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De invloed van gasbellen op de 

electrolietweerstand tijdens water

electrolyse. 

P.J.M. Thonnnassen 

afstudeerverslag, okt. 1982 R-556-A 
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Samenvatting. 

Om de invloed van waterstof- en zuurstofbellenproduktie op de weerstand 
van de elektrolyt in een elektrolysecel te bepalen is, met behulp van 
de interruptormethode, tussen 3 luggincapillairen (op verschillende hoog
ten in de eel) en een gesegmenteerde werkelektrode de ohmse spanningsval 
bepaald. Tevens is de stroomdichtheid als functie van de hoogte gemeten. 
Hierbij zijn vloeistofsnelheid, stroomdichtheid, afstand capillair-diafragma, 
elektrolytconcentratie en de afstand diafragma-werkelektrode (alleen bij 
H2- prod.) gevarieerd. 

Verder is bij verschillende temperaturen en concentraties de specifieke 
weerstand bepaald van de vloeistof zonder bellen, met behulp van een 
phyloscoop, en zijn temperatuurmetingen gedaan in de eel als functie van 
de afstand tot de werkelektrode. 
Het blijkt dat de weerstand tussen capillair en werkelektrode vooral be
paald wordt door een dunne laag bellen in de buurt van de elektrode, en/of 
door het belgedrag aan de elektrode, en dat bellen in de oplossing een ge
ringere invloed hebben op de weerstand. 
Het belgedrag aan de elektrode blijkt sterk af te hangen van de omstandig
heden waarbij de metingen uitgevoerd zijn. 
In een eerste aanzet is een theoretisch model opgesteld, waarmee de in
vloed van de bellen op de elektrolyt-weerstand kan worden verklaard, 
terwijl ook een overzicht van bestaandetheorieen over de invloed van bellen 
op de weerstand gegeven wordt. 
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1 .:.l_r:_~: i _d_~ n g 

Sinds de'bliekrisis'is er een grotere interesse in de zgn. alterna
tieve energieopwekking waar te nemen. 
Men word~steeds meer van bewust , dat allerlei omstandigheden 
de beschikbaarheid van energie kunnen bepalen,zoals politieke, 
economische en milieuhygi~nische. 
Het energieverbruik op aarde stijgt jaarlijks met ongeveer 7%, 
tengevolge van de technologische ontwikkeling,het principe van "eco
nomische groei" en de bevolkingsgroei. 
Op het ogenblik neemt de derde-wereld met 80% van de wereldbevolking 
maar 20% van het wereldenergieverbruik voor haar rekening (1). 
Door fluktuaties in het aanbod van alternatieve energie ( bv. zonne
en windenergie ) en de vraag naar energie ( t.g.v. seizoensinvloeden 
en he~ verschil dag en nacht ) kan het energiebesparend zijn, energie op 
te slaan. 
Dit gebeurt tegenwoordig al, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
hydro-elektriciteit, dit is oppompen van water en omzetten van potentiele 
in elektrische energie. 
Tegenwoordig wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid water
stof als energiedrager te gebruiken. Een van de methodes is, elek
trische energie te gebruiken voor de splitsing van water in waterstof 
en zuurstof door wate~elektrolyse. De aldus gevormde waterstof kan op
geslagen warden en vervolgens weer omgezet worden m.b.v. brandstof
cellen tot water, waarbij elektrische energie vrij komt, of warden 
verbrand met als groat voordeel de milieuvriendelijkheid van de pro
cessen. 
Waterstof kan gemakkelijk opgeslagen warden bijvoorbeeld als gas ( o.a. 
ondergronds) of in vloeibare toestand bij lage temperaturen. 
Het vervoer van het waterstofgas kan plaats hebben door ( bestaande 
pijpleidingen; of via waterstof in vloeibare vorm door vrachttrans
port, zonder veel verlies. (~) 
In het verkeer kan waterstof warden toegepast als brandstof, waarbij 
de stikstofoxiden-vervuiling ongeveer 10% van de tegenwoordige zou zijn, 
terwijl andere milieu-verontreinigende uitlaatgassen niet 

geproduceerd worden.(2) 

In bet huishouden en in de industrie kan,.-nA. enige aanpassing, 

waterstof direct als brandstof dienen. Het nadeel van omzetting van 

elektrische energie in waterstof 1en omgekeerd is het verlies aan energie 

(evt. veiligheidsaspekten). 

Doel van afstudeerwerk: het onderzoek naar weerstandsveranderingen in 

een elektrolysecel door de produktie van gasbellen aan de werkelektrode, 

d.m.v. potentiaalmetingen in de eel, met als doelstelling een verhoging 

van het energetisch rendement te bewerkstelligen. Een eerste aanzet 

voor een theoretische benadering van bet probleem is gegeven in hoofd

stuk 2. in hoofdstuk 3 wordt de experimentele methode beschreven. Een 

beschrijving van en discussie over experimentele resultaten tenslotte, 

is gegeven in hoofdstuk 4. 
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2 Theorie 
= == -

2.1,Waterelectrolyse. 
Een waterelectrolysecel bestaat uit twee electrodes (anode en cathode) 
gedompeld in een electroliet en gescheiden door een diafragma. 
Over anode en cathode wordt een elektrische spanning aangelegd, zodat 
er een elektrische stroom gaat lopen. 
In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van KOH als geleider en 
asbest als diafragma om H

2
en o

2 
te scheiden. 

A D }( 

elektroliet: KOH in water 

Figuur 1 

De reaktie aan de kathode is als volgt: 

K+ + e K 

K + H
2

0 K+ + Yz -
H2 + OH 

Yz H2 + Yz H2 H2 

Het K+ - ion is de ladingsdrager. 

A = anode 
D = diafragma 
K = kathode 

H atomen reageren snel en verbinden zich met het metaal van de kathode. 
Twee atomen kunnen een molecuul vormen en als gas ontsnappen.Wanneer een 
atomaire laag H-atomen op het elektrode oppervlak zit, wordt de stroom-
sterkte en de H2 produktie kleiner. 
De snelheid van H2- vorming is afhankelijk van het electrode materiaal en 
de struktuur van het oppervlak. 
Nikkel en de metalen in de Pt-groep zijn goede kathodes. 
Aan de anode worden OH~ ionen aangetrokken en reageren als volgt: 

Nikkel en koper zijn aktieve anode-oppervlakken in rekombinatie van 
o2 - atomen. 
De netto-reaktie is: 2 H20 > 2 H2 + o2 

Het gas, dat aan de elektrodes gevormd wordt, lost.op in de elektrolyt, 
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totdat deze verzadigd is. 
Daarna zullen gasbellen ontstaan aan de kernen op het elektrodeopper
vlak, tot een bepaalde grootte groeien, en vervolgens loslaten. 
De loslaatstraal van de bellen is o.a. afhankelijk van het oppervlak, 
de stroomdichtheid, de oppervlaktespanning, de temperatuur en de samen
stelling van de elekrolyt. 
Het loslaten wordt versneld door geforceerde convectie. 

2.2. Celspanning 

Bij een bepaalde stroomsterkte is de spanning over de elektrolysecel 
opgebouwd uit: 
1 de reversibele reaktiespanning. 
2 de overspanningen aan de elektroden. 
3 de ohmse spanningsval over aan- en afvoerdraden en in de elektroden. 
4 de ohmse spanningsval over de elektrolyt en het diafragma. 

Ad.l: De reversibele reaktiespanning is 1,23 V bij 293 K en 100 kPa. 
Onder.deze omstandigheden is de reaktie echter endotherm. 
Bij een voltage van 1,47 V hoeft geen energie in de vorm van warmte 
te warden toegevoerd, en boven 1,47 V is de reaktie exotherm .• 
De spanning van 1,47 V noemt men de thermoneutrale spanning. 
De reversibele reaktie-spanning neemt lineair af bij temperatuurstij
ging ( 1,18 V bij 353 Ken 100 kPa ), terwijl de thermoneutrale span
ning nagenoeg konstant blijft. 

