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j Hong Kong-. 

; ¥erkwijze en inrichting voor elektrolyse. 

; De uitvinding heeft "betrekking- op liet algemene gebied 
1 
f van elektrolyse en meer in het bijzonder, doch niet uitslui-

| tend," op de toepassing van de elektrolyse van water voor het 

f vormen van waterstof en zuurstof, 
i i 
< In een elektrolys eproces wordt een potentiaalverschil 
1 i 

s aangelegd tussen een anode en een kathode in contact met een 
: elektrolytische geleider voor het leveren van een elektrische 

! stroom door de elektrolytische geleider. 

' Vele gesmolten zouten en hydroxyden zijn elektrolytische 

• geleiders, doch gewoonlijk is de geleider een oplossing van 

, een stof, die in de oplossing ontleedt voor het vormen van 

ionen» De uitdrukking "elektrolyt" zal hier worden gebruikt 

* als betrekking ie hebben op een stofs die tenminste in zeke-

re mate, wanneer opgelost in een geschikt oplosmiddel, in 

ionen ontleedt, de resulterende oplossing zal een "elektro-

lytoplossing" worden genoemd. 

In een eenvoudig elektrolyseproces is de massa stof, 

die aan een anode of kathode is vrijgekomen, volgens de elek-

trolysewetten van Faraday strikt evenredig aan de hoeveel-

heid elektriciteit» die tussen de anode en kathode is ge-

voerd. De ontledingssnelheid van de elektrolyt is derhalve 

beperkt en is in het algemeen oneconomisch, bijvoorbeeld 

voor het commercieel met behulp van een elektrolytproces 

produceren van waterstof en zuurstof uit water. 

Het is bekend, dat samenstellingen, die elektrolyten 

bevatten, zoals water, in hun bestanddelen kunnen worden ont-

leed door bestraling met korte-golf elektromagnetische stra-

len. Een dergelijke door bestraling- geïnduceerde ontbinding 

of ontleding kan "radiolyse" worden genoemd. Bijvoorbeeld 

wordt in een artikel door Br. Akibumi Danno, getiteld 

"Producing Hydrogen with Nuclear Energy", gepubliceerd in 

"Chemical Economy and Engineering Review" juni 197^ enigs-
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I zins uitvoerig de radiolyse van water en een aantal koolwa-

| terstoffen beschreven met een verklaring: van ds elementaire 

•reacties, die bij een dergelijke radiolyse zijn betrokken, 

jIn het kort gezegd, bleek, dat de straling met korte~golf~ 

5 | röntgenstralen c>f gamaas tr al en, d.w.z. elektromagnetische be-
1 straling met een golflengte korter dan 1Q~"° meter, leidt tot 

de direkte ontleding van de betreffende samenstellingen. Bij-

voorbeeld indien water wordt bestraald met gammastralen, zal 

bet water worden ontleed in waterstof en zuurstof. Danno 

10 >stelt voor een kernreactor als stralingsbron op een grove 

j schaal te gebruiken, doch wat er radiolyse is niet een. zeer 

efficiente methode voor het produceren van waterstof en in 

plaats hiervan stelt hij een proces voor ,wë.arbij radiolyse 

van kooldioxyde is betrokken voor het produceren van kool-

15 ' monoxyde en zuüirstof en daarna de koolmonoxyde door het con- - ' 

ventionele water/gasomzettingsproces in waterstofgas om te 

zetten. 

De uitvinding voorziet in een elelctrolyseproces, waar-

in radiolyse eveneëns aanwezig is. Gevonden werd, dat met de 

20 combinatie van elektrolyse en radiolyse de opbrengst aan ont-

ledingsproducten groter kan zijn dan die, welke wordt be-

reikt met hetzij een eenvoudig elektrolyseproces of' eenvou-

dige radiolyseo De opbrengst kan zeer veel worden verbeterd 

in het gecombineerde elektrolyse™ en radiolyseproces dooi' een -

25 magnetisch veld in de elektrische geleider op te wekken, dat 

voorkeurswegen verschaft voor de zeer snelle elektronen van 

de korte-golf Elektromagnetische straling en tevens voor de 

, ionen in de elektrolytische geleider, waardoor de mogelijk-

heid van botsing tussen de elektronen en ionen wordt ver-

30 groot met een daarna verbeterde radiolyse-opbrengst. 

In een werkwijze volgens de uitvinding worden impulsen 

van elektrische hoogspanningsenergie aangelegd tussen de 

anode en kathode van een elektrolytische cel zodanige dat de 

vereiste straling met korte golflengte voor radiolyse wordt 

35 opgewekt. Volgens een andere werkwijze overeenkomstig de uit-
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j vinding worden, impulsen van elektrische hoogspanningsener-
! gie afgevoerd in een of meer korte-goIflengtestralingsgene-
j ratoren, die van de anode en kathode zijn. gescheiden, doch 
j zodanig zijn aangebracht, dat de elektrolytische geleider in 
t de cel wordt bestraald door de aldus opgewekte korte-golf-
. straling» De hoogspanningsimpulsen van de elektrische eaer-
| gie kunnen worden opgewekt door een vrij "bescheiden toege-
voerde ingangs gelijkstroom en de werkwijzen volgens de uit-

;' vinding zullen aanzienlijk grotere opbrengst aan elektroly-
{ tische producten leveren ten opzichte van die, welke kon wor-
den verkregen door de toegevoerde stroom door de elektroly-
tische geleiders te voeren. 

Verder voorziet de uitvinding in een inrichting voor het 
toepassen van de werkwijze volgens de uitvinding. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt is de uitvinding in 
het bijzonder van toepassing op de elektrolyse van water of 
waterige oplossingen voor het produceren van waterstof en 
zuurstofgassen en voor het meer volledig uiteenzetten van de 
uitvinding zal onderstaand, onder verwijzing naar de tekening 
een inrichting" worden beschreven, die speciaal ontworpen is 
voor een dergelijke productie van waterstof en zuurstof. 

Fig. 1 is een schakelschema voor een inrichting, ver-
vaardigd volgens de uitvinding. 

Fig. 2 is een bovenaanzicht van een elektrolyt is che cel 
van de inrichting. 

Fig. 3 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn XXI-III in 
fig. 2. 

Fig. 4 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn XV-JV in 
fig. 3. 

Fig. 5 is een bovenaanzicht van de elektrolytische cel, 
waarbij bepaalde bovenste onderdelen zijn verwijderd. i 

Fig. 6 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn VI-¥J in 
fig. 2. 

Fig. 7 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn VXI-VIZ 
r 

in fig. 2. 
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Fig, 8 is een vertikale dwarsdoorsnede door een gewijzig-
;de vorm van de elektrolytische cel® 

Fig. 9 is een dwarsdoorsnede volgens de lijn IX-JJS. in 
!fig. 8. 
! Fig. 10 is een schakel schema voor d© gewijzigde inrich~ i 
I ting, van de fig. 8 en 9? en 

Fig. 11 is een schakelschema voor nog een gewijzigde in~ 
richting. 

De inrichting, weergegeven in de fig. 1 - 7 is voorzien 
van een elektrolytische cel, die in het algemeen is aangege-
.ven met 11 en voorzien is van een anode 12 en kathode 13. De 
inrichting is voorzien van een elektrische schakeling /our het 
opwekken van hoogspannings impuls en van elektrische energie, 
die worden aangelegd tussen de anode 12 en de kathode 13„ Meer 
in het bijzonder is de schakeling zodanig» dat de vereis te 
hoogspannings impulsen worden verkregen uit een bron van ge-
lijkstroom elektrische energie, die bijvoorbeeld een 12 volt-
batterij kan zijn, die verbonden is tussen de klemmen Ik, 15. 
De leiding 16 vanaf de klem 14 kan worden beschouwd de po-
sitieve ingang te ontvangen en d© leiding 17 vanaf de klem 15 
kan worden beschouwd als de gemeenschappelijke nulgeleider 
voor de schakeling. De leiding 16 is voorzien van een eenvou-
dige in-uit hoofdschakelaar 18„ 

Zoals weergegeven in fig, 1 bevat de elektrische schake-
ling een impulsgeneratorketen, voorzien van unijunctietransis-
tor Q.1, met bijbehorende weerstanden Rl, K2, R4 en condensa-
toren C2 en G3« Deze schakeling levert impulsen, die gebruikt 
worden voor het trekkeren van een npn-silicium vermogenstran-
sis tor 0.2, die weer via een condensator C^ trekkeriwpuls en 
voor een thyristor Tl levert. 

