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Voorwoord 

Aan een miniatuur-elektrode is reeds gevonden dat t~dens elBktrolyse 

de belstraal evenredig met tl/3 toeneemt, dat wil zeggen het volume 

neemt lineair j_n de t~d toe, hetgeen neerkomt op een constante mas

sastroom naar de bel ten gevolge van gasproductie aan de elektrode, 

dit is het zogenaamde "totalt-gas production"model. 

Aan grote elektroden is gevonden dat de belstraal evenredig met t 1/ 2 

is, hetgeen duidt op een groei wegens gasdiffusie naar de bel uit 

oververzadigde vloeistof, dit is het "diffusie":model. 

Dit afstudeerwerk had tot doel zowel "total-gas production" als dif

fusie in uniform oververzadigde vloeistoffen afzonderl~k te onder

zoeken, alsmede het optreden van een combinatie van deze twee groei

mechanismen. 



-3-

Samenvatting. 

In het theoretisch gedeelte van dit verslag worden modellen gepre

senteerd voor de gasbelgroei wegens een initieel uniforme overver

zadiging van de vloeistof alsmede de gasbelgroei t~dens elektrolyse 

in zowel een uniform verzadigde als oververzadigde vloeistof. Hier

b~ is ook gekeken naar de .invloed op de belgroei van de in de bel 

aanwezige waterdamp. 

Experimenteel is een opstelling ontwikkeld waarmee de theoretische 

modellen geverifieerd kunnen worden. Speciaal de experimenten van 

gasbelgroei in een uniform oververzadigde vloeistof z~n van belang 

daar z:ij als eerste het zogenaamde "diffusie model" voor kleine Ja 

verifiëren. 

De theorieën en de resultaten van de experimenten komen zowel kwali

tatief als kwantitatief zeer goed overeen. 

Tevens is de mogel~kheid onderzocht om elektrolytisch in een uni
form oververhitte vloeistof een bel te genereren die verde~ groeit 

wegens verdamping aan de belwand (koken). 
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Inleiding. 

Er is de laatste jarem steeds meer belangstelling ontstaan voor de 

zogenaamde "alternatieve energiebronnen" zoals kern-,zonne,; en wind

energie. Het nadeel van vele van deze bronnen is dat er geen "gas

handle" aanzit, zodat de vr:!jkomende energie niet momentaan gevarieerd 

kan worden naar behoefte. Dit brengt met zich mee dat in t:!jden van 

overproduktie deze energie moet worden opgeslagen in energie.dragers· 

om eventueel b:!j een te geringe produktie weer aangewend te kunnen 

worden. Tevens z:!jn vele van deze energiebronnen niet geschikt voor 

mobiele toepassingen zodat ook hiervoor een energiedrager noodzake

lijk is. 

Eén van de mogelijkheden is dan om met behulp van elektrische energie, 

hetzij rechtstreeks afkomstig van de "alternatieve energiebronnen" 

danwel via omzetting uit andere energievormen, door middel van het 

elektrolyseproces waterstof te produceren. Deze waterstof kan dan 

als brandstof gebruikt worden. De mogel:!jkheden, voor- en nadelen 

van waterstof als energiedrager z:!jn, toegespitst voor Nederland, 

onderzocht door T.N.o.,. zie [1] • Er wordt gekeken naar, onder an

dere, ekonomische, technische en milieutechnische aspecten. Vooral 

wat betreft het milieu biedt waterstof als brandstof grote voorde

len in vergel:!jking met vele, organische brandstoffen. 

Er z:!jn op het moment b:!j diverse instanties onderzoeken aan de gang 

ter bestudering van het elektrolyseproces met als belangr:!jkste 

doel het rendement van dit proces te verhogen. Dit afstudeerwerk, 

dat zich concentreert op de groei van de enkele bel, tracht aan de

ze onderzoeken een ste~ntje b:!j te dragen. 

Daar de belgroei t:!jdens elektrolyse veel gemeen heeft met dampbel

groei in oververhitte vloeistoffen, zie b:!jvoorbeeld Verhaart (2], 

wordt dit van origine chemische onderwerp ook in de vakgroep Trans

portfysica bestudeerd. Dit werk valt onder een interafdelingspro-

ject van de vakgroep Elektrochemie uit de afdeling der Scheikundige 

'i'echnologie en de vakgroep Transportfysica uit de afdeling der Techni

sche Natuurkunde. 



-5-

21 1 Elektrolyse van water. 

Een elektrolyseproces is een proces waarb~, met behulp van elektri

sche energie, chemische reacties optreden. Meestal wordt het proces 

in een vloeistof uitgevoerd doch het is ook mogelijk in een vaste stof 

of een gas. Elektrolyse in een gas kan voordelen hebben daar er dan 

hogere temperaturen mogel1.ik zijn die het proces gunstig kunnen beln

vloeden. W~ beperken ons in wat volgt tot een vloeistof. 

In de vloeistof plaatst men twee geleidende voorwerpen, de zoge

naamde elektroden, en legt hierover een spanning van voldoende 

grootte aan. W~ beperken ons tot een gel~kspanning. De elektrode 

met de hoogste potentiaal heet de anode (vaak aangeduid met +) 

de andere kathode (-). 

Ionen in de vloeistof, het elektrolyt, zorgen nu voor een lading

transport tussen deze beide elektroden. Meestal verhoogt men de 

ionenconcentratie in de vloeistof door er een zuur of een base in 

op te lossen. Voor elektrolyse b~ lage stromen is dit echter niet 

noodzakel~k daar neutraal water ( pH=7 ) reeds 10-7 mol/liter 

1+-ionen bevat en een gel~ke hoeveelheid OH--ionen. 

Aan de kathode ontleedt het water volgens de reactie: 

terw~l aan de anode de volgende reactie optreedt: 

Hieruit volgt als netto reactie: 

Als we de stroom door het elektrolyt kennen dan weten we ook de 

hoeveelheid moleculen H2 en 02 die per sekonde gevormd word.t. 