Ad.2:Wat betreft de overspanningen aan de elektroden kan onderscheid 
gemaakt worden tussen de aktiveringsoverspanning (polarisatie) en de 
diffusieoverspanning. 
De laatste is de extra spanning die nodig is wanneer de reaktie geremd 
wordt doordat er een daling is van ionenconcentratie aan de. elektrode;de
ze is in dit geval te verwaarlozen (geconcentreerde elektrolyt). 
Polarisatie treedt op door aanwezigheid van gerichte dipolen en ionen 
bij de elektrode waardoor ladingstransport bemoeilijkt wordt. ( zie fig. 21 

fig.2 

Het verband tussen de aktiverings
overspanning en de stroomdicht
heid wordt gegeven door de Tafel
vergelijking: .. 
µ = a + b log(i/i ) 

r . 
a en b zijn parameters die o.a. 
afhangen van het elektrodemate
riaal, temperatuur en elektrode
reaktie. 

Ad.3:De ohmse spanningsval in elektrode en draden is natuurlijk 
afhankelijk van de dikte van de draden en de elektroden en het materiaal. 
Bij deze spanningsval moet ook gerekend worden met het verlies dat op-
treedt door kontaktpotentialen bij de verschillende kontakten, aangezien 

* i = referentiestroomdichtheid r 
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de totaalweerstand slechts in de buurt van O,~ a 0,3 ohm ligt. 

Ad.4:Het gebruikte diafragma was van geweven asbest koord, en ongeveer 
3 mm dik. De spanningsval over d~t diafragma is experimenteel bepaald 
ca. 0,2 V bij 298 K en i = 4 kA/m2

• (~) 

De ohmse spanningsval in de elektrolyt hangt af van: 
1) De specifieke weerstand van de zuivere elektrolyt. Deze is bij de 
verschillende concentraties experimenteel bepaald m.b.v. een phylos
coop. De resultaten zijn weergegeven in grafiek 1. 
Uit deze grafiek wordt duidelijk dat de specifieke weerstand (R ) 
bij de laagste koncentratie sterk afhangt van de koncentratie e~Pag tem
peratuur. 
Bij 14,9 en 30,5 gew.% KOH is R vooral nog temperatuurafhankelijk. spec 

2) De in de vloeistof aanwezige gasbellen. 
Gasbellen zijn niet geleidend en vergroten zodoende door hun aanwezig
heid de weerstand van de oplossing. 
De invloed zal sterk afhangen van de kondities, waarbij de waterelek
trolyse wordt uitgevoerd. 

2.3 Gasvolumefractie 

Fig. 3 geeft een schets van de elekt£ode met een stromingsvloeistof 
grenslaag met een gemiddelde dikte 65c waarin de gasbellen met ge
middelde snelheid v via geforceerde convectie worden vervoerd. 

el.el:= r 
Er wordt verondersteld, dat de 
gasbellen, die aan de elektrode 
worden geproduceerd, in de grens-

trq·~ I ---i--- t;ren.s -

laag of aangrenzend aan de grenslaag 
opstijgen ( In de grenslaag heerst, 
omdat er een snelheidsgradient 
aanwezig is, een drukgradientl.op de 
Onder invloed van deze drukgradient 
kunnen de bellen zich van de elek-

x-richting 

_J_ _i-----r 

~t H 

l( 
h 

1 
fig. 3 

la..Q..J 

trode af bewegen, maar als ze in de 
hoofdstroming terecht zijn gekomen, 
is er geen enkele kracht werkzaam 
in de richting loodrecht op de 
elektrode. Aangezien de gradienten 
aan de rand van de grenslaag erg 
gering zijn, zullen de bellen een 
zeer geringe snelheid hebben,loodr.op de 
zodat, als ze uit de grenslaag komen,zij 
waarschijnlijk aangrenzend aan deze 
laag opstijgen. Hierbij zijn alle 
interakties tussen bellen onder
ling en door bellen geinduceerde 
convectie buiten beschouwing ge
laten). 

Als m het aantal kernen op de wand van de elektrode met oppervlak A 
w 

el. 
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is, dan geldt, wanneer de bell en met frequentie \J worden geproduceerd 
en loslaten met straal R

1
,dat de gasproduktie per tijdseenheid aan het 

gedeelte van de wand met 0Ax~h (zie fig. 3 ) gelijk is aan: 

In de stationaire toestand Eevindt zich op elk tijctstip op hoogte 
x=h, in het volume-element;tx dh x B (dh/~) x deze 
hoeveelheid gas , zodat de gasvolumefractie ,f,_ in dit volume-el. 
dan is : 

dh 
f(x=h) = -=-· y 

4 3 
(3.1{'.Rl).~ 

&'st 
( 2) 

Op het gedeel te van de wand met 0 ~ x { h , is de gasvolumeproductie 
per tijdseenheid volgens de wet van Faraday gelijk aan : 

R. TF. i.B.h 
n.p. 

( 3) 

Combinatie van de vergelijkingen (1),(2)en(3) leidt tot 

f( ) h 1 . R.T 
x=h = ;;;; • ~ • --F • i 

v Qtt • n.p. ( 4) 

Om een idee te krijgen van de gemiddelde grenslaagdikte ,wordt 
een dimensieloze relatie beschouwd , die experimenteel is afgeleia 
voor vloeistoffen,die zonder faseverandering in een turbulente 
buisstroming aan de wand worden verhit of afgekoeld (9) 

Voor 0.7~ Pr ~120,en 104 ~ Re ~105 ,*en H/Dhll'. 60 geldt ~ 

met 

Nu = 0.023 (Re )008 (Pr) 0
•
4 

Nu =Cl(. .oh = oh 

r Tth 

Re= ~:h 
Pr = ll11: 

a 

Hierin is de temperatuurvereffeningscoefficient 

tlfrn de experimenten is bij v = 0,3 m/s: Re = 4600 
v = 0,75 m/s: Re= 11.400 

( 5) 
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( H is de lengte van de buis en Dh de hydraulische diameter,die 
gelijk is aan 4 x doorstroomde opp./natte omtrek). 

De gemiddelde thermische grenslaagdikte,b ,is 
th 

1 -0.8 -0.4 6 =o.023 • Dh. Re • Pr 
th 

dan gelijk aan 

De invloed van Oh en Re op de dikte van de stromingsgrenslaag 
wordt gegeven door :6st/bth = f(Pr) , zodat hier geldt : 

'f) st 
-0.8 = 43.5 . Dh .Re 

( 7) 

Analoog aan de warmteoverdracht , geldt voor massadiffusie (verg. 
met (5) ) 0

Sh = 0.023 (Re) 0
•
8

.(sc)
0

•
4 

en voor 

met Sh = oh 
Tm 

=v.Dh 
( ! 8 ) 

Re 
vk 

Sc =~I( D 

de bijbehorende gemiddelde massadiff.-grenslaagdikte,i , 
m 

.... -0.8 -0.4 
b m = 43. 5 • Dh. .Re • Sc (*) 

( 9 ) 

Opm. : In de literatuur worden meerdere formules gebruikt , meestal. 
experimenteel bepaald , die de massa-overdracht bij geforceerde 
convectie beschijven. 
In de meeste gevallen zijn er slechts kleine verschillen in de 

constante faktoren en exponenten , zoals de formule voor de massa
overdracht , gebruikt in lJQ_): 

Sh = 0.0169 .Re
718

.sc
113 

(10,) 

( *) Ook hier geldt analoog aan C-7 ·) 
1 -0.8 
0 ~ 43.5 • oh • Re 
st-



In ( _!_!) wordt de massaoverdracht tengevolge van alleen geforceerde 
convectie (macroconvectie) en tengevolge van de bellen (microconvectie) 
besproken, terwijl er oak wordt getracht, deze te combineren via een 
uitdrukking voor de totale massaoverdrachtscoefficient. 
In de huidige beschouwing zal vergelijking ( 7 ) worden gebruikt. 

