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Samenvattin!i 

In dit verslag wordt een experimentele opstelling beschreven, die 

~n de loop van het afstudeerjaar is gebouv1d. Het deze opstelling 

is het mogelijk het elektrolyseproces onder geforceerde konvektie 

te bestuderen. 

De eerste experimenten, die gedaan z~Jn, betreffen de bepaling van 

het belgedrag van waterstofbellen, die groeien op een vlakke, door

zichtige goudelektrode in vertikale positie. Hierbij is vooral gelet 

op de invloed van de vloeistofstroming en van de stroomdichtheid 

op het belgedrag. 

Het is gebleken, dat de stroomdichtheid nagenoeg geen invloed heeft 

op het belgedrag, terwijl dit wel het geval is voor de vloeistof

stroming. Om deze invloed te analyseren zijn experimenten gedaan 

met een miniatuurelektrode, waarop het gedrag van zuurstofbellen 

is bepaald. 

Uit de experimenten komt naar voren, dat de belgroei vooral bepaald 

wordt door de oververzadigde vloeistof, die telkens door de stroming 

wordt aangevoerd. In mindere mate is hier sprake van een relaxatie

verschijnsel. De theorie, d~e aan dit verschijnsel ten grondslag 

ligt, gaat ervan uit dat de bel slechts een bepaalde oververzadigde 

laag ter beschikking heeft, die geheel voor de groei gebruikt wordt 

en die tijdens die groei vanuit de omgeving niet beïnvloed "tolürdt. 
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In Nederland wordt ongeveer 95% van de benodigde energ1e uit aardolie 

en aardgas verkregen. De exnloitatie-, w1nn1ngs- en tra~sportkosten 

van deze fossiele brandstoffen zullen in verband met het steeds moei

lijker bereiken van de resterende voorraden toenemen (lit. 1). 

De kosten van energie zullen daardoor zodanig toenemen, dat men op 

andere bronnen moet overgaan. Deze niem..re bronnen Z1Jn ten dele reeds 

1n gebruik, zoals bijvoorbeeld de kernenergie. 

De energiebronnen hebben een fluktuerende produktie en leveren pr1rna1r 

warmte en mechanische energie. Om deze energie efficiënt te kunnen be

nutten, moet men gebruik rnaken van een energiedrager. 

Waterstof bijvoorheeld is een uitermate geschikte energiedrager. 

Tijdens perioden.van·hoge produ~tie wordt de overtollipe• energie door 

middel van de elektrolyse van water in de vorm van geproduceerde water

stof opgeslagen. Deze opgeslagen energie kan later weer beschikbaar~ 

komen als elektdsche energie met behulp van een lage temperaturen 

brandstofcel of als warmte via de verbranding van waterstof. 

Om door ruidoel van elektrolyse waterstof te gebruiken als energiedrager 

zal aandacht moeten worden besteed aan de rendementsverbetering van 

dit elektrolyseproces. 

Een·van de belangrijkste punten 1s de overgang op een elektrolysecel, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van geforceerde konvektie. 

Verder is de bestudering van het belgedrag noodzakelijk, omdat de gas

bellen die op de elektrode ontstaan een invloed uitoefenen op de 

\veer stand van het elektrolyt, en dus ook op het rendement van het proces. 

Gedurende dit afstudeenverk is een opstelling ont\-JOrpen en gebom..rd, 

waarmee het mogelijk is elektrolyse bij geforceerde konvektie te bestu

deren. Verder is een theoretische en experimentele analvse gedaan van 

het gedrag van de gasbellen, die op de elektrode ontstaan. 

Pet elektrolytische genereren van de bellen is gebeurd bij verschillende 

köndities en met verschjllende elektrodegeometriën. 
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HOOFDSTUK 

Elektrolvseproces en gastransport 

Tengevolge van een aangelegd spanningsverschil tussen twee elektroden 

(kathode en anode), die zich in een waterige oplossing bevinden, treedt 

een chemische reaktie op. Deze reaktie wordt elel.trolvse genoemd. 

In de toevoerleidin?en van de elektroden vindt geleiding plaats door de 

beweging van de elektronen; in de vloeistof echter door de beweging van 

de ionen, in het geval vaneen KOE-oplossing deK+ en de OH -ionen. 

Voor een blijvende stroomdoorgang is het echter noodzakelijk, dat 

anode elektronen opneemt en dat de kathode elektronen afstaat .. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit, dat de negatieve OH--ionen een 

elektron afstaan aan de anode en overgaan 1n zuurstof en water volgen$: 

terwijl aan de kathode waterstof ontwijkt, afkomstig van de reaktie: 

De nettoreavtie 1s dus 

Uit bovenstaande vergelijking blijkt, dat de hoeveelheid OH--ionen tij

dens de elektrolyse onveranderd blijft, omdat aan de anode evenveel 

verd\vi.int als aan de kathode wordt gevormd. 

Als elektrolyt is een 30 gewichtsprocentige oplossing van KOE gebruikt. 

Deze koncentratie wordt in de praktijk veel toegepast, vanwege het gun

stige geleidingsvermogen bij deze normaliteit (6s85 normaal). 

Het aan de elektroden gevormde gas gaat aanvanl:elijk in oplossing. Deze 

oplossing raakt echter spoedig oververzadigd tengevolge van de geringe 

oplosbaarheid van het gas. Dit gebeurt vooral bij de elektrode, omdat de 

diffusiekoëfficiënt in de orde van 10-
9 

m
2 
/s ligr. bij kamertemperatuur. 

Tengevolge van de.ze oververzadiging \vorden kernen, -onregelmatigheden op 

het oppervlak-, aangeslagen en treedt belvorming op. 

Panneer r.1en uitgaat van een evcnv:icbt tuss0r1 c1e bch:and en OJ11l.'jnge:ndE. 

vloeistof, dan is de verzadigingskoncentratje aan de helwand precies die 
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. 
van de omringende vloeistof en dan is de koncentratie aan de helwand 

precies de verzadigingskoncentratie. Is de vloeistof op zekere afstand 

van de bel oververzadi[d, dan heerst er aan de belwand een koncentra

tiegradi~nt, die een massastroom door de belwand tengevolge heeft, 

waardoor de bel groeit. 

Het is eveneens mogelijk een gedeelte van het in de vloeistof opgelos

te gas ~f .te voeren met behulp van bijvoorbeeld geforceerde konvektie. 

Dit afstudeerwerk heeft zich wat betreft de experimenten gekoncentreerd 

op de invloed van deze gedwongen konvektie op het belgedrag van de 

gasbellen, die ontstaan op een vlakke elektrode en op een miniatuur

elektrode. 
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HOOFDSTUK 2 

Theoretische groei van gasbellen 

Van Stralen heeft een theorie ontïo~ikkeld, de zogenaamde relaxatiemikro

laagtheorie, die het gedrag van een d~pbel,groeiend op een oververhitte 

wand zonder geforceerde konvel:tie beschrijft, voor situaties vJaarbij sprake 

is van hoge en lage \,·aarden van èe oververzadiging, (lit. 3,4,5) • 

Deze theorie is uitgebreid voor het geval van gasbelgroei van elektrolytisch 

gegenereerde gasbellen op het elektrode-oppervlak. 

Het gedrag van deze gasbellen blijkt bijna geheel bepaald door massadiffusie. 

In dit verslag wordt de theoretische groei uitgebreid voor gasbelgroei onder 

geforceerde konvektie. Bij gebruik van elektrodes, \vaarvan de afmetingen 

veel groter zijn dan de maximale belstraal, kan de mikrolaagtheorie uitge

breid worden voor het geval van gasbelgroei onder geforceerde. konvektie. 

Experimentele resultaten aan een miniatuurelektrode hebben geleid tot de 

opstelling van het zogenaamde "totale gasproduktie"-rr.odel (li t. 2). 

Ook deze experimenten zijn uitgebreid tot geforceerde konvektie, zowel voor 

een horizontale als voor een vertikale elektrode. 

Tijdens de elektrolyse van water wordt aan de kathode waterstof gevormd en 

tegelijkertijd komt aan de anode zuurstof vrij. Het waterstofgas wordt 1n 

een aanliggende vloeistoflaag opgelost, zodat er een diffusiegrenslaag ont

staat. Het proces van ~assadiffusie verloopt analoog aan waLmtediffusie en 

de processen beschrijvende differentiaalvergelijkingen zijn dan ook ana

loog. Bij een bepaalde oververzadiging van de waterstof in de vloeistof 

worden de kaviteiten op het elektrode-oppervlak geaktiveerd en dienen als 

kernen, waarop periodiek gasbellen worden gevormd. 

In de nu volgende theoretische beschouwing zal eerst met behulp van een 

kort overzicht de relatie gegeven '~o-rden, die de straal van een dampbel 

als funktie van de tijd weergeeft. Deze dampbel groeit dan aan een over

verhitte ,,·and in een nengsel onder geforceerde korc\relztie. Daarna zal 

deze rel a tie \,'orden getransfor:::eerd tot het geval VE.P gas !:Je lgroe.i even-

eens onder geforceerde kon\·ektie. 
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Vrije bel, Om te ko~en tot een theoretische relatie, die de groei 

van een dampbel beschrijft, wordt uitgegaan van het eenvoudigste geval, 

nl. een dampbel, die bolsy;n:metris::h is en die groeit in een uniform 

oververhitte omgeving. De temperatuur van de belwand 1s hierbij gelijk 

aan de verzadigingstemperatuur (lit. 3). 

Hen beschouut de groei van zo~n dampbel als een zuiver warntegeleidings

probleem. Uitgaande van een massabalans en van de wet van Fourier, 

vindt men dan 
1 

(kplc)2 I e oplc 1 I 

R(t) = f~ f t 2 f (at) 2 f Ja(at) 2 (2.2-1) 
p2l. 

0 
p

2
1 

waarin Ja het getal van Jakob en f een konstante voorstelt. 

De relatie is geldig voor voldoend hoge waarden van Ja ent (Ja>>n/6). 

Scriven echter brengt in deze afleiding ook nog de radiale konvel::.tie 

in rekening, hetgeen resulteert 1n een additionele term in de warmte-

gelei~ingsvergelijking (lit. 4) 

óT 
-= (2.2-2) 
ót 

Deze vergelijking is door Scriven opgelost: 

! 
R(t) = 2 3(at) 2 (2.2-3) 

De dimensieloze belgroei parameter B wordt gekoppeld aan twee di

mensieloze grootheden s en 9 volgens 

co 

Ja 2 211 2 s S ) 
22 

exp(-z _ 2cS\dz 1l(s,B) (2.2-4) 
z 

B 

hierin is c=J ~ s2/ol, de radiale konvektieparaneter en~ de warm-

tedi~fus~cfuc~tie. 

Eel aan __ ~~<i.· In plaats va~1 een vrije bel kan men natuurlijk een 
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vaste, oververhitte wand ontstaat in een vloeistof met verzadigings

temperatuur. Hiervoor kan de relaxatiemikrolaagtheorie gebruikt wor

den, die op de fysische grondslag berust, dat dit proces beschreven 

kan worden als een relaxatieverschijnsel van de oververhitting van 

de thermische grenslaag aan die verwarmings~.;rand (lit. 5). 