De weerstand Hl en de condensator G2 zijn in serie ge-
schakeld in een leiding 21, die zich naar een van de vaste 
contacten van een relais KL1 uitstrekt. De wikkeling 26 van 
het relais RL1 is verbonden tussen de leiding 16 en een lei-
ding 27, die zich uitstrekt vanaf het beweegbare contact van 
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ihet relais naar de gemeenschappelijke .nulgeleider 17 -via een 
tnormaal gesloten door druk: bediende schakelaar 19. Be druk-» 
;besturingsleiding 20 van de schakelaar 19 is op een onder-
;staand te beschrijven wijze verbonden met een gasverzamelka-
'mer van de elektrolyiische cel 11 teneinde te voorzien in 
een. besturingsverbinding, zodat de schakelaar 19 wordt ge-

;opend, wanneer het gas in de verzamelkamer een bepaalde druk 
{bereikt. Vooropgesteld, dat de schakelaar 1<? gesloten blijft, 
zal echter het relais RL1 in werking komen," wanneer de hoofd-
I schakelaar 18 wordt gesloten voor het tot stand brengen van t 
een verbinding tussen de leidingen 21 en 27, zodat de conden-

f sator C2 met de gemeenschappelijke nulgeleider 17 wordt ver-
bonden. Het hoofddoel van het relais RLl is te zorgen voor 

: ! 
een geringe vertraging in deze verbinding tussen de condensa-

: tor C2 en de gemeenschappelijke nulgeleider 17, wanneer de 
keten voor het eerst wordt bekrachtigd. Hierdoor zal het op-
wekken van trekker impuls en naar de thyristor Tl worden ver-
traagd totdat een vereiste elektrische toestand in de trans-
formatorschakeling is bereikt, zoals onderstaand zal worden 
beschreven. Het verdient de voorkeur, dat het relais KL1 her-
metisch is afgedicht en voorzien is van een uitgebalanceerd 
anker, zodat het in elke stand lean werken en weerstand kan 
bieden aan aanzienlijke schokken of trillingen» 

Yanneer de verbinding tussen de condensator G2 en de 
leiding 17 via het relais RLl tot stand is gebracht, zal de 
unijunctietransistor Q.1 als een oscillator werken voor het le-
veren van positieve uitgangs impuls en op de leiding 2b met een 
impuls snelheid, die wordt bestuurd door dej- verhouding van 
RljC2 en met een impuls sterkte, die bepaaldwordt door de ver-
houding R2:R3. Deze impulsen zullen de condensator C3 laden. 
De elektrolytisclje condensator Cl is rechtstreeks verbonden 
tussen de gemeenschappelijke positieve leiding 16 en de ge-
meenschappelijke nulleiding 17 teneinde de schakeling voor 
alle statische ruis te filteren. 

De weerstand Rl en d'e condensator C2 worden zodanig ge-
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kozen, dat aan de ingang naar de transistor Q1 de impulsen 
een zaagtandvorm zullen hebben» Hierdoor zal de vorm van de 
impulsen, opgewekt in de latere schakeling worden bestuurd 
en wordt de zaagtandvormige impuls gekozen, aangezien wordt 

5 aangenomen, dat deze de meest bevredigende werking van de 
pulserende schakeling tot stand brengt. Echter moet er de 
nadruk op worden gelegd, dat andere impulsvormens zoals 
rechthoekige volgimpulsen zouden kunnen worden gebruikt» De 
condensator C3» die geladen wordt door de uitgangsimpulsen 

10 van de transistor Q.1, ontlaadt over eenweerstand Rk voor het 
leveren van trekkersignalen voor de transistor Q.2, Dc veer-
stand rA is met de gemeenschappelijke nulleiding 17 verbon-
den om als een poortstroombegrenzende inrichting voor de 
transistor Q.2 te werken, 

15 De trekkersignalen, geleverd door de transistor" Q1 via 
het netwerk van de condensator C3 en de weerstand JR4 zal de 
vorm hebben van positieve impulsen met scherpe pieken. Be 

• collector van de transistor Q.2 is verbonden met de positieve 
voedingsleiding 16 over de weerstand Ró, terwijl de emitter 

2o van deze transistor over de weerstand R5 is verbonden met de 
gemeenschappelijke nulleiding 17» Deze weerstanden R5 en Ró 
besturen de sterkte van de stroomimpuls en, toegevoerd aan 
een condensator Ck, die over een weerstand R7 naar de ge-
meenschappelijke nulleiding 17 ontlaadte zodat trekkersig-

25 nalen aan de poort van de thyristor Tl worden toegevoerd. De 
poort van de thyristor Tl ontvangt een negatieve voorspan-
ning van de gemeenschappenjke nulleiding via de weerstand 
R'J, die derhalve dient om het trekkeren van de thyristor cloor 
üe binnendringende stromen ie verhinderen. 

30 De trekkerimpulsen, toegevoegd aan de poort van de thy-
rister Tl zullen zeer scherpe pieken hebben, die met dezelf-
de frequentie optreden als de zaagtandgolfvormige impulsen 
tot stand gebracht door de unijunctietransistor Q1. De voor-
keur wordt eraan gegeven, dat deze frequentie in de orde 

* 35 van grootte van 10.000 impulsen per seconde is en bijzonder-
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i heden van de onderdelen van deze schakeling, -waarmede dit 
! resultaat wordt bereikt, worden onderstaand gegeven. De tran 
sistor Q2 dient als een koppeling tussen de unijunc tie tran-
sistor Q1 en thyristor Tl teneinde een terugstromen van de 
BMX vanaf de poort van de thyristor te verhinderen, hetgeen 
anders de werking van de transistor 0,1 zou kunnen verstoren. 
Aangezien de hoogspanningen worden verwerkt door de thy ris to 
en de hoge terug BMIC, toegevoerd aan de transistor Q.2, moet 
deze laatstgenoemde transistor op een warmte-afvoerende put 
worden gemonteerd. 

De kathode van de thyristor Tl is via een leiding 29 
verbonden met de gemeenschappelijke nulleiding 17 en de ano-
de is via een leiding 31 verbonden met het middelpunt van de 
secundaire wikkeling J2 van een eerste traptransformator TRI 
De twee einden van de transformatorwikkeling 32 zijn via 
dioden Dl en D2 en een leiding 33 verbonden met de negatieve 
nulleiding 17, zodat een dubbele gelijkrichting'van de uit-
gangsstroom van de transformator wordt verkregen» 

De eerste traptransformator TRI heeft drie primaire 
wikkelingen 34, 35, 36, die met de secundaire wikkeling 32 
om een kern 37 zijn samengewikkeld. Deze transformator kan 
van de conventionele, halve komvormige constructie zijn met 
een ferrietkern. De secundaire wikkeling kan. op een wikkeling 
warden gewikkeld, die daarvoor om de kern werd aangebracht 
en primaire wikkelingen 34 en 36 kunnen op een bifilaire 
wijze ovgr de tweede wikkeling worden gewikkeld. De andere 
primaire wikkeling- 35 kan vervolgens over de wikkelingen 
3 4 , 3<5 worden gewikkeld. De primaire -wikkelingen 34 en 36 
zijn aan de ene kant verbonden door een leiding 38 met de 
uniforme positieve potentiaal van de ketenleiding 16 en aan . 
de andere kanten door de leidingen 39, 40 met de collectors 
vah de transistors 0,3, Q.4. De emitters van de transistors 
Q.3, Q.4 zijn via een leiding 4l permanent verbonden met de 
gemeenschappelijke nulleiding 17• Een condensator C6 is 
tussen de leidingen 39, 40 verbonden om als een filter te 
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werken, die elk potentiaalverschil tussen de collectors van 
! de transistors Q4 verhindert. 
' De twee einden van de primaire wikkeling 35 zijn door 
! 

