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Samenvatting. 

In de literatuur wordt het loslaten van damp-en gaaballen van een horizon

tale wand beschreven met behulp van een krachtenbalans.In het geval van 

langzaam groeümde gasbellen zal de neerwaartse oppervlaktespanningskracht 

belangrijk zijn.Deze kracht is eve·nredig met de straal van de belvoet. 

De groei van deze belvoet .is experimenteel onderzocht.Hat blijkt dat deze 

meegroeit met de bel. 

Het belgedrag wordt beschreven met behulp van de. oververzadiging van de 

electrolyt,de loslaatstraal en de belbezetting. 

De invloed van de stroomdichtheid,de druk en de KOH-concentratie op boven

genoemde parameters is experimenteel onderzocht. 

Theorieën zijn opgesteld,waardoor de gemeten grootheden onderling konden 

worden gecorreleerd. 
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Inleiding 

Naast de steeds groter wordende energiebehoefte doet de toenemende schaarste 

aan fossiele b~andstoffen de behoefte aan alternatieve energiebron~en toe-

nemen. 

Bij toepassing van waterkrachtenergie,zonne-,wind-,n kernenergie is op

slag van energie geboden. 

Een van de oudste electrachemische pro~essen,namelijk de waterelectrolyse, 

biedt hier gunstige perspectieven.De uit de waterelectrolyse verkregen 

·waterstof dient als energieaccumulator.Door verbranding van dit langselectra

lytische weg verktagen gas komt de in waterstof opgeslagen energie weer 

beschikbaar.Een verbranding,die schoon is,zonder giftige afvalprodukten. 

Een verbranding die,door ondermeer deze punten ,geschikt is voor toepas-

sing op grote schaal. 

Vooraf dient men echter een onderzoek in te stellen naar de invloed va~. 
de 

allerlei factoren zoals: aard van het electrodeoppervlak,dubbellaag,werk-

druk,groeisnelheid van de bellen,belfreqentie,belbezetting,diafragma en 

electrolyt.Factoren die mogelijk het rendement beinvloeden,een rendement; 

dat voornamelijk bepaald wordt door de vereiste overspanning aan de elec

troden,de weerstand van het electrolyt en het diafragma. 

Aan dit onderzoek wil dit afstudeerwerk een bijdrage leveren. 
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Hoofdst.uk 1.. Ontstaan en groei van een gasbel. 

\-l Het electrolyseproces. 

Een electrolyseproces berus~ op het optreden van chemische reacties 

door toevoering van elec.trische energie.Het electrolyseproces vindt 

meestal plaats in een vloeistof:de electroJ.yt.Hierin worden twee ge

leiders,de electroden, geplaatst.Deze electroden worden verbonden met 

de polen van een spanningsbron • 

. De waterelectrolyse bestaat uit de volgende deel~eacties: 

l) aan de negatieve electrode,de kathode, treedt. reductie op van water 

volgens: 

(1-1-1) 

2) aan de positieve pool,de anode treedt. oxydatie op van OH- ionen 

( - ! 
+.4e -l • (1-1-2) 40H -+ 02 +. 2H

2
0 

De totaalreactie luidt.: I t 
2H

2
0 ---t 2H2 + 02 H-1-3) 

Als electrolyt. werd een KOH-oplossing gebru.ikt. ( In de praktijk wordt. 

vaak een ongeveer dertig gewichtsprocentige oplossing gebruikt) De OH: 

ionen zorgen voor het ladingstranport. in de vloeistof. Uit (j-1-3) volgt.
1 

dat het totale aantal OH--ionen gedurende de waterelectrolyse constant 

blijft. 

Voor de ontleding van water is een thermodynamisch noodzakelijke hoe
o 

veelheid energie vereist.Bij 25 C en p=100 kPa bedraagt. de vrije 

enthalpie:. 
G = 2,37 

Hieruit volgt dat de benodigde minimumspanning 

kJ/kmol 

(E=- §..) 
!:) f 1,23 volt 

bedraagt•(Lit. 1.) 

Het ontstane gas kan:1) in de electrode diffunde:ren.Uit laten we verder 

buiten beschouwing. 

2) in oplossing gaan.De vloeistof raakt spoedig 

verzadigd.D.oor de kleine.dif.fusie·c.onstante en 

de kleine verzadigingsconce~tratie van het gas 

in de vloeistof wordt de elsctrolyt. aan het elec-
. 

tredeoppervlak oververzadigd met. gas. 
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1.-2 Kernvorming. 

_Het aan de electrode geproduceerde gas gaat in oplossing. De electrolyt 

raakt bij de heersende omstandigheden oververzadigd met gas.Onregelmatig

heden in het electrodeoppervlak zullen als kern voor gasbelvorming optre

den. Een dergelijke kern bevat een groot aantal gasmoleculen. " 

Voor homogene kernvorming geldtJdat de kern in evenwicht is met zijn 

omgeving, wanneer voldaan is aan: 

2fT 
R =-

0 AP 
(1-2-1) 

De vereiste overdruk A p is volgens d.a wet van Henr,y gerelateerd a~n de 

oververzadiging ter plaatse volgens: 

A p= k .l\ C. • ( 1-2-2) 

Met behulp van vergelijking(1-2-2) volgt uit (1-2-t) 

(1-2-3) 

Kernen met een straal R > R0 zullen geactiveerd zijn. Kernen met R < R
0 

zijn 

niet geactiveerd. 

De heterogene kernvormingstheorie verloopt in grote lijnen analoog me~ 

de homogene theorie.In formule ( 1-2-3) dient de evenwichtsstraai R
0 

dan 

te worden vervangen door de "effectieve caviteitsstraal "~B • 
c 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn.dat de ruwheid van het electrode

oppervlak van invloed is op het belgedrag tijdens de waterelectrolyse. 

Door de vakgroep Lengtemeting van de afdeling werktuigbouwkunde is van 

een, bij de experimenten gebruikte nikkelelectrode,een ruwheidsbepaling 

gemaakt.ne diameter van een onregelmatigheid is van de orde van grootte 

van 1.0-7 ' m. Volgens formule ( 1-2-3.) correspondeert een oververza-
-8 diging van 30 mol/liter met een evenwichtsstraai R.

0 
van 4. 1.0 m. 

horizontaal 2000:1 

-7.-
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1,-3 De bewegingsvergelij king van Rayleigh. 

Rayleigh (Lit. 2) heeft een vergelijking afgeleid voor de straal R(t) 

van een balvormige holte (met initiële straal R
0 

en constante overdruk 

A p } in een wrijving,sloze, onsamendrukbare, oneindige vloeistof. De verge

lijking berust op de wet van kinetische energie en arbeid en de wet van 

behoud van massa,en luidt: 

RR Ap 
= fv Cf -3-1l 

Voor het in de praktijk voorkomende geval van een bolvormige gasbel in 

een viskeuze vloeistof vindt men(Lit. 3} : 

RR 
• 

4.~ 
R 

(1-3.-2} 

Volgens de IAI.Bt van Henry ( App. A ) geldt A p(t) - k D. C..Invullen in (.1-3-2) 

levert 

RR 
3. • 2 

+-R 
2 = 

kÄC(t} 
p\l 

2<ï 
pv R 

• 
4.Y~ 

R 
(1-3-3} 

~anneer de toevoer van gas vanuit de bulkvloeistof naar de bel niet vol

doende snel verloopt,zal ten behoeve van de groei zoveel gas uit de omge

ving van de bel cert.trokken worden,dat.ó.C(t) daslt.Wanneer .AC(t)=,Ó a.an de 

belwand wordt de groei bepaald door de snelheid waarmee het gas wordt aan

gevoerd, dus door het diffusieproces. 

Uit de experimenten beschreven in hoofdstuk 6 blijkt,dat in ons geval de 

lineaire Rayleigh-groei geen rol speelt. Dit wordt volgens 1-4 

veroorzaakt door de lage waarde van C en n. Bij een afschatting van de 
s 

termen van vergelijking (1.-3-2} blijkt dan ook te gelden 

2CT 
.6 P _= a • 

Er is dus geen overdruk beschikbaar voor de belgroei • De belgroei wordt 

dus beschreven door het dif.fusieproces. 
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1•-4 Diffusiegroei. 

We beschouwen de groei van een vrije bel in een oneindig uitgestrekte, 

aanvankelijk oververzadigde vloeistof.Viskeuze effecten laten we buiten 

beschouwin~.Vanwege de symmetrie maken we gebruik van bolco5rdinaten. 

Het middelpunt van de bel kiezen we als oorsprong. De diffusievergelijking 

luidt nu: 

~ C(r,t) 

~t 

lJC(r, t)) 

r dr 
t R R.

2 d C(r,t) 
. 2 ' r or 

( 1-4-1.) 

( 1-4-2) 

De laatste term is meegenomen daar Serivan (Lit4hn brengt het effect van 

radiale convectie in rekening. De radiale convectie wordt veroorzaakt door 

het verschil in dichtheid tussen gas en vloeistof.Uit de massabalans volgt. 

immers dat 

r R
2 

• v(r,t) = (1- ~) ~ R. • 
pv r 

De randvoorwaarden v.oor vergelijking (1-4-1) zijn. 

C. (eo , t) =C + A C. 
s 

C(R,t) = C. 
s 

De beginvoorwaarde is 

C.(r,O) = C. +ÄC. 
s. 