Volgens deze theorie worden initieel zeer snel groeiende bellen ge

deeltelijk bedekt door een dunne thermische grenslaag, die de bel 

tijdens haar groei voor zich uitduwt, 

Als de bel loslaat op het tijdstip t
1

, stroomt er koudere vloei

stof naar de wand toe. Deze koudere vloeistof zal in de hierop vol

gende periode van t 1 tot t 1 + t 2 v1ederom opgewarmd worden, totdat 

er weer dezelfde oververhitting bereikt wordt, zodat op t 1 + t 2 
weer een nieuwe bel gevormd kan worden. 

De warmte-overdracht tijdens de periode van opwarming kan men weer 

als een zuiver warmtegeleidingsprobleem opvatten. Voor de tijdsaf

hankelijke oververhitting van de thermische grenslaag vindt men dan: 

(2.2-5) 

Wanneer men deze relatie Ln vgl. (2.2-1) substitueert, volgt hier 

uit: 

(2.2-6) 

De faktor b geeft aan, hoe groot het deel van de bel is, dat be

dekt wordt door de oververhitte laag en tevens de grootte van de 

bevochtinging. De dikte d van de thermische grenslaag kan men be

palen met behulp van de afkoelingswet van Newton. 

d ( t) 
p 21 I ! 

= -ei Ct12 - t2) 
plc 

De initi~le waarde bedraagt dus d = d(O) 
0 

(2.2-7) 

( 1?:_ 
11 

Wanneer men het gedrag niet alleen in unaire systemen, maar ook J.n 

binaire mengsels met een vluchtigste komponent wil beschrijven, dan 

verandert de belgroeikonstante (lit. 6), De relatie wordt dan: 
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R (t) 
m 

met c 
I ,m 

De faktor 6T/G kan men uit een x,T diagram grafisch bepalen met 

behulp van de "hefboomregel" (lit. 7) • In zuivere vloeistoffen ~s 

6T=O en dan gaat vgL. (2.2-8) weer over in (2.2-6). 

Bel aan de wand b.ij _gef.~ecrde konvektie. De volgende stap is een 

beschouwing van de situatie, waarbij geforceerde konvektie optreedt, 

De overvcrhittingsenthalpie van de mikrolaag, die periodiek van de 

wand ven1ijderd wordt, is afkomstig van een equivalente thermische 

geleidingslaag bij afwezigheid van bellen, die een dikte d w,co 
heeft en waarvan ~et temperatuurverloop lineair wordt verondersteld, 

De gemiddelde oververhitting bedraagt dus ~8 , 
0 

Voor de initi~le dikte van de mikrolaag vindt men uit vgl. (2~2-7) 

d 
0 

d 'O) (12 )~ ~ = -- at 1 
ïf 

! d w,co 

De loslaattijd van de bel wordt dan 

48a 

2. 
d 

w,cO. 

(2.2-9) 

(2.2.10) 

Bij geforceerde konvektie is het mogelijk de konvektieve warmtestroom-

dichtheid q van de wand naar de vloeistof te beschrijven met be:-
-w,co 

hulp van het getal van Nusselt, want 

q = h 8 -- k e /d w,co w,co ·o o w,co 
en Nu= h bh/k (2.2.12) 

w,co 

Hierin is h de konvektieve warmte-overdrachtscoëffici~nt en Dh een 
w,co 

karakteristieke maat van het systeem, waarin de warret~overdracht 

plaatsvindt. Hieruit volgt dat 

d w,co k/h 
w' co 

dus d w,co (2.2.JJ) 

Het getal van Nussclt is in dit soort prohlemen meestal een funktie 

van het getal van Reynolds en Prandtl. Voor een systeem 
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van een buis met diameter d.~~aarbij warmte-ov~rdracht over een 
1 

lengteL plaatsvindt van die buis aan een vloeistof, die laminair 

door de buis stroomt, is een empirische relatie bekend (lit. 9), 

'~aarin Nu= Nu(Re,Pr,d./1) gegeven \.mrdt 
1 

Nu = {3,65 + (2.2-13) 

Het geldigheidsgebied van de formule is gebonden aan de voon1aëden 

l. Re< 2310 en 2. 10-4 <L/(Re Pr d.) < 10, 
1 

Uitgaande van het relaxatier.1ikrolaagmoàel van Van Stralen kan=-~~: 

de loslaattijd van een dampbel koppelen aan de konvektieve wa:c·:_-:te

overdrachtskoëfficiënt en dus aan de relatie voor Nu, zoals hier

boven weergegeven, want t
1 

kan men schrijven als functie van~~. 

D 2 
"" h 

tl = ----
48a Nu 2 (2.2-14) 

zodat men voor de belstraal van een mengsel onder geforceerde kon

ve~tie tenslotte vindt: 

(2.2-15) 

Aangetoond kan worden, dat bij gasbelgroei in tegenstelling tot 

dampbelgroei alleen sprake is van groei tengevolge van massadiffusie. 

Rayleighgroei treedt niet op (lit. 12). Vgl. (2.2-8) geldt dan ook 

voor gasbellen, omdat het elektrolyseproces beschouwd kan worde~ als 

een limietgeval voor massadiffusie zonder verdamping~ De oververza

diging van de o~lossing h2?22lt de g~o~1 van de bel analoog aa~ de 

oververhitting bij da=?~elgrcei aa~ verhitte ~a~d. Uitgaande va~ deze 

vgl. vindt men voor elektrolytisch gegenc:re2rde hellen: 

i x - x 
-- lu- tl2 )12-i:: j 0 R. ( t ) ----~-

'iT çt y 

I I i 

( D :. ) 2 ex?- ( c: 1 / :; 
1 

~ ) 



D is de diffusiekoëffiënt van het gas in de vloeistof, x de verzas 
dig!ngsfraktie en x

0
-xs de oververzadigingsfraktie. Omdat C=p 1x kan 

men p
1

(x -x) vervangen door ~c, de oververzadigingskoncentratie, 
0 s 

Verder is y=l (want x<<I). 

l 

R(t) = b{~J)
2 

~c (Dt)~ exp-(t~/t 1 ~) 
1T p 

2 

! 

= br~r Ja(Dt)~ exp-(t!/tl ~) (2.3-2) 

Deze relatie is geldig voor voldoend hoge Jakobgetallen, dat wil 

zeggen Ja» -:r/6. Voor lage Jakobgctallen, (Ja« ïT/6) wordt de verge

lijking voor de belstraal iets anders (lit. 2): 

(2.3-3) 

Uitgaande van de beschrijving van Scriven (lit. 4) komt men eveneens 

tot een relatie voor de belstraal. De warmtegeleidingsvergelijking 

(2.2-2) wordt dan vervangen door de massadiffusievergelijking (lit. 8) 

nfc +.?. ~~~ ~ + 
or2 r a/ at 

(2.3-4) 

De asymptotische oplossing van deze vergelijking onder de aanname 

van bepaalde begin- en evenwichtsvoorwaarden (lit, 13) is dan 
I 

R(t) = 28 (Dt) 2 , Verder is de belgroeiparameter B weer gerelateerd 

aan de overige twee dimensieloze grootheden s en-~ , dé groeifunk

tie volgens 

waarin <I> = 
c -c 

0 s 

P P -c 
2 1 s 

co 
2 J 1 2 s8 ) -z exp(-z -

z 
(2.3-5) 

s 
en s = 1 - p 

2
; p

1
, de radiale konvektiepara

meter, 

Onder de vcrondc!.'S telling, dat de beh7and omgeven is door een durme 

laag~ de zogenaa1nde rclaxatiemikrolaag, die u1tge?ut raakt aan het 

einde van de belgroei op het tijdstip t 1 en die weer opgebouwd 

\vordt tijdens de \lé1chttijd: vindt men \'oor de belgroei: 

j 1 i 

R(t) b 2 B(Dt) 2 exp-- ( t 2 I t 
1 

2) (2.3-·6) 
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De numerieke relatie tussen S en ~ is voor s =I berekend door 

"Buehl en Westwater en afgebeeld in figuur 2,3, I (lit, 14) , 

Zij gaan uit van een bel, die groeit op de wand met een kontakt

hoeka = 0°, Voor een kontakhoek van 90° komen de resultaten overeen 

met de oplossing van Scriven. Omdat de bellen een kleine kontakt

hoek (bijna 0°) hebben is gekozen voor het model van Buehl en West

water. Uit gaande van de experimentele gegevens omtrent de belgroei 

kan men de faktor s bepalen en vervolgens cle waarde voor Ja uit de 

grafiek aflezen. Deze methode voorhet bepalen van Ja is noodzakelijk 

ondat de oververzadiging on1~k~nd 1s. 

1011------t-

Sarivë Buehl 

Situatie volgens 

BuehZ 

a= 0° 

en Westwater., 

Situatie volgens Seriven~ 

d :::: 90° 

figuur 3. 3.1 • Nwneriek berekende re la tie tussen Ja en S. 

Om te komen tot een beschrijving~ waarbij geforceerde konvektie van 

het elektrolyt wordt toegepast, is het noodzakelijk de parameters, 

die betrekking hebben op warmtetransport bij geforceerde konvektie te 

vervangen door overeenkomstige parameters, die karakteristiek Z1Jn 

voor massatransport. 

Voor vgl. (3.2-.JLf) houdt dit 1n, dat de los:!.aatstraal t
1 

overgaat 111 

Tf 

--D 
2

/Sh
2 

(.voor Ja»Tr/o) 
48D h 

2 
'<Ja·· J)h 

en t
1 

= ~·- ~.~ (voor Ja«n/6) 
2D Shz 

De relatie .voor Nu, z1e vgl. (3.2-13), kan vour massatransport om-

(2,J-8) 
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geschreven worden tot een relatie voor het getal van Sherwood. 

{ 

0,0668(Re Sc d/L) } 
Sh = 3,65 + 

I + 0,045(Re Sc d./L) 2/ 3 
~ 

(2.3-8) 

Sh is het getal van Sherwood en in analogie met Nu gedefinieerd als 

Sh = dK/D met d als karakteristieke lengtemaat voor het systeem en 

K als massa-overdrachtsko~ffici~nt. 

Sc is het getal van Schmidt en is gelijk aan v /D, de verhouding 

tussen de dikte van de stromingsgrenslaag en de dikte van de dif-

1 
. . L. 

fusiegrenslaag. Sc 1gt 1c de or~e 10 . 

d. geeft aan de diameter van het doorstroomde kanaal en L de lengte, 
1 

waarover de massaproduktie plaatsvindt, dus de lengte van de elektrode. 

De term (n_ 
1
/n ) is weggevallen in deze relatie, omdat het effekt 

V W 

van de hoeveelheid opgelost gas op de viskositeit van de vloeistof 

nihil is en dus is deze term gelijk aan 1. 

De faktor Dh uit vgl. (2,3-7)is het quotiënt van het doorstroomde 

oppervlak en het gedeelte van de omtrek van dit oppervlak, waarop 

massapro~ul:tie plaatsvindt, dus hier de breedte van de elektrode. 