de leidingen 42 , 43 verbonden met de basiselektroden van de 
transistors Q3, q4. Deze wikkeling is in het midden afgetakt 

j door een leiding 44 via de weerstand R9, verbonden met de 
f positieve leiding 16 en via de weerstand R10 met de gemeen-
| schappelijke nulleiding 17. 
! Wanneer energie voor het eerst aan de keten wordt toe-
' gevoerd, zullen de transistors Q.3 én 0,4 zich in hun niet-ge-
• leidende toestanden bevinden en aal er geen stroom ia de pri-
! maire wikkelingen 34, 36 vloeien. Echter zal de posit". ve 
1 stroom in de leiding 16 via de weerstand Rp een trekkersig-
naal leveren, dat aan de middenaftakking van de wikkeling 
35 wordt toegevoerd en dit signaal is werkzaam om de alter-
natieve hoogfrequente trilling van de transistors Q.3, Q.4 tot 
stand te brengen, die zal leiden tot snelle wisselende im-
pulsen in de primaire wikkelingen 34, 36. Het trekkersignaal, 
toegevoerd aan de middenaftakking van de wikkeling 35 wordt , 
bestuurd door het weerstandsnetwerk, bestaande uit de weer-
standen R9 en R10 zodanig, dat de grootte hiervan niet vol-
doende is om het in staat te stellen Q.3 en- 0.4 gelijktijdig 
te trekkeren, doch voldoende is om één van deze transis tors 
te trekkeren. Derhalve wordt slechts één van de transistors 
ontstoken door het initiële trekkersignaal om een stroom 
door de respectieve primaire wikkeling 34 of 36 te laten 
vloeien. Het signaal, dat nodig is om de transistor in de 
geleidende toestand te houden is veel lager dan het signaal, 
dat nodig is om deze transistor initieel te trekkeren, zodat, 
wanneer de transistor geleidend wordt, iets van het signaal, 
toegevoerd aan de middenaftakking van de wikkeling 33 zal 
worden afgevoerd naar de niet-geleidende transistor om deze 
te trekkeren. Wanneer de tweede transistor aldus is ontsto-
ken om geleidend te worden, zal er stroom door de andere 
van de primaire wikkelingen 34, 36 vloeien en aang'ezien de 
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: emitters van de twee transistors rechtstreeks met elkaar zijn 

verbonden, zal de positieve uitgangsstroom van de tweede tran-

sistor de eerst ontstoken transistor laten uitschakelen, 

Wanneer de stroom, getrokken door de collector van de, het 

secundair ontstoken transistor daalt, wordt een gedeelte van 

het signaal op de middelste aftakking van de wikkeling 35 

teruggevoerd naar de collector van de eerste transistor, die 

opnieuw wordt ontstoken» Het blijkt, dat de cyclus dan on-

eindig zal herhalen, zodat de transistors Q,3« 0.4 afwisselend 

worden ingeschakeld en uitgeschakeld in een zeer snelle se-

quentie. Aldus vloeien stroomimpulsen in afwisselende se-

quentie door primaire wikkelingen 34, 36 met een zeer hóge 

frequentie, welke frequentie constant is en onafhankelijk van 

veranderingen in ingangsspanning naar de keten. De snel af-

wisselende impulsen in de primaire wikkelingen 34 en 36, 

die zullen voortduren zolang de hoofdschakelaar 18 gesloten, 

blijft, zullen hoogspanningssignalen met dezelfde frequentie 

in de secundaire wikkeling 32 van de transformator opwekken,, 

Een dumpcondensator 05, geshunt door een weerstand R8 

is door een leiding 46 verbonden met de leiding 31 van de 

secundaire wikkeling van de transformator TRI en levert de 

uitgangsstréom van deze transformator, die via de leiding 47 

aan een tweede traptransformator TR2 wordt toegevoerd. 

ïanneer de thyristor Tl is getrekkerd om geleidend te 

worden, wordt de volledige lading van de dumpcondensator C5 

vrijgegeven naar de tweede traptransformator TR2. Gelijktij-

dig houdt de eerste trap van de transformator TRI op met 

werken als gevolg van deze tijdelijke kortsluiting, die over 

deze transformator wordt geplaatst en derhalve komt de thy-

ristor Tl vrij, d.w.z. xirordt niet-geleidend. Hierdoor kan de 

lading zich weer in de dumpcondensator C5 opbouwen om te 

worden vrijgegeven, wanneer de thyristor vervolgens wordt 

getrekkerd door een signaal van de transistor Q,2. Gedurende 

elk van de intervallen, waarin de thyristor zich in zijn 
* 

niet-geleidende toestand bevindt, produaeren de snel wis-
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selende impulsen in de primaire wikkelingen 34» 36 -van de 
transformator TRI» geleverd door de continu oscillerende 

; transistors Q3, q4, via de transformatorkoppeling, betrekke-
. lijk hoge spanningsuitgangs impuls en, die een hoge lading in 
! de condensator Cp opbouwen en deze lading wordt plotseling 
I vrijgegeven, wanneer de thyristor wordt getrekkerd. In een 
1 
i typische inrichting, die de 12 volt gelijkstroomvoeding aan 
| de klemmen 14, 15 gebruikt, kunnen in de leiding 47 impulsen 
j in de orde van grootte van 22 amp. bij 300 volt worden gele-I verd. 
; Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het relais ELI in 
1 de schakeling aangebracht voor het veroorzaken van e-- 1 vor-
' traging in de verbinding van de condensator C2 met de ge-1 
! meenschappelijke nulleiding 170 Deze vertraging, ofschoon 

zeer kort, is voldoende voor het conditioneren van de transi 
tors 0,3 s 0.4 om met oscilleren te beginnen, zodat de trans-
formator TRI een lading in de dumpcondensator C5 kan op-
bouwen alvorens het eerste trekkersignaal aan de thyristor 
Tl wordt toegevoerd om de condensator te laten ontladen. 

De schakeling is voorzien van een tweede traptransfor-
mat or TR2. Dit is een omhoog-transformerende transformatorf 
voorzien van een primaire wikkeling 48 en een secundaire 
wikkeling 49, die om een gemeenschappelijke kern 51 zijn ge-
wikkeld en deze transformator levert impulsen van zeer hoge 
spanning in de secundaire wikkeling 49, welke impulsen worden 
aangelegd tussen de anode 12 en de kathode 13. Zoals weerge-
geven in fig. 1 is de secundaire wikkeling 49 niet alleen 
verbonden tussen de anode en de kathode, doch ook terug naar 
de negatieve kant van de primaire wikkeling 48. De tweede 
traptransformator is in de anode van de elektrolytische cel 
11 ingebouwd. Zijn fysische constructie en de wijze, waar-
op zijn elektrische verbindingen worden gemaakt, zal later 
uitvoeriger worden uiteengezet. 

in een typische inrichting zouden de uitgangsimpulsen 
van de eerste trap transformator TRI 300 volt impulsen in 
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de orde van grootte van 22 amp. bij 10.000 impulsen per se. 

Dit kan worden bereikt met behulp van een uniforme 12 volt 

ï en 40 amp. gelijkstroomvoeding tussen de klemmen 14, 15 onder 

5 | gebruikmaking van de volgende onderdelen : 

' R1 2,7 K ohm ^ watt 2^ weerstand 

; R2 220 ohm -J- watt 2fó weerstand 

• R3 100 ohm •g- watt 2f0 weerstand 

R4 22 K ohm f watt 2$ weerstand 

20 R5 100 ohm -§- watt Z'f weerstand 

S6 220 ohm •§• watt 2^ weerstand 

R7 I K ohm f watt 2$ weerstand 

R8 10 M ohm 1 watt 5^ weerstand 
i 

R9 100 ohm 5 watt 10$ weerstand 

15 R10 5*6 ohm 1 watt weerstand 

Cl 2200 MF 16V elektrolytische condensator 

02 0,10 MF 100V condensator 

C3 2,2 MF 100V 10$ condensator 

C4 1 MF 100V 10$ condensator 

2o C5 1 MF XOQOV Ducon papier condensator 5 SlQA 

C6 0,022 MF 160V condensator 

Q1 ' Zïï 2647 PN-unijunctietransistor 

Q.2 2N 3055 HPN-silicium vermogens transistor 

03 2N 3055 NPN-silicium vermogens transistor 

25 Q.4 2N 3055 NPN-silicium vermogens transistor 

Tl BTTf 30 800 RM snel-uitschakelende thyristor 

Dl A 14 P diode 

D2 A 14 P diode 

RL1 PF5LS hermetisch afgedicht relais 

30 PS1 P658A-10051 drukschakelaar 

TRI Half-komvormige transformatorkernen 36/22-341 

Spoelvorm 4322-021-30390, gewikkeld voor het ver-

krijgen van een windingverhouding tussen secundai-

re en primaire van 18 ; 1 

35 " Secundaire wikkeling 32 = 380 windingen 
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Primaire wikkeling jk = 9 windingen 
Primaire wikkeling 36 = 9 windingen 

; Primaire wikkeling 35 = 4 windingeno 
i De transistors Q.2, Q.3 en Q.4 moeten elk op een warmte-
! 

afvoerput worden gemonteerd en een geschikte warmte-afvoer-
; put voor dit doel is 35D 3CB. De andere onderdelen van de 
schakeling kunnen worden aangebracht in een stalen houder en 
de op de warmte-afvoerput gemonteerde transistors aan een 
buitenoppervlak van de stalen houder nevestigd. Ook zon het 
mogelijk zijn tenminste de transistor Q.2 in de houder te mon 
teren, indien hierin een geschikte warmte-afvo erput r et een 
verlengd oppervlaktegebied is aangebracht. 