(1-4-3) 

(1-4-4) 

( 1-4-5) 

( 1-4-6) 

De vergelijking (1-4-1.) verandert niet wanneer we plaats en tijdschaal 

veranderen volgens 

t'= s 2t en r'= s r • (1-4-7) 

C(r,t) C( 
2 

(1-4-B) Dan geldt dus = s.r,s .t) 

We kiezen s als r. 
( 1-4-9) 

s. = 2 V"'rt 

Door. deze zogenaamde Bol tzmann transformatie gaat de partiële differen.

tiaalvergelij king ( 1.-4-t) over in een. gewone differentiaalvergelijking 

van de tweede orde. 

-9-



2 i R Rn d C. 
( 2s - s - --:::---2'J ) - = 0 

Ds d s 

Aan de belwand (r =R) stellen we s= B Uit (1-4-9) vogt nu · ?~ 

t R = 2B(Dt). 

(1-4-10) 

( 1-4-11 ) 

De eerste integratieconstante wordt bepaald met behulp van de massabalans 

voor de bel 

( 1-4-12) 

De tweede integratieconstante wordt bepaald met de randvoorwaarde 

t1-4-4 ) 

Voor r=R vinden we als oplossing van (1-4-tO ) 

4() 

C((3) c - pg <pv- 3 2 2 f -2 2 3 -1 
= c. ) 2 B exp (f3 + 2(f3 x exp(-x -ZE~ x )dx 

0 pv. s 

f3 (1.-4-13) 

Met behulp van C ( (3 ) = c volgt 
s 

-\ o() 

<c0- Cs) pv 3 ({3 2 \T 2( (3 2 ) J -2 2 3 -1 
Ja = 

pg <P'- Cs) 
= 28 exp x exp( -x -2l{3 x )dx 

~ ( 1-4-14) 

Het dimensieloze getal Ja wordt het getal van JakoQ genoemd. 

Ja als funftie van .B is door Scriven numeriek berekend en weergegeven 

in figuur 1-4a. 

De limietgevallen zijn:. 

1 ) r., klein; Ja 2 =1.(3 dus R ={ 2Ja )t{Dtft (1-4-15) 

= { .!!:. ) t(j { 12 )tJa 
, 

2) (3 groot; Ja dus R = (rit >'2 " 
3 TT ( 1-4-16) 

Voor het tussenliggende gebied hebben Zijl (LitS) en Verhaart (Lit.6) 

een formule afgeleid: 

R ( t) = { (~) t Ja +. ( 2._ Ja 2 + 2Ja ) t ~ ( Dt) t 
7{ 7T J (1.-4-1.7) 

-1.0-
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Voor diffusie.,..bellen met een gedeeltelijke warmte of gastoevoer geldt 

(Lit.7 ) : 

H =2BR 
fl 

H =2b~. 

R. :: 
1 

Ja ( Dt)~ (1-4-18) 

Onder de vooronderstelling dat de belwand is omgeven door een dunne laag. , 
de zogenaamde relaxatiemicrolaag, die uitgeput raakt aan het einde van de 

belgroei ( t = t ) en weer opgebouwd wordt tijdens de wachttijd,vindt men 
~ 

voor de groei van de bel(Lit.7) : 

b ---
B3(3-2B) 

(1.-4-19) 

Buehl en Westwater nemen de diffusievergelijking en het behoud van massa 

in cartesische coördinaten als uitgangspunt.Vervolgens voeren zij een snel

heictspotentiaal in. De vergelijkingen betrekken zij op een bel aan de wand. 
1 

Wanneer de groei van de bel gegeven wordt doo.r R. = 2 (3 ( Dt.f2 en de contact-
0 

hoek 90 bedraagt komt. hun oplossing met die vanScriven (lit.4) overeen. 
0 

Voor een contacthoek ~ = D, waarbij de bel aan de wand raakt,berekenen, 

Buehl en Westwater numeriek Ja als funktie van~ • Hun resultaten zijn 

weergegeven in figuw: 1.-4a. ( Lit.B ) 

Op grond van onze resultaten, te weten een kleine contacthoek en diffusie

groei hebben we gekozen voor de resultaten van Buehl en Westwater bij de 

experimentele bepaling van Ja uit de groeiparameter G , aangezien Ja niet 

direct te meten is. 

De vergelijkingen zijn hier toege~pitst op de groei van gasbellen. Voor 

dampbellen gelden analoge vergelijkingen. 
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Buehl en Scriven 

Westwater 
0 

rL= 0 

•• 

1 

figuur 1-4-a. Ja als funktie van de groeiparameter B 
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Hoofdstuk 2. Bestaande theorieën over het. laslatem. 

2-1· De theorie van Fr i tz. 

De in de literatuur meest geciteerde formule voor de loslaatstraal is 

afkomstig van FritzLit.9 ).Voor de loslaatstraal ~indt hij: 

( 2-t-1.) 
in graden voorstelt. 

Fritz ging daarbij uit van het maximale volume van ee~ statische bel 

waarbij afwijkingen van de bolvorm van de bel aan de belvoet in rekening 

zijn gebracht. Het bovengenoemde maximale volume is gebaseerd op een 

balans van de neerwaartse oppervlaktespanningskracht en de opwaartse 

kracht. 

Voor een groeiende bel moeten ook traagheidseffecten en/of viskeuze effecten 

in de krachtenbalans worden opgenomen. 

oververzadigde vloeistof 

wand 
2-2 De 

Algemeen luidt deze krachtenbalans voor een bel aan een horizontale wand: 

met 

f + f + f.,t + F . + f + fp +. Fbt g W ,.. Vl.. (i'~ 
= 0 • (2-2-t} 

f : 
Q' 

f : de neerwaartse oppervlaktespanningskracht , F =-2ïiRb <i sin ot
0 W W V 

, 0 

~· f vt: de vloeistoftraagheidskracht.Voor het geval R =2 (3 (Dt}T en CIC• 0 

is deze kracht berekend door Witze ( Lit.1 0 } 
1 
onder verwaarlozing 

van viskeuze effecten . f = - 4,64üf3
4nfp \t) . 

vt 

f . : 
Vl. 

de viskeuze kracht.Men past hier de for~ule van Stok es toe 

f . = -67i'tRV = -6 i1~R ( 2R ) .Men kan ook gebruik maken van de 
Vl. 

2/t, + 3Jt,' ) formule van Rybczynski F = -6ii!z. R V ( (Lit. 11 } vi 3~ + J~ 

&~.: de kracht ten gevolge van de oppervlaktespanning~gradient. 

Wanneer de gradient gegeven wordt door v -= r:J + (f cos p geldt 
' 0 

volgens 
8 ' 

vergelijking, ( A-19 ) van (Lit. 5) dat f = ·--ÏÏVR • 
q~ 3 



f : 
p 

Doordat de bel aan de wand hecht dient de opwaartse kracht ver-
2 

minderd te worden met Ti Rbv Po waarin p
0 

de hydrostatische druk 

aan de wand voorstelt.De kracht,die door he~ gas op de belwand 
2 

wordt uitgeoefend bedraagt Tl Rbv p, me~ p de druk van het gas. 

p0word~ bepaald met behulp van de vergelijking van Laplace 

1 1 
p-(p - z.r.vg) =U""(- + ~R. ) • 

0 . R1 2 

R.
1 

en R
2 

zijn de beide hoofdk.:romtestralen van de bel op hoogte z. 

fbt: de traagheidskracht van de bel, 

4 { d 3 • 
f bt= -37i{0JJ dt ( R R 

De balans wordt bereikt op het moment van loslaten. 

Opmerking 1. Voor een opstijgende bel met een constant volume geldt 

(Lit. 12) • 

Past men deze formule toe op een aan de wand groeiende bel 

waarvoor R =ZB (Dt.)t dan verkrijgt men fvt 
2
= + ~677(rv)B 4D2 , 

da traagheidskracht is dus omhoog gericht. 

De veranderlijke massa kunnen we in rekening brengen door 
d 4 3 • 32- 4 2 

te schrijven f vt 3 = -t dt { J7i[fv) R. ZR ) = - ~'tLf\;)8 D • 

Deze kracht is omlaag ge.:richt en een factor 2 groter dan fvt
1 

f is geschikt voor een niet groeiende,opstijgende bel. 
vt 2 

fvt 
3 

is geschikt voor een groeiende bel 1die aan de wand hecht, 

beter is in dit gevàl fvtt• 

Q.pmerking 2. Coehn ( Li t.13) postuleert een· eventuele electrische kracht 

op gasbellen gedurende het electralyseproces.Het teken van. 

de kracht is anduidelijk.Kaban0\'11 en Frumkin tonen aan dat 

deze kracht geen rol speelt. (Lit.14) 

Opmerking 3. Kabanaw en Frumkin (Lit. 1A) wijzen erop, dat uit electra

capillaire metingen volgt dat de oppervlaktespanning~ 
w,v 

potentiaal afhankelijk is. Dientengevolge is de contacthoek 

afhankelijk van de potentiaal. 



2-3 Toepassingen van de krachtenbalans in de literatuur. 

Saini (Lit.15) beschouwt een krachtenbalans bestaande uit f ,F ,f t 
2 . Q W V 

fb en f, •• Uit experimenten van andere auteurs worden bovengenoemde 
t V~ 

krachten berekand.Hij vindt
1
dat voor Ja<t5 F en F van belang zijn,voor 

g w 
Ja> 100 zijn F , F. en F ... 