Aangezien 6
5
t slechts betrekking heeft op ct_: vloeistof zonder bellen, 

kan ter bepaling van de gemiddelde dikte, bse~' van de stromings

grenslaag met bellen als volgt worden gecorrigeerd: 

b* =b I (1-f) 
( 11) 

st st 

In vergelijking c'tJ moet nu, i.p.v. OJt' ~t* worden gebruikt, zodat: 

met 

_ct 
f = 'Sst/ (1-f) 

h.R.T.i 
v.p.n.F 

Dit leidt tot: 

( 14) 

(13) 

Indien geen gemiddelde dikte van de stromingsgrenslaag wordt gebruikt, 
maar als de hoogte-afhankelijkheid van de grenslaagdikte wordt gegeven 
door: 

dan geldt: 

( 0.8 
0 = c h . 
. st 2 

- 1 H 0.8 
6st= ii j c2 .h .dh 

0 

In combinatie met vergelijking ( ._7) kan c
2 

worden bepaald, zodat de 

volgende uitdrukking voor b wordt verkregen 
st 

6 = 78.3 Dh.Re~o.8(_Hh)0.8 
st ' 

(16) 
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Indien, ter benadering wordt verondersteld, dat het snelheidsprofiel 
in de grenslaag lineair is, geldt, dat ; =h/2)v. Deze veronderstelling, 
in combinatie met vergelijkingen (121,(13)en(16) leidt tot de uit-
eindelijke uitdrukking voor f: 

. ~,0.8 0.2 
C = 68.2 n.F .p.r~ .Dn 

3 R.T.H~ 

Toepassing van de Bruggeman vergelijking 
(zie hoofdstuk 2.4) 

r 
-= 

r 
p 

(l-f)-3/2 

( 17) 

( 18) 

geeft dan het effekt weer van de bellen op de weerstand van de bellen 
bevattende elektroliet. 

Numeriek voorbeeld: 

De waterelectrolyse wordt uitgevoerrl:bij 1 bar en 303 Kmet een lM K~H 
oplossing, waarbij de vertikale vlakke-plaat-electrode (20 x 500_mm ) 
zich tegen de wand in een kanaal met doorsnede 20 x 10 mm2 bevindt. 
Voor deze condities hebben de verschillende grootheden de vol-
gende waarden : 
p = 1.2 .105 Pa 
T = 303 K 
[KOH] = 1 M 
en de constanten 

·' -6 2 -1 Vk= 0.856 • 10 m S 

Dh = 13 • lo-3 m 
H = 0.5 m 

F=96.49 • 106 C kmo1-l 

R = 8.314 • 103 J K-l kmol-l 

Hieruit volgt , dat C
3
= 3203.n, voor waterstof, n=2 ;voor zuurstof n=4. 

Voor waterstof en zuurstof zijn de volgende numerieke resultaten verkregen: 

h - 0 25 m/s - '• 

i, kA/m2 v, m/s 6 , nm st &:t' mm f r/r 
p 

H2 Oz Hz 02 Hz oz 

1.8 0.3 I. Z l 1.53 l.37 O.Zl 0. l Z l.41 1.Z 1 

0.75 0.58 o. 71 ' 0.64 0. 18 0. 10 I. 35 I. 17 

5.5 0.3 I. Z 1 Z.20 1. 70 0.45 O.Z9 Z.45 l.67 

0.75 0.58 0.98 ' 0.78 0.41 O.Z6 Z.20 1.56 
9. 1 0.3 1. Z l Z.87 Z.05 0.58 0.41 3.67 2.ZO 

\ 0.75 0.58 I.23 0.91 0.53 0.36 3. 10 1. 95 
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De formule van Bruggeman ( zie 2.4 ) geldt in feite niet voor bellen 
aan de wand, hoewel het mogelijk is deze na aanpassing hiervoor ook 
te gebruiken.(Janssen) 

In een artikel van Sides en Tobias (I2)wordt een analytische oplos
sing gegeven voor de weerstandstoename t.g.v. meerdere bellen aan 
de wand. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bellen zo op het op
pervlak verdeeld zijn dat de toename van de weerstand van een bel 
door de andere bellen niet wordt beinvloed. 
De weerstandstoename wordt dan: 

(191 

De netto-weerstand in de eel is dan: 
RP + /:::.R + weerstand van de bellen in de vloeistof. 

Opm. Deze formule geldt voor een onderlinge belafstand van minstens 
3 maal de beldiameter, anders wordt de verstoring van het po-

.. tentiaalveld (en daarmee AR) grate;, dan formule ( 1~ voorspelt. 
In de praktijk betekent dit, dat ( 1~ slechts vodr zeer lage 
stroomdichtheden kan warden toegepast. 

Nu geldt dus voor de weerstandstoename door een laag bellen op de 
wand met dikte d : 

3 3 
1.803 .(m/A ).1(.R .(r /A) 1.803 .(m/A ).~.R 

~ _..rp.d/!w r- w - = d w (201 
p 

(~ is de weerstand van een laag elektrolyt met dikte d en opper

vlakte Aw1 zonder bellen) 

In deze formule kan R als gemiddelde belstraal warden opgevat van de 
(m/Aw) bellen. 

(21) 
Deze is d.m.v. 

(waarbij verondersteld is dat er diffusiegroei optreedt, d.w.z. 
Rwt12) 

te zetten in een gemiddelde loslaatstraal R1• 

2 m -3 
~R/R = (1.803.S.A .7t.R

1
)/d 

p w 
Dan geldt: (22) 

Aangenomen dat er een stationaire toestand aanwezig is, hetgeen be
tekent dat de gasproduktie aan de wand gelijk is aan de afgevoerde 
hoeveelheid gas per tijdseenheid, volgt uit de Wet van Faraday: 

R T i t m 411 -=3·· 
-·-· • i =A' ·3 .l\ 

n.p.F w 
(23) 
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t

1 
,is de gemiddelde tijd dat de bellen aan de wand zitten. 

Dan wordt(22): 
~ = 0.5409.R.T.i.tl (24) 

R n.p.F .d 2 
In geval van 
en v=0.3 m/s 
Verder volgt 

water~tofproductie ,geldt bij h=0.25 m ;i=l.8 kA/m , 
(zie tabel 1) :b~t=984)lm ;f= 0.31 en r/r =1.7. 
uit (19) : t

1
=0.05 s en R

1
=13 m • P 

Met (24) en 
- t -4 

d=2.R1 , wordt .O.R/Rp =f.Z~RI met f=I,06.10 m/s (25) 

met bellen met De speci,fieke weerstand 
dikte d is dan 

van de electrolytlaag 
t 

(l+f. 2~Rl) .rp (26) 

spec. d d . 1 De weerstan van e stromingsgrens aag met bellen,wordt gegeven 

door : ( 1-f) - 3/ 2• r 
p 

(27) 

Des~~grstand buiten de grenslaag tot aan het diafragma wordt : 
r (bevat geen bellen) l:afstand el.-diafr.) (28) 

p 
De totale ~pecifieke weerstand van de laag tussen electrode en 
diafragma is dan : 

-4 t -3/2 1.'* (~ 
rp((l+l.06.10 2-:-k

1
).2.R1+(1-f) .ost+(l-ost))/l= 

84 ) -6; -2 . 
rp(26+5.3+1.42x1530+ 70 .10 10 =rp 1.07 (29 ) 

r 
: ?:'.-''"' Dus 1.07 • 

p 
Bij deze conditie wordt de weerstand voor 0.3% bepaald door de vloei
stoflaag met bellen aan de wand,voor 20 % door de vloeistoflaag 
in de,bellen bevattende grenslaag,en voor 79-7% door de zuivere 
vloeistof buiten de grenslaag. 
deze fracties hangen natuurlijk sterk af van de afstand tussen diafragma 
en werkelectrode. 
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2.4 De invloed van de gasvolumefractie op de ohmse weerstand. 