De fysische constructie van de elektrolytische cel 11 
en de tweede trap trans format or TR2 is weergegeven in de fig. 
2 - 7« De cel is voorzien van een buitenhuis 71 met een buis-
vormige omtrekswand 72 en bovenste en onderste afsluitingen 
731 74. De onderste afsluiting 74 is voorzien van een koe-
pelvormig deksel 75 en een elektrisch isolerende schijf 76, 
die aan de onderkant van de omtrekswand 72 worden vastge-
houden door zich langs de omtrek op een afstand van elkaar 
bevindende klembouten 77» De bovenste afsluiting 73 is voor-
zien van een tweetal bovenplaten 78 , 79 s die naar elkaar toe 
gekeerd zijn aangebracht en worden vastgehouden door langs 
de omtrek op een afstand van elkaar aangebracht e klembout en 
81, die in van schroefdraad voorziene gaten in het bovenste 
einde van de omtrekswand 72 zijn geschroefd. 

De anode 12 van de cel is in het algemeen een buisvorm. 
Zij is vertikaal aangebracht in het buitenhuis en tussen bo-
venste en onderste isolators 82, 83 vastgeklemd. De bovenste 
isolator 82 is voorzien van een verhoogd middengedeelte 84 
en een ringvormig ointreksfiensgedeelt e 85, waarvan de bui-
tenste rand is vastgeklemd tussen de bovenste afsluitplaat 
79 en het bovenste einde van de omtrekswand 72. De onderste 
isolator 83 heeft een verhoogd middengedeelte 86, een ring-

9 

vormig flensgedeelte 87, dat het verhoogde gedeelte omgeeft 
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en een buitenste buisvormig gedeelte 88, dat uit de buiten-
rand van het flensgedeelte 87 uitstaat. De isolators 82, 83 
zijn gevormd- uit een elektrisch isolerend materiaal, dat ook 
weerstand aan alkali biedt. Een geschikt materiaal is poly-
te trafluorethyleen. 

• Fanneer bij elkaar gehouden door de bovenste en ondersts 
afsluitingen, vormen de isolatoren 82, 83 een omsloten ruim-
te, waarbinnen de anode 12 en de tweede traptransformator 
TR2 zijn aangebracht. De anode 12 is in het algemeen buisvor-
mig en is eenvoudig vastgeklemd tussen isolatoren 82, 83, 
waarbij haar cilindervormige binnenomtrek gelegen is op de 
verhoogde gedeelten 84, 86 van deze isolatoren. Zij vormt een 
transformatorkamer, die wordt afgesloten door de verhoogde ge?-
deelten van de twee isolatoren en die gevuld is met een ge-
schikte transformatorolie. Ben O-ringvormig afdichting 90 is 
aangebracht tussen de isolatorverhoging 86 en de anode ten-
einde verlies van olie uit de transformatorkamer te verhinde-» 
ren0 

De transformatorkern 51 is gevormd als een gelamelleerde 
zacht stalen staaf met een vierkante doorsnede van ongeveer 
19 mm» Zij strekt zich vertikaal tussen de verhoogde gedeelten 
84, 86 van de isolatoren uit en de einden bevinden zich in 
uitsparingen in deze verhoogde gedeelten» De secundaire trans-
formatorwikkeling 49 is rechtstreeks op de kern 51 gewikkeld, 
terwijl de primaire wikkeling 48 gewikkeld is op een buis-
vorxa 89 r zodat zij zich buitenwaarts op een afstand van de 
tweede wikkeling binnen, de met olie gevulde transformatorka-
mer bevindt „ 

De kathode 13 heeft de vorm van een in lengterichting 
gegleufde buis, die vast in het buitenste buisvormige gedeel-
te 88 van de isolator 83 past» Zij is voorzien van acht zich 
op een gelijke afstand van elkaar bevindende langsgleuven 91, 
zodat zij in wezen bestaat uit acht kathodestroken 92, die 
tussen de gleuven zijn aangebracht en alleen aan de bovenkant 
en onderkant met elkaar zijn verbonden» 
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Zowel de anode als de kathode zijn gemaakt van massief 

nikkel. De buitenomtrek van de anode is maximaal 'bewerkt voor 

het vormen van acht zich langs de omtrek op een afstand van 

elkaar bevindende groeven 93 s m et boogvormige basis, die el-

kaar ontmoeten bij scherpe toppen of ruggen 9k, die tussen 

de groeven worden begrensd. De acht anodetoppen 9^ zijn ra-

diaal in het midden van de kathodestroken 92 uitgelijnd en 

de omtrek van de anode gemeten langs zijn buitenoppervlak 

is gelijk aan de gec ombineerde breedten van de kathodestro-

ken, gemeten bij de binnenoppervlakken van deze stroken, zo-

dat over het grootste gedeelte van hun lengten, de anoc'e en 

kathode gelijke effectieve gebieden bezitten» Deze gelijkheid 

van de gebieden bestond in het algemeen niet in bekende ci-

lindervormige anode/kathode-uitvoeringen» 

De ringvormige iruimte 95 tussen de anode en de kathode 

dient als de elektrolytoplossingskamer. Deze kamer wordt ver-

deeld door een buisvormig membraan 96, gemaakt uit een nikkel-

film met een dikte van niet meer dan 0,375 mui» geperforeerd 

door gaten met een diameter van niet.meer dan 0,1 mm en 200 

perforaties per vierkante millimeter» Dit geperforeerde mcni-

braan dient als een barrière tegen het mengen van waterstof 

en zuurstof, verkregen respectievelijk aan de kathode en 

anode, terwijl het het vloeien van elektrolytische stroom 

tussen de elektroden mogelijk maakt. Het einde past in ring-

vormige gleuven in de omtrekflenzen van de bovenste en onder-

ste isolatoren 82, 83, zodat het elektrisch geïsoleerd is van 

alle andere delen van de cel. Deze barrière kan ook worden 

gevormd door een strak gespannen nylon baan van een netvormig 

materiaal met voldoende kleine maasafmeting, d. w. z. zodanig, 

dat de maasopeningen geen bellen zullen doorlaten met een 

diameter groter dan 0,1 mm. Het maasvormige materiaal kan 

gespannen zijn tussen eindringen van een plastic houder, die 

tussen de ringvormige gleuven in de isolatoren 82, 83 is aan-

gebracht O 

In het begin wordt de* kamer 95 voor ongeveer 7 5 g e v u l d 
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, met een elektrolyt is che oplossing van 25$ natrium hydroxy de 

in gedistilleerd water. Daarna wordt, wanneer de reactie 

voortschrijdt, het water afgevoerd en vervangen door vers 

water, ' dat in het buitenste gedeelte van de kamer 95 via 

- een inlaatmondstuk 97 wordt toegevoerd, dat in de bovenste 

afsluritplaat 78 is gevormd. De elektrolytaplassing loopt 
t 

; vanaf het buitenste naar het binnenste gedeelte van de kamer 

» 95 via de gaten in het membraan 96. Opgemerkt wordt echter, 

dat het membraan 96 alleen geperforeerd is beneden het ni»-

veau van de elektrolytoplossingf zodat er geen menging van 

waterstof en zuurstof in de cel plaats vindt» Hoewel de gaten 

groot genoeg zijn om de elektrolytoplossing door te laten, 

zijn zij klein genoeg om waterstof- en zuurstofbellen niet 

door te laten, die normaal ijl de reactie optreden» Indien de 

gasbarrifere wordt gevormd door een nylon netwerk, zou de 

bovenste ring van de houder zodanig zijn gevormd, dat zij 

voorziet in een massieve barrière boven het niveau van de 

el ekt r oly toplo ss ing » 

Het mondstuk 97 Is voorzien van een stroomkanaal 98, 

dat zich uitstrekt naar een elektrolytinlaagklep 99, die ge-

regeld wordt door een vlotter 101 in de kamer 95» De klep 99 

is voorzien van een bus 102, die ih een opening is gemonteerd, 

die zich naar omlaag door de bovenste afsluitplaat 79 eJQ de 

omtrekflens 85 van de bovenste isolator 82 uitstrekt en voor-

ziet in een klepzitting, die met de klepnaald 103 samenwerkt. 