2 
van belang. 

g, \t~ V"-

De krachtenbalans van Hstton (tit. 16) bestaat uit f , f ,F ,f t 
2

, fb"" 
g p, W V "-

en f .• Hatt.on gebruikt verschillende kerndiameters en verschillende vloei
v~ 

stoffen: water, ethanol,n-heptaan en benzeen. Bovendien varieert hij de 

druk. De overeenkomst tussen theorie en experiment is redelijk. 

Kiper (Lit17) berekent uit de krachtenbalans een formule voor de los

laatstraal.Zijn balans bestaat uit f ~ F 
1

, Ft 
2 

en f~· Het is waarschijn-g vt v _ 

lijk niet juist zowel Fvt 
1 

als Fvt 
2 

in rekening te brengen. De berekende 

loslaatstralen zijn dan ook kleiner dan de waargenomen loslaatstralen. 

Bij een voldoend hoog Jakobgetal bevindt zich onder een aan de wand groei

ende dampbel een dunne vloeistoflaag,de zogenaamde verdampingsmicrolaag. 

( zie figuur2-3~a.Deze laag verdampt en draagt zo bij tot de 

groei van de bel.( bij quasi -statisch groeiende gasbellen treedt geen 

microlaagvorming op ) 

vloeistof 

wand 
figuur 2-3-a 

De bewegingsvergelijking van de bel wordt nu (Lit. 5 

( fvt 3= Fg) ( 2-3-1 ) 

r is de verticale snelheid van het massamiddelpunt. 
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We nemen aan,dat we in het beschouwdw geval van snelle groei de overi~e 

krachten mogen verwaarlozen.Vergelijking(2-3-1) ,afgeleid voor een vrije 

bolvormige bel,passen we toe op een bel aan de wand. 

Wanneer de groei gegeven wordt door (1-4-11) R =28 (Dt)t,vinden we voor 

de verticale beweging van de bel 

4 
z =-g 

5 
(2-3-2) 

Onder de veronderstelling dat de bel loslaat wanneer z=R,vinden we voor , 
de loslaatstraal 

(2-l-3) 

Een analoog resultaat wordt lang,s andere v1eg bereikt door Wi tze ( Li t 10). 

Voor gevallen waarin microlaagyarming optreedt, schrijven Ro.11 en Meyers 
. .J 

(Lit. 18) de krachtenbalans als 

(2-3-4) 

Zij onderzoeken het koken van water, met en zonder toevoeging van opper

vlakte actieve staffen.Ten tijde van het loslaten is redelijk goed voldaan 

aan vergelijking (2-3-4). 

van gasbellen 
Daar de waargenomen contacthoe0rvaak niet gelijk is aan de natuurlijke 

contacthoek( zie appendixC) postuleert Zijl (Lit. 5) het bestaan vah een 

dunne vloeistoflaag onder de bel.( geen microlaag ). 

lts 
(tekening niet 

op schaal ) 

vloeistof laag. 
•+-----~/ 

--~~~~~~~+-~~--~~--
wan.d 

1 

De groei van de bel wordt weer. beschreven door ( 1-4-1.1 ) R =2 ~ ( Dt) 2 • 

Voor de hoogte h van die dunne vloeistoflaag leidt Zijl (Lit. 5 ) de 

volgende vergelijking af. 

-t6-



.er 
d 2 :r 

-ptg( h-h~ ) 

(2-3-5) 

De eerste en tweede term verdisconteren oppervlaktespanningseffecten.De 

derde term is de hydrostatische drukterm.De vierde en laatste term verdis

conteert de onderdruk,die samenhangt met de kromming van de belwand. 

2v 
p gas -pvloeistof= ~ =A p s 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee gevallen: 

1) o!-6 >>d-.,. De kromming in het gebied Rb~ X( R cO is ... verwaarloosbaar ten 

opzichte van de kromming van de bel. De beide eerste termen in vergelij

king( 2-3-5) mogen nu verwaarloosd worden.Wanneer bovendien voldaan is 

aan ({N)Jh•<<.1 kan de zwaartekracht bui ten beschouwing worden gelaten. In 
() 

(Lit. 5) is afgeleid,dat nu uit ( 2-3-5) volgt 

3 1/3 
Bvhe (tt-tt)} 

2(3 D21_ tanct.0 ° (2-3-6.) 

,, Rbv is de straal van de belvoet op t = t
0 

.he is de dikte van de op de 
a 

electrode achterblijvende vloeistoflaag in het gebied r( Rbv• 

Uitgaande van de krachtenbalans opwaartse kracht en oppervlaktespannings

kracht vinden we voor de loslaatstraal: 

1/2 .'t/4 h 3/8 
0" «,~> e (2-3-7) 

2) ct,« ~0 Wanneer de kromming op de plaats r=Rbv zo groot is dat we de 

zwaartekrachts- en onderdrukterm mogen verwaarlozen vindt men 

(2-3-8) 

Uit de eerder genoemde krachtenbalans volgt 

27 1/7 ç-417 he217 sind.-~/7 
Rl =< 8 > ft-1 11 r317 g3/7 G 2110 111 

(2-3-9) 



2-4 Andare ~os~aat-criteria. 

Chesters ( Lit.19) beschouwt statische bellen.Hij maakt onderscheid tussen 

mode A,waarbij de straal van de belvoet gelijk blijft aan de straal van 

de kern en.mode B, waarbij de straal van de belvoet groter wordt dan de 

ke:rnstraal.Da bel zal loslaten door insnoering aan de belvoet. 

Voor mode A vindt hij: 

3 R q- 1/3 
R-(-c--) 
. ~- 2 (py- pg) . 

(2-4-1) 

Mode B treedt op als 

. 4 t R \/2 
sJ.nct = -•2 • (--,~) 

0 3. 
a 

!2-4-2) 

Voor de loslaatstraal bij mode B vindt hij 

R.
1
= o, o 1 07 «-V( (j' ) 

• f>v-(>g g (2-4-3) 

D.i.t :resultaat komt overeen met de formule van Fr i tz ( 2-1.-'t) 

Volgens de relaxatiemicrolaag van van Stralen (Lit. 7) is de loslaatstraal 

(2-4-4) 

De bel laat los,wannee:r de relaxatiemicrolaag uitgeput is. 

Het juiste loslaatmechanisme is niet bekend,misschien spelen oppervlakte

spanningseffec.ten en/of t:raagheidseiifect.en een :rol. 

C.ole en Shuleman (Lit.20) stellen de volgende iicx:mule voor om dynamische 

effecten te verdisconteren: 

c 
d R J~ c.2 ( -) (2-4-5) 
d t. 

De constanten dienen experimenteel bepaald te wo:rden.Zij onderzoeken de 

loslaatstralen in tolueen, acetan,tet:rachloo:rkoolstaf,n-pentaan,methanol 

en wate:r.Hun resultaten worden aangevuld met, :resultaten uit de literatuur. 

(Lit.21,22,23) 

-18-



Voor hun experimenten uitgevoerd bij lage druk vinden zij als meest bruik

báre formule voor de loslaatstraal 

R. :; 500 ( \j 1 

1 p g(fV- ~g}' 
waarin p de druk in torx voorstelt. 

t 
(2-4-6) 

Formule (2-4-6} lijkt op de formule van Fritz._(2-1-1) en verklaart waar

schijnlijk waarom de theorie van Fritz vaak met succes buiten zijn geldig

h~idsgebied toegepast wordt. 

Jakob en Linke (Lit.24) geven als eersten een empirische gevonden ver

band tussen belfrequentie en loslaatstraal.Uit experimenten met water en 

tetrachloorkoolstof vinden zij: 

(2-4-7) 

Uit de experimenten van Jakob en Linke (Lit. 24 )en uit experimenten 

met water,metylalkohol en stikstof vinden Mcfadden en Grassmann(Lit.25 

t fi•R
1 

= constant (2-4-B). 

Samenvatting. 

In het algemeen zal men om de loslaatstraal te voorspellen gebruik moeten 

maken van een krachtenbalans.(2-2-1) 

De omstandigheden( oververhitting,viscositeit etc ) bepalen welke krachten 

uit deze balans verwaarloosd mogen worden. 

Voor statische bellen is vergelijking ( 2-1-1,) bruikbaar. Voor het geval van. 

lage druk is formule (2-4.-6) toepasbaar. 

-1.9-



Hoo.fdstuk 3 De g.r.oei van de belvoet 

3-1. D.a mee.t.opstelling. 

D.a experimenten, beschreven in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6. 

werden uitgevoerd met behulp van de onderstaande opstelling. 

5 

s spanningsbron 

w ijkweerstand 

V; voltmeter 

v2 
1 

w ,v, v2 voltmeter 

A anode 

K kathode 

A K 

De stroom door en de spannin~ over de cel worden gemeten met behulp van 

respectievelijk vt en v2. 
De cel is hieronder schematisch weergegeven. 

electro.lyt 

Me 

Mi. 

L 

T: 

( 
E 

w 
t 

lichtbron 

temperatuurgevoelige 

weerstand. 

werkelectrode (trans-

parant)bestaande uit, 

een op glas opgadampt 

laagje metaal (goud of 

nikkel) met hechtlaag. 