Er zijn verschillende modellen opgesteld die een verband geven tussen 
de gasvolumefractie f (gasvolume per volume-eenheid) en de dimensie
loze specifieke weerstand: r ( Hier is rp de weerstand van de zuivere 

F 
elektrolyt). 

p 

Voor stilstaande vloeistof zijn de volgende relaties afgeleid: 

1) ~well (~) geeft een verband tussen de verhouding spec. weerstand 
van de elektrolyt met niet geleidende bolletjes en de spec. weerstand 
van de zuivere elektrolyt: 

r 
r 

p 
= ( 1 + ~f) I ( 1 - f) (30) 

De gemiddelde afstand van de bolletjes, met gelijke diameters, is hierbij 
zo groot veronderstelt dat geen vervorming van het elektrisch veld op
treedt. (d.w.z. r< 0,2) 

2) Bruggeman (~) heeft uitgaande van bovenstaand model een formule 
afgeleid voor een vloeistof waarin zich niet geleidende bolletjes van 
verschillende diameter bevinden: 

r 
r 

p 
= ( 1 - f )-3/?-

3) Een experimenteel model is opgesteld geworden door Mashovet (6): 

r 
r 

p 
I ( 2) 1 1 - 1 ' 78 f + f" 

(31) 

(32} 

Voor f (<<1) geven de modellen30 en 31bij benadering hetzelfde resultaat, 
nl.: 

r = 1 + 3/2 f (33) 
rp 

4) Tobias heeft in (2) voor elektrolyse bij natuurlijke convectie,onder 
de volgende vereenvoudigingen: 
1 De stijgsnelheid van de bellen is onafhankelijk van de gasvolume-

;fractie. 
2 Geen diafragma. 
~ Een constante polarisatie over de lengte van de elektrode·. 
m.b.v. de Bruggeman vergelijking voor de gemiddelde specifieke weer
stand afgeleid: 

Deze vergelijking geeft voor kleine f hetzelfde resultaat als verge
lijking (33)! 

(34} 
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Thorpe (8) vindt voor de gasvolumefractie f bij geforceerde convectie 
onder de vereenvoudigingen: 

! gas en vloeistof zijn incornpressibel 
2 door diafragrna kan alleen ionentransport plaatsvinden 
~ f is constant in de richting loodrecht op de elektroden 

vooreen systeern met twee verschillende vlakke elektroden ( vloeistof
kanalen gescheiden door diafragrna) 

f ( z) = vi 
Vg + Vv ( 35) 

1. 

Waarin Vg ~ I Vrn.B.i •:dz = = n.f 
0 

('36) 

en Vv = Wo/~v (37) 

Hierin is Wo de v!oeistofrnassaflux bij de ingang van het elektrode
kanaal, en is Vrn het kilornolaire volume van het gas bij 'n"partiele 
gasdruk in de bel bij dezelfde ternperatuur als. die van de elektrolyt~ 
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3.1 Het elektrische gedeelte 

3.1.1 Inleiding 

Door het niet geleidend ziJn van de gasbellen in de vloeistof wordt 
door de gasproduktie de weerstand van de elektrolyt in de eel groter. 
De gasvolumefractie zal o.a. afhangen van de vloeistofsnelheid en de 
stroomdichtheid. 
Door spanning en stroomsterkte in de eel op verschillende plaatsen te 
meten is het mogelijk een indruk te krijgen van die weerstand. 
Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 

3.1.2 Interruptormethode: 
Met deze methode is door Geraets (~) de ohmse spanningsval tussen de twee 
elektroden gemeten. 
Bij plotselinge onderbreking van de stroom wordt de celspanning 
d.m.v. een transientrecorder geregistreerd, waarbij de volgende curve 
optreedt ( zie fig. 4): 

- - - - -~-::-------
Figuur ~ 

De spanningsval bestaat uit een 
snelle daling e, en een daling f ~ 
die doet denken aan het ontladen van 
een condensator. 
De ohmse spanningsval over de elek
trolyt en het diafragma is E1 
(instantaan spanningsverval) 

De spanningsdaling fz heeft te maken met overspanningen aan de elek
trodes. 
Deze methode,die gebruikt wordt tussen de anode en de kathode, heeft 
het nadeel dat ze zowel de weerstand van het diafragma als die van de 
elektrolyt met bellen in het compartiment behorend bij de tegenelektrode 
bevatten. 

3.1.3 Metingen m.b.v. Luggincapillairen: 
Geraets (~) heeft op vijf verschillende hoogten in de eel m.b.v. 
tegenover elkaar gelegen Luggincapillairen spanningsverschillen ge
meten tussen locaties, gelegen achter de werkelektrode en het diafrag
ma. ( zie fig. 5) 

I I I I 

De capillairen ziJn daarbij via 
vloeistofbruggen geleidend ver
bonden met Hg/HgO.referentie
elektroden. 

_ d/no.jr::?a-=:1.-::-e:=l-:ek:-t-to-de_<>_' ____ --1I h'J/hJ O 
Figuur 5 
Meting van het spanningsverschil 
over de capillairen 1 en 6. 
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Bij deze metingen is aangenomen dat de spanning achter de werkelektrode 
( in fig. 5. tussen werkelektrode en cap.l) te verwaarlozen is. 
Een andere moeilijkheid bij deze methode is dat men gebruik moet maken 
van 2 verschillende referentie elektrodes bij elke spanningsvalmeting. 

3.1.4 Een kombinatie van de twee vorige methodes: 
Met behulp van de opstelling in figuur S is het mogelijk de nadelen van 
beide vorige methodes op te heffen. 

I. / / , 

; , / , ~ / 
D/ -; - - -;- 7 

; Ii: / 

/ ; ; ; / / 

E .: electrode 
D diafragma 
L luggincapillair 
T.R : transientrecorder 

Figuur 5_ 

T. R. 

Nu wordt het spanningsverschil gemeten, voor en na het uitschakelen van 
de stroom, tussen capillair en werkelektrode. Het capillair steekt door 
detegenelektrode en het diafragma heen, en kan in een richting lood
recht op de tegenelektrode worden verplaatst. 
Via de transientrecorder (T.R.) wordt het spanningsverschil op een 
schrijver uitgetekend. Dit signaal is analoog aan dat van Fig. 4, 
waaruit op dezelfde manier de ohmse spanningsval in de elektrolyt kan 
worden bepaald. 
Het is ook mogelijk lokale spanningsverschillen in de vloeistof te 
meten,zonder de interruptormethode, door verplaatsing van het capillair 
t.o.v. de werkelektrode, bij konstante kondities. 
Een moeilijkheid, die niet te vermijden is, is de mogelijkheid dat gas
belletjes de capillairen binnendringen. 
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3.2 Electrolysecel 

De eel bestaat uit twee perspex compartimenten,waartussen het diaframa 
geklemd zit.(fig.7) 
In het rechter compartiment zitten de vijf nikkelen werkelektrodes 
(genummerd van 1 t/m 5), deze zijn verplaatsbaar naar het diafragma toe. 
In het tegenelektrode-compartiment zit de nikkelenjalouzie-elektrode 
tegen het diafragma (D) gemonteerd. · 
Door het linker compartiment, de tegenelektrode en het diafragma heen, 
steken de 3 luggincapillairen (11 , 12 , 1 ). 
Orie micrometers op het linker celgeoeel~e gemonteerd, maken het moge
lijk de capillairen op nauwkeurige afstanden van de werkelektrode te 
kunnen instellen. ( zie fig. 8) 
De capillairen zijn glazen buisjes met een uitwendige diameter van 
2,0 mm. , die vooraan "getrokken" zijn, zodat ze enigszins spits toe
lopen (ca. I mm buitendiameter). 
De binnendiameter isca. 0.5 mm.Ze zijn opgevuld met asbest om bin
nendringen van gasbellen tegen te gaan. 
In de eel kan boven en beneden,in beide compartimenten, de temperatuur 
gemeten worden, d.m.v. thermokoppels. 