De gasmoleculen kunnen nu b~voorbeeld: 

(i) z~ het atomair, in het metaal van de elektrode diffunderen. 

Dit proces laten we verder buiten beschouwing en we veronder

stellen dat b~ de door ons gebruikte elektroden de invloeden 

van gasdiffusie in het metaal te verwaarlozen z~n. 
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(ii) in het elektrolyt oplossen. Het elektrolyt is echter snel ver

zadigd, zeker vlak aan het oppervlak van de elektrode• Wordt 

er nog meer gas geproduceerd dan zal dit afgevoerd moeten 

worden. 

Het afvoeren zou kunnen geschieden door gedwongen convectiè hetgeen 

we eveneens buiten beschouwing zullen laten. 

Een andere mogelljkheid is .dat het gas door de vloeistof diffundeert 

.van de elektrode naar de buitenlucht. De diffusiecoëfficiënt van het 

gas in de vloeistof is echter zeer klein zodat reeds blj geringe 

stroomdichtheden een grote oververzadiging aan de elektrode optreedt. 

Blj voldoend grote oververzadiging zal dan aan een caviteit (kern) een 

gasbel ontstaan. Nemen we vervolgens evenwicht aan tussen de bel en 

de omringende vloeistof dan is de concentratie aan de belwarid pre

cies de verzadigingconcentratie. Is de vloeistof op zekere afstand 

van de bel nu oververzadigd dan heerst er aan de belwand een concen

tratiegradiënt die een massastroom door de belwand ten gevolge heeft 

waardoor de bel groeit. 

Dit afstudeerwerk concentreert zich op het laatstgenoemde geval, dus 
gasbelgroei aan een elektrode en wel aan een miniatuur-elektrode 

t -8 2 me een werkzaam oppervlak van 0,79.10 m 
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2.2 Gasbelvorming aan een miniatuur-elektrode. 

Wanneer we bij elektrolyse een zeer kleine elektrode gebruiken, dan 

zal reeds bij kleine stromen de vloeistof vlakbij de elektrode spoe

dig, een grote oververzadiging hebben bereikt die zich uit in het 

ontstaan van een bel. Houden we de stroom konstant dan zal~er ook 

een konstante gasproduktie plaatsvinden. In eerste instantie zal 

dit gas alzijdig in de vloeistof diffunderen onder invloed van een 

concentratiegradiënt. Doch reeds spoedig zal de gradiënt in de rich

ting van de bel groter zijn dan die naar de vloeistof, we nemen im

mers aan dat aan de belwand de verzadigin~concentratie heerst. We 

verkrijgen zodoende een konstante gasstroom naar de bel. Hoe kleiner 

we het oppervlak van de elektrode nemen. in verhouding tot het opper

vlak van de bel des te beter zal bovenstaande redenering opgaan, de 

bel schermt dan de elektrode als het ware af van de bulkvloeistof• 

zie figuur 1. Deze gasstroom vindt slechts plaats door dat gedeelte van 

het oppervlak, zwart gemaakt in figuur 1, dat aan de elektrode grenst. 

Figuur 1 

draad 

omgeven door 

glas 

Er kan echter,als de bulkvloeistof oververzadigd is, door het gehele 

oppervlak een massastroom gaan daar er dan een concentratiegradiënt 

aan de belwand heerst. 



2·3 Invloed van waterdamp in de_bel. 

We dienen ons te realiseren dat we een systeem hebben met twee fasen 

( vloeistof en gas )en twee componenten in de gasfase ( het elektro

lytisch gevormde gas en waterdamp )o Daar de belgroei tljdens elektro

lyse relatief langzaam verloopt mogen we thermodynamisch ev;enwicht 

veronderstellen tussen de gehele bel en de omringende vloeistof; de 

relatieve vochtigheid in de bel is dan 100~. 

De partiële druk van het gas in de bel is dus gelljk aan de in het 

systeem heersende druk verminderd met de verzadigde dampdruk van de 

vloeistof blj de heersende temperatuur. 

Wij willen hier nog opmerken dat, als er een zuur of base in het wa

ter wordt opgelost, dit een verlaging van de verzadigde dampdruk 

veroorzaakt. 

2·4 Massab~lans tijdens elektrolyse. 

In deze paragraaf worden enige theoretische modellen voor·de belgroei 

afgeleid. 

In een tljdj e At neemt de belstraal toe van R tot R~R. De massatoe

name van de bel is dan: 

Deze massatoename is het gevolg van de massastroom door de belwand 

ten gevolge van een concentratiegradiënt.Zodoende kunnen we schrijven: 

f 24 R
2
AR:t1tJJ D{~C/~r)r=RdA (1) 

&i./ opp. 

We gaan (JC/~r)r=R nu splitsen in: 

a) (~Cv/~r)r=R' dit is de gradiënt t·en gevolge van een initieel uni

forme oververzadiging van de bulkvloeistof. We nemen aan dat 

(dCv/~r) over de hele belwand een gelijke waarde heeft, dit is 

het geval voor een vrije, stilstaande bel in een uniform overver

zadigde, oneindig uitgestrekte bulkvloeistof. We verwaarlozen dus 

de invloed van de wand. 
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b) (~C /~r) R' dit is de gradiënt die optreedt aan de belwand ten 
e r= 

gevolge van het elektrolyseproces. 

We schr~ven vergel~king (1) nu als: 

Nemen we aan dat al het, aan de elektrode geproduceerde, gas zich 

in de 'bel ophoopt, dan kunnen we vergelijking (2) herleiden tot: 

( 2) 

(3) 

Met behulp van de limietovergangen A R-t>O en At-+0 gaat vergelijking · (3) 

over in de differentiaalvergelijking; 

We gaan nu de volgende gevallen bekijken: 

i) (ÓCv/dr)r=R=O 

(4) 

Dit wil zeggen dat het elekt;:rolyt p~_e_çJ,es verzadigd is met het elek

trolytisch te vormen gas~ Yargel~king(~) vereenvoudigt dan tot: 

Met beginvoorwaarde R(O)=O geeft dit: 

Zie ook Darby en Hague [3]. 
ii) I=O 

Dit wil zeggen dat er geen elektrolyse optreedt, de bel moet nu 

groeien wegens een oververzadiging van bulkvloeistof. 