Me ion uitwisselend membraan 

E regenelectrode (platina) 
t 

Mi microscoop 

fc filmcamera (Beaulieu) met instelbare 

beeldfrequentie. 
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De te onderzoeken gasbellen bevinden zich tijdens de electrolyse op de horizontale 

werkelectrode E .Het belgedrag op deze electrode wordt met behulp van, 
w 

een omkeermicxoscoap vastgelegd op film.Het membraan M is niet persé 
e 

noodzakelijk, maar dient. om de recombinat.ie van de gassen tot water, ge-

durende de. electrolyse te voorkomen. De temperatuur van de bulkvloeistof 

werd gemeten met behulp van de weerstandsthermometer T. De gemaakte films 

werden ui tg_emeten met behulp van een motion analyser. 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

i) De groei van de belvoet van waterstofbellen aan een doorzichtige goud

electrode. ( Hoofdstuk 3 ) 

De electrolyt was een 1 M KOH-oplossing.De stroomdichtheden varieerden 

van 25 tot 40 A/m
2

.De belvoetjes waren te klein om deze met de qoven-

staande opstelling zichtbaar te maken.Daarom werd er op de electrode 

een laagje paraffine aangebracht,dat vervolgens met een hoeveelheid 

electrolyt werd weggespoeld.Door deze paraffine behandeling hechten 

de. bellen beter aan de wand.Bovendien werd tussen de camera Fe en de 

microscoop een buis geplaatst,teneinde een sterkere vergroting te ver

krijgen.In het beginstadium van de belgroei is de belvoet niet zicht

baar,vanwege het optreden van reflecties en de kleine afmeting van de 

belvoet.De vorm van de belvoetjes werd benaderd door een ellips. De 

straal van de cirkel met dezelfde oppervlakte als de ellips is steeds 

in de grafieken uitgezet en wordt daar aangegeven door Rbv" 

ii)Bestudering van het belgedrag van zuurstofbellen aan een doorzichtige 

nikkelelectrode.( Hoofdstuk 6) 

Bij verschillende mola~iteiten o,1 - 4 M KOH werd de invloed van de 

stroomdichtheid op de groei van de bellen, de belbezetting en de los

laatstraal bepaald.Bij gebruik van een 6,8 M KDH-oplossing werd de in

vloed van de druk op bovengenoemde parameters onderzocht.De overdruk 

werd verkregen met behulp van perslucht.De onderdruk werd verkregen met 

behulp van een waterstraalpomp. 

Door gebruik te maken van 0,1-1-2-4 en 6,8 M KOH-oplossingen werd de 

invloed van de molariteit van de electrolyt op het belgedrag onder• 

zocht. De beeldfrequentie bedroeg steeds 64 beeldjes per seconde. 

Steeds werd bij de hoogste stroomdichtheid of de hoogste druk van een 

meetcurve gedurende enkele uren voorgeelectrolyseerd. 
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l-2 Experimentele resultaten. 

Gasbelgroei tijdens de waterelectrolyse vindt plaats bij lage Jakobgetal

len. ( Ja<·1 ). Naar verwachting zal dan de oppervlaktespanningskracht F 
w 

in de krachtenbalans (2-2-t) een grote rol spelen.Deze kracht is evenre

dig met de straal van de belvoet.Uit hoofdstuk twee blijkt dat hat~g~diag 

van de belvoet niet zonder meer duidelijk is. Dit gedrag hebben we dan 

ook experimenteel onderzocht.~ u 

De methode is besch.reven in 3-2 onder i). 

In het beginstadium van de belg~oel is alleen de bel zelf zichtbaar op 

de film. dus geen. belvoet. Uit dit beginstadium is de verdere belgroei door 

extrapolatie verkregen~Als de bel voldoende groot is kan de belvoet worden 

waargenomen. De bel zelf wordt nu zo g_root dat. zijn omtrek niet meer op de 

film zichtbaar is. 

De groei van de belvoet blijkt vaak onregelmatig te verlopen,waarschijnlijk 

een gevolg van onregelma.tigheden in het electrodeoppe.rvlak.Vanneer de groei 

van de belvoet in een. bepaald tijdsinterval regelmatig verloopt,hebben. we 

de R vanuit dit tijdsinterval naar 0 geextrapoleerd,teneinde van deze 
bv 

regelmatige groei. het funkti.onele verband Rbv(t) te "ontdekken.". 

De experimenten zijn ve.rricht bij kamertemperatuur. 

Grafiek belvoet 1. 

Grafiek 1-a
1
geeft de begingroei van de beschouwde bel.De belgroei wordt 

bepaald door diffusie.(1-4-17). Grafiek 1-a
2 

geeft de gehele groei van 

een andere bel onder dezelfde condities. 

Grafiek 1-b toont de groei van de belvoet,behorend bij grafiek 1-a
1

.Deze 

belvoet is naar 1~ geextrapoleerd .Het op deze wijze verkregen begintijd

stip t 0 blijkl enigszins arbitrair.Met behulp van t
0 

zijn de grafieken 

1-c en 1-d getekend.Wanneer de bel de vorm heeft van een bolsegment ,moet 

voor de waargenomen contacthoek gelden 0(. = arcsin (Rb / R). R wordt door 
S V 

extrapolatie verkregen. De op deze wijze berekende~ is weergegeven in 
s 

grafiek 1-e. 

De groei van de belvoet wordt waarschijnlijk het beste beschreven door 

Rbv~tt. Uit grafiek 1-e blijkt dat de belvoet meegroeit met de bel. 
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10 

5. 

0 

Grafiek belvoet 2 • 

Uit grafiek 2-a blijkt dat,weer geldt RNtt.In grafiek 2-b is de staal 

van de belvoet als funktie van de tijd getekend.In de groei van de bel

voet treedt enkele malen een vertraging op nl voor 1 0 < t ( 20 s en 

voor 30 ( t < 40 s.Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt_ door een plaatselijke 

i~homogeniteit van het electrodeoppervlak. (stress and slip behaviour). 

Uit 

van 

van 

Rbv/H volgt 

15,8 10-5
m. 

-5 
15.10 m. 

0 

dat~.= 6. Uit fo:rmule (2 ... 1-1) van Fritz volgt dan een, R
1 

Een loslaattijdstip van 44s betekent een loslaatstraal 

De stippellijn toont een mogelijke "gladde" groeifunktie. 

lif, 
2 

1M 

p= 
R 

i= 

10-5m 

0 1 
-25. -

KOH 

100 kPa 

40 
2 

A/m .• 

2 

.-

1 

3 6~ 
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Grafiek belvoet 3. 

D~grafieken 3-a en 3-b tonen de graai van een bel en bijbehorende belvoet 

bij een stroomdichtheid van 25A/m
2

.Met behulp van de geextrapoleerde tijd 

t
0 

is grafiek 3-c getekend.Grafiek 3-c toont,dat de contacthoek in de tijd 

toeneemt.Dit zou veroorzaakt kunnen worden door niet waargenomen coales

centie.Voor de bepaling van ~,maken we immers gebruik van een door extra

polatie verkregen R-waarde en een gemeten waarde voor Rbv" 

Met behulp van de loslaattijd t = 58 s vinden we een loslaatstraal van 
-5 

1 
-5 

R
1
= 16·10 m. Met is 4 vinden we met. formule ( 2-1-1.) R

1
= 10·10 m. 

Grafiek belvoet 4. 

De grafieken 4-a en 4-b tonen de groei van bel en belvoet.Met behulp van 

het uit grafiek 4-b verkregen begintijdstip t
0 

is grafiek 4-c getekend. 

Hoewel het begintijdstip enigszins arbitrair is,zien we dat de belvoet mee-
-5 0 

groeit met de bel.De loslaatstraal is 16·10 m.Met ~s=5 wordt met behulp 
-5 

van de formule van Fritz (2-1-1) een loslaatstraal van 13·10 berekend. 

Grafiek belvoet S 

De belvoet groeit zeer onregelmatig.Dit is ook merkbaar in grafiekS-e 
-5 

Door extrapolatie vinden we een loslaatstraal R
1

= 46.10 m.Met (2-1-1) 
-5 

wordt een loslaatstraal berekend van 13•10 m. 

Fotoserie blz 30-a .. ., 
Enkele opnamen van een belvoet.De belvoet bestaat uit een aantal blaasjes 

~ " 
Deze blaasjes vloeien soms samen. 
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2 
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2 
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4 
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50 

en 

grafiek 5-b 

\..r•. 
oe-A 0\e --
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75 

grafiek 5-c. 
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"' 

De belvoet groeit met de bel mee.In zijn groei kan de belvoet gehinderd 

worden.Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de inhomogeniteit van het 

electrodeoppervlak. 
De loslaatstralen berekend met 2-t-\ komen goed overeen met de door extra-

polatie verkregen waarden~ 
De experimentele onnauwketirigheid wordt geschat op B%.Soms kon. geen belvoet 

worden waargenomen .• Oarzaak hierv~n i~ de geringe_scherptediepte bij de 
obruikte sterke ver rotin 



Enkele belvoetjes 

~= 25 A/m
2

,waterstofbel, in een IN KOR oplossing,aan een met paraffine 

voorbehandelde goudelectrode. 
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Hoofdstuk 4. Electrolyse 

4-1 De diffusie van zuurstuf in de. electrolyt. 