3.3 Stromingscircuit 

Het stromingscircuit ( Fig. g), is te verdelen in twee gedeeltes. 

., 

In het gedeelte dat de vloeistof door het werkelektrodecompartiment 
stuurt is de vloeistofsnelheid d.m.v. 3 kranen regelbaar, in het andere 
gedeelte d.m.v. een kraan. M.b.v. turbineflowmeters wordt de vloeistof
snelheid gemeten. De vloeistof stroomt van de pomp door de eel omhoog 
naar de cycloon-ontgassers. Hier wordt het gas gescheiden van de vloei
stof. Daarna stroomt de elektrolyt weer naar de pomp terug via de warmte
wisselaar. 

3.4 Verwerking van de meetgegevens en condities 

De spanningsval (gemeten m.b.v. de interruptormethode) tussen 1-capillair 
en werkelektrode is bepaald onder verschillende condities. Temperatuur, 
stroomsterkte door 5 segmenten en de spanning over de eel werden gemeten 
en bij elke meting digitaal geregistreerd. 
Het blokschema is in figuur lOweergegeven: 

a(s10. 

ce.e 1/oCt - /'r.·n. srr. st. (.lif) .Jca.11ner 
nut-er /:"er. 

hmn. {i(Jf) -
Figuur to 

In figuur 11 is het electrisch schema weergegeven,met hierin de 
regelbare weerstanden (p),die gebruikt zijn om de spanningen op de 
verschillende segmenten gelijk te houden. 

- ""•::... . 
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De stroomsterktes worden via de precisie weerstanden (van 0,001 ohm) 
gemeten. 

Tussen de spanningsbron en de elektrolysecel was een schakelaar opge
nomen om de stroom uit te kunnen schakelen. Alle metingen zijn gedaan 
bij een elektrolyttemperatuur van ongeveer 303 K. 
De druk in de eel was 1~2 bar. 
De tegenelektrode was een nikkel jalouzie-elektrode, de werkelektrode 
bestond uit 5 nikkelplaatjes van 20 x 100 x 5 (mm:) (bx h x d). 

De elektrische schakeling: 

a 

figuur 11 

a capillair (3) 
b anode 
c diafragma (asbest) 
d kathode (5) 
V voeding 
T.R : transientrecorder 
R : recorder (3 kan.) 

R 

v 
20V,100A 

Sc 

S : schakelaar (lOOA) 
R.E. : referentie-electrode 
w : regelbare weerstand 
p : precisieweerstand (0.001Ghm) 
Sc : scanner 
V : digitale voltmeter 
Pr : printer 
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de eel 

metalen plaat 

werk-compartiment 

tegenelectrode
compartiment 

figuur 7 

stromingscircuit 

c 

p 

figuur 9 

figuur 8 

micrometer 

~!l"A'"-......:.... 1 . . aans uiting 
referentie-el. 

·-----perspex houder 

E lt/m 5 electrodes 
D diafragma 

c 
k 
f 

eel 
kranen 
flowmeters 

o ontgassers 
p pomp 
e: expansievaten 
w : warmtewisselaar 



4 Experimentele resultaten. 
4.1 Inleiding 
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Het blijkt, dat vele faktoren de kernvorming aan het elektrode-oppervlak, 
en dus indirekt het belgedrag en de weerstandstoename, beinvloeden (lite
ratuur). In enkele gevallen is de kernvorming op twee verschillende elec
troden van hetze1fde materiaal en onder dezelfde condities, verschil
lend. Tevens treden er ook hysterese verschijnselen op. Dit alles heeft 
tot gevolg, dat de metingen ter bepaling van het effekt van een be
oaalde oarameter, moeten worden uitgevoerd, met een en dezelfde elektrode 
in serie (in de ~ijd opeenvolgend). 
Om deze redenen is voor de aanvang van elke meetserie een uur geelec
trolyseerd. Tijdens de meetserie zelf werd, na verandering van de te on~ 
derzoeken parameter, een insteltijd van enkele minuten in acht genomen. 
Het breken van capillairen en het voorkomen van (gas)bellen in de 
capillairen hebben ertoe geleid, dat na enkele meetseries capillairen 
met dikkere wanden zijn gebruikt, eerst opgevuld met katoengaren, 
(afstandsvariatie cap.-el, H2 , en verpl. werkel. naar diafr.) later met 
as best. 
Alle metingen, behalve de meetserie ter bepaling van het effekt van 
de afstandsvariatie van werkelektrode tot diafragma op de weerstand 
zijn voor H

2 
en o

2 
verricht. 

Het is niet mogelijk geweest vanaf het begin nauwkeurige geleidbaar
~~idsmetingen uit te voeren bij 3M en 7M, omdat de waarden van de 
geleidbaarheid van deze oplossingen buiten het bereik van de beschik
bare· meetcel viel. Na aanschaf van een meetcel met voldoend· grate 
celconstante, is de geleidbaarheid bepaald van KOH oplossingen bij ver
schillende concentraties en temperaturen (zie grafiek 1). 
Alle metingen zijn verricht bij 303K en 1,2 bar bij geforceerde convectie. 
De vloeistofsnelheid in het tegenelektrodecompartiment is (ongeveer) ge
lijk gehouden aan die in het werkelektrodecompartiment. 
De tegenelektrode is steeds tegen het diafragma geplaatst. 

Opm.(zie fig. 11). 
Aangezien contactweerstanden voor verschil van spanningen op de verschil
lende elektrodes zouden kunnen zorgen, zijn vanaf het begin van de 
zuurstofmetingen schuifweerstanden opgenomen voor de vijf segmenten 
om zo de spanningen op alle segmenten gelijk te houden. 

.-: 
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4.2. Elektrisehe metingen, effekten van: 

4.2.1 Hoogte in de eel: 
In de grafieken 2,3 en 4 ziJn respektievelijk de spanningsval (m.b.v. 
interruptormethode) de stroomdiehtheid en de weerstand als funktie van de 
hoogte in de eel uitgezet. Op een eapillair-elektrode afstand van 
lOmm. Uit deze grafieken blijkt dat vooral bij een hogere stroomsterkte 
de weerstand boven in de eel kleiner is dan in het midden.(Voor deze 
resultaten zijn de meetseries genomen waarbij de afstand tussen 
eapillair en elektrode gevarieerd is.) 

In tabel 2 is getraeht het effekt van bellen aan en in de buurt van 
de wand te elimineren, door de spanningsval tussen capillair en elek
trode tussen 2 en 10 mm van de elektrode als funktie van de hoogte 
in de eel te besehouwen. 
Hoewel de weerstand, op deze manier bepaald, in de meeste gevallen 
kleiner is dan die van de zuivere elektrolyt, volgt uit onderlinge 
vergelijking toeh, dat de weerstand boven in de eel grater is dan in 
het midden of beneden in de eel. 

