuwe gassamenstelling doorgerekend. Dit wordt herhaald tot het 
einde van het gaskanaal is bereikt. 

Fig 6.1: Het flowschema van het 2D-computermodel. 
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Door dit hele proces te herhalen voor verschillende waarden van V cel• kan de 
Vj-curve van de cel worden bepaald; de gemiddelde stroomdichtheid over de 
cel als functie van Veel· Dit resultaat kan vervolgens worden vergeleken met 
metingen. 

De celspanning Veel wordt constant over de hele cel gekozen, omdat de elec
trodernat goed geleidend is (de stroomdichtheid kan over de cel variëren, 
omdat E

1
, r en jL veranderen bij een andere gassamenstelling). De lokale 

stroomdichtheid j1ok wordt berekend uit de lokale waarden van E1, r en jL, met 
de vergelijking veel (zie vgl. 3.7): 

kT (. J kT ( . J V = Er - __ In ..:?-+ 1 - j-r + --In 1-..:!-
cel 2ea Jo 2ea J L 

(7.1) 

Omdat j niet expliciet als functie van V cel kan worden geschreven, wordt j 
d.m.v. iteraties met de Newton-Raphson methode bepaald (niet weergegeven 
in het flowschema). 

Een aantal parameters in vgl. 7.1 is constant over de hele cel, te weten a, j0 
enT. De waarden van a en j0 worden bepaald uit een fit van het eerste deel 
van een gemeten Vj-curve (waar r constant is). Verder wordt T constant 
verondersteld en gelijk genomen aan Teel· 

Daarnaast zijn er nog parameters die wel kunnen variëren over de cel: Er, r en 
jL. 
• De lokale waarde van Er wordt bepaald met de Nerost-vergelijking 3.2 en 

3.1 en verandert met wisselende gassamenstelling. 
• De lokale limiting current k volgt uit vergelijking 3.5 en hangt uitsluitend 

van y02 af (ervan uitgaande dat het gas overal verzadigd is met water). 
Hierbij worden de volgende waarden gebruikt: €gas=0.15, pD02_N2 = 0.280 
[atrn cm2 s-1] = 2.84 [N s-1], T = 353 [K] en de = 0.25 ·10-3 [m]. De waar
de van €gas is zo gekozen omdat dat een realistische waarde van jL geeft 
voor 20% zuurstof. Aldus krijgen we de formule voor de limiting current 
zoals die in Bijlage F is gegeven. 

• De lokale waarde van r wordt bepaald met vergelijking 5.7. Deze is afhan
kelijk van À.A en enigszins van j (als rb ongelijk nul is). Omdat j zelf ook 
van r afhangt worden r en j in een aantal iteraties bepaald (twee iteraties is 
meestal al voldoende). 

Om de verandering in de gassamenstelling te berekenen, wordt bepaald hoe
veel zuurstof en waterstof worden verbruikt voor de lokale stroomdichtheid. 
Om de verandering in het watergehalte te kunnen bepalen is de overall drag
coëfficiënt rd,ov nodig (vgl. 5.5). 

Met het model kan de celprestatie als functie van verschillende celparameters 
worden berekend. De drukken aan anode en cathode worden hierbij gelijk 
gekozen, om effecten van watertransport t.g.v. een verschildruk over het 
membraan te voorkomen. De flows aan de ingang van de kanalen worden 
voor de hele Vj-curve constant gehouden. Dit betekent dat de stochiometrie 
lager wordt voor hogere j. Dit is gedaan omdat dit tijdens de metingen ook 
het geval is. Een hogere flow aan de anode betekent dat het gas minder snel 
uitdroogt en aan de cathode dat het zuurstofgehalte minder snel afneemt. De 
partiële waterdruk, PHzo wordt bepaald door de temperatuur van de bevochti-
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gingsfles (TH2 en T0J, waarbij wordt aangenomen dat het gas bij die tempera
tuur volledig verzadigd is met water. Als de celtemperatuur lager is dan die 
van de bevochtigingsfles, is het gas in de cel dus oververzadigd. In principe 
kan er dan water condenseren. Omdat het gas zeer korte tijd in het kanaal 
verblijft (zie Bijlage D), wordt echter aangenomen dat het water niet merk
baar condenseert. Van een oververzadigd gas in de electrodemat (aan de 
cathode) wordt aangenomen dat er wel water condenseert, omdat daar een 
intensief contact bestaat tussen gas en vaste stof. 

6.2 Aannames voor het model 

Omdat in het model erg veel aannames gebruikt zijn, zijn deze in Bijlage G 
nog eens op een rij gezet. Met name de aannames voor het watergehalte aan 
de randen van het membraan blijken bepalend te zijn voor het eindresultaat. 

Zowel r als rd,ov zijn sterk afhankelijk van de watergehaltes aan de rand van 
het membraan (ÀA en À.c). Voor de anode is veronderstelt dat deze in equili
brium is met de relatieve vochtigheid, zodat ÀA met de formule in Bijlage F 
te berekenen is. Omdat aan de cathode water wordt geproduceerd en er bo
vendien water wordt aangevoerd door de drag, wordt Àc gelijk gesteld aan 
9.2, ofwel overeenkomend met een verzadigd gas. 

De aannames voor ÀA en Àc zijn beiden erg belangrijk voor het eindresultaat, 
maar helaas ook erg onzeker. Aan de anode zal het watergehalte lager zijn 
omdat er anders per definitie geen watertransport van gas naar membraan zal 
optreden. Het is echter vooralsnog niet bekend hoe de afwijking van het 
evenwicht afhangt van het netto watertransport. Het watergehalte aan de 
cathode is waarschijnlijk hoger dan aangenomen, omdat er vloeibaar water 
wordt geproduceerd en aangevoerd (in vloeibaar water kan À oplopen tot 17 à 
20!). Ook voor de cathode is echter geen verband bekend tussen het water
gehalte, de stroomdichtheid en het netto watertransport. In de toekomst zal 
hier verder onderzoek naar gedaan moeten worden om het model te kunnen 
verbeteren. Nieuwe aannames kunnen op eenvoudige wijze in het model 
verwerkt worden, omdat deze alleen de RVW van de d.v. voor de waterhuis
houding beïnvloeden. 
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7. EXPERIMENTELE OPSTELLING 

Voordat het model verder besproken wordt, zal in dit hoofdstuk verder inge
gaan worden op de behuizing van de MEA en de meetopstelling. Deze zijn 
onder meer bepalend voor zaken als gasflows en bevochtiging, die in het 
model zijn verwerkt. 

7.1 De celbehuizing 

In figuur 7.1 is een schematische weergave van de MEA en de behuizing 
daarvan te zien. De MEA is ingeklemd tussen twee separatmplaten, die de 
stroom afvoeren. In de separatorplaten zijn de gaskanalen uitgefreesd. De 
separatorplaten zijn meestal gemaakt van grafiet of roestvrij staal (RVS). 
Grafieten separatorplaten hebben het voordeel dat er weinig contactweerstand 
is tussen de electrodemat en de plaat. Ze zijn echter nogal duur omdat er 
speciaal grafiet van hoge dichtheid gebruikt moet worden. Verder zijn de 
bewerkingskosten nogal hoog. De RVS platen zijn goedkoper, maar hebben 
een vrij hoge contactweerstand vanwege de oxidehuid die minder goed gelei
dend is. Andere metalen, zoals koper zijn niet bruikbaar, omdat er metaalio
nen oplossen die het polymeer vergiftigen, zodat de protongeleidbaarheid 
binnen een aantal dagen snel afneemt. Behalve voor metalen is het polymeer 
ook gevoelig voor bijvoorbeeld silicium-ionen, zodat bij het ontwerp altijd 
moet worden nagegaan of de gebruikte materialen geschikt zijn voor de 
SPFC. 

In het geval van een brandstofcelstapeling (een stack) worden een aantal 
cellen in serie geschakeld. De potentiaal wordt dan in elke cel verhoogd, 
terwijl de totale stroom door elke cel gelijk is. 

tetloD pKtina 

grafllllblot 

Fig 7.1: Schema van de MEA en de behuizing. 
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7.2 Het teststation 

De celbehuizing wordt aan het teststation gekoppeld dat de volgende functies 
heeft: 
• Het instellen van de celtemperatuur. 
• Het instellen van de druk aan anode en cathode. 
• Het instellen van de flows (H2 en oxidant). 
• Het bevochtigen van de gassen. 
• Het instellen van een constante celspanning of -stroom. 
• Dissipatie van de geproduceerde electrische energie. 