Volgens Vetter (Lit21cJeldt voor de oververzadigingsconc.entratie A C van. 

zuurstof als funktie van de tijd t en de afstand to~ de electrode z,bij 

constante stroomdichtheid i en het ontbreken van convectie en gasbel

vorming aan de electrode 

A C(z,t.) i. ... -
mf 

t. 2 

f 1 ·_z 
Vtexp(- 4Dt1 

0 
dt 

In onderstaande figuur 4a wordt voor enkele tijdstippen , C(z,t.) ge

geven als funktie van de afstand z tot de electrode, voor i.= 500 A/m
2 

en ll= 10-9m2.1s. 

l 
AC(mol/m. ) 

figuur 4a z 

Aan de electrode geldt. z=O,zodat 

2i. 1 t .d C.(O,t) -- - :t 
- nE" Vf.TT D) 

110-5 m 

Voorbeeld. Voor i= 500 A./m
2 

ÓC.(O,t) bereikt 

-5J 2 
en D=1.0 m. /s wordt op t= 2,1, 

van 30 mol/ m3• 

-31-
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Figuur (4-2-b) geeft het aantal caviteiten,dat bij een bepaalde overver

zadiging AC aangeslagen is nl: 
w 

F (.1 C ) dC (4-2-1) 
lrJ w 

0 

Onder de aanname,dat de groei gegeven wordt door vergelijking (1-4-1.5} 

g~ldt 

R~ =- 2Ja D t 1 
IJ AC ) '· a=pg <I (4-2-2) 

Onder de varonderstelling,dat er geen wachttijd is,geldt voor de belfre

quentie 

f = 2Ja n 
R2 

1 
De afgevoerde hoeveelheid gas per kern en per seconde bedraagt 

(4-2-J) 

(4-2-4) 

Volgens het hier behandelde model geldt ~oor het aantal mol 0
2 

da~ op 

t. seconden na inschakeling van de stroom en per vierkante met.er in de 

~. vloeistof aanwezig, is • 

. ' 
~ (t) =-

4 e N 
a 

In de stationaire toestand is p constant,dit leidt tot 

. s-;c 1 =Ll c R1 n -'1 
w F Cf, c.., ) dt1 c~ 

4 e Na 3 0 
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4-2. Model van het gastransport tijdens de electrolyse. 

1 

Het gas,dat aan de electrode ontstaat~gaat in oplossing.Door de kleine 

verzadigingsconcentratie van het gas en de kleine diffusieconstante raakt 

de oplossing snel oververzadigd. Volgens(1-2-3 ) zullen nu spoedig kernen 

met een relatief groteR aktief worden.( immers~ C~is kleinlAan deze 
c 

kernen groeien gasbellen door diffusie.Door los te laten en op te stijgen 

zorgen zij voor een afvoer van zuurstof van het electrodeoppervlak naar 

het vloeistofoppervlak.Doordat er nog maar enkele kernen aktief zijn,wordt 

er aan de electrode meer gas geproduceerd dan er gas door aktieve kernen, 

via belvorming,wordt afgevoerd.Het gevolg is dat ÄC aan het electodeopper

vlak blijft stijgen. Nu worden ook de kleinere kernen aktief. Er wórdt nu 

meer gas door belvorming afgevoerd,terwijl de hoeveelheid geproduceerd 

gas gelijk blijft. Tenslotte zal er een toestand ontstaan waarbij de hoe

veelheid geproduceerd gas per tijdseenheid gelijk is aan de hoeveelheid 

afgevoerd gas per tijdseenheid.In deze toestand zal de Ä C aan het elec

trodeoppervlak niet veranderen.Dientengevolge zal ook het aantal aktieve 

kernen constant blijven.We noemen deze toestand de stationaire toestand. 

Diffusie van zuurstof naar het vloeistofoppervlak(verwaarloosbaar ),en 

de invloed van convectie(moeilijk te schatten ) hebben we buiten beschou

gelaten~ 

Wanneer het aantal kernen met caviteitsstraal R bekend is,kunnen we , 
c 

onder bepaalde veronderstellingen, het bovenstaande in een vergelijking 

weergeven. Figuur (4-2-a) geeft een mogelijke verdeling van de aanwezige 

caviteiten over de caviteitstraal.Met behulp van (1-2-3) kan hieruit figuur 

( 4-2-b) worden verkregen. 

figuur. 4-2-a 

R 
c. 

(m) 

aantal 

( m:-2) 

1 
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4-l Het hysterese effect. 

200 

tOD 

0 

Evenals bij koken treedt ook bij electrolyse een hysterese effect op: 

gaande van hoge naar lage oververzadiging zijn meer kernen aktief dan 

gaande van lage naar hoge oververzadiging.Dit wordt waarschijnlijk ver

oorzaakt door het achterblijven van gasresten in de caviteiten langs curve 

2. in de onderstaande figuur. 

0 

aantal bellen (cm ) l -2 

10 20 30 40 so 

paraffine

voorbehandeling 

60 

Teneinde de invloed van het hystereseeffect te beperken hebben we tussen 

de verschillende meetpunten van een meetcurve een_wachttijd van tenminste 

een half uur in acht genomen. 

Bij de experimenten beschreven in hoofdstuk 6 zijn we steeds van hoge naar 

lage stroomdichtheid gegaan,dus van hoge naar lage oververzadiging. 
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Hoofdstuk 5. 
Karakterisering van het belgedrag. 

Het doel was om met behulp van de gegeven opstelling (3-1 het totale 

belgedrag aan de electrode te karakteriseren als funktie van de stroomdicht

heid,de druk en de molariteit van de electrolytoplossing.Daartoe is het ge

drag van de gemiddelde loslaatstraal,de gemiddelde belbezetting en de ge

middelde oververzadiging als funktie van de reeds eerder genoemde parameters 

bepaald. 

Er zijn over verschillende kernen gemiddelde grootheden bepaald omdat : 

1) zelfs bij een vaste kern en bij een constante stroomdichtheid de groei

snelheid, frequentie en loslaatstraal niet constant zijn. Dit effect 

wordt groter naarmate de stroomdichtheid groter wordt.en wordt waar

schijnlijk veroorzaakt door naburige kernen alsmede convectie. 

Zie fig_uur 5-1-a. 

15 1 - 1 ~ 
I tl 

10 

5 

0 

0 0, 125. 0,250 

2 
i=500 A/m 

02 

KOH 

o,:ns. s 

figuur 5-1-a • Groei van enkele opeenvolgende 0
2
-bellen aan dezelfde 

kern in een a,~ M KOH oplossing. 
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2) we ons,in het geval van vaste kernen, moeten beperken tot die kernen, 

die ook bij lage stroomdichtheden aktief zijn. 

3) de kernen zo dicht bij elkaar liggen,dat ze niet meer te onderscheiden 

zijn.Bovendien zijn de kernen zo klein,dat ze niet met de voor filmen 

gebruikte vergroting kunnen worden waargenomen. Dit maakt gebruik van 

vaste kernen uitermate moeilijk. 

5,-1. De loslaatstraal. 

Bij kleine belbezettingen kunnen loslaatstralen van bellenJdie niet geco

alisceerd zijn,gemeten worden.Bij grotere belbezettingen wordt het loslaten 

bijna altijd veroorzaakt door coalescentie.Als gemiddelde loslaatstraal is 

in deze gevallen de gemiddelde straal van de grootste op het oppervlak aan

wezige bellen gekozen. 

~2 De oververzadiging. 

door 
De gemiddelde oververzadiging werd verkreg~e groei van verschillende 

1 

gasbellen te bepalen.Voor deze groei bleek in alle gevallen te gelden R~t! 

Uit de richtingscoëfficiënt werd de belgroei parameter~ bepaald ( 1-4-11), 

waaruit met behulp van de grafiek van Buehl en Westwater (Lit. 6 de bij-

beharende oververzadiging werd berekend. De opgegeven waarde van Ä C is 

steeds het gemiddelde van de op bovenstaande wijze verkregen 4 c waarden. 

Als maat voor de spr~iding is in de grafiek steeds de s-waarde aangegeven. 

5-3 De belfrequentie. 

Naarmate de belbezetting groter wordt verliest de belfrequentie haar bete

kenis.Immers het ontstaan en loslaten van de bel wordt via de coalescentie 

bepaald door de bellen in zijn omgeving.Lange en korte belperioden volgen 

elkaar willekeurig op.Vandaar dat~slechts voor kleine bellendichtheden1 de 

belfrequentie (gemiddeld) is bepaald. 

In de praktijk wordt de bepaling van de belfrequentie bemoeilijkt doordat 

de afzonderlijke kernen moeilijk te onderscheiden zijn. 

5-4 De belbezetting 
+ . 

Voor een aantal tijdstippen (_ 20) is het aantal bellen per oppervlakte -

eenheid bepaald. In de grafieken is steeds het gemiddelde over deze tijd
stippen gegeven. Als maat voor de spre.j.ding \"JOrdt de s-waarde gegeven.. 



Hoofdstuk ~. Experimentele resultaten. 

6--1i Belgedrag in een D, 1 M KDH oplossing. 