Vergelijking (4) vereenvoudigt dan tot: 

We nemen voor de gradiënt: 

(5) 

(6) 

(7) 
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Dit is een uitdrukking afgeleid door Epstein en Plesset [5], die we 

enigszins gewijzigd hebben, zie hiervoor Appendix A. 

Met beginvoorwaarde R(O)=O verkrijgen we de volgende vergelijking voor 
de belstraal: 

Met Ja het kengetal van Jacob,bU elektrolyse gedefinieerd als 

Ja:aCf2 

(8) 

Uit de literatuur zijn oplossingen voor de belgroei bekend die, het

zij voor grote Ja gelden dan wel voor kleine Ja. Vergelijking (8) be

schrijft echter ook het overgangsgebied. Scriven [7] geeft eveneens 

een oplossing voor dit overgangsgebied. Hij gaat uit van de diffusie

vergelijking waarbij hij de convectieve term meeneemt. Het stelsel dif

ferentiaalvergelijkingen aldus verkregen heeft hjj numeriek opgelost. 

Hij vindt de uitdrukking: 

R(t)=2jl(Dt) 1/ 2 

Waarinj1 afhankelijk is van Ja. Die afhankelUkheid geeft hjj weer in 

de vorm van een grafiek, zie figuur 2. Hierin zUn ook punten weerge

geven die uit vergelijking (8) voortkomen door te stellen: 

De overeenkomst is uitstekend. 

iii) IFO en (()cv/dr)r::R#O 

Dit wil zeggen er vindt elektrolyse plaats in een oververzadigde 
bulkvloeistof. 

We gebruiken voor (dCv/dr)r=R de uitdrukking gegeven door vergelij
king (7), dit geeft: 

dR/dt=JaD( 1 /R+1 I <.qDt) 1 / 2)+ (V mi)/ (477qeNAR2) 

=a/R~b/t l/2+c/R2 · 

(9) 
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- .... ~p 
10-4~~~_J~~~~~--~~~~~--~~~--~ 

10-

Figuur 2: De groeifactorA als functie van Ja. De getrokken ,- . 1/ 
lljn is de theorie van Serivan R(t):2p(Dt) 2• 

() volgen uit vergel~king (8): 

2~= ((3/n) 112 Ja+ ( (3Ja2)/n+2Ja) 112) 
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We maken vergel~king (9) eerst dimensieloos door te stellen: 

R=cS/a; t=c2r;a3, S en ( dimensieloos 

Vergelljking (9) wordt dan: 

dS/ d(=1 /S2+1 /S+ (b/a 1 / 2)/(1 / 2:1 /S2+1 /S+~ z!12 ; 

l/2 met o<'=b/a • 

(1 0) 

Vergel~king (10) is voor zover wlj weten niet analytisch op te lossen 

zodat we de oplossing gaan benaderen door middel van een reeksont

wikkeling van S('T) naar 'L. 

Blj punten i) en ii) hebben we gezien dat R(t) daar evenredig was met 

tl/3 respectievelljk t 112• Hierdoor geleid gaan we als probeerfunctie 

S("'C) ontwikkelen naar machten van '7:'1 16 dus: 

(11 ) 

Met beginvoorwaarde S(O)=O volgt a0=0 en blj berekening volgt ook dat 

a 1 =0, de eerste macht van-( die voorkomt is T1/3. Daarom schrijven we 

S als volgt: 

Hieruit volgt dat: 

(12) 

( 13) 

Vergelijkingen (11), (12) en (13) substitueren in vergelijking (10) 

geeft een vergelijking tussen twee oneindige reeksen. Door te eisen 

dat de coëfficiënten van-ri/6 , i=O, 1 ,2, .••.• links van het gelljk

teken gelijk zijn aan die van rechts verkrijgen we uitdrukkingen voor 

de coëfficiënten ak. Dit geeft: a0=31/3; a 1 =~7. 
Voor de volgende coëfficiënten is dan de volgende recurrente betrek

king af te leiden: 
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Met behulp van een digitale computer zijn deze snel uit te rekenen. 

Tevens laten we de computer na het berekenen van de ak's het geheel 

weer terug transformeren naar de vorm: 

R ( t) = t 1 I 3 f_ b t n/6 
/lf::d n 

( 14) 

N is het aantal termen van de reeks dat wordt meegenomen. Het blijkt 

dat bij de omstandigheden, zoals wij die gebruiken, een verhoging van 

N van 5 naar 25 slechts maximaal 1J6o verschil in R(t) geeft. 

Benadering voor de convergentiestraal. 

We benaderen dP- convergentiestraal van de machtreeks door hem te ver

gelijken met de meetkundige reeks: 

. · l 1 /n 1 !6fl... 1s dus convergent als a ~ 1 voor 

reeks convergent is voor~~limlanl-6/n. 
n .... oo.Hieruit volgt dat de 

6/n · · ,.._.oo 
lanl- uitrekenen dan zien we voor 

n=50 ) dat dit naar een limietwaarde 

Laten we de computer ook 

grote n ( wij zijn gegaan tot 

gaat die afhankelijk is van Ja. 

Later zullen we zien dat, voor de in de praktijk voorkomende tijden, 

de reeks convergent is. 

. 1/2 Benader1ng voor het geval dat R <.< (?rDt/3) • 

Kijken we nogmaals naar vergelijking (9) 

(9) 

Als nu 1/R))1/(~Dt) 1 12 dan kunnen we als benadering de tweede term 

in het rechterlid weglaten, dit geeft: 
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dR/dt:a/R+c/R2; R(O)=O (15) 

Deze differentiaalvergel~king is analytisch op te lossen en heeft 

als oplossing: 

(16) 

De voorwaarde R~{(~Dt/3) 1 /2 wordt beter benaderd naarmate de bel 

minder snel groeit, hetgeen veroorzaakt kan worden door: 

ä• relatief hoge druk. 