De naald 103 is enigszins in opwaartse richting voorgespan-

nen door een veer 104 in de klepbuis 102. De druk van de elek-

trolytoplossing in het mondstuk 97 is echter voldoende om de 

naald naar omlaag tegen de werking van deze veer in te duwen 

zodat de elektrolytoplossing in de kamer 95 kan worden inge-

voerd, totdat de drijver 101 de naald hard tegen de klep-

zitting omhoogduwt. De drijver glijdt vertikaal op een twee-

tal glijstaven 10Ó met ster^vormige doorsnede, die zich tus-

sen de bovenste en onderste isolatoren 82 en 83 uitstrekken 

' - » en eveneens gemaakt zijn uit polytetrafluorethyleen» Deze 
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staven strekken ssich door desbetreffende gaten. 107 door de 
drijver uit. 

De diepte van de drijver 101 wordt zodanig gekozen, dat 
de elektrolytoplossing slechts ongeveer 75$ van de kamer 95 
vult, waarbij het bovenste gedeelte van de kamer een gas ruim-
te vormt, die de uitzetting van het gedurende de verwarming 
in de cel geproduceerde gas kan opnemen. 

Wanneer de elektrolyse van de elektrolytoplossing in de 
kamer 95 voortschrijdt, wordt aan de kathode waterstofgas 
en aan de anode zuurstofgas geproduceerd. Deze gassen borre-
len omhoog xn het bovenste gedeelte van de kamer 959 waar 
zij gescheiden blijven in de binnenste en buitenste ged-?;.i-
ten, die door het membraan 96 worden begrensd, en opgemerkt 
wordt, dat de elektrolytoplossing in dat gedeelte van de 
kamer binnenkomt, dat gevuld is met zuurstof in plaats van 
waterstof, zodat er geen kans bestaat, dat waterstof door 
het elektrolytinlaatmondstuk 97 teruglekt. 

De tegen elkaar aan liggende kanten van de bovenste 
afsluitplaten 78, 79 zijn voorzien van aan elkaar aangepas-
te ringvormige groeven, gevormd in binnenste- en buitenste 
gasverzameldoorgangen 108, 109 van de bovenste afsluiting. 
De buitenste doorgang 108 is cirkelvormig en staat in ver-
binding met het waterstof gedeelte van de kamer 95 via acht 
poorten 111, die zich naar omlaag door de bovenste afsluit-
plaat 79 en de omtreksflens van de bovenste isolator 82 
nabij de kathodestroken 92 uitstrekken. Waterstofgas vloeit 
naar omboog door de poorten 111 in de doorgang 108 en van 
daar naar omhoog door een édnwegklep 112 (fig. 7) in een 
reservoir 113, gevormd door een plastic huis lib, dat aan 
de bovenste afsluitplaat 78 is bevestigd door een centrale 
bout 115 en afgedicht door een pakking 116. Het onderste ge-
deelte van het huis lik is met water 117 gevuld en de water-
stof komt via een buis 118 in het reservoir 113. De klep 112 
bezit een bus 119, die voorziet in een klepzitting voor de 
klepsteel 121, die door eén veer 122 en tevens door het 



• gewicht van het hierop werkende water in neerwaartse rich-

' ting is voorgespannen. 

Waterstof wordt uit het reservoir 113 via een gebogen 

• buis 123 verwijderd, die verbonden is met een uitiaatdoor-l 
! gang 124 in de bovenste afsluitplaat 78, De uitlaat doorgang 
! 

] 124* eindigt in een waterstofafvoermondstuk 125, dat de wa-

: terstofafvoert om te worden opgeslagen, of direkt naar het 

punt waar de waterstof wordt gebruikt. 

: Zuurstof wordt uit de kamer 95 via-de binnenste ring-

vormige doorgang 109 i-O. de bovenste afsluiting afgevoerd. 

De doorgang 109 is niet-cirkelvormig, doch heeft een ge-

schulpte configuratie om zich om de elektrolytinlaat uit 

te strekken. Zuurstof komt door zeven poorten 131 binnen, 

die zich door de bovenste afsluitplaat 79 en het ringvormige 

flensgedeelte van de bovenste isolator 82 uitstrekken. De 

zuurstof stroomt vanuit de doorgang 1C£L omhoog door een eén-

wegklep 132 en in een reservoir 133» dat door een kunststof-

huis 134 wordt gevormd. De inrichting is gelijk aan die 

voor het afvoeren van de waterstof en zal niet zeer uitvoe-

rig worden beschreven. Het is voldoende op te merken, dat 

de bodem van de kamer gevuld is met water en dat de zuurstof 

door een gebogen buis 135 e*1 ee*L uit laat doorgang 136 in de 
t 

bovenste afsluitplaat 78 wordt afgevoerd, die in een zuur-

stof afvoermonds tuk 137 eindigto 

De, de druk aftastende buis 20 van de regelschakelaar 

19 is rechtstreeks verbonden met het bovenste gedeelte van 

de kamer 95 via de doorgang 138 in de bovenste afsluitplaat 

78 en de bovenste isolator 82 om de waterstofdruk in het bo-

venste gedeelte.van deze kamer af te tasten. Indien deze 

druk boven een voorafvastgesteld niveau stijgt, komt de 

schakelaar 19 in werking om de condensator C2 van de ge-

meenschappelijke nulleiding 17 af te schakelen. Hierdoor 

wordt het negatieve signaal van de condensator C2 verwij-

derd, dat nodig is om de continue werking van de impuls-op-
w 

wekkende schakeling te handhaven voor het opwekken van de 
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trekker impuls en op de thyristor Tl en derhalve houden deze 
trekkerImpuls en op te bestaan. De transformator TH1 blijft in 
werking voor het laden van de dumpcondensator C5, doch aange-
zien de thyristor Tl niet kan worden getrekkerd, zal de dump-

5 _ condensator C5 eenvoudig geladen blijven, totdat de waterstof-
druk in de kamer 95 beneden het voorafvastgestelde niveau 
daalt en de trekkerimpulsen opnieuw aan de thyristor Tl worden 
toegevoerd. Aldus regelt de drukschakelaar 19 de mate van de 
gasproductie overeenkomstig de mate, waarin het wordt afge-

10 voerd. Het is derhalve mogelijk de waterstof- en zuurstof-
gassen rechtstreeks aan een motor met inwendige verbranding 
zonder tussenopslag to e te voeren en de inrichting zal de gas-
sen overeenkomstig de vraag leveren. De stijfheid van de regel-
veren voor de gas afvoerkleppen 112, 132 moet vanzelf zodanig 

15 worden gekozen, dat de waterstof en de zuurstof in de ver-
houdingen kunnen ontsnappen, waarin zij door elektrolyse worden 
geproduceerd, d.w.z. in de volumeverhoudingen van 2;1» 

De reservoirs 113, 133 zijn als een veiligheidsvoorzorg 
aangebracht. Indien een plots elinge tegendruk in de aflever-

20 pijpen zou worden ontwikkeld, zou deze alleen de kunststof-
huizen 114, 134 kunnen vernietigen en niet in de elektroly-
tische cel worden teruggevoerd. De schakelaar 19 zou dan wor-
den geopend om een verdere productie van gassen in de cel té 
stoppen. 