De tests die in dit verslag besproken worden, zijn allemaal uitgevoerd met 
grafieten separatorplaten. Deze zijn ingeklemd tussen twee koperen platen, 
waarin zich twee verwarmingselementen bevinden, die de cel op temperatuur 
brengen. De celspanning wordt gemeten op de grafietblokken, zodat de over
gangsweerstand van het grafiet naar het koper geen invloed heeft. In het 
teststation bevinden zich twee flowcontrollers waarmee de flows kunnen 
worden ingesteld. Het is mogelijk om de flow tijdens een Vj-meting zodanig 
op te voeren dat de stochiometrie constant blijft, maar dit geeft vaak een 
kleine verandering van de druk. Door de buffercapaciteit van de bevochti
gingsflessen en de aanvoerleidingen zal het daarom enige tijd duren voordat 
de werkelijke flow en stochiometrie in de cel zijn aangepast. De flows zijn 
daarom zowel tijdens de Vj-metingen als bij de modellering steeds constant 
gehouden (waardoor de stochiometrie afneemt voor hogere stroomdichthe
den). Op die manier is een betere vergelijking tussen metingen en modelresul
taten mogelijk. 

Eén station is omgebouwd om metingen te kunnen doen bij verschillende 
OiN2 verhoudingen. Beide flowcontrollers worden hiervoor gebruikt, één om 
de 0 2-flow in te stellen en de ander voor de N2-flow. Op dit station wordt 
daarom gebruik gemaakt van een rotameter om de H2-flow in te stellen. 

De gassen worden door bevochtigingsflessen geleid. De bevochtigingstempe
ratuur kan ingesteld worden en als we aannemen dat de gassen in de fles 
verzadigd zijn, is hiermee het watergehalte van de gassen bekend. Om te 
voorkomen dat een aanzienlijk deel van het water in de aanvoerleidingen 
condenseert, is er een thermische deken om deze leidingen gewikkeld. Deson
danks blijkt er toch nog water te condenseren, omdat er op gezette tijden 
(afhankelijk van de instellingen) een waterdruppel door de aanvoerleidingen 
stroomt. Omdat deze druppels soms een aanzienlijke invloed op de celpresta
tie blijken te hebben (zie §5.1), zijn er vier naderingssensoren op de aan- en 
afvoerleidingen gemonteerd, die de druppels detecteren. 

De drukken in de gaskanalen worden afzonderlijk geregeld met zogenaamde 
back-pressure regulators, die zich aan de uitgang van de cel bevinden. 

7.3 De PC 

De computer heeft een tweeledige functie: enerzijds het instellen van een 
aantal parameters zoals de stroomdichtheid of de celspanning en eventueel de 
flowsen anderzijds het uitvoeren en opslaan van metingen. 
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Experimentele opstelling 

Bij elke meting worden de tijd, de stroomdichtheid, de celspanning, de flows, 
de celtemperatuur, de beide bevochtigingstemperaturen, de drukken en de 
eventuele detectie van waterdruppels opgeslagen. Op het gebruikte station 
worden de waterstofflow en de drukken echter niet gemeten en moeten daar
om vooraf handmatig worden ingevoerd. 

Met het teststation kunnen twee soorten metingen worden uitgevoerd; een 
tijdsduurmeting en een meting van de Vj-curve. Bij een tijdsduurmeting 
wordt de stroomdichtheid gemeten bij een constante celspanning of andersom. 
Bij een Vj-meting wordt de stroomdichtheid in stappen opgevoerd, terwijl de 
celspanning wordt gemeten. Bij iedere instelling van de stroomdichtheid 
wordt de celspanning telkens opnieuw gemeten, totdat het verschil tussen 
twee metingen kleiner is dan een bepaalde in te stellen waarde (meestal 1 
m V). Omdat de celspanning soms vrij langzaam naar de eindwaarde toegaat, 
kan het zijn dat het verschil al snel kleiner is dan de ingestelde waarde, ter
wijl de stationaire situatie nog niet is bereikt. Er is daarom een mogelijkheid 
in het programma ingebouwd om een tijdsvertraging in te stellen tussen twee 
spanningsmetingen. De stroomdichtheid wordt net zo lang opgevoerd tot de 
celspanning beneden een bepaalde waarde is gezakt (bijvoorbeeld 0.1 V). De 
stroomdichtheid wordt dan weer in stappen verlaagd. Op die manier krijgen 
we een zogeheten heen- en teruggaande polarisatiecurve. Als beide curves 
nagenoeg gelijk liggen is blijkbaar de stationaire toestand gemeten. 

De communicatie van de PC met het teststation vindt plaats via een GPIB
interface en een AD-kaart. Het GPIB-interface wordt gebruikt om de stroom 
uit te lezen en de load, die een constante celspanning of stroom instelt, aan te 
sturen. De spanningen worden gemeten met de AD-kaart. 
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8. RESULTATEN & DISCUSSIE 

8.1 Metingen bij verschillende 0 2-fracties 

Om te kunnen meten hoe de celprestatie eruit ziet bij verschillende zuurstof
fracties is de meetopstelling zodanig aangepast dat een in te stellen flow van 
zuivere zuurstof en een van zuivere stikstof gemengd worden, waardoor elke 
gewenste verhouding kan worden gemaakt. In figuur 8.1 staan de metingen 
van de Vj-curves voor verschillende zuurstoffracties. 