Om iets over de faktor b te kunnen zeggen moet men de dikte van de 

diffusiegrenslaag als funktie van de plaats op de elektrode uitre

kenen. In analogie met de temperatuurgrenslaag kan men ook hiervoor 

een uitdrukking opstellen voor de dikte van de diffusielaag. 

De dikte van de temperatuurgrenslaag is voor een laminaire stroming 

langs een vlakke plaat bij benadering: d = z/VPe, waarbij Pe het 

getal van Peelet voorstelt. Dit is gelijk aan vz/a. Wanneer de 

temperatuurvereffeningskoëfficiënt a vervangen wordt door de dif

fusiekonstante krijgt men een uitdrukking voor de diffusiegrenslaag

dikte als funktie van de plaats op de elektrode z. 
-9 De vloeistofsnelheid is maximaal lm/s, terwijl D•2,5 • 10 voor n

2
• Dus 

d = ~.10- 4 z . Bij netingen, waarbij z=lcm zal de dikte van de 

diffusielaag al,laar .'i pm zijn. 

Bij de groei van de bel wordt de diffusielaag door de hel voor zich 

uitgeduwd. De bel zal dus tijdens de groei geheel bedekt zijn door 

deze laag. Daar bovendien do bevochtiging van de elektrode groot is, 

omdat de kontakthoek bijna nul is, ka:1 men de faktor b gelijk aan I 

stellen. 
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De relatie voor de belstraal als funktie van de tijd wordt dan uit

eindelijk, voor Ja>> TI/6: 

R(t) = 2 S(Dt)~exp-(48D Sh:t)! 
TI Dh 

(2.3-10) 

R = 15J4 lJnl 
1 

t = OJ1? 8 1 

R 1 = 13 ~2 llm 

t1 = 0,13 8 

t(s) 

_t•:g:J.Ul' 2. 0. 2 . 'l'heo1'et1:sch bepaal-d Vel'bar.d tussen de belstraal en de 

tijd bij v=O,JBm/s en v=0"3Cm/s. 
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~~~~!!~~-~~~!~~~!~~ Een vlakke elektrode met een breedte van lcm en 

een lengte van lcmwordt aangestroomd door een KOR-oplossing, waarvan 

de viskositeit v=l,87 . 10-6 m/s bedraagt. De aanstroomsnelheid van 

de vloeistof is respektivelijk 0,18 en 0,30 m/s. Deze gegevens komen 

overeen met de experimentele situatie. 

De diameter van het kanaal, waarin de elektrode zich bevindt, d. 8 
1 

mm, ten-lij 1 de karakteristieke maat van het systeem Dh =6, 5mm. 

De diffusiekoëfficiënt van H2 in de oplossing is D=l,4 . 10-9 m2/s. 

Uit vergelijking (2.3-8) kan men het getal Sherwood berekenen, Dit ts 

is 98 resp. 116. Wanneer i3 gelijk aan 0, 5 genomen wordt, is het moge-

lijk met verg. (2.3-10) de belgroei numeriek te bepalen. 

De belstraal als funktie van de tijd is voor beide aanstroomsnelheden 

uitgezet in figuur 2.3.2 

Men kan hieruit konkluderen, dat de groeisnelheid afeneemt bij een 

hogere vloeistofsnelheid. Tevens wordt de loslaattijd t 1 en de maxt

male belstraal R1 kleiner. 

Opmerking. Voor de berekening van R1 en t 1 is de relatie voor de 

belstraal, geldig voor Ja>> n/6, genomen. Wanneer men de relatie, 

die geldi~ 1s voor Ja << n/6 gebruikt, vindt men een andere waarde 

voor t
1

. Voor i3 = 0,5 bevindt Ja zich in het overgansgebied van 

de toepasbaarheid van beide relaties. (Ja ts ongeveer n/6) 

Het is hier dan ook korrekter een relatie te gebruiken, die het 

overgangsgebied beschrijft. 
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HOOFDSTUK 3. 

De experimentele opstelling 

3. l. 

Omdat een groot deel van de werkzaamheden betrekking hebben 

gehad op het ontwerpen en bouwen van een experimentele opstelling 

en vanwege de problemen, die zijn gerezen bij de toepassing van ge

forceerde konvektie in een kaliumhydroxide-oplossing, zal hierop 

uitgebreid ingegaan worden. 

Achtereenvolgens zal van de opst~lling besproken worden het totale 

cirkuit, waarin het elektrolyt wordt rondgepompt, vervolgens de 

testsektie ofwel het eigenlijke elektrolysevat, waarin de gasbel

vorming plaatsvindt, de verschillende soorten elektrodes, die voor 

de experimenten gebruikt zijn en tenslotte de lichtbron, de optische 

apparatuur en de filmkamera. 

3. 2. Het cirkuit 

Om experimenten te doen, waarbij elektrolyse plaatsvindt onder 

geforceerde konvektie is een opstelling ontworpen en gebouwd, welke 

qua werking analoog is aan de opstelling, die gebruikt wordt in de 

sektie "kookverschijnselen" voor metingen van dampbelgroei op een 

oververhitte draad onder geforceerde cirkulatie. 

Het cirkuit, schematisch weergegeven in figuur 3 .2.1 bestaat uit 

een elektrolysevat met een gesloten pijpleidingsysteem, waardoor de 

vloeistof met behulp van pompen wolrlt rondgepompt. 

Het elektrolysevat is uitgevoerd van perspex, zodat het mogelijk is, 

.met filmopnames de belgroei op de elektrodes te volgen. 

Het cirkuit bestaat uit twee volkomen identieke helften. Ook het 

elektrolysevat is verdeeld in twee kompartimenten, gescheiden door 

een ionemásselend membraan(nafion).In het ene gedeelte wordt water

stof ontwikkeld op de kathode. Als kathode Z1Jn vers~hillende mate

rialen gebruikt, terwijl in het andere gedeelte zuurstofvorming op 

een nikkelen gaaselektrode plaatsvindt. De beide gedeelten van de 

testsektie zijn gescheiden gehouden om te verhinderen, dat er een 



-t_)-

h-uf.fe1'Vat (SU l) 

testsek+, ie 
~---------

anode I< l<at:lzode 
' 

-in·voer thermckoppe Z-

jl 
de bietmeter-s 

memDraankraarz 

kegelkraan I}{) 

7'1K1 
centrifucaalvom-:J ._; .... .__ 

_/-----------



l-16-

sterk explosief gasmengsel van waterstof en zuurstof kan ontstaan. • 

Tevens kan een rekombinatie van beide gassen nu niet optreden. Dit 

zou nl. een vermindering van het rendement van de cel tot gevolg 

hebben. 

Door middel van centrifugaalpompen (Merk Schmitt, type MP 80), met 

een kapacite~t van maximaal 39 1/min. , wordt een kaliumhydroxide

oplossing van 30% rondgepompd. Het leidingsysteem is gemaakt van 

polypropyleen. Dit materiaal biedt in tegenstelling tot roestvrij 

staal, dat ook tegen de inwerking van het loog bestand is, een 

voordeel bij de opbouw, omdat het gemakkelijk te hanteren en ook 

goed te bewerken is. 

In beide delen van het cirkuit zijn verder twee warmtewisselaars 

opgenomen, uitgerust net verhittings- en koelspiralen, waardoor 

het mogelijk is de temperatuur van de bulkvloeistof te variëren. 

D~ waarde van de temperatuur wordt bepaald door twee-thermokoppels, 

die geplaatst zijn in de toevoerleidingen van de testsektie. 

Voor de toekomst is het aan te bevelen de temperatuurregeling te 

laten verlopen met behulp van een P.I.D.-regelaar, waardoor het 

mogelijk is de temperatuur van de vloeistof tijdens de experimen

ten konstant te houden. 

Bij de keuze van de pompen ~s de voorkeur uitgegaan naar een type, 

waarbij het pomphuis en het aandrijfgedeelte volledig gescheiden 

zijn door middel van een teflonbekleding. De aandrijving van de 

rotor, die zorgt voor de pompwerking, geschiedt hier door een 

magnetische koppeling met de motoras. Opgemerkt dient te worden, 

dat.de pakking, die geplaatst was tussen het pomphuis en het aan

drijfgedeelte, van rubber bleek te zijn en na korte tijd vervan

gen moest worden door een pakking van viton, Dit materiaal is 

uitermate geschikt als een loogbestendig afdichtmiddel voor pak

king, a-ringen etc. 

De regel~ng van de vloeistofsnelheid geschiedt net merebtaanafsluiters 

HK-1 en MK-2, zie figuur 3 .2 1. De kranen K-1 tot en met K-6 

dienen om voor verschillende bereiken van de flow de juiste de-
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bietmeter op te nemen in het cirkuit. Met deze debietmeters (Merk: 

Brooks Instruments) kan de snelheid van de rondstromende vloeistof 

bepaald worden. De ijking is geschied r::et een vloeistof 

l!let dezelfde soortelijke massa als de kaliu;:~hydroxide-oplossin~. 

Evenals bij de pompen traden ook hier moeilijkheden op bij de af

dichtingen. De flenzen, die zich aan de uiteinden van de meters be

vinden, moeten na verloop van tijd aangetrokken worden, omdat de 

pakkingen, waarschijnlijk tengevolge van de opname van het loog, 

krimpen. De beste oplossing is dan ook een debietl!leter te gebruiken, 

die geheel uit loogbestendig materiaal ~s vervaardigd. 

Om het gas, dat ~n de testsektie \,1ordt ont'tvikkeld, de gelegenheid 

te geven uit de vloeistof te ontsnappen, zijn in beide delen van 

het cirkuit twee buffervaten opgenomen, elk met een kapaciteit van 

50 liter. 

3.3. De testsektie 

Het gedeelte, waar de e~enlijke elektrolyse van water plaats

vindt, is afgebeeld in figuur 3.3.1 , De testsektie is in zijn geheel 

vervaardigd uit perspex segmenten. Viton 0-ringen zorgen voor de af

dichting, wanneer deze segmenten tegen elkaar zijn gemonteerd. 

Door segmenten van verschillende diktes te gebruiken is het tevens 

mogelijk de a~stand van de elektrode tot het meMbraan te variëren. 

In het linkergedeelte van de testsektie bevindt zich de kathode, 

waarop waterstofvorming plaatsvindt. Als kathode zijn twee verschil

lende soorten elektrodes gebruikt, nl. een vlakke goudelektrode en 

een draadvornige gçmdelektrode. 

Het eerste type elektrode, dat gebruikt is, bestaat uit een pyrex 

plaatje, \..'aarop een du~ goudlaagje is opgeda!~.pt. Deze goudlaag heeft: 

ee~ trans::oissie van 12% voor zichthaay licht. Deze doorlaatbaarheid 

is noodzakelijk, omdat de'bellen, die hierop ontstaan door de elektrode 

heen gefil~d moeten worden. 

Aanvankelijk z:i jn er vla1~ke goudelektrodes gebruikt IT1et een oppervLllz 
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van ongeveer 120 bij 20 mm. Het blijkt echter, dat bellen, die voor 

uitmeting in aanmerking komen, in de buurt van de onderste rand ont

staan, daar, waar de elektrode door de vloeistof wordt aangestroomd. 