~. lage stromen. 

&• kleine oververzadigingen. 

Het omgekeerde geval R>/(nDt/3y~geeft een differentiaalvergel~king 
die eveneens met behulp van een reeksontwikkeling opgelost kan wor

den. Daar we dan precies hetzelfde doen als hiervoor beschreven 

wordt dit niet verder behandeld. 
Voor het gebruikte computerprogramma wordt verwezen naar Appendix B. 

N.B. Door 'middel van een kleine aanpassing is vergel~king (14) ook 

toepasbaar op de belgroei t~dens elektrolyse in een onderverzadigde 

vloeistof, wat een vertragende invloed op de belgroei heeft. 
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3. De experimenten. 

Een groot probleem bij het uitvoeren van experimenten om voornoemde 

theorieën te verifiëren is het ontbreken van nauwkeurige gegevens 

omtrent de concentratie van het, in de vloeistof opgeloste gas. Er 

zUn ons geen meetmethoden bekend die uit kleine hoeveelheden vloei

stof deze concentratie kunnen bepalen. Wij hebben door de hierna vol

gende werkwijze te volgen dit probleem ondervangen. 

Een tweede probleem is het optreden van convectie, waardoor het 
concentratieveld wordt verstoord. Na veel experimenteren hebben we 

een opstelling verkregen waarbij de convectie tot een minimum is be

perkt. 

Een derde probleem is het aan de elektrode ontstaan van meerdere 

bellen die elkaar beïnvloeden. In eerste instantie is getracht door 

poljjsten van het elektrodenoppervlak het aantal actieve ker-nen te 

verminderen, dit geeft echter weinig verbetering. Het toepassen van 

een "non-wetting agent" gaf wel het gewenste resultaat, er. ontstaat 

bij niet te grote stroom slechts ~ên bel. 

De experimenten zijn uitgevoerd in een roestvrij-stalen vaatje gevuld 

met water, zie figuur 3. Het vaatje is voorzien van twee tegenover 

elkaar geplaatste vensters zodat met tegenlicht in het vaatje gefo

tografeerd kan worden. In het testvat kan met behulp van een water

straalpomp de druk gevarieerd worden van atmosferische druk tot on

geveer 4 kPa, de druk wordt gemeten met een kwikkolom. Een manostaat 

zorgt ervoor dat de eenmaal gekozen druk konstant blijft. Om de vloei

stof te verzadigen met het gewenste gas wordt dit gas door poreus glas 

(een fritter) in de vloeistof geperst, de belletjes die zodoende vrij

komen, worden met een magnetische roerder door de vloeistof.verspreid. 

Daar er, relatief gezien, een vrij grote hoeveelheid gas nodig is om 

de vloeistof te verzadigen is uit veiligheidsoverwegingen voor zuur

stof gekozen, terwijl er inleiqende metingen met kooldioxide zijn uit

gevoerd. Het uitvoeren van de experimenten met waterstof zo~ extra 

voorzieningen met zich hebben meegebracht. Er is echter al bekend dat 

de belgroei van waterstof grote overeenkomsten vertoont met die van 

zuurstof. 
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naar 

lamp warmtefilter testvat 
Figuur 3: Experimentele opstelling. 

voltmeter 

s 

anoae ~thode 

Figuur 4: Elektrische schakeling. 

naar anode kathode 

microscoop camera 

R1: ijkweerstand van 1~waaróver de spanning gemeten wordt, 

die een maat is voor de stroom door het elektrolyt. 

bel 

R2: grote serieweerstand (lOM~ om de· stroom konstant te hou

den. Deze kan via R3 kort gesloten worden om een stroom

pulsje door het elektrolyt te sturen teneinde aldus een 

bel te genereren. De waarde van R3 bepaalt dan de sterkte 

van het pulsje. 
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Als werkelektrode, voor zuurstof de anode, wordt een platina draadje 

met een doorsnede van 100flm gebruikt dat in glas is gesmolten en 

wel zodanig dat slechts de tip van de draad met de vloeistof.in kon

takt komt, zie figuur 5. Er bl~ft zo een werkzaam oppervlak van 

0,79.10-8 m2 over. Er is ook nog een perspex sch~fje bevestigd, zie 

figuur 5. Dit is gedaan om: 1) te simuleren dat de bel op een "onein .. 

Figuur 5: De miniatuur
elektrode. 

dig groot" oppervlak groeit 

2) eventuele convectie te verminderen. 

Als tegenelektrode, de kathode·in ons ge

val, doet d~ wand van het vaatje dienst. 

Het elektrisch schema is weergegeven in 

figuur 4. Met deze opstelling kan de stroom 

tot op 0,005 tf.A konstant gehouden worden. 

Deze wordt bepaald via de spanning over 

een bekende weerstand die wordt gemeten 

met behulp van een digitale voltmeter. 

Ook z~n er metingen gedaan aan een elektrode die bestaat uit een pla

tina draadje, met een doorsnede van 1 00/( m, dat is afgelakt met uit

zondering van het tipje. Deze elektrode werd gebruikt teneinde een 

hierop groeiende bel blj benadering als een vrlje bel te mogen beschou

wen. De metingen aan dit systeem waren echter niet reproduceerbaar, 

waarsch~nl~k door convectie, zodat hier verder van is afgezien. 

De elektrode wordt vlak voor een experiment behandeld met een 11non

wetting agent", in ons geval paraffine, daar de bellen dan langer 

aan de elektrode vastgehecht blljven. Tevens ontstaat er dan slechts 

~~n bel, wat een vereiste is blj het ons ten doel gestelde experiment. 

Voor de lamp is een perspex bak met water geplaatst ter absorbering 

van infra-rode stralen, dit om vrjje convectie tegen te gaan. 

Een groeiende bel aan de elektrode wordt op gezette tljden door eea 

microscoop met een camera gefotografeerd, de b~behorende t~d wordt 
op een stopwatch afgelezen. Ook z~n er metingen met behulp van een 

high-speed camera uitgevoerd. 