25 De elektrische verbindingen van de secundaire transforma-
tor TR2 zijn in fig. 3 weergegeven. De twee einden van de 
primaire wikkeling 48 van de transformator zijn door draden 
156, 157 verbonden met geleiders 158, 159, die zich naar om-
hoog door het middelste verhoogde gedeelte van de bovenste 

30 isolator 32 uitstrekken. De bovenste ©inden van de geleiders 
158, 159 steken naar omhoog als pennen in een houder 161 uit, 
die in de bovenkant van de bovenste isolator 82 is gevormd® 
De bovenkant van de houder l6l is door een deksel 1Ó2 geslo-
ten, dat door een middenbout 163 wordt vastgehouden en is 

35 voorzien van een doorgang 164, waardoorheen draden van de 
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uitwendige keten zich kunnen, uitstrekken en verbonden worden 

met geleiders 158> 159 van elke nïet-weergegeven, geschikte 

verbindingsinrichting, die zich in de houder 161 bevindt. 

De einden van de secundaire wikkeling 49 zijn verbonden 

5 • tussen de anode en de kathode en een extra verbinding is ge-
t 

I maakt met de geleider 158» die met de negatieve kant van de 

primaire wikkeling is verbonden. Meer in het bijzonder is het 

ene einde van de wikkeling 49 door een draad l4l met de anode 

verbonden, welke verbinding zich geheel in de anode bevindt. 

10 Het andere einde van de wikkeling 49 is via een draad 142 met 

de kathode verbonden, die zich naar omlaag door een opening in 

de onderste isolator 83 en vervolgens in horizontale richting 

uitstrekt om het huis 71 tussen de onderste isolerende schijf 

76 en de isolator 83 te verlaten. De bovenkant van de schijf 

15 76 en de benedenkant van de isolator 83 zijnvan groeven voor-

zien voor het opnemen en vastklemmen van de draad 142. Buiten 

het huis is de draad 142 verbonden met een kathode-aansluit-

bout 143. De aansluitbout 143 heeft een steel 144, die zich 

door een opening in de kathode en een isolerende bus 145 uit--

20 strekt, die in een uitgelijnde opening in de wand 72 van het 

huis is aangebracht. De kop l46 van de aansluitbout wordt 

door het vastzetten van een klemmoer 147 tegen de binnenomtrek 

van de kathode getrokken en het einde van de draad 142 is 

voorzien van een oog, dat tussen de moer 147 en een onderleg-

25 ring 148 wordt vastgeklemd door het vastzetten van een aan-

sluiteindmoer 149. E®*1 onderlegring 151 is tussen de moer 147 

en de bus 145 aangebracht en afdichtende 0-vormige ringen 152, 

153 zijn tussen de kop 146 van de bout en de kathode en tus-

sen de bus 145 en de wand 72 van het huis aangebracht ten-

30 einde het ontsnappen van elektrolyt op los sing te verhinderen» 

De aansluitverbinding is afgedekt door een huis 154, dat 

door bevestigingsschroeven 155 op zijn plaats wordt gehouden. 

JDe extra elektrische verbinding tussen de wikkeling 49 

en de geleider 158 geschiedt met behulp van een draad l4os 

35 die tussen de draad 142 en'de draad 156 is verbonden. 
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Aannemende een ingangsspanning naar de secundaire trans-

formator TR2 van 22 amp. en 300 volt en een windingverhouding 

van 100:1 dan bedraagt de uitgangsspanning„ aangelegd tussen 

de anode en de kathode 30.000 volt bij een impulssnelheid 

5 van 10.000 impulsen per seconde met een stroom van 220 milli-

arnpèr e. 

Deze uitgangsspanning veroorzaakt een ontlading tussen 

de anode en de elektrolyt» zodat een elektromagnetische 

straling van korte golflengte en tevens een pulserende stroom 

10 in de elektrolyt ontstaat. Tussen de anode en de kathode be-

staat een pulserend magnetisch veld als gevolg van de secun-

daire wikkeling van de transformator en dit draagt bi j tot 

het opwekken van de straling met korte golflengte» Meer in 

het bijzonder wordt een straling veroorzaakt met de golfleng-

15 te van 10 - 10 ^ meter en deze straling veroorzaakt ra-

diolyse van de elektrolyt, terwijl de elektrolytischee vloeien-

de stroom zorgt voor het vrijgeven van de ontledingsproducten 

van de hydrolyse. 

De configuratie van de anode en de kathode en de uit-

2o voering van de secundaire transformator in de centrale anode 

is zeer belangrijk» Aangezien de anode en de kathode van mag-

netisch materiaal zijn vervaardigd, worden zij door het mag-

netische veld van de transformator TR2 beïnvloed om geduren-

de de bekrachtigingsperiode van deze transformator sterke ge-

25 leiders van magnetische krachtlijnen te worden voor het doen 

ontstaan van een sterk magnetisch veld in de tussenelektro-

el erin n te tussen de anode en de kathode, ISchter vormt de ge-

groefde uitwendige omtrek van de anode en de strookvorming 

van dc kathode dit magnetische veld zodanig, dat veldlijnen 

30 van de ajaode gedwongen worden de veldlijnen van de kathode 

te snijden, zoals wordt; aangegeven door de respectievelijke 

stellen gestreepte lijnen A en B, getekend in een gedeelte 

van de elektrolytkamer in fig. 4. De een hoge snelheid be-

zittende elektronen van de korte-golf elektromagnetische 

§5 straling zullen de neiging hebben deze veldlijnen te volgén. 
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; Echter zullen de waterstof- en zuurs tof ionen in de elektro-
, lyt langs deze veldlijnen geconcentreerd zijn en zullen in 
• werkelijkheid zich langs hen verplaatsen. Aldus wordt de i 
| statistische mogelijkheid van botsing tussen de een hoge 
! snelheid bezittende elektronen van de straling met korte 
• golflengte en de ionen in de elektrolyt zeer aanzienlijk 
verbeterd door het opwekken van dit bepaalde magnetische 
veld. Verder is er een aanzienlijk verhoogde mogelijkheid 
van botsing tussen de ionen zelf, aangezien zij een neiging 
zullen hebben met elkaar in botsing -ce komen op de snij-
punten van de veldlijnen A en B met daarna een verbeterd 
vrijkomen van waterstof- en zuurstofgas. Derhalve is de 
configuratie van de anode en de kathode, die de elkaar snij-
dende magnetische veldlijnen levert, buitengewoon belangrijk 
bij het verbeteren van het rendement van het radiolyseproces 
en tevens bij het vrijgeven van de ontledingsproducten van 
waterstof en zuurstof. Deze bepaalde configuratie laat ook 
het oppervlaktegebied van de anode zich verlengen en maakt 
een uitvoering mogelijk, waarin de anode en kathode gelijke 
oppervlaktegebieden hebben» hetgeen ten zeerste gewenst is 
om elektrische verliezen te minimaliseren. Het is verder ge-
wenst, dat de anode- en kathode-oppervlakken waarop gas wordt 
geproduceerd, ruw worden gemaakt, bijvoorbeeld door zandstra-
len. Dit bevordert de scheiding van de gasbellen van het 
elektrode-oppervlak en vermijdt de mogelijkheid van overspan-
ningen. De anode en kathode kunnen beide uit nikkel worden 
vervaardigd, doch dit is niet essentieel en zij zouden ook 
kunnen worden vervaardigd uit met nikkel geplatteerd staal, 
of zij zouden kunnen worden gemaakt uit platina of met pla-
tina zijn geplatteerd. 