Verder zijn alle oneffenheden en uitstekende randen, zoals bijvoor

beeld bij de kontaktpunten, uitstekende kernen _voor gasbelvorming. 

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, teneinde nog enige aktieve 

kernen op het oppervlak zelf over te houden en on1 de tijd om de elek

trode af te zoeken naar geschikte kernen te verkorten, zijn de kon

takten en het grootste gedeelte van de goudlaag afgeschermd met een 

laag afdeklak. Een oppervlak van ongeveer 1 cm2 is opengelaten. 

Door deze aanzienlijke verkleiriing van het oppervlak is het tevens 

mogelijk met een relatief zwakke spanningsbron toch hoge stroomdicht

heden te bereiken (meer dan lkA/m2) . 

Deze oplossing is echter niet ideaal, daar de afdeklaag niet lang 

bestand is tegen de im.rerking van de stromende loogoplossing. 

Dit en nog enkele andere overwegingen hebben geleid tot een nieuwe 

· elektrodekonfiguratie, .zie figuur 3.3.2 . 

De nieuwe elektrode bestaat uit een pyrexplaatje, waarop drie opper

vlakjes van lcm
2 

op equidistante plaatsen op het pyrex zijn opgedampt. 

Met deze elektrode is het ook mogelijk door vergelijking van de me

tingen, gedaan op elk van de drie oppervlakjes, te achterhalen of er 

sprake is van enige invloed van de diffusie-en stromingsgrenslaag 

die zich opbouwen bij de aanstroming van de elektrode. 

Alvorens de goudlaag is opgedampt, zie figuur 3.3.2 , zijn er eerst 

elektrische kontakten aangebracht door platinafolie op het glas in 

te branden en vervolgens een verbinding van vloeibaar zilver aan te 

brengen, zodat de goudlaag, die daarna wordt opgedampt, elektrisch 

verbonden is met de kontaktpunten. De stroomaanvoer vindt plaats aan 

weerszijden van de elektrode om een zo goed mogelijke homogene stroom

verdeling te krijgen. 

Om gasbelvorming op de toevoerleidingen te voorkomen zijn alle gelei

dende delen, behalve de goudlaag zelf, elektrisch geîsoleerd. 
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Met deze n1euwe elektrodegeometrie is het niet direkt noodzakelijk 

de tests~ktie te demonteren, wanneer blijkt, dat het elektrode-opper

vlak geen geschikte kernen bevat, die bellen creëren van meetbare 

omvang. Men heeft nu de beschikking over drie apparte elektrodes, die 

al of niet tegel3jkertijd gebruikt kunnen worden. 

In de toekomst zullen 20 van dergel~jke oppervlakken boven elkaar ge

plaatst worden om metingen te doen aan de gasproduktie als fur.ktie van de 

de hoogte op de elektrode. 

Naast vlakke elektrodes zijn ook metingen gedaan aan een draadvormige 

elektrode. Het is bij deze geometrie gemakkelijker de belgroei te fil

men, omdat de lichtopbrengst groter is dan bij de doorzichtige elektrode. 

·ne bellen zijn echter zó klein1, dat deze grotere lichtopbrengst wel 

'noodzakelijk is. 

Een belangrijk punt bij deze meetmethode is, dat de situatie stromings

technisch beter te beschrijven is dan bovenstaande con~iguratie. 

Hierdoor zal ook theorie en experiment gemakkelijker vergeleken kunnen 

worden. 

De draadelektrode biedt verder·de mogelijkheid metingen te doen in 

het gebied van filmelektrolyse, waarbij de gehele elektrode met een 

laag gas bedekt is. De diameter van de draad is 0,5 mm en de lengte 

2 cm. 

De anode- en kathoderuimte van de testsektie zijn gescheiden door een 

doorzichtig ionwisselend membraan nl. nafion-120. Dit materiaal heeft 

de eigenschap, dat er ladingstransport in de vorm van OH -1onen door 

het membraan kan optreden, Hanneer een spanning over het elektrolyt 

wordt aangelegd. Door middel van dit membraan kunnen dus de beide gas

sen gescheiden gehouden worden, 

Als anode zijn ook tHee ve~schillende elektrodes gebruikt. Aller

eerst bij de metingen aan waterstof Hordt de anode gevormd door een 

nikkelgaaselektrode. VorBing van ~uurstof is op een doorzichtige goud

elektrode niet mogelijk, omdat de chroomlaag 3 die zich onder het 

goud als hechtmiddel bevindt, wordt aangetast. Zuurstof kan wel ge

vormd worden op een doorzichtige nikkelelektrode. De bestudering van 

de groei van zuurstofbellen is echter zeer moeilijk omdat ze niet op 
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één plaats blijven, maar tijdens de groei een weg over het elektrode

oppervlak afleggen. Bij het filmen dwars door de elektrode is het dan 

moeilijk te onderscheiden of de groei plaatsvindt op de elektrode, of 

dat de bel nog nagroeit in de buurt van de elektrode. 

Er zijn toch metingen aan zuurstofbellen gedaan, echter op een m1n1a

tuurelektrode. Deze bestond uit een dunne platinadraad met een dia

meter van O,OSmm, ingesmolten in een glazen buisje. 
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Om belgroei onder verschillende kondities te kunnen volgen is 

het noodzakelijk filmopnames te maken van een zeer klein gedeelte van 

het aktieve elektrode-oppervlak, omdat de bellen klein van afmeting 

zijn. Deze filmopnames geschieden met behulp van een high speed kamera 

(Merk: Hitachi; type: NAC 16 HD), die een filmsnelheid van 30.000 heeld

j es per seconde kan bereiken. Voor het gebruik van een snelle kamera 

is een geschikte lichtbron met aangepaste optiek noodzakelijk om de 

bellen op de gevoelige film af te beelden. 

Aan de lichtbron en optiek moeten enkele e1sen worden gesteld. Aller

eerst, omdat de bellen een loslaatstraal hebben, die varieert van 10 

tot 100 ~m, zullen ze vergroot afgebeeld moeten worden op de film. 

Vervolgens moet de belichting voldoende zijn om dit belichte en ver

groot afgebeelde oppervlak zichtbaar te maken op de film bij een snel

heid van 1000 beelden per seconde. Deze filmsnelheid moet binnen demo

gelijkheden liggen, aangezien de bellen een loslaattijd hebben, die 

ligt tussen de 10 ms en I seconde. 

In figuur 3.4 ,] is het optische systeem \-reergegeven, waarmee de bellen 

op elektrode B op de kamera K geprojekteerd worden. Achter de licht

bron PO is een holle spiegel H geplaatst om een gedeelte van het licht, 

dat naar achter~n wordt uitgestraald, te reflekteren en af te beelden 

op de kondensor Ll. Hierbij mag de bron niet precies in het kromtemid

delpunt M van de spiegel geplaatst worden, omdat dan doorbranden van de 

gloeidraad kan optreden. 

De infraroodstraling, die in grote mate aamvez1g is in de uitgezonden 

bundel, kan tegengehouden worden door een warmtefilter, bestaande uit 

een glazen bak met een oplossing van kopersulfaat. 

Het belichte gedeelte van de elektrode moet in de orde van één vierkan

te millimeter zijn om tenminste nog enkele bellen tegelijkertijd in 

beeld te kunnen krijgen. Door de elektrode te verplaatsen ten opzichte 

van het optische systeem in een richting loodrecht op de optische as, 

is het mogelijk het oppervlak af te zoeken naar een geschikte kern. 

Dit aftasten geschiedt met een mikroskoop, die dan de plaats van het 

objektief 0 inneemt. 
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Bij het filmen van de bellen dienen okulair van de mikroskoop en ob

jektief van de kamera vendjderd te Horden. Het mikroskoopobjektief 0 

zorgt nu voor de rechtst~eekse afbeelding van het elektrode-oppervlak 

op de film. 

De vergroting van de bellen kan nu gevarieerd worden door de afstand 

van de kamera tot de elektrode te variëren, tenájl de scherpinstel

ling geschiedt door een verplaatsing van het objektief van enkele mil

limeters. 

Deze manier van afbeelden, \•.'aarbij okulair en kamera-objektief zijn 

weggelaten, heeft optisch enkele voordelen. De instelling van de ver

groting geschiedt nu eenvoudig, tenájl een nauv:keur:ige uitlijning 

van het systee~ mikroskoop-kamera niet meer noodzakelijk is. 

Verder is het beeld in zijn geheel scherper, omdat door weglating van 

twee lenzen, de invloed van lensfouten verminderd is. Daar het totale 

aantal reflekterende oppervlakken eveneens is afgenomen, is bovendien 

de lichtopbrengst groter. Men dient te bedenken, dat bij elke over

gang van glas naar lucht en omgekeerd een reflektie optreedt, waar

door de bundel na het passeren van een lens 7% aan intensiteit heeft 

verloren. 

Als objektief is een lens geQruikt met een brandpuntsafstand van 32 

mm en een diameter van 8 TITl.. Een kleinere brandpuntsafstand is niet 

mogelijk, omdat de lens niet dichterbij de elektrode geplaatst kan 

worden, vam·:ege de geometrie van de testsektie. 

Bij het ontwerpen van het optische systeem, waarmee het mogelijk moet 

zijn een goede afbeelding van de lichtbron op de elektrode te maken 

en vervolgens dit verlichte gedeelte op de juiste manier op de kamera 

af te beelden, is gebruik gemaakt van de beschom.JÎng van een licht

bundel in de faseruimte van Liouville. (lit. 10 en 11) 

De basis voor deze beschoUi;ingswijze vormt het feit, dat een licht

straal te beschrijven is met slechts t\,'ee parameters, nl. de afstand 

r tot de optische as en èe vcortplantingsrichting r' ten opzichte 

van die optische as. (par&x~ale benc::de:·j:1g) 

De beschrijving ~ordt in het nu volgende gedeelte beperkt tot het 

t,,•eedir..1ensionale geval omdat de lichtbundel rotatiesynnnetrisch 1s. 
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De eigenschap van een lens kan nu gesteld worden als het tot stand 

brengen van een verandering van de richting van de lichstraal, welke 

evenredig is met de afstand tot de optische as, zie figuur 3.4.2 • 

r 

Zichtstraai 

1 
0 

figuur 3.4.2 . Lichtstraal die door een Zens wordt gebroken. 

r 1 is de sterkte van de lens en in de geometrische optika is deze 

gelijk aan 1/f, waarin f de brandpuntsafstand van lens voorstelt. 

Deze is positief voor een bolle lens en negatief voor een holle. 

Bij een dunne lens zal ter plaatse z=O de plaatscoördinaat niet 

veranderen, maar wel de richting r'. V66r en achter de lens, in de 

zogenaamde driftruimten, zal alleen de plaatscoördinaat, maar niet 

de richting veranderen. 