Op een "motion-analyser" worden de op film vastgelegde bellen uit• 

gemeten en vervolgens met de vergratingsfactor herlefd naar de wer

kel~ke grootte. 

De bellen z~n symmetrisch ten opzichte van de verticale as maar z~n 

bjj stralen groter dan ongeveer 200ffm niet meer helemaal bolvormig • 

... 



-18-

Z~ hebben dan bij benadering de vorm van een omwentelingselipsoïde. 
Bij het uitmeten worden dan de korte en de lange as bepaáld, het ver

schil bedraagt bij onze bellen maximaal 1,5 %. Vervolgens wordt het 

volume van de bel berekend, waaruit dan een equivalente belstraal 

volgt. 
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2·1 Elektrolyse in een uniform verzadigde vloeistof. 

De vloeistof wordt met behulp van de fritter gedurende ongeveer 4 

uur verzadigd, experimenten hebben aangetoond dat dit de minimale 

tUdsduur is om de vloeistof te verzadigen. Er geldt dan (dCyfdr)r=R=O 

of Ja=O. Vervolgens wordt de stroom ingeschakeld waarna een bel ont

staat. Indien niet direct een bel ontstaat, wat optreedt b~ kleine 

stromen, wordt een additioneel stroompulsje gegeven om àldus een 

bel te genereren. 

Deze experimenten zUn uitgevoerd b~ atmosferische druk ter~l de 

stroom gevarieerd is van 2 tot 5/lA 

De resultaten zUn weergegeven in de figuren 6,7,8 en 9. Hierin is 

ook, door middel van de getrokken l~~het theoretisch verloop vol

gens vergelUking (5) aangegeven. De overeenkomst is uitstekend. Blj 

iedere stroomsterkte z~n meerdere meetseries weergegeven, waaruit 

bl~kt dat de reproduoeerbaarheid ook goed is. 
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0,24 

0,16 I=2,00JtA 

0,08 

0 
2 4 6 8 

Figuur 6: Belstraal als functie van t 113. 

0,24 

0' 16 I=3,00/(A 

0,08 

0 
2 4 

Figuur 7: Belstraal als functie van t 113. 
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0,32 

r R (mm) 

0,16 1=4,-00/tA 

0 
2 4 6 8 

Figuur 8: Belstraal als functie van t 113. 

0,32 l R (mm) 

o, 16 I=5,00}tA 

0 
0 2 4 8 

Figuur 9: Belstraal als functie van t 113. 
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3.2 Waterdamp in de bel. 

Bij atmosferische druk en kamertemperatuur is de verzadigde dampdruk 

van water ongeveer 3% van de totale druk. Het verschil in volume 

tussen twee bellen met eenzelfde hoeveelheid zuurstof, maar één met 

een relatieve vochtigheid van 0% en één met 100% bedraagt dus ook 

3%. Het verschil in de straal van deze twee bellen is dus slechts 

1%, hetgeen te klein is om door ons gemeten te kunnen worden. Voe~ 

ren we het onder 3.1 genoemde experiment uit onder zodanige omstan

digheden dat de verzadigde dampdruk van water ongeveer de helft is 

van de totale druk in het systeem, dan zal een toename van de groei

snelheid ten gevolge van waterdamp in de bel meetbaar moeten zijn. 

Men dient dan wel onder deze omstandigheden te verzadigen. 

Deze experimenten zijn uitgevoerd bij kamertemperatuur. 

De resultaten zijn weergegeven in de figuren 10 en 11, hierin worden 

ze vergeleken met vergelijking (5) waarbij wordt uitgegaan van een 

partiële druk van de zuurstof in de bel die gelijk is aan: 

1) r11:1 fu hr,it ~y~t~"m ht!flt't;H~tldl.'! rtruk Vttrmind~rd m@t tJI'! Vt'lrZiltiit~;tiê 

dampdruk van water, dat wil zeggen het gas in de bel is verza

digd met waterdamp. 

2) de in het systeem heersende druk,·dat wil zeggen dat er in de 

bel zich geen waterdamp bevindt. 

De experimenten bevestigen de aanname dat de relatieve vochtigheid 

in de bel 100% is. In het vervolg is bij de vergelijking tussen theo

rie en experiment hier rekening mee gehouden. 
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.. 

1=2,00/lA 

p=2,9kPa 

T=291K 

0 2 3 4 

Figuur 10: Belstraal als functie van t 113. 

0,4 

. 0,2 

0 

Lljn is vergelljking (5) gecorrigeerd voor waterdamp, 

lljn 2 is vergelljking (5) niet gecorrigeerd voor waterdamp. 

r(mm) 
!=4,02/fA 
p=8,0kPa 

T=291K 

0 2 3 4 
Figuur 11: Belstraal als functie van t 113. 

Lljn is vergelljking (5) gecorrigeerd voor waterdamp, 

lljn 2 is vergelljking (5) niet gecorrigeerd voor· waterdamp. 
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3.3 Gasbelgroei in een initieel uniform oververzadigde vloeistof 

zonder elektrolyse. 

Eerst wordt b~ atmosferische druk, p1, de vloeistof op de reeds 

eerder beschreven w~ze verzadigd. Vervolgens wordt de druk met Ap 
verlaagd tot p2• B~ deze nieuwe druk behoort een lagere verzadi

gingsconcentratie, deze kan worden berekend met de wet van Henry: 

Cs(p):kp, hieruit volgt: k=Cs(p1)/p1• 

We hebben nu een uniform oververzadigde vloeistof. De oververza

digingsconcentratie bedraagt: AC=Cs(p1)-Cs(p2)=k(p1-P
2

)=kAp 

Met behulp van de ideale gaswet berekenen wej( 2 blj de nieuwe druk: 

jP2 Cp2):(p2/p1)[>2 (p1). Zodat voor Ja volgt: 

Door middel van een stroompulsje wordt aan de elektrode een belletje 

gegenereerd, dat wegens de oververzadiging zal gaan groeien. 