1 ~------------r--------------------------r------------------------~~~~~ 
-o-100% 02 
--40%02 

~~~~~~~----------~----------------~ --20%02 0·8 -+-15% 02 
·+·10%02 
-5%02 

0.6 +-----~--~=---_.:::::~~~~~~:""""Ö:::::----l ...... 3.1% 02 

~I 
0.4+-----+~--~r----4--4r-~~-~-~~--~ 

0 200 400 600 800 1000 1200 
J (mA/cm2) 

Fig 8.1: Gemeten Vj-curves bij verschillende 0 2-fracties aan de cathode. 

Een verschijnsel waarvoor nog geen goede verklaring is gegeven, is dat de 
gemeten curve in het lineaire deel een grotere helling vertoont bij lagere 
zuurstoffracties. Dit heeft dus al een merkbaar effect in het normale werkge
bied van de cel tussen de 0.5 en 0.6 volt. Om dit effect duidelijker zichtbaar 
te maken is in figuur 8.2 het verschil weergegeven tussen de gemeten cel
spanning bij 100% zuurstof en die bij een lagere zuurstoffractie. De offset in 
de celspanning (bij j=O) komt redelijk overeen met de daling van de Nemst
potentiaal (zie fig. 8.3 a). Voor de helling is met het model vooralsnog geen 
verklaring gegeven. Dit duidt erop dat de diffusie van de zuurstof niet volle
dig gemodelleerd is (zie §§ 3.4.1 en 3.4.2). 

Wellicht wordt de extra helling veroorzaakt door de zuurstofdiffusie in de 
actieve laag. De extra helling gedraagt zich dus als een extra ohmse weer
stand (r02 dirr). Het blijkt dat deze 'weerstand', voor zuurstoffracties van 50% 
of lager, benaderd kan worden met (zie fig 8.3 b): 

1.28·10-2 

r Ofliff = ---:d-roo_g_ 

Yo2 

(8.1) 

Bij 20% zuurstof is de extra 'weerstand' dus 0.064 [.Q cm2], ofwel een kwart 
van de werkelijke weerstand. Voor hogere zuurstoffracties is de helling te 
klein en daardoor de meting te onnauwkeurig. Als het in de toekomst mo
gelijk is om de zuurstofdiffusie in de actieve laag te modelleren en als dit 
inderdaad de oorzaak is van de extra helling, dan zal de constante term in de 
vergelijking 8.1 waarschijnlijk afhangen van de structuur van de actieve laag. 
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Het verschil tussen de gemeten celspanning bij 100% zuurstof en 
een lagere zuurstoffractie. De offset kan redelijkenvijs worden 
toegeschreven aan een daling van de Nernstpotentiaal. Voor de 
helling bestaat vooralsnog geen goed model. 
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Fig 8.3: a) Offset in de lij-curve t.o.v. 100% zuurstof, vergeleken met de 
offset volgens Nernst. 

b) r02 diffalsfunctie van Y02droog. 

8.2 Modelresultaten 

60 

Aanpassing van de drag-coëfficiënt 
Het model zoals dat in het vorige hoofdstuk is beschreven is eerst gebruikt 
voor een vergelijking met een meting waarbij 100% zuurstof is gebruikt. Dit 
is gedaan om de invloed van diffusieverliezen te minimaliseren, zodat de in
vloed van de waterhuishouding duidelijk wordt (zie figuur 8.4). Voor de 
modellering zijn de parameters die niet vermeld zijn, Base Case (Bijlage F). 

De coëfficiënten voor de drag (ra en r.,) zijn zodanig aangepast dat het model 
een goede fit geeft. De beste fit wordt verkregen voor r3=0.345, rb=-0.013. 
Als we de drag constant veronderstellen is het resultaat bijna even goed 
(r

3
=0.245, rb=O). Als we daarentegen de drag rechtevenredig met À. veronder

stellen (r3=0, rb=0.035) is de overeenkomst beduidend slechter. In Bijlage E 
wordt iets dieper ingegaan op het mechanisme van protontransport in het 
polymeer. 
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Fig 8.4: de resultaten van het model vergeleken met een meting met zuivere 
zuurstofals oxidant. Meting: PA=33, Pc=30 psi. 
Model: rd = ra+ rbÀ. Verder Base Case. 

Voor de verdere modellering worden de eerstgenoemde coëfficiënten voor de 
drag gebruikt (ra=0.345 en rb=-0.013). Volgens dit model worden in een dro
ger polymeer dus iets meer watermoleculen meegevoerd. De overall drag
coëfficiënt heeft dan voor het hele bereik van j een waarde van circa 0.14. 
Deze waarde is echter vrij sterk afhankelijk van de anodeflow en -druk. 

Het 'instorten' bij hoge j bij 100% zuurstof blijkt niet te worden veroorzaakt 
door zuurstofdiffusie, maar door een toename van de oppervlakteweerstand 
van het polymeer in de loop van het gaskanaal, t.g.v. uitdroging aan de ano
de. 

Variatie van j 1ok en r over de cel 
Om een indruk te krijgen van de variatie van de celprestatie over de cel, is 
gekeken hoe de stroomdichtheid volgens het model varieert als functie van de 
plaats langs het gaskanaal (zie figuur 8.5). In figuur 8.6 is de bijbehorende 
oppervlakteweerstand als functie van de plaats uitgezet. Door het netto water
transport van anode naar cathode kan het anodegas in de loop van het kanaal 
uitdrogen. De relatieve vochtigheid neemt af, waardoor het watergehalte aan 
de rand van het membraan aan de anode ÀA lager wordt. Hierdoor neemt de 
plaatselijke oppervlakteweerstand in de loop van het kanaal toe en wordt de 
lokale stroomdichtheid lager. 
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Fig 8.5: Verdeling van de stroomdichtheid over het gaskanaal voor ver
schillende gemiddelde stroomdichtheden. 
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Voor hoge stroomdichtheden van de cel blijkt de stroomdichtheid vrij sterk te 
kunnen variëren als functie van de plaats. Dit betekent dat sommige delen 
van de cel een relatief hoge stroomdichtheid leveren. Dit kan misschien een 
nadelige invloed hebben op de degradatie van de cel. Daarnaast kan dit nade
lig zijn voor een cel-stack, omdat een verschil in stroomdichtheidsverdeling 
van twee opeenvolgende cellen aanleiding geeft tot electrische stromen even
wijdig aan de separatorplaat, hetgeen extra verliezen kan betekenen. Bij nor
maal bedrijf van de cel is de variatie in stroomdichtheid echter vrij beperkt. 
Bovendien zal deze variatie nog afnemen als in het model rekening wordt 
gehouden met het feit dat de vochtigheid aan de anode niet in evenwicht is 
met het gas. 
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Fig 8.6: Oppervlakteweerstand als functie van de plaats. 

Invloed van de zuurstoffractie 
Het model is vervolgens gebruikt om de Vj-curve te bepalen bij verschiiiende 
zuurstoffracties (fig 8.7). De resultaten zijn vergeleken met metingen (fig 
8.1). Bij de verschiiiende metingen is de totale flow aan de catbode niet 
steeds hetzelfde, omdat bij gebruik van zuivere zuurstof minder flow nodig is 
dan bij een lagere zuurstoffractie. Bij de berekeningen is telkens dezelfde 
flow gehanteerd als tijdens de meting. 

We zien dat de toename van de helling van het lineaire deel van de curve bij 
lagere zuurstoffracties niet of nauwelijks in de modelresultaten is terug te 
vinden. Verder blijken de gemodelleerde curves,· voor lagere zuurstoffracties, 
veel abrupter in te storten dan de gemeten curves. 
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Fig 8.7: Berekende Vj-curves bij verschillende zuurstoffracties aan de ca
thode. 
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Resultaten & discussie 

Het abrupte instorten wordt veroorzaakt door de aanname dat de zuurstofdif
fusie alleen bestaat uit gasdiffusie in de poriën van de electrodemat De gelei
delijke afname kan ook een effect zijn, veroorzaakt door zuurstofdiffusie in 
de actieve laag. 

Een belangrijke parameter voor het 'instorten' van de celspanning is de 
maximale stroomdichtheid Ümax• bij Vce1=0). Deze is in figuur 8.8 uitgezet als 
functie van de zuurstoffractie, zowel voor de gemeten als de berekende cur
ves. De waarde van jmax is vergelijkbaar met de limiting current (jJ. Tijdens 