Wanneer er sprake is van een lichtbundel in plaats van een licht~ 

straal, kan op elke plaats z op de optische een tweedimensionale fase

ruimte met coördinaatassen r en r' beschouwd \·lOrden, waarin alle 

lichtstralen van die bundel zi]n weerge?even. In deze ruimte wordt 

een lichtstraal voorgesteld door een punt en een bundel door een ge

bied. In figuur 3.4.3 zijn enkele voorbeelden met hun voorstelling 

in de faseruimte afgebeeld. 

r' 

r 
-------+----~---'~ 

' 4 r' 

r 
-- ----1~-~ 

~-l 
-----1" 7'--?L ... L.?"_,Lt--~ l 

c I I 
--·---------------·---------- ·------·---·--· ______________ 1 ® 0 

-·------------------~-

figuUl"' 3. 4. ;5 • Enkele voorbeelden van s1: I;ua t1:es in de faseYuimte. 

<.TJ een evenwijdige bundel ni~t parallel ann de optische as;@ Hel 
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parallel; Û). puntbron, niet op de optische as ;(0. wél op de op- . 

t ische as; (2}. reële lichtbron. 

Het bruikbare deel van de bundel uitgezonden door een reêle licht

bron beslaat in de faseruimte een gebied, zoals bijvoorbeeld is 

weergegeven in figuur 3.4.3c . 

Wanneer men de gang van een ~tralenbundel, afkomstig van een derge

lijke lichtbron, wil nagaan, is een nam..rkeurige beschouwing, zoals 

gebeurt bij een punt op punt afbeelding van iedere lichtstraal apart, 

natuurlijk minder interessant. Van belang is hier na te gaan, wat de 

bundel in zijn geheel doet. Bij deze man1er van beschouwén is alleen 

de bundelomhullende belangrijk, daar bij een te grote doorsnede bun

delintensiteit verloren gaat, bijvoorbeeld tengevolge van de afmetin

gen van de lenzen. 

Om het gedrag van de bundelomhullende te onderzoeken is deze beschou

wing in de faseruimte van liouville de eenvoudigste methode. 

Men kan nl. afleiden, dat de grootte van het oppervlak, dat de bun

del in de faseruimte inneemt, konstant blijft, mits de bundel in 

zijn geheel wordt overgebracht. (zie ook appendix A) 

Verder is de grootte van het oppervlak evenredig met de totale licht

intensiteit van de bundel op die plaats. De totale lichtintensiteit 

blijft dus ook konstant. Dit noemt men ook wel het behoud van emit

tantie. 

De dichtheid 1n de faseruimte wordt enkel en alleen bepaald door de 

lichtbron zelf, 1n dit geval door de temperatuur van de gloeidraad. 

, -
• r 

1 
1 

,, figuur> 3,4.4 • Ver>L.oop van een lic:h-tbundeL. in de faser>uinr/.;e, 
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De fasebeschouwingen nu hesebrijven de bH;egir.g 1n de tijd van een 

punt of een oppervlak in de faseruimte, gevormd door de coBrdinaten 

r en r'. Hierin is een punt een voorsteHing van een lichtstraal op 

een bepaalde plaats in de re~le ruimte en een opperblak de represen

tatie van een hele bundel. Zo'n opppervlak zal in de loop van de tijd 

een bepaalde beweging uitvoeren, zie figuur 3.4.4 , terwijl de groot

te onveranderd blijft. Een punt van dat oppervlak, o?v~reenkomend 

met één straal uit de bundel doorloopt dan een bepaalde krormne. . . 

Vo~r de bestudering van de verplaatsing van een oppervlak moet aller

eerst bekend zijn hoe bepaalde be~._resringen in de faseruimte t·!Orden 

voorgesteld. 

driftruimte met lenEá~~~ Deze \vordt voorgesteld door een verplaat·· 

sing evem._rijdig· aan de r-as over een lenp,te Lr = d.ri', zie figuur~ 

·----..--·-----------·-----------
~ 
Ir . 

p ~ {_ --- -- .; A ~-~~,P.' 
I ' I. 

I 
I I 
I I 

cl.' 
-------~ 

i i I I 
I , I r . 

fb'~-----;--r-f-v \..'.'/ ' ~---·--"·-·---· ·--- . __ _j 

f ..,·guuw ·.( 4 5 ve·"'n 7 a".,tsing in de faserzgr:rte t.g.v. een driftruimte. v ~ Vo o o ~. (.,- U • 

Als d> 0, dan is ~ r in het bovefihalfvlak positief en in het onder

halfvlak negatief, als cl< 0, dan is het andersom. Pe.nneer nu een e~n

dige lichtbron beschouwd wordt, ter plaatse z=O, dan zal het opper

vlak in de faseruimte op z=d veranderd zijn, zoal~ in figuur 3.4.6 . 

:i 

I __ ~--J 
- , . ' 

~~!-,. ,_,;_.:_.:: JUSêJJ"vt .. ~-lÎF;e. f 
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lenswerking. Een lenswerking kan men in de faseruimte voorstellen 

door een verplaatsing evenwijdig aan de r'-as over een lengte t.r' ·= 
-r./f. De plaats r blijft konstant. (r.=rf voor een dunne lens) 

1 1 

Als de lens positief is, dan in de verplaasing in het rechterhalf-

vlak negatief en in het linkerhalfvlak positief en als het een ne

gatieve lens is, 1s de situatie andersom, zie figuur 3.4.7a en b. 

------.-...---·--- ·--------···----· -·-·---=--

t' 

r 
I 

---------~--------~ l 

'• ,-- ---l 
I -~Ar' _ _..r 

of · ® · 
rf ~ -· - - -- -- ~--·--.1 

r' f 

® 

figuur> 3,4,7, Ver>pZaatsing in de faser>uimte t.g.v. een Zen.swer>king. 

Een oppervlak, zoals uit figuur 3.4.6b zou tengevolge van een lens

werking veranderen zoals fagebeeld in figuur 3.4.8 . 
·----~---------~--~---------------~~--· 

.figuur 3.4.8. Verp?.aatBing van een bunde7.opyeY'1iL.·:;:k &rt de fase
r>uimte t. (]. v. em1 Z.enc7J)er>k.ing. 
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De punten H en G blijven op hun plaats. Dit zijn de stralen, die 

door het optisch midden van de lens, dus niet gebroken worden. 

De punten A,B,C en D krijgen een verplaatsing evenwijdig aan de 

r'-as, evenredig net hun afstand tot de optische as en komen te

recht in A1 ,B',C' enD'. Ook nu geldt weer dat de grootte van het 

oppervlak ABCD gelijk aan die van oppervlak A'B'C'D'. 

Een geschikte afbeelding van de lichtbron houdt in, dat het belich

te gedeelte van de elekt~ode een straal r van minstens 0,5 nm1 moet 
e 

hebben, ten-lij 1 de asyr.Jptot iscr.e di vergent ie van de bundelomhullende 

groter dan 1/B radiaal moet zijn. Dit in verband met de eerder ge

noemde eisen en beperkingen tengevolge van de geometrie van het sys

teem. In de faseruimte houdt dit in, dat een oppervlak,· als afgebeeld 

in figuur 3 .l;. 9b geheel "gevuld" dient te \wrden met bundelaanbod, 

afkomstig van de lichtbron. 

tr· 

1
0.'2.8 --- I 

I ot~ I 
I I :. ~ I 

_I --~_":~_l.~ 
I (0. I 

i ! 
I~ I· I 
I I 1 

-- L- -----·-

fig-uur 3. 4. 9a. Hunde w..~r.~ tingen t. p, v. de e Z.ektrode. b. idem in faseï?uimte. 

De afmeting van de lichtbron r 
1 

is hij bef!.adering 1 , 5 mm, Men kan 

nu gemakkelijk ter plaatse va~ de lichtbron de asymptotische diver

gentie va:1 de lichtbundel r 1 berekenen, ,,,elke minimaal noodzakelijk 
e 

is pm de afbeelding, ~oels in figuur 3.4.9h afgebeeld, te maken. 

Uitgaande van het emittantiebehoud geldt nl. 

r t 

e 
r 

e 
,. ' r .. 1 . 1 dus 

Het lenzensystee~, wa2rnee de gloeidraad D? de elektrode wordt af-

geheeld, is &fgebeeld i~ ~iguur 3.4.1 2et stc~ktes der lenzen en 

lerLgtes der drift:ru5.r.'i::::x-;. De kcnëensor L1, '··'<::,:.r.van cie. straal 2 c:m 

bedraagt: 1 is op sen r.fst:-ind 'ian 4cm van de lichtbron geplaatst. 

Hierdoor kan een lichtb~nde: ~E~ een nax~~ale divergentie v2n ! 
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radiaal ingevangen worden en met lens 2 en lens 3 afgebeeld op 

de elektrode. De diameters van beide lenzen zijn zo gekozen, dat de 

bundel in zijn geheel wordt overg~bracht. 

Het beeld, dat door dit optisch systeen ter plaatse van de elektrode 

l<rordt gevonnd, heeft een straal van 2,6 mm, terwijl de asymptotische 

divergentie van de bundelomhullende op die plaats 0,28 radiaal is. 

De afbeelding is in figuur 3.4.9b met een stippellijn aangegeven. 

Hen kan dus konkluderen, dat het lenzensysteem ruimschoots aan de 

eisen voldoet, die gesteld zijn. 

In figuur 3.4.10 a tot en met h is het verloop van de bundel in 

de faseruimte vanaf de bron tot aan de elektrode afgebeeld. In de 

figuren is alleen de ligging van enkele tarakteristieke punten 

aangegeven met hun \vaarden r en r'. De verhouding van de Y.1aarden 

op de assen kloppen niet, omdat dit tekentechnisch moeilijkheGen 

zou opleveren. De grootte van het oppervlak, dat d~ bundel in de 

faseruimte inneemt, zal tijdens het transport niet konstant blijven 

in àe tekening.-

De aangeboden bundel, zoals getekend in figuur 3.4.10h, kan slechts 

gedeeltelijk door het objektief worden ingevanger1, O!ltdat de maximale 

hoekdivergentie van de bundelomhullende, die heLobjektief kar. be

vatt~n 1/8 radiaal is • De ingevangen bundel wordt door dit objektief 

op de gevoelige film geprojekteerd. De kamera werkt hierbij slechts 

als een soort diafragna. Deze is geplaatst op een afstand van onge

veer 35 cm achter het objektief om een vergroting van tien keer te 

krijgen. In de figuren 3.4.11a tot en metdis het verloop van de 

bundel in de faseruimte van de elektrode tot de kamera afgebeeld. 

Omdat de beeldjes op de film een afmeting van 10 x 1 Omm
2 

hebben, 

wordt van het bundela&r.0od, zoals getekend in figuur 3.4.11d, een 

gedeelte &fgesneden. Het oppervlak PQRS blijft dan alleen over. 

Wanneer een een objektief met een grotere diameter zou nereen, bete

kent ciit dat de divergentie van de ingevangen bundel groter 1s. 