Tabel 2. 
i=l .8k.A/m1 i=9. I k.A/m2 

Hz 
R ·fl r.c. r.c." r.c.• 

cap. I o. 12 0.25 0 .16 . 0.17 
2 0.21 0.10 0.] 5 0.16 
3 0.10 0.] 7 0.] 8 0.20 

02 
cap. ] 0.05 O. I 0 0.06 0. I 1 0.05 0 .14 

2 0.06 0.] 3 0.07 0 .15 0. 10 0.13 
3 0.02 0. 15 0.02 0.] 8 0.03 0.] 7 

De gegevens zijn uit de meetserie waarin de weerstand als funktie 
van de afstand cap.-electrode is bepaald. 
De r.c. is bepaald m.b.v. de kleinste kwadr. methode (uit meestal 4 
meetpunten),uit de grafiek van de weerstand als functie van de cap.-el. afstand. 
Voor de z~~vere vloeistof (zonder bellen) geldt bij H2-ontw.:r.c.= 
0.21 , biJ o

2
-prod. :r.c.= 0.18 • 

R0 is de waarae voor de weerstand bij een cap.-el. afstand van Ormn • 
-I * r.c is uitgedrukt in.!1..cm • 

4.2.2 Elektrisehe stroomdiehtheid. 

4.2.2.1 Waterstof 
Bij een eoneentratie van lM,vloeistofsnelheden: 0,3 m/s en 0,75 m/s,
afstand cap.• -el.,: 11 mm . ( eapillairen t.n vlak van diafrag:na), en bij 
stroomdichtheden van ca. 0,1, 1, 2, 4, 5, 9, 8 en 10 kA/m2 is de span
ningsval tussen capillair en elektrode op 3 hoogtes in de eel gemeten. 
In grafiek 5 is de spanningsval boven in de cel,gemeten als funktie 
van de stroomdichtheid voor de 2 verschillende vloeistofsnelheden uitge
zet. 
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De weerstand in de eel blijkt enafhankelijk te ziJn van de streemdieht
heid. Dit blijkt eek uit tabel 3 waarin de eeeffieienten a en b , 
bepaald met de kleinste kwadratenmethede, gegeven zijn uitxde ve~ge
lijking: av = i.b .iax 

x x 
Hierin geeft x = 1, 2, 3 respektieveltjk ender, midden en beven 
in de eel aan. 

4.2.2.2 Zuurstof 
Dezelfde metingen die bij waterstof-ontwikkeling gedaan zijn, zeals 
boven besehreven, zijn ook uitgevoerd voor zuurstof-produktie aan de 
vijf elektr.ode-segmenten. 
Uit grafiek 6 en tabel 4 blijkt nu dat, afwijkend van de resultaten 
uit 4.2.2.1 de weerstand toeneemt met toenemende stroomdiehtheid. 

4.2.3 Vloeistofsnelheid. 

Alle metingen om het effekt van de vloeistofsnelheid op de weerstand te 
vinden, zijn verrieht met een lM KOH-oplossing, bij 1,8, 5,5 en'9,lkA/~, 
waarbij de vloeistofsnelheid de waarden 0,11; 0,22; 0,44; 0,55; 0,83 
en l,lm/s had, veer waterstef preduetie; bij zuurstof-ontwikkeling zijn 
de waarden 10% lager. 
De afstand tussen eapillair en elektrede is llmm bij waterstof

1
en lOmm. 

bij zuurstof. 
Er is nagegaan, wat de speeifieke invloed van de gasbellen in de vleei
stof op de weerstand is. 

Hiertoe is A R 
heid, v. 

4.2.3.1 Waterstof. 

bepaald als funktie van de vloeistofsnel-

Bij de bepaling van ~R is veor de speeifieke weerstand 4, 64.nem. en voer 
het elektrode-oppervlak 22 emz. genomen. 
Grafiek (7) geeft de verandering van t::.V, als funktie van de vleeistof
snelheid bij versehillende streomdiehtheden op 3 hoogten in de eel. 
Afname van 6. V bij hegere v is duidelijk waar te nemen. 
In tabel (5) bij grafiek 7,zijn de coeffieienten ax uit de vergelijking 
ARx = C.v&x gegeven, weer met x = l; ender in de eel, enzoveert• 

4.2.3.2 Zuurstof. 

Het effekt van de vloeistof snelheid op de weerstand ender zuurstof
ontwikkeling is in grafiek 8 weergegeven. 
Ook hier is getracht het effekt op de manier te benaderen als bij 
waterstof is gedaan. a De waarden voor Clx uit de vergelijking ~ Rx = Cxe x verschillen nu 
echter aanzienlijk, terwijl de correlatie-coefficient zodanig is 
dat deze benadering nu niet terecht lijkt. 

·wel is er een tendens naar lagere AR bij hogere vloeistofsnelheden 
waar te nemen. 
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4.2.4 Elektroliet concentratie. 

De invloed van variatie van de elektrolietconcentratie op de weerstand 
is bepaald bij verschillende i (1,8; 5,5; 9,1 kA/m2

) en v (0,3 en 0,75m/s) 
voor waterstof en zuurstof. 
De metingen zijn uitgevoerd bij 1, 3 en 7 M 
In de grafieken 9 t/m 12 z~jn voor waterstof 
funktie van de concentratie uitgezet. 

KOH oplossing. 
en zuurstof, R/Rp als 

De specifieke weerstand van de zui vere elektroliet zonder bell en (in.a.cm) 
was voor: 

lM 3M 7M 

waterstof: I I 4, 3. 1,90 1,44 

zuurstof : I , 4,08 1,90 1,44 

4.2.5 Afstand werkelektrode - diafragma. 

Aangezien de metingen op 
verschillende dagen uitge
voerd zijn voor o

2
-en H -

prod. verschillen de waar~en 
voor r bij lM. 

p 

Bij lM KOH is de werkelektrode op 3 verschillende afstanden geplaatst 
van het diafragma nl.: 614 en 1,6 mm. Tussen de wand en de werkelektrode 
is een perspex opvulstuk geplaatst. 
Het effekt van deze afstandsverandering op de weerstand is weer nage
gaan voor v.0,3 en 0,75 m/s en i = 9,55 en 1,8 kA/m2

• 

Grafiek 13 geeft de spanningsval Av tegen dee afstand kathode diafragma 
voor waterstofontwikkeling. 
De onderbroken lijnen geven voor de verschillende stroomdichtheden de 
spanningsval van de zuivere elektroliet zonder bellen. 
De waarden bij de afstand 10 mm zijn verkregen uit de meetserie die in 
4.2.4 is besproken. 
Uit grafiek 13 is grafiek 14 afgeleid,· R/Rp als funktie van de afstand 
werkelektrode - diafragma weergeeft. 

4.2.6 Afstand capillair - werkelektrode •. 

Om de weerstand als funktie van de afstand tot de werkelektrode te 
beschouwen, is de spanningsval tussen capillair en werkelektrode ge
registreerd, waarbij de onderlinge afstand is geweest: 10; 6; 4; 2; 
l; 0,5; 0,3 en 0,1 mm. 
Dit is gebeurd bij stroomdichtheden 9,1; 5,5 en 1,8 kA/m2 en vloei
stofsnelheden 0,3 en 0,75 m/s bij lM KOH, voor waterstof en zuurstof. --~ · 
Twee karakteristieke grafieken van de weerstand als funktie van de 
afstand zijn de grafieken 15 en 16, resp. voor waterstof en zuurstof. 
Hierin is ook de weerstand van de zuivere elektroliet zonder bellen ge
geven, met voor waterstof een specifieke weerstand van 4,64..0.cm. en 
voor zuurstof 4,08~cm. 
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4.3 Temperatuurmetingen. 

Door middel van vie~ thermokoppels in de eel zijn temp.-metingen gedaan 
en geregistreerd tijdens de. metingen ,zodat het mogelijk was een kon
stante temperatuur te handhaven (van ongeveer 303K) ,m.u.v. de meetseries 
waarbij de afstand tussen werkelectrode en diafragma het kleinste was. 
Om de temperatuur als funktie van de afstand tot ·de werkelectrode 
te kunnen bepalen,zijn ook metingen uitgevoer~ 1waarbij thermokoppels 
in de capillairen zijn ingebracht~ 
Zo was het mogelijk om nauwkeurig de afstand van thermokoppels tot 
werkelectrode in te stellen. 
Deze afstand is bij de 2etingen gevarieerd ,bij v=0.3en0.75m/s,en 
i = 9.1;5.5 en 1.8 kA/m • ¥ 

De gemeten temperatuursverschillen bij afstanden tussen 0.2 en 10 mm , 
liggen in de orde van 1 K. 

Opm.: De temperatuurregeling gebeurde door afkoeling van de electrolyt. 

- _,<!.. - • 
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5 Conelusies en diseussie. ======================= 

Effekten van: 
1. Hoogte en afstand eapillair - diafragma. 