de metingen loopt de celspanning meestal niet helemaal tot nul. Als de cel
spanning tijdens de Vj-meting namelijk beneden een bepaalde in te stellen 
waarde Ecut zakt, wordt de stroom weer verlaagd (zodat Veel weer hoger 
wordt). De waarde van jmax wordt daarom d.m.v. extrapolatie bepaald. 

Uit de figuur blijkt dat de maximale stroomdichtheid in het model en uit de 
metingen redelijk tot goed overeenkomen. Voor lage zuurstoffracties ligt de 
waarde van het model iets te laag. Blijkbaar is waarde van k iets hoger dan 
was aangenomen (jL = 8.6·104 {1-yH20 )-ln(l-y02droog)-1 [A m-2]). Door een 
hogere jL zal de grafiek voor lage 0 2-fracties wat hoger komen te liggen, ter
wijl het voor hoge 0 2-fracties geen gevolgen heeft, omdat de stroomdichtheid 
dan begrensd wordt door de waterhuishouding. 
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jmax als functie van de zuurstoffractie aan de cathode, zowel voor 
het model (jïg 8.7) als voor de meting (fig 8.1). 

Invloed van de cathodeflow bij 20% zuurstof 
In figuur 8.9 staat de berekende jmax uit als functie van de cathodeflow bij 
20% zuurstof. Dit is gedaan voor twee verschillende anodeflows. Voor 20% 
zuurstof heeft jL volgens de aanname een waarde van 1623 [mA/cm2

]. Deze 
waarde wordt in de praktijk echter niet gehaald, omdat de zuurstoffractie 
afneemt (en dus ook jL) in de loop van het kanaal. Afhankelijk van de flow 
en druk aan de anode is de stroom beperkt door diffusie of door watertrans
port. 
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Fig 8.9: gemodelleerde jmax als functie van de catkodeflow bij 20% zuur
stof 

Invloed van druk en flow aan de anode ( 100% zuurstof) 
Als de anodedruk wordt verlaagd, zal het waterstofgas relatief meer water 
bevatten, omdat de partiële waterdruk bij verzadiging gelijk blijft. Het anode
gas zal hierdoor minder snel uitdrogen. Een verhoging van de anodeflow 
heeft een soortgelijk effect. In beide gevallen valt daarom te verwachten dat 
de celprestatie verbetert. In figuur 8.10 staan zowel de berekende als de ge
meten jmax uitgezet tegen de anodeflow, bij twee verschillende drukken. Tij
dens de metingen is de catbodedruk steeds gelijk gehouden aan de anodedruk, 
omdat het watertransport anders beïnvloed kan worden door het drukverschil 
over het membraan. Dit effect is nog niet in het model meegenomen (als de 
anodedruk lager is dan de cathodedruk, kan dit uitdroging tegengaan). De 
verlaging van de catbodedruk heeft weinig invloed op de gasdiffusie in elec
trodemat, omdat het product p·D02_N2 constant is. Omdat het gas bij een 
lagere druk relatief meer water bevat, zal de zuurstoffractie van het verzadig
de gas wel iets lager zijn, zodat de Nemstpotentiaal iets lager is en er iets 
meer diffusieverliezen zijn. Deze effecten zijn echter marginaal. 
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Resultaten & discussie 

De gemeten celprestatie hangt veel minder sterk af van de flow en druk aan 
de anode dan het model het model voorspelt (zie figuur 8.10). De meest 
aannemelijke verklaring hiervoor is dat de aannames, voor de watergehaltes 
aan de randen van het membraan (ÀA en Àc) niet realistisch zijn (zie §6.2). 
Wellicht kan de invloed van de druk en flow in de toekomst met betere aan
names wel goed gemodelleerd worden. 

Invloed van de membraandikte 
Tenslotte is het model toegepast voor verschillende membraandiktes dm (fig 
8.11). Er zijn vooralsnog geen metingen om de resultaten mee te vergelijken. 
In figuur 8.12 is het electrisch vermogen van de cel uitgezet als functie van 
de membraandikte. 

Als een dunner membraan gebruikt wordt, zal de oppervlakteweerstand van 
het membraan afnemen, zoals in figuur 8.11 te zien is. Een bijkomend voor
deel is dat er minder snel problemen met het watertransport optreden. Dit is 
een gevolg van het feit dat bij een gelijke uitdroging aan de anode (ofwel 
gelijke ÀA en Àc) een grotere concentratiegradiënt van water in het membraan 
ontstaat. Dit geeft een grotere terugdiffusie van water naar de anode, zodat 
het netto watertransport kleiner is en het anodegas minder snel uitdroogt. 

De celprestatie bij gebruik van andere membranen zoals het Nafion 105 en 
het experimentele DOW membraan, is nog niet gemodelleerd, omdat de waar
den van À, rd, DH20, en a er voor deze membranen heel anders uit kunnen 
zien, vanwege de andere polymeerstructuur. 
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Fig 8.11: De Vj-curves voor verschillende membraandiktes. 
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Fig 8.12: Het electrisch vermogen als functie van de membraandikte. 
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In Bijlage H worden metingen gepresenteerd met een cel die gedurende een 
korte periode een zeer hoge stroomdichtheid heeft geleverd. Deze metingen 
zijn niet interessant voor een vergelijking met het huidige model, maar kun
nen wellicht meer inzicht geven in de invloed van de structuur van de actieve 
laag aan de cathode. 
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9. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

De protonverdeling nabij het platina aan de catbode is op twee verschillende 
manieren berekend. De tweede methode, waarbij een evenwichtsverdeling 
wordt verondersteld, lijkt de beste omdat de eerste methode een veel te lage 
celspanning oplevert (tenzij V A een waarde heeft van enkele tienden van een 
volt). 

Uit de theorie blijkt dat de activeringsverliezen worden veroorzaakt door de 
hogere H+ -concentratie die nodig is voor hogere reactiesnelheid. De vorm van 
de activeringsverliezen die met deze theorie gevonden wordt, komt precies 
overeen met hetgeen in de praktijk wordt gemeten. De enige parameter die 
niet uit de theorie kan worden afgeleid is de uitwisselingsstroomdichtheid jo
De transfer coëfficiënt a hangt samen met reactiekinetiek (0.5 :::;; a:::;; 1). Om 
de precieze waarde van a uit de theorie af te kunnen leiden, is meer kennis 
nodig van de verschillende deelreacties en de bijbehorende reactiesnelheden. 
De fysische oorzaak van de diffusieverliezen is gelegen in het feit dat, bij 
dezelfde stroomdichtheid, een hogere H+-concentratie aan het platina-opper
vlak nodig is bij lagere zuurstofconcentratie. De aard van diffusieverliezen is 
daarom hetzelfde als die van activeringsverliezen. De geproduceerde warmte 
t.g.v. diffusieverliezen komt dus ook vrij in de actieve laag aan de cathode. 

Uit metingen is gebleken dat de waterhuishouding bepalend kan zijn voor het 
celgedrag bij hoge stroomdichtheid. Met het model kan de Vj-curve bij 100% 
zuurstof goed gemodelleerd worden. Om het model verder te verfijnen zal 
echter bekend moeten zijn hoe de wateroverdracht van de gasfase naar het 
membraan afhangt van de relatieve vochtigheid van het gas en À. aan de rand 
van het membraan. Als dit verband kan worden gemeten, is dit vrij eenvoudig 
in het model te verwerken. Mogelijk kan dan de invloed van de flow en druk 
aan de anode goed worden verklaard. Verder is de invloed van een verschil
druk over anode en catbode niet in het model verwerkt. Als de catbodedruk 
hoger is, vindt er namelijk t.g.v. het drukverschil extra watertransport van 
catbode naar anode plaats, waardoor de anode minder snel uitdroogt 

Het deel van de MEA dat het lastigst te modelleren is, is de actieve laag. 
Omdat het bestaat uit een mengsel van platina op koolstof, Nafion, water en 
eventuele verontreinigingen op het platina, kan er niet een eenduidige diffu