In de figuren 6-1-a en 6-1-b zijn enkele ,experimenteel gevonden, groei

funkties van zuurstofbellen getekend voor respectievelijk i= 500A/m2 en 

i= 100 A/m
2

• 

-10 
30 10 m 

20 

10 

0 

5,0 

2,5 

0 

0 

0 

0,125 0,250 

0 
.2. 2 
l.= 1 DO A/m, 

p=- 100 kPa 

0,125 

i:::: 500 A/m2 

p= 100 kPa 

T= 30 • C 

0,375 s 

t 
) 

figuur 6-1-a 

figuur 6-1-h 

0,250 s -36-



Uit de figuren 6-1a en 6-1-b blijkt dat voor de groei der bellen geldt 

R~Vtt.Di t wijst erop
1 

dat de groei van de bellen door diffusie wordt bepaald. 

Dit is te verwachten op grond van de kleine waarden van C en D. Het juiste 
s 

concentratieverloop van de zuurstof in de electrolyt is onbekend. Uit de 

experimenten blijkt,dat we het praktische geval kunnen transformeren naar 

het theoretische geval van een uniform oververzadigde vloeistof.(Lit. 8 

Alle experimenten bij 0,1 M KOH zijn in duplo verricht teneinde de repro

duceerbaarheid te toetsen.Deze is redelijk. De geringe discrepantie wordt 

veroorzaakt door de geringe be~bezetting en het feit 1 dat de tweede reeks 

metingen is verricht op een andere plaats op het electrodeoppervlak. 

Zoals te verwachten is ~4-2-6) neemt bij toenemende stroomdichtheid de 

gemiddelde oververzadiging aan het electrodeoppervlak toe.(zie figuur 6-1-d) 

Deze toename is minder dan lineair zoals wordt voorspela door vergelijking 

(4-2-6). Volgens 4-2 verwachten we een toename van het aantal aktieve kernen 

bij toenemende stroomdichtheid, Figuur 6-1-f laat dan ook een toename van 

het aantal bellen per oppervlakteeenheid zien. 

Uit figuur 6-1-e blijkt dat de loslaatstraal toeneemt bij toenemende stroom

dichtheid.Uit de formule van Fritz (2-1-1) vindt men een~ =1,5° voor j=500A/~2 

Bij toepassing van de formules (2-3-6) en (2-3-8) vindt men onder de veronder-
o -7 

stelling dat t:(" =5 en he= 10 belvoetstralen die groter zijn dan de gemeten 
-9 2 belstralen.Bij de berekening is gebruik gemaakt vanf3=1,D=1,9 10 m /s en 

A -4 -2 "(... =6 10 Nm s. 

De krachtenbalans _(2-2-t) toegepast op de belvoet wordt nu: 

F + F + F =0 • 
p w g, 

(6-1-1) 

Een eventuele oppervlaktespanningsgradient laten we buiten beschouwing. 

Fvt 3 en f . zijn,met bovenstaande gegevens respectievelijk 
V~ - • 

-1 7 -U 
van de orde van 

-11 
grootte van 10 N en 10 N en verwaarloosbaar t.o.v. F =30.1 0 N. 

Vergelijking (6-1-1) word2 nu 

27iQ"' !:bv 
R 

-2 Ti Rbv v sin d; 

g 

4 3 
+ -'iï((>v}g ·R =0 • (6-1-2) 

3 

Rhv' CJ en dus ook sint(. zijn onbekend. Onder de veronderstelling dat Rb 1\J R 
1 1 V 

(3-2 2 2 en <r constant is volgt uit (6-1-2) dat tt.l ,d.w.z. R
1

= 213 D t
1

= constant. 

Uit de experimenten blijkt echter,dat de loslaatstraal toeneemt bij een 
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toename van de stroomdichtheid.Blijkbaar zijn de veronderstellingen 

RbvA/ R en vconstant onjuist. Van een afhankelijkheid van~ van de stroom

dichtheid wordt reeds melding gemaakt in ( Lit.l4)• 

Gezi~de relatief lage belbezetting was het mogelijk voor de laagste 

stroomdichtheden e.en gemiddelde belfrequentie te bepalen.Deze is in onder

s-taande tabel weergegeven. 

Tabel 1 de stroomdichtheid en de bijbehorende gemiddelde frequentie der 

bellen. 

stroomdichtheid i gemiddelde belfrequentie f 

1 DO A/m
2 

4,1 
-1 

s 

200 A/m
2 7,7 -1 

s 

300 A/m
2 8,1 -1 

s 

Met behulp van tabel 1 wordt in tabel 2 hét gastransportmodel (4-2-6) ge~ 

verifieerd. 

Tabel 2 : de aan de. electrode ontwikkelde zuurstof (kolom 2) en de door 

de bellen afgevoerde zuurstof (kolom 3) als funktie van de stroom

dichtheid. 

stroomdichtheid i mol 0
2 

electrode mol 02 bellen 

100 A/m2 
2,6 -4 -1 -2 t,4 10 f5 mol -1 -2 10 mol s m s m 

200 A/m
2 

5,2 
-4 -1 -2 10- 5 -1 -2 10 mol s m 9 mol s m 

300 A/m
2 7,8 -4 -1 -2 

2,6 
-4 -1 -2 10 ·mol s m 10 mol s m 

De hoeveelheid zuurstof die door de bellen wordt afgevoerd is 
4 3 - -

in de laatste kolom benaderd door j7i R
1 

d f fl 

We zien bij toenemende stroomdichtheid een steeds kleiner wordende discre

pantie tussen de hoeveelheid zuurstof die aan de electrode gevormd wordt 

en de hoeveelheid zuurstof die door bellen wordt afgevoerd.Als oorzaken 

van die discrepantie moeten worden gezien') de lage dichtheid en dus het 
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figuur 6~1-c, belgroeiparameter als funktie van de stroomdichtheid. 
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figuur 6-1-d, de oververzadigi~g als funktie van de stroomdichtheid. 
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figuur 6-1-f Belbezetting als funktie van de stroomdichtheid. 
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De hierna volgende fotoseries tonen respectievelijk: 

1) de groei van twee zuurstofbellen(linksboven) in een D,1M KOH oplos

sing bij een str~omdichtheid van 500 A/m
2

.op de foto's kunnen we enkele 

gevallen van coalescentie waarnemen.Verder valt de relatief geringe 

bellendichtheid op. 

2) zuurstofbellen in een D,1M KOH oplossing hij verschillende st~oom

dichtheden.De relatief kleine belbezetting neemt toe bij toenemende 

stroomdichtheid. 

---

40 a 
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6-2 Relgedrag in een 4M KOH oplossing. 
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fig.uur 6-2-a: 
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figuur 6-2-b.:. 
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figuur 6-2-c: Gemiddelde oververzadiging als funktie van de stroom

dichtheid. 
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figuur 6-2-e Gemiddelde belbezetting in een 4 M KOH oplossing als funktie 

van de stroomdichtheid. 

I 

De bellen groeien volgens R tiJ t ~ t zie de figuren 6-2-a en -b. De groei 

wordt ook hier door ditfusie bepaald. De bellen hebben betrekking op ver

schillende kernen.De verandering van de richtingscoëfficiën~ bij t=0,25 s 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door beïnvloeding van 

len,waardoor minderzuurstof voor de bel beschikbaar komt. 

omringende bel-

De. oververzadiging ( figuur 6-2-c) blijkt weer toe te nemen bij toenemende 

stroomdichtheid(4-2-6).Daardoor neemt het aantal aangeslagen kernen toe, 

met als gevolg,dat de belbezetting toeneemt. (figuur fi-2-e) 

De sprongsgewijze veranderingen van de gemiddelde oververzadiging (figuur 

6-2-c) bij i= 700 A/m
2 

en i= 300 A/m
2 

zijn te wijten aan het optreden van 

hysterese verschijnselen( 4-J).De meetpunten (100-200-300 A/m2 ),(400-500 

-600 A/m2 ) en (BOD tot 1600 A/m
2

) werden op verschillende dagen verzameld. 

Steeds werd voorgeelectrolyseerd bij de hoogste stroomdichtheid van de be-
2 

treffende meetcurve. (1600-600 en 300 A/m ).Wanneer nu een bepaalde stroom-

dichtheid wordt verkregen door afname vanuit een grote stroomdichtheid zijn, 

er meex kernen aktief dan wanneer die bepaalde stroomdichtheid wordt ver

kregen door een toename vanuit i= 0 A/m
2

• Meer aktieve kernen betekent., bij 

dezelfde stroomdichtheid, een kleinere oververzadiging aan het electrode -

oppervlak. 

Dit hysterese effect komt ook tot uiting,zij het minder geprononceerd,in 

de loslaatstraal. (figuur 6-2-d) 
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6-J. De invloed van de druk op het belgedrag in een 6, 8 M KOH oplossing. 

Overeenkomstig 4-2 stelt zich gedurende de voorelectrolyse een statio

naire toestand in,waarbij de hoeveelheid gas die per seconde aan de electrode 

gevormd wordt, gelijk is aan de hoeveelheid gas die per seconde door de 

aanwezige bellen wordt opgenomen. 