Grafiek 2 toont een maximum in de spanningsval in het midden van de 
eel, dat meer geprononeeerd is, naarmate de stroomdiehtheid grater is. 
Dit laatste geldt ook t.a.v. het minimum in de stroomdiehtheid op 
halve hoogte in de eel, uit grafiek 3. 
Het quotient van beiden toont dus een duidelijk maximum in het mid
den van de eel, zie grafiek 4, waar R/Rp als funktie van de hoogte 
gegeven is. 
Alvorens een verklaring te willen zoeken voor het versehil in weer
stand boven en in het midden van de eel, zeals boven besehreven, 
meet warden vermeld dat het ook bij sommige meetseries voorkomt, 
dat de weerstand boven in de eel grater is dan in het midden, met 
name b.v. bij o2-ontwikkeling bij variatie van i, en v (grafiek 8) 
en tijdens H2-ontwikkeling bij variatie van de electrolytconcentratie. 
(grafiek 9 en 10). 
Plaatselijke stromingsversehijnselen boven in de eel, kunnen ervoor 
zorgen dat bellen boven bij de wand sneller worden afgevoerd dan in 
het midden. 
Onderzoek (J3) toont aan, dat de aktiviteit van een elektrode veran
dert na verTOop van tijd. Dit kan ook grate invloed hebben op de 
resultaten, aangezien de weerstandsverhoging t.g.v. de bellen aan de 
elektrode deel uitmaakt van de totale gemeten weerstand. 
De metingen waarbij de afstand tussen eapillair en elektrode ge
varieerd is, geven geen extra informatie over de weerstand op afstan
den tot de elektrode kleiner of gelijk aan 2mm. 
Vanaf deze afstand kunnen volgens Boekris en Azzam (I 4)met een eapillair 
waarvan de buitendiameter aan de punt 1 mm. is geen oetrouwbare 
resultaten meer verkregen warden. 
Kuhn f JS)vindt eehter weinig invloed van de eapillair-punt op afstan
den van-de elektrode kleiner dan 2d. 
Verder vindt Kuhn (JS)geen versehil in gebruik van eapillairen met 
versehillende diameter, en zou de verklaring hiervoor gezoeht moeten 
warden in het feit dat afsehermeffekten van het elektrode-oppervlak 
al optreden door de aanwezigheid van de gasbellen. 

2. Stroomdiehtheid. 
-- ---

Vergefijking van de grafieken 5 en 6 toont aan, dat de ohmse spanningsval-
tussen capillair en elektrode bij o

2
-vorming kleiner is a~n bij H2-vorming 

(bij dezelfde -i; in beide- gevallen.a..s de·weerstand· klehier !;>if _ _hog-ere -: 
vloeistofsnelheid). Op de tweede plaats is de spanningsval bij H2-ontwikkeling 
recht evenredig met de stroomdichtheid, terwijl in geval van o2-vorming de 
weerstand toeneemt bij toenemende i. 
Een geheel bevredigende :verklarinj;f.van d~t verschijnsef is nog niet te geven, 
maar is te zoeken in bet verschil in gedrag van waterstof- en zuurstofbellen 
op het elektrode-oppervlak. 
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Dit betekent o.a. dat bellen in de bulkvloeistof een geringere in
vloed op de totale weerstand hebben dan de bellen aan de wand, het
geen o.a. ook door Geraets (J6)gevonden is. 
Het optreden van het versehil in belgedrag tussen waterstof en zuurstof 
hangt uiteraard nauw samen met het aantal aktieve kernen, en dus met 
het elektrode-oppervlak. 

3. Vloeistofsnelheid. 

zeals uit de grafieken 7 en 8 .(in~iets mindere mate) blijkt, neemt de 
spanningsval tussen eapillair en elektrode af bij waterstof- en zuur
stofontwikkeling als de vloeistofsnelheid wordt verhoogd. 
In beide gevallen liggen de krommen die het versehil in hoogte in de 
eel aangeven bij hogere i verder uit elkaar. 
Ook is het versehil in~ V bij hoge en lage snelheid groter, naar
mate de stroomsterkte groter is. Dit is te verklaren uit het versehil 
in i op versehillende hoogtes in de eel, dit is bij hoge i relatief 
gezien meer, dan bij lagere i. 
De waarden van 8-x uit tabel 5 komen geed overeen· met de relatie die 
uit een model voor het effekt van de vloeistofsnelheid op de weerstands
toename, afgeleid door Hine en medewerkers Cl.!.)volgt: 

r/ 

4. Elektrolyteoneentratie. 

De grafieken 9 en 10 tonen voor waterstof-ontwikkeling aan, dat 
R/Rp boven in de eel hoger is dan midden in de eel (voor 9,1 en 5,5 kA/m2) 
Verder volgt eruit dat R/Rp bij 0,75m/s (m.u.v. een eonditie) kleiner is 
dan bij 0,3m/s. 
Bij zuurstof-ontwikkeling is de situatie minder overziehtelijk 
(grafiek 11 en 12), dan bij waterstof-vorming. 
Bij beide stroomdiehtheden is bij 7M KOH bij v= 0,75 m/s de waarde 
R/Rp hoger dan bij 0,3 m/s. 
Ook is R/Rp midden in de eel hoger dan boven in de eel. 
Het meest opvallend is in fig. 12 de relatief sterke toename van 
R/Rp bij v = 0, 75 m/s. 
Waarsehijnlijk is het van belang te weten, dat de meetserie bij de 
KOH eoneentratie van 7M op een andere dag is uitgevoerd dan de me-
tingen bij lM en 3M. -J~ 

Uit bovenstaande en de grafieken 9 t/m 12 lijkt het gereehtvaardigd 
te stellen dat concentratieverhoging geen duidelijk effekt op de weer
standstoename in de eel heeft. 
Vermeld dient wel nog te worden, dat B.E. Bongenaar-Schlenter en mede
werkers Cl8)een maximum in R/~ bij 7M hebben gevonden, gemeten 
bij v = 0,5 m/s en T = 350K. 
Onderzoek naar effekt van KOH-coneentratie op belgedrag (~}wijst uit 
dat bij verhoging van de eoneentratie de belstraal afneemt, de bellen
diehtheid toeneemt, maar het gasvolume aan de wand niet veel verandert. 
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5. Afstand werkelektrode - diafragma. 

De spanningsval tusse~ kathode en capillair als funktie van de af stand 
tussen kathode . en diafragma (grafiek 13) heeft een maximum, dat bij 
lagere i verschuift naar kleinere kathode-diafragma-afstand. 
De relatieve weerstand R/Rp neemt bij een smaller kanaal toe (grafiek 14) • 
De krommen door de 4 meetpunten ( op de verschillende afstanden) 
vo6r de 3 stroomdichtheden lopen evenwijdig aan elkaar, afgezien van 
de grotere spreiding bij i = 9,1 kA/m2. 
De temperatuur in de eel loopt bij ·de'kleinste doorsnede snel .op (tot 
ongeveer 40 graden Celsius). Aangezien dit betekent dat ·Ra een lagere waarde 
krijgt, zouden de waarden R/Rp bij dkd = 1,6 mm hoger moeten liggen (onge
veer 12%). 
Uit de experimenteel bepaalde relatie 

R II(,. 

~ N dkd volgt o< ~ - 0, 7. 

Hine, Yasuda en medewerkers (17)beschrijven de ohmse spanningsval 
ook als funktie van de afstand-tussen kathode en diafragma, met 3 electrode-. 
oppervlaktesvan totaal 9,6 cm2 op h~lve hoogte van de elektrode, 
gemeten m.b.v. luggincapillairen en de interruptormethode. 
De opzet verschilt ook nog hierdoor dat ervoor gezorgd is dat voor alle 
3 de elektrode segmenten de stroomdichtheid gelijk was. 
Ze vinden bij variatie van afstand: 2; 3; 5; 7 en 10 mm, een maximum 
bij 2 a 3 mm voor R/~ bij T = 60 C en v = 0,2 m/s • 

2 De stroomdichtheid is gevarieerd van 2,5 kA/m2 tot 15 kA/m 1 ~ Hine en medewerkers (J.7)Vinden voor de macht o( uit %' rJ (;) 

cl..= -0.65 • 

1 = de afstand tussen kathode en diafragma. 
B = de breedte van de elektrode. 