Deze experimenten z~n uitgevoerd b~ kamertemperatuur terwljl Ja ge

varieerd is van 0,015 tot 0,8. 

De resultaten van deze metingen zljn weergegeven in de figuren 12 tot 

en met 16 waarin ook het theoretisch verloop volgens vergelljking (8) 

is weergegeven. Figuur 17 toont foto's van een groeiende bel in een 

uniform oververzadigde vloeistof. Figuur 18 is identiek met figuur 2 

maar nu zjjn er ook punten in weergegeven die uit onze exper;i.menten 

volgen. 

De overeenkomst is goed. Dat de experimentele waarden vaak wat onder 

de theoretische liggen, komt waarschjjnl~k doordat de bellen aan een 

wand groeien, hetgeen een vertragende invloed heeft. 

Deze experimenten zjjn ons inziens uniek daar zjj, voor zover. ons be

kend, als eerste het "diffusiemodel" voor kleine Ja bevesttgen. In 

de literatuur wordt er theoretisch wel aandacht aan geschonken doch 

experimentele gegevens ontbreken. 
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0,15 

o, 10 
~ R (mm) 

0,05 

0 
0 5 10 

Figuur 12: Belstraal als functie van t 112• 

0,2 ~ R (mm) 

o, 1 

0 
4 8 12 

1/2 
Figuur 13: Belstraal als functie van t • 

15 

Ja=0,015 

P=77,3kPa 

Ja=0,038 
P=48,0kPa 

16 

20 

20 
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0,3 

0,2 

o, 1 

0 
0 5 10 

Figuur 14: Belstraal als functie van t 112• 

0,4 

0,3 

r R (mm) 

0,2 

o, 1 

0 
(l 

Fisuur 15: 
5 10 

Belstraal als functie van t 112• 

Ja=o,066 

P=34,7kPa 

15 

Ja=O, 134 
p=21,3kPa 

15 

De door/:). aangegeven experimentele waarden 

corresponderen met de foto's van figuur 17. 
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0 

Ja=0,79 
P=6,3kPa 

o o,2 0,4 o,6 0,8 
Figuur 16: Belstraal als functie van t 112• 

Resultaat van een experiment met behulp van een 

high-speed camera aan een elektrode zonder ''non

wetting agent". 
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0.5 mm 

10 s 20 a 30 s 

50 s 70 s 100 s 

130 s 160 s 200 s 

F.iguur 17: Voorbeeld van een meetserie. De foto's correspondererJ. 

met de meetpunten van figuur 15. 
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Figuur 18: De groeifactor p als functie van Ja. De getrokken 

ljjn is de theorie van Serivan R (t)=2~(Dt) 112 •. 

0 volgen uit vergelijking (8): 

2~=( (3/n) 112Ja+((3Ja2)/7r+2Ja) 11 2). 

4t zijn eigen metingen die volgen uit de figuren 12 

tot en met 16. 
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3.4 Elektrolyse in een initieel uniform oververzadigde vloeistof. 

Deze experimenten zljn een combinatie van de experimenten zoals be

schreven onder 3.1 en 3.3. We verzadigen de vloeistof blj atmoferi

sche druk, verlagen de druk zodat we een uniform oververzadigde 

vloeistof hebben en schakelen d~ stroom in waarna een bel ontstaat 

(eventueel gegenereerd door een stroompulsje). De experimenten zljn 

uitgevoerd blj kamertemperatuur. 

De resultaten zljn weergegeven in de figuren 19 tot en met 22. Hier-

in zljn voor iedere Ja meerdere meetseries aangegeven. Ook is het 

theoretisch verloop volgens vergelljking (14) weergegeven door de 

getrokken lljn en is vermeld tot welke tljd de oneindige reeks van 

vergelljking (14) convergent is. De overeenkomst is uitstekend. 

Door de gestreepte lljn is het verloop weergegeven volgens vergellj

king (16). Duidelljk is te zien dat blj snellere belgroei, voor hoge 

Ja en lage druk, de experimentele waarden steeds verder van verge

lljking (16) gaan afwljken, hetgeen te verwachten is. 
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f R (mm) 

!=2,0<}-lA 

Ja=0,022 

p=61,3kPa 

Figuur 19: Belstraal als functie van t. 

0,2 

0 
0 

De reeks is convergent voort <3,9.104s. 

f R(mm) 

100 200 

- --

I=2,0Q/fA 

Ja=0,038 

P=48,0kPa 

_ __.,._, t(s) 

300 

Figuur 20: Belstraal als functie van t. 
De reeks is convergent voor t<9,6.103s. 
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0,4 

~ R (mm) 

0 
0 100 200 

-- --

I=2, 00/fA 

Ja=0,068 

P=34,7kPa 

___..._..., t(s) 

300 
Figuur 21: Belstraal als functie van t. 

0,4 

0,2 

0 
0 

De reeks is convergent voor t < 2, 7.1 o4s. 

--...... 

--- ----
I=2,00/IA 

Ja=0,138 

p=21,3kPa 

--•., t(s) 

120 1 0 

Figuur 22: Belstraal als functie van t. 
De reeks is convergent voor t ( 7, 13.1 o2s. 
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3.5 Het elektrolytisch genereren van een 11kookbel" in een initieel 
uniform oververhitte vloeistof. 

Om een uniforme oververhitting van de vloeistof te verkr~gen wordt 

het testvat in een grotere, met water gevulde,~perspex bak geplaatst. 

Het water i11 deze bak wordt met behulp van een verwarmingspiraal op 

een constante temperatuur gebracht. Na een wachtt~d heeft ook het 

water in het testvat deze temperatuur bereikt. De druk in h·et test

vat wordt zo gekozen dat deze temperatuur boven de .kooktemp.eratuur 

b~ deze druk ligt. Vervolgens wordt door middel van een stroompuls

je aan de elektrode een belletje gegenereerd. B~ een oververhit

ting van de vloeistof van ongeveer 5 K, wat te gering is om aanwe

zige kernen te aktiveren, groeit de bel dan verder wegens verdam

ping aan de belwand. Van deze dampbelgroei z~n met behulp van een 

high-speed camera filmopnamen gemaakt. Duidel~k is te zien dat de 

bel eerst langzaam groeit vanwege het elektrolyseproces tot een 

evenwichtstraal behorend b~ de oververhitting waarna h~ plotseling 

veel sneller groeit. De op film vastgelegde bellen zijn uitgemeten. 