Wanneer de groei van de bel beschreven wordt door R = 2/3(D.t)t1 wordt de 
3 

. . d . d dm d 4 . 'nl d R massatoename van 

167itr(pg) D312
tt. 

de bel per t~J seenhe~ , dt gegeven oor 3 Ti {r':jj dt = 
(6-3-1) 

Wanneer we ddm middelen 
t 

over alle N bellen die op het oppervlak aanwezig zijn 

kunnen we schrijven 

N 

2 
j=O 

t n.t. 
J J 

(6-3-2) 
N 

We hebben hierbij aan~enomen dat f3 voor alle bellen deze! fde is. We veronder

stellen verder dat 1 [ n .t~ niet drukafhankelijk is. 
N j=O J J 

dm 
Het drukafhankelijke deel van ëft noemen we de massatoenameparameter O: 

U3• (llC)t voor Ja«1 ,zie(t-4-15)) ' pg 
(6-3-3) 

Stel we. gaan op het tijdstip t=O van een stationaire toestand A,met druk pa 

en oververzadiging 4Ca met een drukstap naar een toestand met druk Pb<Pa• 

Doordat de verandering zich momentaan voltrekt,zal aanvankelijk bij de 

nieuwe druk gelden C b; C • 
co co a 

Aangezien/~ ) b <~ en C b < C volgt nu 
l!g •Y a s 1 s,a 

uit (6-3-3.} dat Ob
1 

t=D )' Oa• Dit heeft tot gevolg,dat door de drukverandering 

de aktieve kernen in toestand b,op t=O, meer gas opnemen dan in toestand a. 

Daar echter de hoeveelheid gas die per seconde aan de electrode gevormd 

wordt constant blijft, Zal er door de bellen meer gas uit de vloeistof 

worden opgenomen dan in toestand a.Daardoor zal in de nieuwe toestand de 

~b afnemen.Na verloop van tijd geldt.6Cbd1Ca. Ook dan geldt nogob> (a• 
• 

Er wordt nog steeds meer gas door de bellen uit de vloeistof opgenomen 

dan in toestand a • .1 Cb ~-Jordt kleiner, ;r b neemt af. Door het afnemen van 

de oververzadiging wordt het aantal aktieve kernen kleinsr.Oververzadiging 

en belbezetting nemen af totdat er een nieuwe evenwichtsteestand ontstaat . 

We hebben aangenomen dat(6-3-2) ook in toestand b geldig is. 
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Het voorgaande is bedoeld om het experimenteel gevonden verband tussen 

oververzadiging en belbezetting enerzijds en druk anderzijds kwalitatief 

te beschrijven. De experimentele resultaten worden getoond in de figuren 

6-3-a en 6-3-d. 

De figuren 6-3-b en-e tonen de toename vanB resp.() bij afnemende druk. 

Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de verandering van de 

dichtheid. 

Gezien de hoge bellendichtheden,met als gevolg veel coalescentie moet 

de gegeven loslaatstraal geinte.rpr.eteerd worden als de grootste,op het 

electrodeoppervlak voorkomende belstraal.Deze belstraal werd gemeten vóór 

het optrden van coalescentie,die verwijdering van de bel van het electrode-

oppervlak tengevolge heeft. 
figuur 6-3-e 

De daling in de loslaatstraal bij afnemende (lage} druk(p<200 kPa) wordt 

veroorzaakt door coalescentie.Bij de kleine dichtheid~g zijn de bellen 

gemiddeld groter, zie foto49a.Coalescentie tussen grotere bellen leidt 

vaak tot loslaten. De enkele grote bel die op het oppervlak aanwezig is 

bij hoge druk, coalesceert ~rijwel uitsluitend met kleine bellen. Dit leidt 

niet tot loslaten. 

De verschillen in grootte van de loslaatstraal,die optreden bij gelijke 

druk en bij verschillende stroomdichtheid(figuur 6-3-e) zijn mogelijk af

komstig van electra-capillaire effecten.Immers de groeiparameter is bij 

gelijke druk en verschillende stroomdichtheid nagenoeg dezelfde. 

De toenemende loslaatstraal bij afnemende druk en constante stroomdicht

heid kan moeilijk warden verklaard.Gegevens over Rbv' de cantacthoek en 

eventuele vloeistoflaag h ontbreken. 
2 e 

Bij i= 100 A/m treedt er bij lage druk mistvorming op,waardoor de bellen 

niet konden warden waargenomen.De bellen zijn bij loslaten ziS klèin dat 

ze in de vloeistof blijven hangen. 

fotoserie 

De foto's op blz 49-a tonen zuurstofbellen in een 6,8 M KOH oplossing. 

De stroomdichtheid bedraagt 1000 A/m2.Bij hoge druk( 7,5-5-2,5 ) 10
5 

Pa 

zien we .veel kleine bellen.Bij lage druk worden de bellen "gemiddeld" groter. 

--------- --· -- ---- ···--· ---~ -----~----·-· ~--- ~ --
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figuur 6-3-c: Massatoenameparameter als funktie van de druk en de stroom-

dichtheid. 
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6~4 De invloed van de KDH-concentratie op het belgedrag. 

De experimentele resultaten betreffende de oververzadiging,belbezetting 

en loslaatstraal zijn verzameld in de grafieken 6-4-a,-b en -c. 

De verschillen in belgedrag, die optreden bij gebruik van electrolyt pp,

lossingen van verschillende molariteit en gelijke T,p en i worden naar wij 

aannemen voornamelijk,veroorzaakt door drie factoren.We nemen hierbij aan
1 

dat de eigenschappen van de vloeistoflaag aan de electrode identiek zijn 

met de eigenschappen van de bulkvloeistof. 

De genoemde drie factoren zijn:' 

1) een verandering van de oppervlaktespanning~ met de molariteit,zie AppendixB 

2)verandering van de verzadigingdconcentratie C van zuurstof,hetgeen re-
a 

sulteert in een verandering van de constante van Henr~ ,k.Zie appendixA 

3) de diffusieconstante D hangt af van de molariteit,zie appendix lil! 

De viscositeit laten we dus buiten beschouwingo 

Bij een -~~~na.me "'-~~_de [KDH] neemt de k-waarde sterker toe dan de <f, (append.) 

hetgeen bij gege.ven AC 
w 

Er zijn dus bij die À C 
w 

resulteert in een kleinere ev~nwicfutsstraal R
0

(1-2-1) 

meer kernen aangeslagen, in het geval van de grotere 

[KDH]. Dnder1 invloed van de beide parametersGenkzal zich dus bij dezelfde 

stroomdichtheid, een lagereAC instellen in de evenwichtstoestand, naar
w 

mate de [KDH] toeneemt. 

Bij stijgende KOH concentratie neemt de diffusieconstante D af ,zie appendix. 

Dit betekent1 dat er per bel per seconde minder zuurstof wordt opgenomen. 

Daardoor zal er zich. echter een grotere tJ. C in de evenwichtsteestand instel-
w 

len als op grond van de beide eerste factoren ven K verwacht mag, worden. 

Alle drie de factoren zorgen dus voor een kleiner worden van de evenwichts

straal.Daar het aantal kernen op het oppervlak met afnemende evenwichts-

straal sterk toeneemt,( 1-2 zal bij toenemende molariteit het aantal 

aktieve kernen toenemen.Dit wordt ook waargenomen ,zie grafiek 6-4-b. 

In het traject 0- 2M KOH vinden we een kleine toename van het aantal ker

nem.(Grafiek 6-4-b ).Zoals uiteengezet is,wordt deze toename veroorzaakt 

door(f,k en D.Dat deze toename klein is ,is het gevolg van de specifieke 

ruwheidseigenschappen van het electrodeoppervlak.We vinden in het beschouwde 

traject een toename vanÀ C. Blijkbaar is de toename van het aanta~ kernen, 

bij gegevec molariteitsverandering in dit traject,onvoldoende om de corres

ponderende afname van de diffusiecoëfficiënt te compenseren.Er wordt bij 

gelijkblijvende Ll C, te weinig zuurstof per kern en per seconde afgevoerd. 
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Voor een evenwichtsteestand bij een hogere molariteit,in het beschouwde 

traject is dus een grotere IJ C nodig. (grafiek 6-4-a ) 

In het traject 4-7 M KOH neemt het aantal aktieve kernen snel toe,zoals 

blijkt uit figuur 6-4-b.Blijkbaar zijn er op het oppervlak veel kernen 

met een kleine diameter aanwezig.De toename van het aantal kernen is blijk

baar dermate groot dat, ondanks de kleinere diffusieconstante de ..1 C kan 

dalen. 

De toename van de loslaatstraal in figuur 6-4-c is moeilijk verklaarbaar. 

Deze toename is groter dan op grond van oppervlaktespanningsverandering 

en viscositeitsverandering verwacht mag worden. 

De afname bij grotere molariteit wordt veroorzaakt door de toenemende in

vloed van coalescentie.Dit is weer een gevolg van het grote aantal bellen 

op het oppervlak. 

Het juiste loslaatmechanisme is dus niet öekend. 

De fotoserie op blz 53-a toont het belgedrag bij de verschillende gebruikte 

molari te i ten. We zien dat de belbe·zetting groter wordt bij toenemende mala

riteit.Alle fata's zijn aan verschillende electroden gemaakt. 
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Conclusies en opmerkingen 

. t 
t) We vinden steeds dat voor de onderzochte bellen geldt RNt. We kunnen 

de groei dus beschrijven door een uniform oververzadigde vloeistof in 

de omgeving van de bel aan te nemen. 

2} Aan een voorbehandelde electrode en bij lage stroomdichtheid groeit 

de belvoet met de bel mee.De formule van Fritz is goed bruikbaar. 

3) Behalve het loslaatmechanisme kan het belgedrag als funktie van de stroom

dichtheid,druk en molariteit kwalitatief worden begrepen.Voor een kwan

titatieve behandeling is een juiste kennis van het electrodeoppervlak 

alsmede kennis van de invloed van coalescentie noodzakelijk. 