Dus het punt A uit figuur 3.4.1 la zal in vertikale richting op

schuiven. Dit heeft echter geen gunstige invloed op de lichtop-
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brengst, zoals men uit figuur 3.4.lld kan konkluderen. Het punt A 

zal tengevolge van de lenswerking en de loopruimte overgaan in A''' 

ter plaatse van de kamera. A''' zal nu nog verder buiten het beeld 

op de film terechtkomen, want r' ter plaatse van de elektrode is 

evenredig met r ter plaatse van de kamera. Ook is r op de elektrode 

evenredig met r' in de kamera. De kamera heeft echter een eindige 

acceptantie, dat wil zeggen de asymptotische divergentie van de 

bundelomhullende, \-Jelke nog net wel door de kamera vJOrdt ingevangen 

heeft een maximale vJaarde. In de faseruimte betekent dit, dat, 

wanneer men puntDeeneind opschuift, na afbeelding punt D'' 

ook zal opschuiven, maar in horizontale richting. 

De beperkende faktor binnen het optische systeem wordt dus gevormd 

door de kamera. In de faseruimte houdt dit in, dat zowel in horin

tale als in vertikale richting stukken worden afgesneden van het 

oppervlak, dat het bundelaanbod ter plaatse van de kamera represen

teert. 

De enige manier om binnen dit ontwerp de lichtopbrengst op te voeren 

is het verhogen van de uitgezonden intensiteit van de lichtbron zelf. 

In ons geval is gebruik gemaakt van een projektielamp (Merk: Philips; 

type:PL 7780; 24V, 2501-1). Deze bleek 1n vergelijking met andere lam

pen het gunstigste,vanwege zijn hoge intensiteitsdichtheid, dat wil 

zeggen het totale uitgestraalde vermogen gedeeld door het oppervlak 

van de gloeidraad. 

Een ideale lichtbron voor dit experiment is een xenon boogontlading, 

waarvan het emitterend oppervlak in de orde van enkele vierkante mil

limeters is, terwijl het uitgezonden verrn.ogen ongeveer 1 kH bedraagt. 
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Ook zijn enkele pogingen gedaan om een He-Ne laser (Spectra 

Physics SP 133) als 1 ichtbro:1 te gebruiken. Allereerst is een opname 

van het elt;;ktrode-oppervlak genaakt, \·Jaarbij de laserstraal door mid

del van het obejektief 0 op ~e kamera \Wrdt afgebeeld. De uitlijning 

en de scherpinstelling van het systeem geschiedt natuurlijk met een 

ge,wne lichtbron. 

Door de kleine diameter en een ver.~aarloosbare bundeldivergentie 
11 ziet" de laserstraal alles~ dat hij op zijn ''eg door de vloeistof 

tegenkomt. Dus de tegenelekt- rooe en ook bellen, die zich 1n de bulk

vloeistof bevinden, zullen op de film \-lorden afgebeeld. Men kan geen 

scherpinstelling maken, \o:aarbij alleen de doorzichtige elektrOde en 

de bellen, die hierop ontstaan, zichtbaar zijn. De scherptediepte is 

dus veel te groot. Dit effekt kan vermeden worden door de bundel 

eerst op te blazen met een bundelverbreder. Door deze v·erbreding 

echter gaat het vermogen per oppervlak sterk achteruit.Hierdoor zal 

de film, ~aarvan de lichtgevoeligheid vooral in het groene gebied 

van het srektrum ligt, onderbelicht \omrden. 

Op andere oplossing zou zijn een groene laser te gebruiken, bij

voorbeeld een argonlaser. Deze heeft bovendien een hoog vermogen, 

in de orde van enkele Watts. 

Een ander nadeel van de lasertoepas~ing is, dat het gehele systeem 

eerst met een conventionele lichtbron uitgelijnd moet worden. 

Daarna pas kan de laser getstalleerd worden en op het systeem uit

gericht. Ook het afzoeken van de elektrode naar geschikte kernen 

moet met het oog gebeuren en veréist dus ook weer een geHone licht

bron. Tenslotte moeten er natuurlijk allerlei voorzieningen getrof

fen worden in verband met de veiligheid. 

Zoals ree:ds eerder opger::erkt, kan de vergroting gevarieerd ,.;orden door 

de kamera te verplaatsen. Hiervoor is deze op een statief geonteerd, 

dat over een stelsel rails kan rijden langs de optische as van het 

optische systeem. 

Bij het opsporen ~an geschikte kernen blijft de instelling van de 

optiek ongewijzigd. De testsektie is nl. me~ behulp van een fijnin

stelling te verplaatsen in t~ce richtingen leedrecht op de optische 

as en in de richting van de optische as, zodat scherpinstelling van 

het beeld ook door verpla~tsing van de testsektie ffiogelijk is. 
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HOOFDSTUK 4 

Uitvoering van de experimenten 

In figuur 4.1 .1. is het elektrolysevat en het elektrisch cir

kuit afgebeeld, waarmee de gasproduktie is gerealiseerd. 

De spanning over het elektrolyt wordt gemeten met voltmeter v
1

, ter

wijl de stroom door het elektrolyt gemeten wordt door v
2 

in de vorm 

van een spann1ng over de nonnaahveers tand R (P = 0, 00 I Ohm) 

t----·--------

e, 

_______ ......_ ____ __, 

figuur 4.1.1 Schematische vool'steUing van het elektrische meetcirkuit. 

U is een variabele spanningsbron en D het diafragma, waardoor de 

anode- en kathoderuimte gescheiden gehouden worden. 

De eerste experimenten zijn gedaan met een vlakkE doorzichtige 

1 1 k 1 
2 . 

goude ektrode, waarvan het werkzaam opperv a ongeveer cm 1s. 

Deze goudelektrode is vertikaal opgesteld in de testsektie (elek

trolysevat). De waterstofbellen, die hierop ontstaan, zijn gefilmd 

met een snelheid van maximaal 500 beelden per sekonde. 

De ontHikkelde films zijn daarna uitgemeten Jl1et behulp van een mo

tion-nnalyser. 

De experimenten zijn gedaan bij verschillende stroomdichtheden, 

variërend van 0,08 tot 2,50 l:A/m
2

, en bij verschillel'de vloeistof

snelheden, nl. 0 m/s, O.lBm/s, en 0.30 m/s. 

De uitgemeten bellen zi.in ont~;taan op ongeveer Icm vanû.f de ancierkant 

van de elektrode. Aan deze zijde wordt de elektrede door· het elektro

lyt aangestroomd. 
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Wanneer men de belstraal in het kwadraat als funktie van de tijd 

uitzet voor de uitgemeten bellen, krijgt men onder alle kondities 

een evenredig verhand. De rechte door de meetpunten is bepaald 

met behulp van de kleinste kwadraten methode, zie figuur 4. 1.2. 

tot en met 4.1.4 . 

De rechten ZlJn afkomstig van bellen van verschillende kernen. 

Het blijkt, dat het bijna onmogelijk is om bellen, afkomstig 

van dezelfde kern onder verschillende kondities uit te meten, 

omdat telkens andere kernen aktief worden. 

Bij elke waarde van i en v zijn daarom zoveel mogelijk bellen 

uitgemeten en zijn de waarden voor loslaattijd, loslaatstraal 

en het quotiënt R2 /t gemiddeld. Dit is noodzakelijk om de In

vloed van ~et feit, dat de oververzadiging plaatselijk kan varië -

ren, Boveel mogelijk te onderdrukken. Door een variatie van de 

oververzadiging krijgt men ook een variatie in het belgedrag. 

De rechten, die bij de middeling zijn betrokken hebben allen een 

korrelatiekoëfficiënt groter dan 0,97. 

In tabel I zijn de gemiddeld waarden voor loslaattijd, loslaat

straal en het quotiënt R
2
/t bij verschillende kondities weerge

geven. Aan de hand van deze gemiddelde waarden kan men bepalen, 

wat de invloed van de stroomdichtheid en de vloeistofsnelheid op 

het belgedrag is. 

Het beginpunt van de rechten uit figuur 4. 1.2. tot en met 4. 1.4 

is verkregen door extrapolatie van de meetresultaten .. 

Bij een enkele kern is het gelukt om onder verschillende kondi

ties bellen te volgen. Het blijkt, dat een kern zowel bij stil

staande vloeistof als bij geforc~erde konvektie bellen produceert, 

die nagenoeg identiek zijn, wat betreft de groei en de loslaattijd, 

z1e figuur 4. 1.5 . Dit is in tegenstelling tot het gedrag, dat is 

waargenomen op horizontale elektroden (lit. IS) • 

Bij langdurig gebruik van de elektrode (langer dan een half uur) 

blijkt, dat het aantal ketnen, dat bellen produceert van uitmeet

bare omvang, steeds kleiner wordt. De kernen gaan steeds meer over 

tot produkt:~ van zogenaamde bellentreinen. Deze bellen hebben een 



-40-

-l 
I 

_j 

I 
J 
I 

I 
Î 

t{s) • 
-1 ---""" ; 

1i0 I 
I _ _i_ _ _l__Li 

<10' 



-1,0 

t(s) 

0,1 
~J_ _j___l._._.___l_ _ _J__I 

® 
r-~r--.--~-.--~i.--.--, . .--.--.--r-r,, 

·t ~ H2 
(10-

4
rmn

2
J I 

f
! 

2,0 

i=l, 00 "P-A/m2 

~ tin) 
· 1 o,1 . ___ " 
l;v • I 
~--'-~---' _.J__J ___ _j _____ l__l__ J __ ~L~ .. l-J 

@) 

•) 

-4J-

____ ,... 
o.t 

i I i _j _ _j~ 
@ 

I it rr.m 
t7(10i_J ~) r-l"l~ 

i=l~ 25 kA!m
2 

_ 

2.0 

H 
2 j 

® 

I(· o.l:; J--:·L~~? .. :( t-·:e 7)LtfL /; ü·iJ VeJ·n ... ~.--;:·; __ L Sl-

- 1 1 1 , 1 .1 i-r--, 

-4 2 I ( 10 mm ) ~ 

. . :~ I k.I-J/m 

-I 

/~ 
I -, 

-1 
i 

-i 
I 
I 

i 
-·! 
I 

' J 
I 

I __ , 
I 

_ ;P t(sl I 
lo 0 1 __:_~ -, 

.Ji__I}-1--.L.' _L_L_j __ , _ _L_.L_..l 



,, ,_. 

-42-

r-------r--;-1 --,-, ___,,--;-_1-r-·! 
i f ') -ti 2 I 
I R'"' r·•o .. · . l I .
1 

. ''""'11 , \ ..f .,.. .I 

I 
I . 2 ~1: 1.=0_, ?5 k4/m I 

r-- 2,0 

I !12 ~~ 
I ~ ! 
I . I 

I -t.o 

-I 
I 
I 

_ _I 
I 
i 
I 

I 
J 

I _t~~ I! 
I IJ o)o.s , 
!{_----L.___._ __ _[__L___j_ ,_j 

-1,0 -I 
I 
I 

·-·! :' 



-43-

korte groeitijd, kleiner dan lms en een kleine loslaatstraal, minder 

dan lfn· Om toch experimentele gegevens over de groei van deze bel

len te verkrijgen, is het noodzakelijk de filmsnelheid op te voeren 

en een sterkere vergroting te gebruiken. Dit vereist een grotere 

intensiteit van de belichting, hetgeen met deze bron niet mogelijk 

is. 