Samenvattend kan men stellen dat het theoretisch model in eerste 
aanzet fysisch reele waarlden voor de toename van de weerstand 
t.g.v. de aanwezigheid van bellen voorspelt. 
Uit de experimenten is gebleken,dat het belgedrag aan de wand een 
belangrijke rol speelt bij de invloed van gasbelvorming op de elec
trolytweerstand. Het verdient aanbeveling aandacht te schenken aan 
de ontwikkeling van een meetmethode die de weerstand van de elec
trolyt met bellen in de buurt van de electrode bepaalt,zonder het 
belgedrag te beinvloeden.Met de methode van verplaatsbare luggin
capillairen is dit onmogelijk gebleken. 
Tevens zou het interessant zijn vanwege de beperkte gegevens, 
de invloed van de electrolytconcentratie op de weerstandstoename 
t.g.v. de bellen,nader te onderzoeken. 
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Symbolenlijst 
: oppervlakte electrode 
·: constante in Tafelvergelijking 
:breedte electrode 

canst. in Tafelverg. 
const. in vergelijking 
II II II 

II II II 

diffusiecoefficient 
hydraulische diameter 
dikte eletrolytlaag 

constante v. Faraday 
gasvolumefractie 

hoogte electrode 

(12) 

(14) 
( 17) 

II II gemeten vanaf onderkant 
stroomdichtheid 

afstand electrode -diafragma 
aantal kernen op electrode 
valentie 
druk 
algemene gasconstante 

ioslaatstraal 
weerstand electrolyt zonder bellen 
specifieke weerstand 

II II electrolyt zonder bellen 
temperatuur 
groeitijd bellen tot loslaten 
volume vloeistof 
volume gas 
vloeistofsnelheid 
vloeistofmassaflux 
gasmassaflux 
kilomolair vol. 
vert. coordinaat 

II II 

:grenslaagdikte vloeistofstroming 
thermische grenslaagdikte 
massa-diffusie 11 

spanningsval bij interruptormethode 
dichtheid gas 

11 vloeistof 
warmtegeleidingscoeff. 

.: belfrequentie 
kinematische viscositeit 

:dimensieloos getal van Nusselt 
II II II Reynolds 
II II II Prandl 

II II II Sherwood 
II " II Schmidt 

(mt) 
(V) 
(m) 

(V) 

(m) 

(mls) 

(A 0.2 -1. 7) 
s2 -1P) 

(m s 
(m) 

(m) 

(C) 
(-) 
(mX 
(m) 

(kA/m
2

) 
(m) 

(-) 
(-) 

(P~t -1 
(J.K kMol ) 

(m) 

c.n.l 
('1m) 

(.Qm) 
(K) 

(s1 
(m3) 
(m ) 

(m/s)_
1 

(kg.s_
1

) 
(kg.s · t 
(m3kmol ) 
(m) 

(m) 

(m) 

(m) 
(m) 

(V) -3 
(kg.m _

3
) 

<kg~lf rt --1 
(J.m .s .K ) 

(6_ ... ) 
(m2s-1) 

(-) 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 
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graf 1: De spec.weerstand R ,als funktie van de concentratie KOH 
veer verschillende temperat~~g:{gedeeltelijk uit metingen door B.E. 
Bongenaar-Schlenter en medewerkers). 
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graf.2 : De sparmingsval, ,1V,bepaald m.b.v. de interruptormeth.,als 
funktie van de hoogte in de cel,h, met als parameter de stroomdicht
heid,i. 
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graf.3: De stroomdichtheid ,i,door de ·verschillende electrode~egmenten 
als funktie van de hoogte in de cel,h,voor 3verschillende waardes 
van de stroomdichtheid. 
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graf.4: De dimensieloze weerstand R/R ,als funktie van de hoogte,h, 
bij verschillende stroomdichtheden. p 
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tabel 3 
i:van laqe naar hoqe waarden 

x b 
x 
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graf.5: De spanningsval tussen capillair en electrod~AVb 1boven in de 
eel , als funktie van de stroomdichtheid,i,voor verschiI~ende vloei
stofsnelheden,v. 
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graf.6: De spanningsval boven in de cel,~Vb ,tussen anode en capillair 
als f~tie van de stroomdichtheid ,i,voor gwee vloeistofsnelheden. 
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1. 

1, 

t 

0 1 

(9) 

afst. capillair-electrode:10mm 

a
2 

; i = 5.5 kA/m2 

--D-- - -..... ....... 

- --0-.- - - ---

3 5 

...... 

--- boven 

- - - midden 

0,75 m/s 

0,30 m/s 

....... 

- ~ ;:g 0,30 m/s 
0,75 m/s 

__ ., [KOH],M 

7 
graf.9: De dimensieloze weerstand R/R ,als funktie van de KOH-con
cetratie,gemeten tussen kathode en lu~gin-cap. bij twee vloeistof
snelheden,op versch.hoogtes i~ de eel. 
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graf.10: De dimsieloze weerstand R/R ,als funktie van de KOH-concen
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graf.11: R/R gemeten tussen anode en luggin-cap. op verschillende 
hoogtes ,alspfunktie van de KOH-concetratie,bij twee vloeistofsnelheden . 

. . 



1,4 

1,3 

1, 

1, 1 

l 

0 

0... -

1 

(12) 

afstand cap.-electrode :10 mm 

2 o2 I i = 9 kA/m 

/ 
/ 

/ 
..... __ --~ 

3 5 

boven 
" 

- -- midden 

0,30 m/s 

- .... -[J<al-jj. M 

7 
graf.12: R/R gemeten tussen an.en 1.-cap. als funktie van de KOH
concentratie~bij twee vloeistofsneheden. 

--



6 

5 

4 

1 

0 

(13) 

H
2 

; lM KOH 

0 a3o m/s 

• 0,75 m/s 

- - - zuivere electrolyt 

/ 

/ ,. 
/ 

/ 
) / 

- -_ ...... 
4 

/ 

--
6 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

JO 
5,5 kAlm2 

7 

------- 1,8 kAlm2 

-- - .-ft --
----dkath-d. .mm 

8 10 
graf.13;- De spanningsval~Av~ ,boven~in de eel gemeten tussen katho-. oven de en luggin-cap. ,als funk ie van de afstand tussen kathode en . 
diafragma, voor verschi_llende stroomdichtheden, i. , 

-~ ·---- _. 



5 

4 

3 

2 

~1 kAlm2 

5.SkA/m2 

1,8kAlm2 

1 

----dkd'mm 

0 2 4 6 8 10 
-

graf.14: Bepaald uit 13 :R/R als funktie van de afstand kath.-
diafragma ,voor verschillend~ i • 

• 



H2 l lM KOH l i=9.1 kA/m
2

1v-0.3m/s midden in eel (15) (16) 
2 o

2 
11M KOH ;is9.1kA/m 1v=0.3m/s 

-3 

t
R, 10 n 

300 

0 
0 / 

0 / 
/ 

/ 

Q.-' 

100 D / 
I/ 
I 

/ 
/ 

/ 

0 1 

/ 
/ 

/ 
/ 

5 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

boven in eel 

zuivere 
/ eleetro/yt 

10 

200 

1 

·' I 
I O/ 

~/ / 
/ 

0 1 5 
-- --~----"--·--·--~--· -

graf; 15en16 :. De weerstand van electrolyt nieEbellen gemeterCt:l.fssen-
resp. kathode en anode en luggin-cap.,als funktie van de afstand 
cap.-electrode ,d ,boven en midden in de eel. 

ce 
I 

~ 

I 
l, 

/ 

midden 

0 in eel 
boven 
in eel 

dce'mm -
10 