De door de transformator TB.2 opgewekte warmte wordt via 
de anode naar de elektrolytopldssing geleid en verhoogt te-
vens de beweegbaarheid van de ionen in de elektrolytoplossing 
en draagt derhalve bij tot het voortschrijden van de elek-
trolyse en radiolyse. Des 'gewenst zouden voor de warmte-
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dissipatle koelvinnen, zoals de vinnen 150, kunnen worden 
aangebracht. De plaatsing van de transformator in de anode 
maakt het verder mogelijk, dat de verbindingen van de secun-

. daire wikkeling 49 met de anode en kathode uit korte, goed 
beveiligde geleiders worden gemaakt» 

De dumpcondensator C5 zal een verhouding van laadtijd tot 
ontlaadtijd bepalen, die grotendeels onafhankelijk is van de 
impulssnelheid. De impuls snelheid, bepaald door de unijunctie-
transistor Q1 moet zodanig worden gekozen, dat de ontlaad-
tijd niet zo lang is, dat een oververhitting van de trans-
formatorwikkelingen en meer in het bijzonder de secundaire 
wikkeling 49 van de transformator TR2 optreedt. Met do zaag-
tandvormige ingangsimpulsen en de scherp piekvormige uixgangs-
impulsen van de voorkeursoscillatorketen, bedroeg de werkcy-
clus van de impulsen, geleverd met een frequentie van 10.000 
impulsen per seconde, ongeveer 0,006» Deze impulsvorm draagt 
ertoe bij oververhittingsprob&lemen in de onderdelen van de 
oscillatorschakeling bij de betrokken hoge impulssnelheden 
te minimaliseren. Een werkcyclus tot ongeveer 0,1, die een 
gevolg kan zijn van een rechthoekige ingangs impuls, zou uit-
voerbaar zijn, doch bij een impuls snelheid van 10.000 im-
pulsen per seconde, zouden bepaalde onderdelen van de oscil-
lators chake ling dan ongewoon hoge warmte-ingangen moeten • 
kunnen doorstaan. Een werkcyclus van ongeveer 0,005 zou een 
minimum zijn, die zou kunnen worden verkregen met het weer-
gegeven type oscillatorschakeling. 

De weergegeven elektrolytische cel 11 is bestemd voor 
het produceren van waterstof en zuurstof met een snelheid, 
die voldoende is voor de werking van motoren met inwendige 
verbranding en andere bekende toepassingen. Typisch kan zij 
een diameter van ongeveer 20 cm en een hoog be van ongeveer 

20 cm hebben, zodat zij uiterst compact blijkt te zijn. Een 
gewijzigde inrichting, vervaardigd volgens de uitvinding is 
weergegeven in de fig. 8 - 1 0 . De inrichting is grotendeels 
dezelfde als die, welke reeds werd beschreven onder verwij-
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; zing naar de fig. 1 - 7 en. gemeenschappelijke onderdelen zijn 
, voorzien van dezelfde verwijzingscijfers. In dit geval echter 
' wordt de uitgangsspanning van de secundaire transformator 
• TR2 niet rechtstreeks aangelegd tussen de anode 12 en de ka-
; thode 13> doch in plaats hiervan toegevoerd aan stralings-i 
, generatoren, in het algemeen aangegeven met 201, die in het 
; onderste gedeelte van de elektrolytische cel zijn gemonteerd 
' en verder wordt een constante gelijkstroompotentiaal, bij-
: voorbeeld 12 volt, aangelegd tussen de anode en kathode, zoa^s 
aangegeven in fig. 10. Wijzigingen, aangebracht aan het onder-
ste gedeelte van de elektrolyt, bestaan uit een verdikking van 
het centrale, verhoogde gedeelte van de onderste isolator 83. 
Het verdikte verhoogde gedeelte is met 86A aangegeven. De iso-r 
lerende schijf 76 van de vorige inrichting is weggelaten en 
het onderste koepelvormige deksel is gewijzigd en is in de fig. 
8 en 9 met 75A aangegeven. De wijziging van het deksel 75A 
omvat het aanbrengen van een opstaande omtreksdrempel 202 
en het deksel is aan de onderkant van het buitenste huis 71 
bevestigd met behulp van klembouten 77A, die zich door ver— 
tikale gaten in de drempel 202 uitstrekken. 

Stralingsgeneratoren 201 zijn rechtstreeks onder de 
ringvormige elektrolytkamer aan diametraal tegengestelde 
kanten van de kamer aangebracht. Zij zijn. van identieke con-
structie, en bestaan elk uit een cilindervormige keramische 
nouder 203, voorzien van een centrale boring voor het opne-

men van wolfraam staafvormige elektroden 204, 205» Deze elek-
troden zijn aangebracht met een opening tussen hen in en de 
houder is voorzien van een bovenste inkeping 210, die de 
elektrodespleet vrijgeeft. Het buitenste einde van de elek-
trode 205 heeft een koepelvormige kop 206 en een veer 207 is 
tussen de kop 206 en het buitenste einde van een holle bout 
208 samengeperst, die in een van schroefdraad voorziene ope-
ning is geschroefd, die zich radiaal door de drempel 202 
van het deksel 75A uitstrekt. Het binnenste einde van de elek-
trode 205 heeft een scherpe" punt en de punt bevindt zich op 
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een afstand van tenminste O J5 mm en bij voorkeur ongeveer 

0,4 mm van het aangrenzende vlakke einde van de elektrode 204. 

De elektrode 204 is uitgevoerd als een eenvoudige, cilinder-

vormige wolfraam staaf, voorzien van een bronzen binnenste 

eindkap 209, met een tong 211, die in een gleuf 212 in het 

einde van een bronzen staaf 213 grijpt, die aangebracht is 

in een gat, dat diametraal door de verdikte verhoging 86A 

van de isolator 83 is geboord. 

De uitgangsspanning van de secundaire transformatorwikke-

ling 49 wordt toegevoerd aan de bronzen staaf 213, via de trans, 

formatorkern 51, een veer 214 en een bout 215» die zich naar 

omlaag in de verhoging 86A uitstrekt en in een van schroef-

draad voorziene opening in het midden van de staaf 213 uit-

strekt. Zoals aangegeven in fig. 8 is de draad l4l in dit ge-

val in de kern 51 gestoken in plaats van te zijn verbonden 

met de anode, zoals in de vorige inrichting en de draad 142 

van de vorige inrichting is weggelaten, zodat er geen verbin-

ding bestaat tussen de secundaire wikkeling en de kathode* ln 

plaats hi ervan wordt een constante 12 volt gelijkstroom recht-

streeks verbonden tussen de anode en de kathode door geïsoleer-

de draden 216, 217• De draad 216 is verbonden met de aansluit-

bout 143 in plaats van de draad 142 en de draad 217 strekt 

zich door een nylon bus 218 in een drempel 207 van het onder-

ste deksel 75A uit en loopt vervolgens omhoog door een ope-

ning 21y in de isolator 83 en in het benedeneinde van de ka-

thode. 

Wanneer de 30.000 volt impulsen aan de bronzen staaf 213 

worden toegevoerd, is een van de stralingsgeneratoren 201 

werkzaam voor het opwekken van e en gammastraling met hoge 

intensiteit, die de elektrolyt tussen de anode en de kathode 

bestraalt. De hoogspanningsenergie zal ontladen over dié 

stralingsgenerator» die de minste elektrische weerstand be-

zit, zodat slechts één generator tegelijk zal Tjerken* Mocht 

echter een van de generatoren falen, dan zou de andere be-

ginnen te werken» De snell-e potentiaalverschilimpulsen, aan-
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gelegd tussen de elektroden 2o4, 205 veroorzaakt een gamma-

straling, aangezien liet onmogelijk is een stroom tot stand 

te brengen tussen de elektroden, die -voldoende is om de be-

trokken een hoge snelheid bezittende elektronen over te 

brengen. Het puntvormige einde van de elektrode 205 verhoogt 

de weerstand tegen het passeren van elektroden en bevordert 

derhalve de productie van gammastraling met een golflengte 

'korter dan 10 meter en in het alg-emeen in het gebied van 

meter tot 10 ^ meter. 

Het sterke magnetische veld, geïnduceerd door de secun-

daire wikkeling van de transformator TR2 draagt eveneens bij 

. tot het opwekken van gammastraling en maakt het in werke-

lijkheid mogelijk een straling met een betrekkelijk hoge 

intensiteit op te wekken door een vonkontlading in de open 

, lucht. Verdere verbetering zou zelfs kunnen worden bereikt 

indien de elektroden 204, 205 in een luchtledige buis zouden 

zijn ingekapseld. 

Evenals in het geval van de vorige uitvoeringsvorm 

zorgta de elkaar snijdende magnetische veldlijnen van de 

anode en kathode voor voorkeurswegen voor de een hoge snel-

heid bezittende elektronen van de gammastraling en de ionen 

in de elektrolyt zullen zich ook langs deze veldlijnen ver-

plaatsen, zodat de waarschijnlijkheid van botsingen tussen ' 

ionen en een hoge snelheid bezittende ionen in de elektro-

lyt aanzienlijk wordt verhoogd, terwijl er ook een verhoogde 

waarschijnlijkheid van botsing van ionen op de snijpunten van 

de veldlijnen bestaat. Er vindt derhalve een hoge mate van 

ontleding door aradiolyse en vrijmaking van ontledingspro-

ducten door elektrolyse plaats. 