Door het telkens optreden van deze bellentreinen, en door het feit, 

dat de belstraal sterk afneemt bij hogere vloeistofsnelheid, is het 

niet mogelijk geweest mmer experimentele gegevens te verkrijgen 

van bellen, die groeien op een vlakke elektrode. 

Invloed van de stroomdichtheid. 

1-Janneer men het belgedrag bij konstante snelheid en bij verschillen

de waarden van de stroomdichtheid bekijkt, kan men aan de hand van 

de waarden uit tabel I konkluderen, dat i geen eenduidige invloed 

heeft op het belgedrag. De variatie van de getalwaarden is waar

schijnlijk te wijten aan de invloed van de lokale oververzadiging 

en aan de invloed van naburige kernen. 

De sterke afname van loslaattijd en los] aa.tstraal bij hoge vlaarden 

van i, wordt veroorzaakt doordat de bellen bij deze stroomdichtheden 

bijna allemaal loslaten door koalescentie. 

Ook bij stilstaande vloeÏstof is geen invloed van i op het belgedrag 

te bespeuren. Dit is in tegenstelling me.):: resultaten, verkregen aan 

een horizontale elektrode, zie lit. 15. 

De stroomdichtheid oefent alleen invloed uit op het aantal aktieve 

kernen, dat zichtbaar toeneemt als i toeneemt. Er is dus geen sprake 

van een verhoging van de oververzadiging ten gevolge van een verho

ging van i. Zou dit wel zo zijns dan zou dit resulteren in een ver-

hoging van de groeisnelheid. 

Bij een horizontale elektrode leidt een verhogin2; van de stroom

dichtheid wel tot een hogere oververzadiging~ hetgeen een snellere 

groe1 van Oe lK:l tot gevolg heeft •. 
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Invloed van de vloeistofsnelheid op het belgedrag. De grootte van de 

vloeistofsnelheid heeft wel een grote invloed op het belgedrag. In 

tabel I (laatste kolom) zijn de waarden van groeisnelheid, loslaat

straal en loslaattijd gemiddeld over de waarden bij verschillende 

stroomdichtheden. Aan deze waarden valt te onderkennen, dat de 

groeisnelheid toeneemt, naarmate de stromingssnelheid groter wordt, 

in tegenstelling met de voorspelling, zoals die volgt uit het theore

tisch model, z~e numeriek voorbeeld blz. 12 en 13. 

Deze tendens volgt ook uit vergelijking van de indiviuele resultaten 

bij konstante i en verschillende v. De loslaatstraal en loslaattijd 

nemen.af bij hogere vloeistofsnelheid in overeenstemming met de theo

rie. Deze overeenkomst is slechts kwalitatief. Kwantitatief komen de 

meetresultaten alleen in grootte-orde overeen. 

Tengevolge van de sterke afname van de hechttijd van de bellen aan de 

elektrode is de invloed van koalescentie bij hogere vloeistofsnelheden 

pas merkbaar bij hogere stroomdichtheden. Deze bellen zijn bij de mid-

deling van loslaattijd en loslaatstraal niet meegerekend. (laatste kolom) 

Bij hogere v neemt ook de belbezetting op het elektrode-oppervlak 

sterk af. Dit betekent, dat de stroming een bepaalde invloed heeft 

op de kernvorming. Het is daarom noodzakelijk de stroomdichtheid te 

verhogen, zodat er enkele kernen aktief worden. 

Dit kan ook een verklaring zijn voor de diskrepantie tussen de experi

menteleresultaten en de relaxatiemikrolaagtheorie, omdat deze theorie 

eenzelfde oververzadiging veronderstelt bij gelijke stroomdichtheid. 

Verschillen in de oververzadiging tengevolge van verschillen in de 

stromingsnelheid kunnen dus verschillen in de belgroei veroorzaken 

bij gelijke stroomdichtheid. 

De doorzichtige elektrode, zoals afgebeeld op blz. 19 in figuur 3. 3. 2 

heeft nog geen experimentele resultaten geleverd, omdat de prototypes 

alleen kernen bevatten, die bellentreinen produceren. Dit is waar

schijnlijk te wijten aan de kwaliteit van de opgedampte goudlaag. 

Vanwege tijdgebrek is dit experiment niet met andere elektrodes her

haald • 
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4.2. Draadelektrode. 

De draadelektrode bestaat uit een gouddraad met een werk-

zame lengte van 20mm en een diameter van O,Smm. De experimenten heb-

ben bij toepassing van deze elektrode evenmin bruikbare resultaten 

opgeleverd. Ook hier blijkt, dat de bellen, die op de draad worden 

gevormd, van een zodanig kleine omvang ~ijn, dat een sterkere vergroting 

vereist 1s. Dit houdt weer in, dat de belichting opgevoerd moet worden, 

hetgeen met de huidige lichtbron onmogelijk is. 

De draad wordt bovendien bij kleine stroomdichtheden reeds door een 

gashuid van belletjes bedekt, zodat het bijna onmogelijk is om één 

bel te volgen en 1n zijn gedrag te bestuderen. 

De groeitijd van de bellen op deze elektrode is zeer kort, dat wil 

zeggen kleiner dan I ms. Wanneer ze loslaten, bewegen ze zich langs 

de draad voort en groeien dan nog enige tijd na. Ze bevinden zich 

dan nog altijd 1n een oververzadigde diffusiegrenslaag, waarvan de 

dikte in de orde ligt van de belstraal (Wm). Deze dikte van de 

diffusielaag neemt langs de draad in de richting van de stroming toe. 



-47-

Om een verklaring te vinden voor de snelheidsinvloed op de 

belgroei aan een vlakke plaat zijn ook metingen verricht met een 

sterk vereenvoudigde konfiguratie, nl. met een miniatuurelektrode. 

Op deze elektrode worden zuurstofbellen gevormd. Dit is met opzet 

gedaan omdat zuurstof bij overeenkomstige stroomdichtheden grotere 

bellen vormt dan waterstof. Zuurstofbellen zijn dus gemakkelijker 

te filmen. 

De elektrode bestaat uit een dunne platinadraad met een diameter 

van O,OSmm, die ingesmolten is in een glazen buisje. Het werkzame 
-9 2 oppervlak bedraagt dus 1,96. JO m, zie figuur 4.3. la. 

perspex 

wand 

f~guur 4.3.1a Miniatuurelek

tr·ode vertikaal 

,gastoevoer 

sterk over
·------ verzadigd 
~ gebied 

~ 
figuur 4. 3. 1b miniatuurelek

trode horizontaal. 

Het geheel is aangebracht 1n de zijwand van de testsektie, en 

wel zo, dat de bovenkant van de elektrode en het glazen buisje precies 

samenvallen met deze zijwand. 

Ivanneer men bij elektrolyse een zeer kleine elektrode gebruikt, zal 

reeds bij kleine stroomdichtheden de vloeistof nabij de elektrode 

spoedig een grote oververzadiging bereikt hebben, hetgeen zich uit 

in het ontstaan van een gasbel. Houden we de stroom konstant, dan 

zal er een konstante gasproduktie plaatsvinden. In de eerste plaats 

zal dit gas alzijdig in de vloeistof diffunderen onder invloed van 
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een koncentratiegradiënt. Doch reeds snel zal de gradiënt in de rich

ting van de bel groter zijn dan 1n de richting van de vloeistof, uit

gaande van het feit, dat er aan de belwand de verzadigingskoncentratie 

heerst, zie ook bladzijde 2 en 3. 

Het gevolg is een konstante gasstroom naar de bel. 

De bovenstaande redenering gaat des te beter op, naarmate het elektro

de-oppervlak kleiner is ten opzichte van de afmetingen van de bel. 

De bel schermt de elektrode als het ware af van de bulkvloeistof. 

De gasstroom vindt slechts plaats door dat gedeelte van de bel, dat 

grenst aan de oververzadigde vloeistof. Dit gedeelte is aangegeven in 

de figuur 4.3.1b .Tengevolge van een goede bevochtiging is het grootste 

gedeelte van de elektrode bedekt met oververzadigde vloeistof. De 

kontakthoek is zeer klein. 

In de tijd ~t zal de belstraal toenemen met een bedrag ~R. 

Uit de massabalans en de wet van Fick kan men afleiden (lit. 2), 

dat er een relatie bestaat tussen de belstraal en het produkt van 

de stroom maal de tijd, volgens 

3 R = C .I.t C 1s een konstante. (4.3-1) 

Wanneer alle gevormde zuurstof 1n de bel terechtkomt is de everedig

heidskonstante gelijk aan 1,49. 10-8 . De belgroei wordt dus bepaald 

door de hoeveelheid verplaatste lading I.t • 

Eerst ZlJn experimenten gedaan bij een stilstaande vloeistof om een 

vergelijking te maken tussen een horizontale en vertikale oriënta

tie van de elektrode bij verschillende waarden van de stroom. 

Het verband tussen R3 en t blijkt volgens de metingen 1n alle 

gevallen lineair te zijn. De rechten, die deze relatie weergeven 

zijn berekend door middel van de kleinste kwadratenmethode. 

De korrelatiekoëfficiënt is telkens groter dan 0,99. 

In tabel II zijn de richtingskoëfficiënten van deze rechten onder 

verschillende kondities weergegeven 
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Men kan uit de waarden van deze richtingskoäffici~nten opmaken, 

dat de zuurstofbellen op een horizontale elektrode tien keer zo 

langzaam groeien als op een vertikale. Dit houdt in, dat er ook 

tien keer zo weinig zuurstof in de bel terechtkomt. 

De verhouding tussen de hoeveelheid geproduceerde zuurstof, die 

wel wordt opgenomen, en de hoeveelheid, die niet in de bel terechtkomt, 

blijkt konstant te zijn. Dit kan men konstateren, wanneer mer. 

het quotiënt R3 /t uitzet als funktie van de stroomdichtheid, 

z1e figuur 4.3.3a en b. De gemeten waarden geven in beide gevallen, 

dus bij een horizontale en bij een vertikale positie van de elek

trode een evenredig verband. Dat hiermee het bovenstaande is be

vestigd, kan men inzien wanneer men relatie 4.3-1 iets anders 

schrijft, en wel als R3 /t = C. 1(1 -I /I). 
0 

Hierin is I de totale stroom en 10 de fraktie van de stroom, 

die bijdraagt tot de produktie van zuurstof, die niet in de bel 
3 

terecht komt. Wanneer R /t en I een evenredig verband vertonen, 

houdt dit automatisch in, dat de faktie I /I konstant moet 
0 

zijn voor de verschillende stroomdichtheden. 

Bij geforceerde konvektie is alleen de vertikale elektrode gebruikt. 

Bij een horizontale positie van de elektrode is het niet mogelijk 

geweest om slechts één bel tegelijk te produceren. Afgezien van het 

feit ,dat er meerdere bellen tegelijk ontstaan, is ook een sliert~ 

bestaande uit kleine bellen duidelijk zichtbaar, waardoor een ge

deelte van de geproduceerde zuurstof wordt afgevoerd. 

Ook bij geforceerde konvektie blijken de meetresultaten te leiden 

tot een lineair verband tussen R3 en t bij alle waarden van v en 1. 

De richtingsl·oëfficiënten van de rechten, die dit lineair verband 

1n een grafiek aantonen, zijn terug te vinden in tabel lil. 