Oververzadiging en bellendichtheid nemen toe bij toenemende stroom

dichtheid,druk en molariteit. 

Bij het loslaatmechanisme speelt waarschijnlijk de potentiaalafhankelijk

heid van c:T een grote rol. 

a} Vooral bij hoge dichtheden treedt het volgende effect op: enkele 

naburige grote bellen coalesceren en verdwijnen dientengevolge gelijk

tijdig.Spoedig hierna ontstaan talloze kleine bellen,die groeien en co

alesceren.Deze kleine bellen verdwijnen veelal in de enkele grote naburige 

bellen.Deze grotere bellen bewegen zich over het electrodeoppervlak, 

een gevolg van convectiestromen. 

b) Deze metingen dienen gecombineerd te worden met impedantiemetingen ten

einde meer inzicht te krijgen in de invloed van de gasbellen op de im

pedantie van een electrode. 

) D . t tt. -ff . . .. t -' ( <) Pv l/ . t. f D . t k c e u~ ze ~ngscoe ~c~en ~=- ~~ ~v ~s nega ~e • e;e u~ spraa 

is bebaseerd op gegevens van Chwolson(Lit. 2& ).Door 1 m zuurstof op 
:1 

te lossen in 1 m water wordt een uitzetting verkregen van 0,10 %. 
Dit zou betekenen,dat er geen natuurlijke convectie optreedt aan een 

horizontale electrode.. 
1 

e) Uitschakelen van de stroom betekent onmidd~ijk ~et verd~ijnen van de 

zuurstofbellen aan het electrodeoppervlak.Dit is consistent met de bij 

lage stroomdichtheden waargenomen kleine loslaatstralen 

Bij opmerking a. (foto blz 54 a ) 

De grote bellen bewegen zich op de foto naar links.De bewegend~ bellen 

vormen als het ware een front.Bellen voor dit front worden door caalescentie 

opgenomen,terwijl er achter het front nieuwe bellen ontstaan. 

Kleine bellen in de buurt van grote bellen worden door deze laatsten 

aangetrokken. -54- (6,8 1'-1 KOH,i=1000 A/m2 ,P=7,5 1.05 Pa 



Belgedrag in een 30 gewichtsprocent KOH oplossing. 
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Appendix A 
De wet van Henry. 

De~~wet van Henry luidt: 

p = k C , waarin 
a a 

C de molaire fractie van component a. 
a 

p de partiële druk van component à in de gasfase. 
a 

k een evenredigheidsconstante. 

De evenredigheidsconstante k hangt af van de aard van de electrolyt(mola

riteit), de druk en de temperatuur. 

De wet van Henry is geldig bij .lage drukken ( tot 100 kPa) en bij lage 

concentraties van het gas.( 

--.J" 

Bij hogere· drukkèn"-is bij een bepaalde concentratie-toename de drukverander-

groter dan lineair. 

Voor de oplossing van zuurstof in water voldoet de wet van Henry redelijk 

tot 35 105 Pa (Landolt en Bernstein) 

Afhankelijk van de molariteit zal Henry gelden tot drukken tussen 1 en 
5 

35 10 Pa. 

Appendix B 

De ,verzadigingsconcentratie en de diffusieconstante van zuurst~f in KQH 

oplossingen. 

De gegevens zijn ontleend aan (Lit. 28 ) 

mol/1 

10 

0 2 4 6. 

T=- 0°C 
T=25°C 

T=60°C.. 

8 12 M KOH 
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0 2 4 6 8 M KOH 

De diffusieconstante van zuurstof in KOH bij 25°C:De grafiek is ontleend 

aan (Lit. 28 

0 2 4 6, 8 M KOH 

0 
De diffusieconstante van zuurstof in KOH bij 60 C.De grafiek is ontleend 

aan ( Li t. 2a ) • 
. u 

De di~ieconstante voor een andere temperatuur dqn 25°C werd steeds ver-

kregen door interpolatie. 

Voor 0,1- 1-- 2- 4- 6, 8 M KOH oplossingen bedraagt~/ k respectievelijk 
-13 -2 

1, 2 - 5, 8 - 4, 0- 2, 0- 0, 8 1 0 · mol m . 
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lle oppervlaktespanning van KOH oplossingen. 

lle grafiek is overgenomen uit (Lit. 29 

lf. 
-3 

10 N/m 
,,; , ,,, 

11 
I// ,,, -,,, [ aantal kg KOH per kg oplossing. 
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Appendix c 

ne contacthoek. 

11 

o,s kg/kg 

Aan de voet van een bel zijn de drie oppervlaktespanJu.r.a.gen met elkaar 

in evenwich± .Er is voldaan aan de volgende vergelijking 

CT'gm =<fcgv cos<t. + q"vni 0 . 

~ is de natuurlijke contacthoek. 
ll 

(\rljv 
~ 

Soms is de contacthoek ,die men waarneemt ongelijk aan ~0 ,men spreekt dan 

van de schijnbare contacthoek ~· 
s 
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Nomenclatuur. 

capillaire lengte~ 
0' - re 

a 

B bevochtiging sparameter 

b microlaagparameter 

c 
~ 

s 

concentratie 

Ac 

verzadigingsconcentratie 

oververzadiging vloeistof, LlC=C-C: 
cO s 

dC 
IJ. c: 

w 

gemiddelde oververzadiging, blz 35 

oververzadiging vloeistof aan de electrode 

D 

d 

diffusieconstante van het gas in de vlaeistof 
2 

gemiddelde belbezetting (=aantal bellen per m ) 

F lading van een mol electrenen (= q.N ) 
a 

Fbt de traagheidskracht van de bel 

ff de opwaartse kracht 
g 

ff de drukkracht,blz 14 
p 

f . de viskeuze kxacht 
Vl. •.. 

Fvt d~ vloeistoftraagheidskrach~ 

f de oppervlaktespanningskracht 
w 

Fcr~ de kracht tengevolge van de oppervlaktespannings 

gradient 

f beifrequentie 

f~C)t funktie die de toename van het aantal aktieve kernen 

bij een verhoging van/). C aangeeft, blz 32 
W· 

G ' vrije enthalpie 

g valversnelling 

H hoogte bolsegment van een bel aan de wand 
• H hoogte relaxatiemicrolaag langs een deel van de 

belwand 

h dikte van de vloeistoflaag ,blz '6 

h dikte ven het op de electrode achterblijvend v,loei-
e 

s.taflaagj e ( r < Rb) • 

h
00 

dikte a.an het eind van de vloeistoflaag 

i stroomdichtheid 

Ja. ;. = .6 C/ (P9) , kengetal van Jakob 

k constante uit de wet van Henry. 
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( Dl. 

( 

-3 {mol m ) 
-3 {mol m' ) 
-3 

(mol m ) 
-3 (mol m ) 
-3 

(mol m ) 
2 -1 

(m~ s 
-2 

m 

c 
{ N 

( N 

( N. 

{ N 

( N 

N 

~ 
• :.":;f;: • 

. N 
-1 

s 

( J 
-2 m s 

( Dl 

( m .. 

( m 
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) 

) 
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m 

n 

massa 

aantal bellen op het oppervlak 
19 

getal van Avagadro (6,023.. to ) 

:. · de deel tj est.' lux 

aantal mol electrenen betrokken bij de vorming 

een mol gas. 

de hydrostatische druk aan de electrode 

de druk 

overdruk 

drukverschil over de belwand ter plaatse .r = R 

straal van de bel 

R : caviteitsstraal 
c. 

R.
0 

de evenwichtsstraai 

R
1

,R2 de haaf.dkramtestralen 

R
1 

de laslaatstraal 

R;,o zie blz 16.-

.r radiale afstand 

s variabele die het verband aangeeft tussen afstand 

en indringdiepte zuurstof 

T temperattJur 

t tijd 

t
1 

loslaattijd 

v verticale snelheid 

v (r, i) radiale snelhrÜd 

z. :. verticale coördinaat 

<io natuurlijke cantacthaek, zie appendix C · 

~s de schijnbare cantacthaek, zie appendix C 

B belgroeiparameter 

à' massa.toenamepa:rameter 

f.., ( 1.- pg/ (.JV ) , L'adiale convectieparameter 

J& dynamische viskasi te i t van de vloeistaf 

i' dynamische viskositeit van het gas 

( p v.) : dichtheid vloeistof. 

er 9): dichtheid gas 

Gr oppervlaktespanning 

() oppervlaktespanning wand-vloeistaf 
m ,v 

( kg ) 

) 

( 
. -1 -2 

(mol. s m ) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(. 

( 

(N 

(N 

(kg 

(kg 

( N 

N 

m 

m 

Pa. ) 

Pa ) 

Pa ') 

Pa ) 

m ) 

m ) 

m 

m 

m 

m 

m 

k 

s 

s ) 
-1 

ms ) 

ms -1) 

m ) 

) 

) 
-2 

) s 
-2. 

s 
-3 m 
-3 m 
-1 

m 
v1 m 



v v, g oppervlaktespanning vloeis.tof-gas 

(J oppervlaktespanning metaal-gas 
m,g 

V ~ kinamatischa viskositeit 

~ aantal mol zuurstof. dat in vloeistof aanwezig is 
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(N m -1 

(N m-1 

2 -1 
{m. s 

-2 (mol m } 