siecoëfficiënt voor zuurstof en geleidbaarheid voor protonen aan verbonden 
worden. Het lijkt er nochtans wel op dat de actieve laag, behalve voor de 
activeringsverliezen, ook bepalend is voor diffusieverliezen. Het is in dit 
verband de moeite waard om metingen te doen met cellen met verschillende 
dikten van de actieve laag. 

Een ander punt dat de aandacht verdient is de temperatuurhuishouding in de 
cel. Het grootste deel van de geproduceerde warmte (het verschil tussen ener
gie-inhoud per proton voor de totaalreactie en Er (1.48-1.2 V), de activerings
en diffusieverliezen) komt namelijk vrij in de dunne actieve laag. Hierdoor 
kan de plaatselijke temperatuur flink stijgen, hetgeen van invloed kan zijn op 
de celprestatie en -degradatie, met name als er geen zuivere zuurstof wordt 
gebruikt. 
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10. BIJLAGEN 

BIJLAGE A: Afleiding van de Nernstpotentiaal 

De Nemstpotentiaal is de (theoretische) celspanning als er geen stroom loopt. 
De halfreacties zijn daarbij in evenwicht, maar de totaalreactie niet (als Er 
niet gelijk is aan nul). Dit is mogelijk omdat de protonconcentraties aan het 
platina-oppervlak van anode en catbode niet aan elkaar gelijk zijn. 

De vergelijking voor de Nemstpotentiaal kan rechtstreeks worden afgeleid uit 
de Boltzmann-factor voor thermisch evenwicht [9]: 

( -z eV) 
n.=n.0 e -ir 

I I 

Dit betekent dat de concentratie van ionsoort i met ladingsgetal zi afneemt 
met toenemende electrische energie (Ee1 = zieV). Dit kunnen we ook betrek
ken op de protonen in het electrolyt. Als we de potentiaal V in de bulk op 
nul stellen, krijgen we: 

H-H e(.:;;) 
- 0 

waarbij H de protonconcentratie voorstelt en H0 de protonconcentratie in de 
bulk. In de bulk is de protonconcentratie gelijk aan de S03--concentratie 
(electrisch neutraal, zie Hoofdstuk 4) en deze is in Nafion 117 gelijk aan 
1200 [mol m-3]. Als we nu de protonconcentraties aan het platina op de anode 
(HA) resp. de catbode (He) bekijken, dan volgt voor de halfcelspanningen: 

kT [He] Ve=--ln_ 
e H0 

De halfcelspanning is de spanning over de bulk van het electrolyt en het 
platina aan de anode resp. cathode. Voor de totale reversibele celspanning 
geldt dan: 

_ kT [HA] kT [He] - -ln- --In-
e H0 e H0 

_ kT [HA] E,- _Jn _ 
e He 

(A.1) 

De totale celspanning wordt dus bepaalt door de verhouding van de proton
concentraties op de anode resp. cathode. Deze verhouding wordt op zijn beurt 
bepaalt door de evenwichtsreacties aan anode en cathode. Omdat er geen 
stroom loopt zullen de protonconcentraties aan de anode en catbode zich na
melijk zo instellen dat de halfreacties in evenwicht zijn. Als bijvoorbeeld V c 
te laag is zal de protonconcentratie aan het platina te hoog zijn voor het even-
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wicht, waardoor er water uit protonen en zuurstof gevonnd zal worden. Hier
door worden protonen aan het electrolyt en electtonen aan het platina onttrok
ken. Hierdoor wordt de halfcelspanning over de dubbellaag hoger, totdat de 
evenwichts-protonconcentratie aan het platina bereikt is (en daannee volgens 
de Boltzmann-factor ook de halfcelspanning). De oxidatie van waterstofgas 
ziet er, opgesplitst in de halfreacties, als volgt uit: 

Hierin zijn KA en Kc de evenwichtsconstanten voor de halfreacties: 

De index a geeft aan dat het hier om de werkelijke concentraties van de gas
sen en het water aan het platina-oppervlak gaat en niet om de evenwichtscon
centraties. Als er geen stroom loopt zijn de gasconcentraties gelijk aan de 
concentraties in de gaskanalen (geen diffusieverliezen). Voor de evenwiehts
constante van de totaalreactie geldt Keq = KA Kc, zodat: 

Hieruit blijkt dat als de totaalreactie in evenwicht is, de verhouding H.JHc 
gelijk is aan 1, zodat de celspanning volgens vgl. A.l nul wordt. De fysische 
oorzaak van de celspanning is dus dat de totaalreactie niet in evenwicht is. 
We kunnen de vgl. voor HA/He nu invullen in vgl. A.l: 

Als we standaard drukken kiezen voor PHz en p02, dan wordt de tweede tenn 
in het rechterlid nul. zodat de eerste tenn blijkbaar Epo is. Omdat Keq tempe
ratuursafhankelijk is, is Epo dat ook. Het verband tussen Epo enT is in §3.1 
afgeleid. Hoe het precies zit met de temperatuur- en drukafhankelijkheid van 
[H2]/pH2 en [02]/p02 is niet helemaal duidelijk. Verder wordt Epo gewoonlijk 
gemeten in waterige oplossingen, zodat [H20] altijd hetzelfde is. Het Nafion 
is weliswaar vochtig, maar toch niet echt te vergelijken met een waterige op
lossing. De invloed hiervan op Er is niet helemaal duidelijk. De invloed op de 
celprestatie als er een stroom loopt is echter verwaarloosbaar, omdat de terug
gaande halfreactie dan vele malen kleiner is dan de heengaande. 
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Uiteindelijk krijgen we dus de Nemstpotentiaal uit de Boltzmann-factor en de 
evenwiehts-vergelijkingen voor de halfreacties: 

E = E + kT In (PH 'i;) 
r Po 2e 2VY02 
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BIJLAGE B: Gasdiffusie in de electrodemat 

In de literatuur [7] wordt een fommie gegeven, afgeleid uit onder andere 
kinetische theorie, voor de diffusiecoëfficiënt van een binair gasmengsel, 
bestaande uit gassen A en B. 

Hierin zijn Pc en Tc de kritische druk en temperatuur en Mis de molmassa. 
Verder is DAB in [cm2 s·1

], p in [atm] en T in [°K]. We zien dat de diffusie
coëfficiënt omgekeerd evenredig is met de druk. Dit geldt in voor zuurstof en 
stikstof zeer goed voor drukken lager dan 10 [atm], dus voor de toepassing in 
de SPFC. Dit betekent dat een verhoging van de cathode druk weliswaar een 
hogere zuurstofconcentratie oplevert, maar dat de diffusiecoëfficiënt evenredig 
daalt, zodat jL gelijk blijft! De waarden van a en b zijn experimenteel bepaald 
[7]: 
voor twee niet polaire gassen geldt: a = 2.645 ·10·4 

b = 1.823 
voor H20 met een niet polair gas: a= 3.640·104 

b = 2.334 

Tabel C.1: data voor de bepaling van de diffusiecoëfficiënt 

M Tc [K] Pc [atm] 

N2 28 126.2 33.5 

02 32 154.4 49.7 

H20 18 647.2 217.7 

De gegevens voor de berekening staan in tabel C.l. Hieruit volgt het product 
van druk en diffusiecoëfficiënt bij 80 [0 C]: 

p-D02.N2 = 0.280 [atm cm2 s·1
] 

p-DH2o.N2= 0.389 [atm cm2 s·1
] 

p-DH20•02= 0.372 [atm cm2 s·1
] 

In de literatuur [ 10] zijn gemeten waarden gevonden voor zuurstof in lucht en 
waterdamp in lucht, en deze waarden komen binnen 6% overeen met de 
bovenstaande waarden. 

Omdat het grootste deel van het cathodegas uit stikstof en zuurstof bestaat 
(bij 3.5 bar en 80°C bevat het gas bij verzadiging 14% waterdamp) worden 
alle drie de diffusiecoëfficiënten gelijk gesteld aan D02.N2• Op die manier kan 
het beschouwd worden als een binair systeem (twee gassen), waardoor het 
analytisch kan worden opgelost. De diffusievergelijking voor een binair sys
teem is [7]: 
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In dit geval staat de index A voor 0 2 en B voor zowel N2 als H20. Merk op 
dat uit deze vergelijking voor lage concentraties van A, de wet van Fick 
volgt, omdat de eerste term aan de rechterkant verwaarloosbaar wordt. 

Voordat we deze verder kunnen uitwerken, moeten we de molstroom van 
waterdamp bepalen. We gaan er hierbij vanuit dat het gas overal verzadigd is. 
Als er namelijk ergens een oververzadigd gas ontstaat, zal het overtollig 
water onmiddellijk condenseren vanwege het intensieve contact met het op