Het gevonden verband tussen de belstraal en de t~d komt echter niet 

overeen met de door ons verwachte groei volgens het "diffusie model". 

Daar het ons te ver van ons eigenlijke onderwerp zou voeren, hebben 

we dit verschijnsel niet verder bekeken, doch concluderen we dat het 

elektrolytisch generen van een kookbel zeer wel mogelijk is. 



Conclusies. 

-Na vele inleidende ~xperimenten, waardoor inzicht is verkregen in 

de van belang zijnde zaken tijdens het elektrolyseproces, is een op

stelling en een meetmethode ontwikkeld waaraan nauwkeurig en repro

duceerbaar gemeten kan worden. 

-De experimentele resultaten komen uitstekend overeen met de gepre

senteerde, theoretische modellen. 

-Wellicht is uit de resultaten van dit afstudeerwerk een methode af 

te leiden waarmee de concentratie van een in vloeistof opgelost 

gas met een eenvoudige opstelling gemeten kan worden. 

-Het genereren van een 11kookbel 11 in een oververhitte vloeistof met 

behulp van elektrolyse is mogelijk doch het dampbelgroeigedrag 

dient nader onderzocht te worden. 

-Hen dient, zeker bij hoge temperatuur of lage druk, rekeningte 

houden met de zich in de bel bevindende waterdamp. 
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Appendix A. 

We gaan uit van vergel~king (6) 

(6) 

Een veel toegepaste manier om een uitdrukking voor ~C~dr)r=R te 

vinden, is te veronderstellen dat het concentratieverval is beperkt 

tot een grenslaagje rond de bel. De dikte van dit grenslaágje wordt 

dan gel~kgesteld aan een zogenaamde indringingsdiepte. Flesset en 

Zwick [4] nemen hiervoor <fnDt) 1/ 2• Aan de belwand is de concentratie 

dan C en aan de buitenkant van het grenslaagje c_ zodat als benacte-
s 

ring voor de gradiënt gevonden wordt: 

W~ zullen echter een uitdrukking gebruiken die Epstein en Flesset [5] 
gevonden hebben. Z~ gaan uit van de diffusievergel~king: 

-Waarb~ ze vervolgens de term v.vc verwaarlozen, hetgeen neèrkomt op 

verwaarlozing van de convectie, ook de radiële convectie ten gevolge 

van het groeien van de bel. We houden dus over: 

met randvoorwaarden: C(r,O)=~ r>R 

C(R,t)=Cs' t)O. 

Introduceren we een nieuwe variabele u: 

U=r(C-C ) s 

dan vereenvoudigt de differentiaalvergel~king tot: 
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u(r,O)=rAC 

u(R,t)=O 

Verder voeren we nog een translatie uit door het invoeren van een 

nieuwe variabele x: 

x=r-R, 

dit geeft: 

u=(x+R)(C-C ) s 

u(x,O)=(x+R)4C 

u(O,t)=O. 

Waarbij (~x/~t) (~ u/d x)=- (dR;Jt) càu;dx) wordt verwaarloosd. 

Hiermee h.ebben we een identiek probleem als bij de warmtegeleiding, 

dat reeds is opgelost, zie Carslaw en Jaeger [6]. 
Voor ons probleem wordt de oplossing dan: 

f)O 

u (r, t) ="C/ ( 2 (nDt) 1/
2

) J (R+x 1 ) [ exp[- (x-x 1 ) 
2 /4Dt]- exp [- (x+x 1 ) 

2 /4Dt]jruc 1 

Waaruit valt af te leiden 

of 

(A 1) 

Dit substitueren in vergelijking (6) geeft: 

dR/dt:JaD(1/R+1/(1lDt) 1/ 2) . 

Met beginvoorwaarde R(O)=O geeft dit: 
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R( t) =(Ja/ n, 12+ (Ja2 ln+?.Ja) 1 12) ( Dt) 112 (A2) 

Uit de literatuur zijn twee asymptoten bekend voor de belgroei door 

diffusie in uniform oververzadigde vloeistoffen. 

a) Ja<.< 1 

Volgens Scriven (7J wordt de belgroei dan beschreven door 
I 

Hetgeen ook uit vergelijking (A2) volgt daar Ja l/2))Ja 

b) Ja>>1 

Volgens Plesset en Zwick [4] geeft dit 

Vergel~king (A2) geeft voor dit geval echter: 

Hetgeen een factor 31/ 2 scheelt. Dit is te w~ten aan het feit 

dat bij de afleiding van vergelijking (A1) geen rekening is gehou

den met radiële convectie ten gevolge van de belgroei. , 

Willen we met vergelijking (A2) toch voldoen aan de oplossing voor 

grote Ja dan moeten we vergelijking (Al) wijzigen in: 

We hebben dan de diffusiegrenslaag rond de bel als het ware verkleind. 

Vergel~king (A2) verandert hierdoor in: 

R(t)=(<3/rr) l/2Ja+((3Ja2)/n +2Ja) l/2) (Dt) l/2 (8) 

Deze vergelijking geeft dezelfde asymptotische benaderingen voor zowel 

grote als kleine Ja als uit de literatuur bekend is. 
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Appendix B 

Hier wordt het computerprogramma voor het berekenen van vergelljking 

(14) gegeven. 