Verder blijkt, dat wanneer men deze waarden als funktie van de 

stroomdichtheid bij een konstante vloeistofsnelheid uitzet, 

dit een rPchte lijn oplevert, hetgeen inhoudt, dat de verhouding 

tussen de hoeveelheid zuurstof, die wel wordt opgenomen door de 

bel en de hoeveelheid zuurstof, die niet wordt opgenomen, ook 
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hier gelijk blijft bij verschillende stroomdichtheden. Deze verhou

ding wordt alleen ~nor de snelheid beïnvloed. Wanneer men de groei

snelheid beschouwt bij verschillende waarden van v en bij overeenkom

stige waarden van i, konstateert men, dat de groeisnelheid aanvanke

lijk, dat wil zeggen bij lage snelheden, kleiner is dan bij stil

staande vloeistof, maar dat het quotignt R3/ttoeneemt, naarmate de 

vloeistofsnelheid toeneemt en tenslotte zelfs een faktor 3 groter is 

dan zonder geforceerde konvektie. 

Het blijkt, dat de belvoet bij geforceerde konvektie vanuit het mid

den van de elektrode verplaatst wordt naar ~e rand. Door de gedwon

gen cirkulatie van het elektrolyt zal telkens een deel van de overver

zadigde vloeistof in de buurt van de elektode worden afgevoerd. 

Aan de aanstroomzijde van de belwand echter zal door de stroning een 

extra hoeveelheid oververzadigde vloeistof worden aangevoerd, zodat 

dit een verhoging van het quotiënt R3 /tteweegt brengt, in tegenstel

ling tot de eerder genoemde invloed van de stroming, zie figuur 

4. 3. 2 . 

figuur 4. 3. 2 • BeZgroei op miniatuureZektrode onder geforceerde 

konvektie. 

De verhouding tussen deze beide effekten is bepalend voor het feit, 

hoe groot het quotiënt R3/tis ten opzichte van de situatie, waarbij 

de vloeistof stilstaat. Deze verhouding is dus zulver snelheidsaf

hankelijk en onafhankelijk van de stroomdichtheid. 

Deze verklaring van de invloed van de stroming op het quotiënt R3/t 

zou men ook kunnen hanteren bij de vlakke elektrode. Ook hier zal de 

groei meer bepaald worden door de oververzadigde .vloeistof, die tel

kens door de stroming wordt aangevoerd, dan door een relaxatiever-
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schijnsel, datzegt, dat de bel slechts een bepaalde oververzadig

de laag ter beschikking heeft, die geheel voor de groei gebruikt 

wordtendie tijdens de groei niet vanuit de omgeving wordt hein

vloed. 

Maximale belstraal. Zonder geforceerde konvektie is de maximale 

belstraal bij een horizontale ori~ntatie van de elektrode kleiner 1s 

dan bij een vertikale. De loslaatstraal neemt toe, naarmate de 

stroomdichtheid toeneemt. terwijl bi~ hogere waarden van i deze 

toename geringer wordt, zie tabel IV. 

Bij toepassing van geforceerde konvektie 1s er een'afname van 

R
1 

bij overeenkomstige i te bespeuren. Ook hier neemt de toename 

van R
1 

bij toenemende i af voor hoge waarden van i. 

Over het loslaatmechanisme van bellen op een miniatuurelektrode 

is in de literatuur niets bekend. 
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De konklusies, die uit de metingen naar vriren komen, zijn hier

onder in een s~hema geplaatst naast de overeenkomstige verwachtingen, 

die voortkomen uit het eerder beschreven theored sche model. 

4.4. I De vlakke elektrode. 

Experiment 

2 -Evenredig verb&nd tussen R en 

t tijdens de gehele belgroei 

-Geen invloed van een e-macht. 

-i oefent geen invloed uit op 

de oververzadiging, dus ook 

niet op de groeisnelheid. 

-Bij hogere v snellere groe1 

en kleinere R
1 

en t
1

• 

-Belzetting neemt af bij toe-

name van v 

-Belbezetting neemt toe bij 

toename van i 

4.4.2 De miniatuurelektroàe. 

Experiment 

-Evenredig verband tussen R3 

en t tijdens de groei. 
') 

-Evenredig verhand tussen RJ/t 

en 1. 

-Duidelijke invloed van v op 

het belgedrag. 

theorie 

2 -Evenredig verband tussen R en 

t aan het begin van de groei. 

-Invloed van e··macht. 

-i oefent invloed uit op de 

oververzadiging, dus 1s er een 

invloed op het belgedrag te verwachte· 

-Bij hogere v langzamere groe1 

en kleinere R
1 

en t
1

• 

-Geen invloed van v op belbezetting. 

-Belbezetting neemt toe bij toe-

name van 1. 

theorie 

-Evenredig verband tussen R3 en 

t tijdens de gehele groei. 
3 ·Evenredig verb~nà tussen R /t 

en 1. 

belgcdrag. 
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4.4.3 Suggesties. 

-De aanschaf van een boogontladingslamp voor optische metingen 

ter bepaling van het belg(;drag is aan te bevelen. 

-Met een verbeterde optische apparatuur is het mogelijk om bellen, 

die bij een hogere vloeistofsnelheid ontstaan en ook de zogenaan

de "bellentreinen" te bestuderen. 

-Om deze reden is het ook ge\venst po:Epen aan te schaffen, paarmee 

een hogere vloeistofsnelheid bereikt kan worden. 

-De bepaling van het belgedrag van gasbellen als funktie van de 

plaats op de vertikale elektrode zal waarschijnlijk reeer inzicht 

verschaffen omtrent de invloed van de geforceerde kotwektie op 

de belgroei. 

-Bij toepassing van een miniatuurelektrode is het interessant 

om elektrodes te gebruiken van oplopende diameter~ zodat als het 

\~re een kontinue overgang naar de vl~kke elektrode gerealiseerd 

<;.;rord t. 
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APPENDIX 

Een optisch systeem is opgebouwd uit lenzen en driftruimten. Beiden 

zijn op eenvoudige r:1anier in matrixvorm weer te geven-:-

a. lens\verking 
rf = r. 

1. 

I= 
-1 

+ I 
rf r. r. 

f 
1 1 

dus 

b. driftruimte 

rf r. + d.r. I -
1 1 

dus 

rf 
1:= r. I 

1. 

Een willekeurig optisch systeem kan men nu doorrekenen door een 

successievel ij ke matrixveni;enigvuld igil}g zoals: 

= Mk • N, I • • • • • • • • • M2 • MI • r _. K- -1 
waan1n r (r, r') • 

Van alle matrices is de determena.nt det(H) = I, dus de produktmatrix 

M heeft eveneens een determinant det(H ) = 1. 
tot tot 

det(M )= I is equivalent met het konstant bliJ'ven van de opper. tot 
vlakte van de bundel in de faseruimte, de E-ruimte, bij transfor-

matie van r. naar rf (theorema van Liouville). 
-1. -

Bewijs: 

Stel, dat er 1n de r.-ruimte een rechthoek gegeven l.S door de een-
-1. 

heidsvektoren (1,0) en (0)1), zie ook figuur Al. 

Het door deze vektoren omsloten oppervlak is dan gelijk aen 1. 

In de Ef-ruimte is de vekror (1,0) getransformeerd tot 

{J n;l 
.::.1 en de vcktor (0,1) tot (ll (m1 1\ 

}1 = ,, ) = 
Ü L2J 

Het oppervlak, dat do01: deze vektoren \vordt on1sloten, vmrdt gegeven 

door 
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J: 1. k 

~I x ~2 m21 0 := k (mi I m22 - m12m21) -~-11 

m22 0 m12 

î:' I 

0 

figuur A. Transformatie in de fa.c;eJ'Uimte. 

Dit oppervlak 1s gelijk aan de determinant det(H) en ls.dus ueer 

gelijk aan I, waarmee de stelling bewezen is. 

In termen van de klassieke mechanika zjjn r en r' toegevoegde 

kanonische variabelen, dat wil zeggen zij ZlJTI bepaald door de 

bewegingsvergelijking, die voortkomt uit een Hamiltonvergelijking. 

Een deeltje kan in de r,r' --ruimte worden. afgebeeld; zo'n ruimte 

1s een faseruimte van Liouville en heeft bovengenoemde eigenschap: 

de dichtheid van de fasepuncen blijft gedurende de beweging konstant, 

(lit. 16). 
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temperatuurvereffeningsko~ffici~nt, ~ k/plc, (m2 /s); 

belgroeiparameter; 

soortelijke warmte van de vloeistof bij konstante druk, (J/kg.K); 

toncentratie opgelost gas in de vloeistof, (kg/m3), 

'' ' k ' (k I 3, verzaa1g1ngs oncentrat1e, ·gnn ; ; 

oververzadigingskoncentratie, (kg/w
3
); 

dikte relaxatiemikrolaag, (m); 

diameter binnenste buis, (m); 

initi~le dikte relaxatiemikrolaag, (m); 

dikte equivalente thermische geleidingslaag aan een over

verhitte wand, (m); 

diffusieko~ffici~nt, (m2/s); 

hydraulische diameter, =doorstroomd oppervlak/natte omtrek, (m); 

brandpuntsafstand, (m); 

verdampte massafraktie; 

konvektieve warmte-overdrachtsko~ffici~nt, (W/m
2K); 

stroomdichtheid, (A/m2); 

stroom, (A); 

warmtegeleidingsko;~fficiënt, (W/mK); 

d "ff' ... ( 2! ) massa-over rachtskoe J.cJ.enl, m s ; 

latente verdampings~varmte, (J /kg); 

karakteristieke lengte (m); 

konvektieve warmtestroomdichtheid, (W/m
2
); 

plaatsko~rdinaat van lichtpunt op lichtstraal; 

richtin8 van een lichtstraal; 

belstraal (m); 

loslaatstraal van een bel (m); 

tijd, (s); 

loslaattijd, (s); 

temperat~ur, (K); 

dau<.nnmtsverhogino;, == T(x) - T(x ) (v.\ • Hl (.. r - ü ' ~\. ,/ ' 

vloeistofsnelheid, (w/a); 

massafraktie opgc1ost0 kompoHE:l.i .. aa11 Je L;t::L.'hthl; 

x massafraktie opgelost gas in de vloeistof; 
0 
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verzadigingsfraktie opgelost gas in de vloeistof; 

massafraktie vluchtigste komponent in de damp; 

integratievariabele; 

belgroei parameter; 

radiale konvektieparameter; 1 - Pz/p 
1 

dynamische viskositeit, (kg/m.s); 

uniforme oververhitting van de vloeistof,(K); 

tijdafhankelijke oververhitting, (K); 

kinematische viskositeit, (m2/s); 

soortelijke massa van de vloeistof 

soortelijke massa damp (gas); 

\varmte (massa) diffusiefunktie; 

getal van Jakobsp 1c/p 21; 

getal van Nusselt h .Dh/k w,co 
getal van Prandtl 

' 
\) /a; 

getal van Reynolds ' vL/v; 

getal van Schmidt ' v/D; 

getal van Shen:ood, K.L/D. 
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