pervlak van de koolstofvezels. Op die manier ontstaat dus een constant con
centratieprofiel van water, en zal het water op zich dus niet diffunderen. Het 
wordt echter wel meegevoerd door de gemiddelde molstroom van zuurstof en 
stikstof (het zuurstof beweegt naar de catbode en het stikstof staat stil). De 
snelheid van de waterdamp is dus gelijk aan de gemiddelde snelheid van het 
zuurstof en stikstof: 

=> 

De diffusievergelijking wordt dan: 

[ 

PHp J dyo2 N0 = Yo N0 + N0 -cD--
2 2 2 p-p 2 dz Hp 

Als we dit verder uitwerken krijgen we: 

N0 dz = -cDdy0 (1 
2 2 J

-1 
Yo. 

1-yHp 

waarbij als randvoorwaarde is gebruikt dat y02 = y02 ° voor z=O. Als we hierin 
invullen dat y02 = 0 voor z=de (de is de dikte van de electrodemat) en N02 = 
N02 max, dan krijgen we: 

cD(l-vy 0 ) ( 1 J Nmax = , 2 In 
02 d -

1
--:-dr-oo-g 

e -yol 

waarbij de zuurstoffractie in een droog gas wordt gebruikt. 
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De diffusie vindt echter niet plaats in een vrij gas, maar in de poreuze elec
trodemat De effectieve diffusiecoëfficiënt zou in principe moeten worden 
gemeten [7]. maar in de literatuur [8] wordt als benadering gegeven dat Derr = 
D02_N2Egas1.s. waarbij Egas de porositeit voorstelt, ofwel het gedeelte van de mat 
dat in de gasfase is, rekening houdend met aanwezig vloeibaar water. Vooral 
dit laatste is nogal significant, omdat het vloeibaar watergehalte sterk afhangt 
van de eigenschappen van de electrode, de stroomdichtheid (waterproductie) 
en van de vochtigheid van het anodegas. Als richtwaarde voor E wordt vaak 
0.2 genomen. De totale gasconcentratie c in het kanaal, kan met de ideale 
gaswet geschreven worden als p/RT en voor de Iimiting current k = 
4FN02max. zodat we kunnen schrijven: 

15 4FpD0 -N. d 
. - E . (1 ) 2 2 ln(l- roog)-! h - gas -yHp RTd Yo2 

e 
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BIJLAGE C: Reactiekinetiek aan de catbode 

Om de protonconcentratie aan het platina-oppervlak van de cathode als func
tie van j te kunnen bepalen, moet de reactiekinetiek worden bestudeerd. Voor 
j=O geldt dat de reactie aan de cathode even snel naar links U1) verloopt als 
naar rechts Ur) en wel beiden met 'snelheid' j0. De concentratie aan het Pt
oppervlak ([Hc]0) volgt dan uit de Boltzmann-factor (vgl. 4.4 met 
V(z)=V c=l.2 [Volt], ofwel de halfcelspanning over de dubbellaag). VoorT= 
353 [K] en H0 = 1200 [mol/m3

] is [Hc]0 gelijk aan 8.85·10.15 [mol/m3]. De 
halfreactie is: 

Bij een constante zuurstofconcentratie kunnen we de reactiesnelheid naar 
rechts verhogen door de protonconcentratie te verhogen. 

Het is mogelijk dat de reactieconstanten k1 en ~ voor de reacties naar links en 
rechts, veranderen als V c verandert omdat de oppervlaktelading in het platina 
dan verandert. Dit kan invloed hebben op de werking van de katalysator. Dit 
effect laten we hier echter buiten beschouwing. 

Bij een constante waterconcentratie zal j1 dan gelijk blijven U1 = k1[H20]), 
zodat we een netto stroom overhouden: j = jr - j1 = jr - j0• Om te bepalen hoe 
jr afuangt van He moeten we weten hoe snel de deelreacties verlopen. De 
deelreacties zien er als volgt uit [16]: 

1) 
2) 
3) 

0 2 + 2H+ + 2e· 
HOOH 
HOOH* 

4) 20H + 2H+ + 2e· 

".. HOOH 
".. HOOH* 
".. HO+ OH 
".. 2H20 

(snel) 
(snel) 
(traag) 
(snel) 

Waarschijnlijk is reactie 3 de traagste ofwel de 'rate determining step' (ener
giebarrière = 2.2 [eV]). Als we aannemen dat de andere reacties vele malen 
sneller verlopen, dan zijn reactie 1, 2 en 4 dus in evenwicht. De totale reac
tiesnelheid is dan rechtevenredig met de hoeveelheid HOOH* op het platina
oppervlak. De enkele zuurstofbinding in het HOOH* moet namelijk door 
them1ische beweging verbroken worden. Als er twee maal zoveel aanwezig 
zijn zullen er per tijdseenheid dus tweemaal zoveel verbroken worden. Omdat 
de eerste twee deelreacties snel verlopen kunnen we de evenwichtsconstanten 
gebruiken: 

De reactiesnelheid is dan dus evenredig met [HcJ2. Het is echter mogelijk dat 
reactie 1 ook nog uit deelreacties bestaat, bijvoorbeeld: 

1 a) 0 2 + H+ + e· 
1 b) HOO + H+ + e· 

".. HOO 
.,. HOOH 
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Bij deelreactie la moet de dubbele binding van het zuurstof verbroken wor
den. De energiebarrière hiervoor zal afhangen van de werking van de kataly
sator. Als het zuurstof aan het platina geadsorbeerd is, is deze binding wel
licht makkelijker te verbreken. Als we aannemen dat reactie la snelheidsbe
palend is i.p.v. reactie 3, is de overall reactiesnelheid evenredig met de pro
tonconcentratie aan het platina. 

Bij reactie 4 worden geen bindingen verbroken. Bovendien is de reactie ener
getisch gunstig, zodat de reactie snel zal verlopen en zeker niet snelheicts
bepalend is. 

We definiëren nu 2a. als de macht waarmee de reactiesnelheid naar rechts af
hangt van de protonconcentratie aan het platina. De keuze van 2a. wordt 
duidelijk in §4.3.2, waar blijkt dat a. volgens die theorie de transfer
coëfficiënt voorstelt. Omdat voor de totaalreactie slechts één zuurstofmolecuul 
nodig is, is jr verder evenredig met de zuurstofconcentratie zodat voor jr 
geldt: 

waarbij we kr onathankelijk van V c hebben veronderstelt. Als alleen reactie 3 
snelheidsbepalend is. heeft 2a. de waarde 2 (kwadratisch verband tussen jr en 
He) dus a.= 1. Als alleen reactie 1 a snelheidsbepalend is (lineair verband) 
heeft 2a. de waarde 1 (a.=0.5). Als beide deelreacties gezamenlijk snelheicts
bepalend zijn ligt a. tussen 0.5 en 1. 

Voor j=O hebben we de concentraties [02] 0 en [HcJ0 aan het platina, zodat we 
met jr = j0 = ~[02]0[HcJ02a voor jr kunnen schrijven: 

. . [02] [HcJ [ J
a 

lr =Jo [Oz]o [Hclo 

Verder hebben we aangenomen dat j1 = j0 zodat met j = jr - j1 geldt: 

(C.l) 

Voor j>O zijn er diffusieverliezen zodat [02] kleiner is dan [02] 0• Uit vergelij
king C.l volgt dat de protonconcentratie aan het platina He verder moet wor
den verhoogd, om de verlaging van [02] te compenseren. Dit resulteert weer 
in een lagere halfcelspanning. De aard van de diffusieverliezen is dus het
zelfde als van de activeringsverliezen. In §4.4 wordt aangetoond dat de wami
te t.g.v. de activerings- en diffusieverliezen vrij komt in de actieve laag van 
de cathode. 
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BIJLAGE D: Afschatting tijdsschaal van diverse 
processen 

Voor de afschatting van de tijdsschalen worden de volgende parameters ge
bruikt: 
Pox = 3.5 bara = 3.5·105 Pa 
PH2o = 0.14·p 
Yo2 = 0.17 
T = 353 K 
j = 1 A/cm2 = Hf A/m2 

de = 0.25 ·10"3 m 
Egas = 0.2 
EH2o = 0.4 
Evast = 0.4 
dm = 175·10·6 m 
PH2o = 106 g/m3 
MH20= 18 g/mol 
<I> = 350 SCCM 
Akanaal= 1 *1 mm2 = 10·6 m2 (oppervlak van de doorsnede v/h gaskanaal) 

tijd om de aanwezige zuurstof in de electrodemat te verbruiken: 
verbruik van protonen = j/F [mol H+m·2s-1] 

verbruik van zuurstof = j/4F [mol 0 2m·2s-1
] 

aanwezige zuurstof = (p/RT)deegasY02 [mol 0 2m-2] 
lve~bruik = 4pdeEgasYozF/RTj = 0.04 [s] 
(voor zuivere zuurstof: !verbruik = 0.2 [s]) 

tijd om 10% van electrodemat te vullen met vloeibaar productwater (na ont
trekking van enig water aan de cathode door een waterdruppel, waarbij e

8
as 

stijgt van 0.2 naar 0.3): 
productie van vloeibaar water = j/2F [mol H20m-2s-1

] 

= j·MH2of2FpH20 [m/s] 
t10% = 0.1-dikte/productie = 0.2de ·FpH2ofMH2oi = 27 [s] 

tijd dat een gasdeeltje (dat niet reageert) of een (kleine) waterdruppel in het 