'BEGIN' 1REAL'D,B,C,RB,TY ,DT,JA,DP,a,c; 
'IN'rEGER 1 NO, N, K, P,H,G, E; 

1 END 1 

•REAL' 1 ARRAY 1A(0:51); 

RB:=O;TY::O;G:=O;N::1; 

NO: :READ; E: =READ; JA: :READ; DP: =READ; DT: :READ;H: =READ; 

D:=(3MJA/3,141592) 0 •5; 
a:=1,95.10-9fJA; 

c:=3,76.1o-7.2.10-6/(76-DP); 
A(0):=3l/3;A(1):=6D/7; 

L:N::N+1 ;K:=O;C:=O; 
M:K::K+l ;B::O;P::-1; 
Q:P::P+l;B::B+A(P)•A(K-P); 

1 IF'P::K 1 THEN 1 1 GOT0 1R; 1 GOTO'Q; 
R:C::C+GDA(K)A(N-K-1)-A(N-K)(2A(O)A(K)+(N-K+2)B); 

I IF'K=N-1 'THEN 1 1 GOT0 1 S; 1 GOT0 1 M; 

S :A (N): = (6A (N-2)+6DA (0 )A (N-1) +C )/ ( (N+6)A(O) 2 ); 

• rr•N=NO'THEN' •GOTO'T; •aoTO'.L; 
T: 1 FOR 1 K:=0'STEP 1 1 1 UNTIL 1 N0 1 D0 1 

'BEG IN 1 PRINT (K); PRINT (A (K); PRINT ((A (K)) -G/K); 

'END' 

PRINT(a) ;PRINT(c); 
1 FOR 1G::1 'STEP1 1 1 UNTIL 1H1 D0 1 

'BEG IN' PRINT (TY); PRINT (RB); 

1 END' 

TY:=TY+DT;RB:=O; 
1 FOR 1 K::0 1 STEP 1 1 1 UNTIL 1 E1 D0 1 

1 BEGIN 1RB:=RB+(c/a)A(k)((a3jc2)TY)CK+2 )/6_ 

'END' 
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Toelichting: 

Dit programma is voor een stroom van 2ftA terw~l Ja gevarieerd kan 

worden hetgeen ook blj de experimenten is gebeurd. 

RB -belstraal 

TY -tljd 

DT -elk veelvoud van DT rekent computer RB uit 

NO -aantal coëfficiënten A(I) dat wordt bepaald 

E -aantal termen van vergelUking (14) dat wordt meegenomen 

a,c -grootheden om de t~d en de belstraal dimensieloos te maken 
A(I) -coëfficiënten van de dimensielose reeks 

Dit programma is gedraaid op de P9200 . 

• 
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Appendix c. 
Numerieke waarden en fouten. 

De volgende grootheden komen voor in de vergel~kingen voor de belstraal. 

Grootheid 

I 

t 

p 

T 

D(O) b~ 293 K 

Cs(02) b~ 293 K 

fC02) b~ 293 K, 10-l .3 kPa 

Waarde 

2-5 jtA 
100-1000 s 

Maximale fout 

o,oo5)lA 

0,5 s 

20-100 kPa 0,3 kPa 

293 K 0,5 K 

1,95.10-9· m2/s 0,005.10-9 m2/s 

4,37.10-3 kg/m3 0,05.10-3 kg/m3 

1,33 kg/m3 o,005.kg/m3 

De fout blj het uitmeten van de belstraal bedraagt maximaal 2,5j{m. De 

fout in de tljd is erg klein zodat we de totale fout in R(t) kunnen stel

len op 2,5/1 m. 
De fout die ontstaat door het substitueren van de fysische grootheden 

in de vergelijkingen voor de belstraal berekenen we met behulp van de 

relatieve fouten in deze grootheden. 

De experimentele waarden !tomen zeer goed overeen met de theor.etisch.e 

waarden met in achtneming van hun fouten. Sommige experimenten als onder 

3.3 genoemd vormen hierop een uitzondering. Dit komt door de invloed 

van de wand en eventueel aanwezige convectie, die hier een grote invloed 

kan hebben, welke echter niet kwantitief te schatten is. 

Voorbeeld van een foutenschatting. 

Als voorbeeld bekljken we een elektrolyse-experiment in een uniform ver

zadigde vloeistof' blj een stroom van 3,00 jtA, zie hiervoor figuur 7. 
Bjj t=360 s is de belstraal experimenteel 250 .± 2,5 }I m. 

Uit vergelljking (5) volgt: 
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Fout in V ten gevolge van m de fout in de druk 0,3% 

fout in V ten gevolge van de fout in de temperatuur 0,2% m 
fout in V: ten gevolge m van de fout in.de dichtheid 0,75% 
Totale fout in V m is dus maximaal 1 ,25%. 
Fout in I is maximaal 0,2%. 

Foutint is maximaal 0,15%. 

Fouten in e en NA worden verwaarloosbaar geacht. 

Dus fout in (3Vmit)/(4nqeNA) bedraagt 1,6% hieruit volgt voor de fout 

in de belstraal (1,6/3)%=0,55%. 

We vinden zodoende R(360)experimenteel=250! 2,5fim 

R(360 )theoretisch =252 ~ 1,5)1m. 
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Nomenclatuur. 

C : concentratie van opgelost gas in de vloeistof 

Ce: plaatsel~ke concentratie ten gevolge van het elektroly-

seproces 

Cv: concentratie in de bulkvloeistof 

Cs: verzadigingsconcentratie 

c.: concentratie in bulkvloeistof op oneindig 

AC: oververzadigingsconcentratie 

D diffusiecoëffiënt 

e elementaire lading 

I elektrische stroom 

Ja: kengetal van Jacob 

k : constante van Henry 

NA: getal van Avogadro (6,0231.1019) 

p druk 

q aantal elektronen dat nodig is om één molecuul gas te 

vormen 

R belstraal 

s dimensielose belstraal 

T temperatuur 

t t~d 

V • m· molair volume 

P2: dichtheid gas 

r: dimensielose t~d 

[kg/m3] 

[kg/m3] 

[kg/m3] 

[kg/m3) 

(kg/m3] 

[kg/~] 
[m2/s ] 
(c J 
[A ] 

[- ] 
[s2/m2J 

[- ] 
(N/m2 

] 

[- ] 

[m ] 
[- ] 
(K ] 
[s ] 
[m3· ] 

[kg/m3] 

(- l 
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