gaskanaal verblijft: 
V kanaal = 0.1 *0.1 *24 [cm3

] 

<I>= 350 SCCM 
tKanaal = V kanaa~<l> 

= 0.24 [mi] 
= 2.16 [ml/s] 
= 0.11 [s] 

tijd dat een element van het gaskanaal gevuld is met water: 
vdruppel =:: 0.13 [ml] = 1.3·10"7 [m3

] 

lengte van de druppel= V/Akanaal= 1.3·10-7/10"6 [m] = 0.13 [m] 
V kanaal = 0.24 ml 
(ongeveer de helft van het kanaal is gevuld met vloeibaar water) 
gassnelheid= <1>/(60 p·Akanaal) = 350·10-6/(60*3.5*10"6

) = 1.7 [rn/s] 
telement = lengte druppel/gassnelheid = 0.13/1.7 = 0.08 [s] 

(dit is ruim twee maal de tijd die nodig is om de hoeveelheid zuurstof in de 
mat te verbruiken!) 
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BIJLAGE E: Theorie van protongeleiding in het 
membraan 

Het principe van de geleiding van protonen in het membraan is niet alleen 
van belang voor de geleidbaarheid als functie van het watergehalte. Het me
chanisme bepaalt tevens de dragcoëfficiënt rd (het aantal watermoleculen dat 
per proton wordt meegevoerd van anode naar cathode). 

Er bestaan in grote lijnen twee transportmechanismen voor protonen in het 
polymeer. Ten eerste is dat het zogeheten 'Grottus hopping' mechanisme, 
waarbij een proton telkens van het ene watermolecuul naar het andere springt. 
Ten tweede is er het 'vehicle' mechanisme, waarbij een proton gebonden 
blijft aan H20 en het H30+ (met eventueel nog meer watermoleculen in de 
watermantel) als geheel door het polymeer beweegt. Het watergehalte in 
Nation bepaalt in welke mate elk mechanisme voorkomt. Dat bepaalt op zijn 
beurt de geleidbaarheid van protonen en de drag-coëfficiënt. 

In een waterige oplossing kunnen protonen zich makkelijk kunnen verplaatsen 
door het hopping'). Het hoeft daarbij zelfs niet elke keer hetzelfde proton te 
zijn dat overspringt, omdat de drie protonen in een hydronium-ion in principe 
gelijk zijn. 

Het Nation daarentegen bestaat slechts voor een deel uit water (zo'n 30 vol% 
bij Ä=15). Hierdoor is de gemiddelde afstand tussen de protonen groter. Om 
een indruk te krijgen wat de invloed hiervan is, is de energiebarrière berekend 
die een proton moet overwinnen bij een 'sprong' van het ene watermolecuul 
naar het volgende. Het proton wordt aan een watermolecuul gebonden door 
de interactie tussen de dipool van het watermolecuul en de lading van het 
proton. 

Volgens de literatuur [17] heeft het H20-molecuul een dipoolmoment (pH20) 

van 6.2·10·30 [Cm]. De dipool-interactie energie (Edip) van een proton (lading 
e) in de buurt van een H20-dipool is: 

waarbij d0 de afstand van het proton tot de dipool in het H30+ voorstelt. Als 
we aannemen dat d0 2 à 3 À bedraagt, dan is de energie die een nodig is om 
een proton vrij te maken van een watermolecuul 1.4 à 0.62 eV. Een waarde 
die in de literatuur gegeven is, is 0.55 eV [4]. (Dit ligt overigens in de buurt 
van de verdampingswarmte van water.) De gemiddelde energie van een pro
ton (kT) bedraagt echter slechts 0.0304 eV, zodat slechts een zéér klein ge
deelte van de protonen vrij zal zijn van een watem10lecuul. 

Voor het 'Hopping mechanisme' hoeft een proton zich echter niet geheel vrij 
te maken van een watermolecuul, maar kan het naar een dichtbijzijnd mole
cuul springen. Hoe kleiner de afstand tot dit molecuul, hoe lager de energie
barrière. In een vochtig membraan kan een proton dus vaker hoppen, en hoeft 
dus minder 'gedragen' te worden door een H20. Protonen die het grootste 
deel van de afstand afleggen d.m.v. het 'vehicle' mechanisme (in een droog 
membraan), zullen gemiddeld bijna 1 molecuul water meevoeren (rd = 1). 
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Protonen in een redelijk vochtig membraan kunnen vaker hoppen, zodat ze 
gemiddeld minder water meevoeren. In een membraan dat erg veel vocht 
bevat (bijvoorbeeld À.=lO), kan een proton echter een grotere watem1antel 
vormen, zodat zelfs meer dan een watermolecuul kan worden meegevoerd. 

Volgens deze redenering wordt rd in een relatief droog membraan kleiner 
naarmate het membraan vochtiger wordt, maar voor goed bevochtigde mem
braan kan rd weer toenemen. Het eerste is in overeenstemming met het feit 
dat het model in dat geval het best voldoet als rd afneemt met toenemende À. 
(rb <0). In het model moeten echter veel lagere waarden voor de drag gebruikt 
worden om realistische resultaten te verkrijgen (rd = 0.25). 

In de literatuur zijn alleen metingen vermeld voor hoge watergehaltes bij 
30°C [11] (rd=0.9 bij À.=ll en rd=2.5 à 2.9 bij À.=22). Het is niet uitgesloten 
dat rd over het hele bereik van À. een vrij grillige afhankelijkheid vertoont. 

De afstand tussen de watermoleculen (en daam1ee de energiebarrière voor het 
hopping mechanisme) is niet alleen afhankelijk van het watergehalte, maar 
ook van de manier waarop het water en de so3--groepen in het membraan 
verdeeld zijn. In de literatuur [ 18.19,20,21] wordt vaak verondersteld dat de 
so3--groepen in clusters gegroepeerd zijn, terwijl de clusters onderling ver
bonden zijn door dunne kanalen met S03--groepen. Omdat de So3--groepen 
hydrofiel zijn en de polymeerketens hydrofoob zal de waterverdeling zich aan 
deze verdeling aanpassen. Het water is dan niet homogeen over het polymeer 
verdeeld, waardoor de onderlinge afstand tussen de watermoleculen kleiner is, 
dan op grond van een homogene verdeling veronderstelt mag worden. De 
invloed van de dipoolinteractie op het protontransport en -mechanisme wordt 
hierdoor ook anders. Deze effecten maken het moeilijk om een goed theore
tisch model voor het protontransport en de drag-coëfficiënt te ontwikkelen. 
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BIJLAGE F: Base Case 

De 'Base Case' instellingen en parameters zijn: 

Membraan (Nafion 117) 
dm 175 [pm] 
À. 0.3 + 10.8·rv -16·r/ +14.1·r/ 

(rv is de relatieve vochtigheid van het aangrenzende gas) 
-3.55 (Q-Im-I) 
1.15 (Q-lm-l) (<J=<Ja+<Jb·À.) 
0.345 
-0.013 (rd = ra + rb ·À.) 
4·10-10 [m2s-1] 

Electrode (E-tek) 
de 0.25 ·10-3 [m] (ath. van indrukking (pakking)) 

0.15 

Actieve laag 

dact. laag 
a 
jo 

0.8 à 0.85 (niet gebruikt) 

10 [pm] (niet gebruikt) 
0.87 
1.85 ·10-5 [mA/cm2

] 

Celparameters (model) 
Ace! 6.75 [cm2

] 

T _H2 80 [0 C] (90 [°C] tijdens meting) 
T _ox 80 [0 C] (85 [0 C] tijdens meting) 
T_cel 80 [0 C] (80 [0 C] tijdens meting) 
<I>A 110 [SCCM] 
<l>c 150 [SCCM] (350 [SCCM] bij 20% 0 2) 
PA 3.28 [bar] (33 [psi] overdruk) 
Pc 3.28 [bar] 
02-fractie 1 of 0.2 (voor droog gas) 

Diffusie 
jL = -8.6·104'(1-YH2oHn(l-yH20droog) [A/m2] 
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BIJLAGE G: Samenvatting van de aannames In het 
2D-model 

Samengevat zijn de aarmarnes die in het model gedaan zijn: 

Waterhuishouding: 
- À.A als functie van relatieve vochtigheid 
- verband tussen rd en À. 

- DH2o 
- (J 

- À.c = 9.2 (= À. bij relatieve vochtigheid van 1) 
- À.A is in equilibrium met de relatieve vochtigheid van het anodegas 
- geen watertransport door drukverschil over anode en cathode 

Diffusie: 
- zuurstofdiffusie vindt alleen plaats als gasdiffusie in de poreuze electrode 
- Egas is niet afhankelijk van j (dus niet van waterproductie en -aanvoer). Dit 

heeft te maken met mechanisme van waterafvoer aan cathode. 

Algemene aannames: 
- de cel langs het gaskanaal perfect homogeen wat betreft de dikte van de 

electrodes, de actieve lagen en het membraan, en wat betreft de eigen
schappen daarvan. 

- de gassen zijn aan het begin van het kanaal verzadigd bij 80°C 
- er treedt geen condensatie van water op in het anodekanaal in geval van 

oververzadiging maar wel in de mat (intensief contact met de vaste stof) 
- temperatuur en druk zijn over de hele cel constant (Teel = 80°C), ook de 

temperatuur aan actieve laag v/d cathode waar evenwel de meeste warmte 
wordt geproduceerd 

- het membraan zet niet uit als het vocht opneemt 
- het inklemmen van het membraan heeft geen invloed op eigenschappen als 

watergehalte, drag, diffusie en geleidbaarheid 
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BIJLAGE H: Beschadiging door hoge 
stroomdichtheid 

Bijlagen 

In figuur F.l staan gemeten Vj-curves bij 20 en 100% zuurstof. Nadat eerst 
een meting bij 100% en een bij 20% was uitgevoerd heeft de cel tijdens een 
tijdsduurmeting op een gegeven moment een zeer hoge stroomdichtheid gele
verd. De tijdsduurmeting werd uitgevoerd bij 100% zuurstof waarbij een lage 
celspanning was ingesteld (0.02 V). Op het moment dat er een druppel door 
het anodekanaal passeerde liep de stroomdichtheid gedurende zo'n 15 secon
de op tot boven de 3 A/cm2• Hierbij wordt bijna 4.5 Watt per cm2 aan warm
te geproduceerd in de cel. Dit heeft een negatief effect gehad op de celpresta
tie. De prestatie bij 20% zuurstof was veel slechter geworden, zoals in de 
figuur te zien is. De vem1indering van de prestatie is treedt echter alleen op 
als er 20% zuurstof wordt gebruikt. Voor zuivere zuurstof is er nagenoeg 
geen verschil. De prestatie van de cel nam na verloop van tijd weer toe naar 
de oude waarde. 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 
0 
UI 0.5 
> 

0.4 

0.3 
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0.1 

0 
0 

Fig F.l: 
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A 
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1200 1400 1600 

Gemeten Vj-curves bij 20 en 100% zuurstof, voor en na een tijde
lijke hoge stroomdichtheid (j=3.25 A!cm2). 

Toen de cel een zeer hoge stroomdichtheid leverde is het polymeer niet be
schadigd, evenmin als de anodezijde van de MEA. Dit zou namelijk ook de 
prestatie bij zuivere zuurstof beïnvloeden, hetgeen niet het geval is. Verder is 
het niet waarschijnlijk dat er iets met de electrode aan de cathode gebeurd is. 
Blijkbaar is dus de actieve laag aan de cathode zodanig veranderd, dat de 
zuurstofdiffusie in deze laag wordt bemoeilijkt. Hieruit blijkt weer dat de 
zuurstofdiffusie in de actieve laag een belangrijke rol kan spelen. In welke 
mate dit effect ook een rol speelt bij een 'onbeschadigde' cel geldt is niet te 
schatten. Het is goed mogelijk dat dit effect belangrijker is dan de gasdiffusie 
in de poreuze electrode. Bij toekomstige modellering dient hier terdege reke
ning mee gehouden te worden. 

Verder is het interessant om te weten wat er precies met de actieve ·laag ge
beurd is, omdat bij het gebruik van dunnere en beter geleidende membranen 
hogere stroomdichtheden worden behaald, zodat er meer warmte wordt gepro
duceerd. Wellicht heeft dit nog invloed op de degradatie van de cel. Het is 
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nuttig om in dit verband iets meer over de temperatuurhuishouding binnen de 
MEA te weten te komen. 

Er zijn een aantal aanwijzingen voor een temperatuurstijging bij hoge j. Zo is 
ligt voor lage j, de teruggaande curve van een Vj-meting meestal iets hoger 
dan de heengaande. Dit duidt op een vermindering van de activeringsverlie
zen, wat alleen kan zijn veroorzaakt door een hogere temperatuur van de 
actieve laag (een hogere T betekent een hogere j0). Bij de teruggaande curve 
heeft de cel een recente geschiedenis van hoge j achter de rug, hetgeen klaar
blijkelijk de temperatuurstijging heeft veroorzaakt. Een andere aanwijzing 
voor een temperatuurstijging is het feit dat de cel tijdelijk 3.25 [A/cm2] heeft 
geleverd. Als we het lineaire deel van de Vj-curve in fig F.l extrapoleren 
komen we echter slechts op zo'n 2800 [mA/cm2

] bij nul volt. Dat de cel een 
nog hogere stroom leverde kan ook duiden op een vermindering van hetzij 
activerings- hetzij ohmse verliezen, in beide gevallen veroorzaakt door een 
hogere temperatuur. 

Met het oog op de verslechterde celprestatie na de hoge stroomdichtheid, lijkt 
het verstandig om de cel op een zo hoog mogelijke celspanning te bedrijven 
(0.6 i.p.v. 0.5 V). Dit heeft, naast een verhoging van het rendement, het voor
deel dat er minder warmte wordt geproduceerd, omdat de stroomdichtheid 
lager is en de netto celspanning hoger (dus een lagere 'verliesspanning'). Een 
bijkomend voordeel van een hogere celspanning en lagere stroom bij een 
vergelijkbaar vermogen, is dat het transport van de electrische energie en het 
omzetten daarvan voor een electramotor eenvoudiger is. 
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NOMENCLATUUR 

c concentratie 
c waterconcentratie 
dm dikte van het membraan 
de dikte van de electrodemat 
DH20 diffusiecoëfficiënt van water in 

[mol/m3
] 

[mol/m3
] 

[m] 
[m] 

het polymeer [m2/s] 
Derr effectieve diffusiecoëfficiënt [m2/s] 
D02_N2Diffusiecoëfficiënt van 0 2 in N2 [m2/s] 
E electrische veldsterkte [V/m] 
Er reversibele celspruming [V] 
de dikte van de electrodemat [m] 
dm dikte van het membraan [m] 
e elementaire lading [C] 
F Faradayconstante (=NA -e) [C/mol] 
f waterflux [mol/m2 s] 
G Gibbs vrije energie [J/mol] 
H enthalpie [J/mol] 
H protonconcentratie [mol/m3] 

H0 protonconcentratie in de bulk (=flo) [mol/m3] 

HA protonconcentratie aan platina
oppervlak van de anode 

He protonconcentratie aan platina-
oppervlak van de cathode [mol/m3] 

j stroomdichtheid [A/m2] 

j 0 uitwisselingsstroomdichtheid [A!rn2] 

j 0 irr stroomdichtheid t.g.v. diffusie [A/m2] 

jE-veidstroomdichtheid t.g.v. electrisch veld[A/m2
] 

jL limiting current t.g.v diffusie [A/m2] 

j 1ok lokale stroomdichtheid [A/m2] 

Keq evenwichtscanstante [afh. van situatie] 
k constante van Boltzmann [J/K] 
M molmassa [g/mol] 
no so3·-concentratie in polymeer [mol/m3] 

ni concentratie van soort i [mol/m3] 

N molstroomdichtheid [mol/m2 s] 
NA constante van Avogadro [1/mol] 
p (partiële) druk [Pa] 
Po standaard druk [ 105 Pa] 
r oppervlakteweerstand [Qm2] 

ra,rb coëfficiënten voor rd; riÀ) = ra+rb·À 
r d inwendige drag-coëfficiënt [-] 
rd,ov overall drag-coëfficiënt [-] 
r v relatieve vochtigheid [-] 
R gasconstante (=NA ·k) [J/mol K] 
S entropie [J/mol K] 
T temperatuur [K] 
T 0 standaard temperatuur [25 °C] 
V potentiaal [V] 
x coördinaat evenwijdig aan het 

membraan 
Yi molfractie van soort i 

[m] 
[-) 

Bijlagen 
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z coördinaat loodrecht op het 
membraan [m] 

a transfer coëfficiënt [-] 
ö dikte van de dubbellaag [m] 
e porositeit van electrodemat [-] 
e0 diëlectrische constante [C2/Nm2

] 

e
8

as gasfractie in vochtige electrode [-] 
Er relatieve diëlectrische constante [-] 
Ecarnotrendement van Camot-cyclus [-] 
À # watermoleculen per so3--groep [-] 
'llact activeringspolarisatie [V] 
Tldif diffusiepolarisatie [V] 
Tlohm ohmse polarisatie [V] 
a geleidbaarheid [ 1/Qm) 
0'

8
,0'bcoëficiënten voor a; a(À) = 0'8 +O'b ·À 

p ruimtelading [C/m3
] 

superscripts 
0 standaardcondities 

subscripts 
0 j=O, (voor H0: de concentratie waarbij het 

polymeer geen netto ruimtelading heeft) 
a werkelijke concentratie (actual) 
.A anode 
C catbode 
eq evenwichtsconcentratie (m.b.t. de totaalreactie) 
1 reactie naar links 
Po standaarddruk 
r reactie naar rechts 
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