Fig. 11 toont een schakelschema voor een wijziging van 

de inrichting van de fig. 8 - 10. Ia dit geval blijft de fy-

sische constructie van de elektrolytische cel, zoals weerge-

geven in de fig. 8 en 9 onveranderd, doch in plaats van een 

constante 12 volt gelijkstroompotentiaal tussen de anode en 

de kathode aan te leggen, i's de anode via een regelinrichting 
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300 verbonden met de uitgangskant van het relais KL!-? De 

uitgangskant van het relais BLl levert een constante 12 volt 

gelijkstroompotentiaal en de regelinrichting 300 dient om 

deze potentiaal te wijzigen alvorens zij aan de anode wordt 

5 aangelegd. De ontledingspotentiaal voor water bedraagt 1,8 

volt en dit is het theoretische minimum om de elektrolyse van 

water te laten voortschrijden. In de praktijk is het noodza-

kelijk een extra spanning, genaamd overspanning, te leveren 

en dit hangt af van de fysische eigenschappen van de elek-

10 trolytische cel en de hoeveelheid elektrolyt» Indien de over-

spanning wordt overschreden wordt geen verbetering bereikt 

en de extra spanning gaat eenvoudig verloren in het opwekken 

van warmte. Het doel van de regelinrichting 300 is te verzeke-

ren, dat de vereiste overspanning wordt geleverd, doch de 

15 extra spanning wordt geminimaliseerd. Zij dient ook om het 

terugstromen van EMK vanuit de elektrolyt naar de schakeling-

te verhindern. Zij kan bijvoorbeeld toestaat uit een diode of 

een aantal in serie geschakelde dioden voor het leveren van 

een lagere spanning vanaf de uitgangskant van het relais 

2o KLl en een dienovereenkomstige toename in stroom» Zij kan 

ook voorzien zijn van middelen voor het leveren van een pul-

serende gelijkstroomspanning, die aan de anode 12 moet worden 

toegevoerd. Verscheidene standaard-schakelende ketens zouden 

hiertoe kunnen worden gebruikt en meer in het bijzonder zou 

25 een standaard mul tivib ra torketen kunnen worden gebruikt. In-

dien een pulserende stroom wordt gebruikt, is het noodzake-

lijk de impulssnelheid beneden ongeveer 10.000 impulsen per 

seconde te houden, aangezien anders de pulserende in de 

elektrolyt geïnduceerde stroom een wis seistroomkarakter zou 

30 aannemen, waardoor elektrolyse wordt vertraagd. 

Proeven, uitgevoerd met kleine inrichtingen, zoals die 

welke zijn weergegeven, hebben aangetoond, dat voor het 

verkrijgen van de vereiste korte-golfelektromagnetische 

straling, de elektrische uitgangsspanning van de trans form a-

35 tor TH2 tenminste 10.000 volt moet bedragen, aangezien anders 
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; ggen noemenswaardige gammastraling wordt verkregen. Ofschoon 

spanningsverhogingen een verhoogde straling leveren» moeten 

" de spanning en de hiervan een gevolg zijnde uit gangs straling 

' zijn aangepast aan de fjsische eigenschappen van de cel en de 

• hoeveelheid gebruikte elektrolyt. De reeds beschreven elek-

trische schakeling levert ongeveer 30.000 volt en gebleken 

| is, dat dit een optimum is voor de bepaalde beschreven inrich-

ting. Teneinde oververhittingsproblemen in de elektrische 

schakeling te vermijden is het verder noodzakelijk, dat de 

impulssnelheid van de elektrische ontlading groter is dan 

5000 impulsen per seconde en bij voorkeur in de orde van 

grootte van 10.000 impulsen per seconde ligt. 

Verder is gebleken, dat de korte-golfstraling een inten-

siteit van tenminste 6 milli-röntgen'uur moet hebben voor 

het produceren van een significante radiolyse van water in dg 

inrichting volgens de uitvinding» De vereiste stralingsinten-

siteit zal vanzelf sprekend afhangen van de afmëting Van de 

installatie en de hoeveelheid bestraalde elektrolyt, doch ge*-

meend wordt, dat 6 milli-röntgen/uur als êen absoluut mini-

mum moet worden beschouwd voor het verkrijgen van een signi-

ficant resultaat, zelfs in een kleine inrichting. Een in-

richting, vervaardigd overeenkomstig de fig. 8 - 1 0 leverde 

een gammastralingsuitgang van 26 - 2^ront gen/uur, hetgeen 

zeer adekwaat is voor het teweegbrengen van een snelle radio-

lyse van de elektrolyt in een dergelijke inrichting,, 

De weergegeven inrichting werd alleen bij wijze van 

voorbeeld gekozen en de uitvinding is op geen enkele wijze 

beperkt tot de bijzonderheden van deze bepaalde inrichting. 

Het zal duidelijk zijn, dat de inrichting het produceren 

van waterstof en zuurstof in grote hoeveelheden mogelijk 

maakt voor doeleinden, zoals bijvoorbeeld energie-opwekking 

in grote vaste installaties» Deze zouden veel hogere elek-

trische ingangsspanningen vereisen en de elektrische scha-

keling zou dienovereenkomstig moeten worden ontworpeno 
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C O N C L U S I E S s 

X. Werkwijze voor elektrolyse» waarbij elektrische stroom 
1 gedwongen wordt te vloeien tussen een anode en een kathode 
in contact met een elektrolytische geleider» die tussen de 
anode en de kathode is aangebracht met het kenmerk, dat de 

5 - i elektrolytische geleider wordt bestraald met een elektromag-
—10 

! netische straling met een golflengte lager dan 10 meter, 
terwijl gelijktijdig de elektrische stroom gedwongen wordt 
te vloeien tussen de anode en de kathode,, 

' 2. Werkwijze volgens conclusie 1 met het kenmerk, da'c een 
10 magnetisch veld tussen de anode en de kathode wordt opge-

wekt. 
3. Werkwijze volgens conclusie 2 met het kenmerk, dat de 
anode en kathode dienen als geleiders van een magnetische 
flux zodanig, dat de magnetische veldlijnen, die zich vanaf 

15 de anode uitstrekken, de magnetische veldlijnen snijden» 
die zich vanaf de kathode uitstrekken. 

Werkwijze volgens een der conclusies 1 - 3 met het ken-
merk, dat de elektrische stroom een pulserende stroom is en 
de elektromagnetische straling en de pulserende stroom beide 

20 worden opgewekt in de elektrolytische geleider door tussen 
de anode en de kathode elektrische energie-impulsen aan te 
leggen met een frequentie groter dan 5000 impulsen per se~ 
c onde. 
5. Werkwijze volgens een der conclusies 1 - 3 met het ken-

25 merk, dat de elektromagnetische straling wordt opgewekt door 
het elektrisch omzetten van een gelijkstroomvoedlng van nage-
noeg gelijke spanning en stroom in Impulsen van elektrische 
energie met een frequentie van tenminste 5000 impulsen per 

seconde en elk met een grotere spanning dan de uniforme span-
30 ning en dat de impulsen tussen elektronen worden ontladen 

voor het opwekken van de straling» 
6o Werkwijze volgens conclusie 5 met het kenmerk» dat de 
elektrische energie-impulsen een spanning van tenminste 
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10.000 volt hebben. 
,7. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6 ia et het kenmerk:, dat 
de elektroden geseheiden zijn van de anode en de kathode en 
een constante gelijkstroompotentiaal wordt aangelegd tussen 

5 de anode en de kathode voor het opwekken van de elektrische 
stroom in de elektrolytische geleider. 

8. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6 met het kenmerk, dat 
de elektroden zijn gescheiden van de anode en de kathode en 
impulsen van gelijkstroompotentiaalverschil met minder dan 

10 10.000 impulsen per seconden worden aangelegd tussen de ano-
de en de kathode om de elektrische stroom tussen de anode en 

• de kathode in de vorm van een pulserende elektrische stroom 
te laten vloeien» 
9. Elektrolyse-inrichting, voorzien van een elektrolytische 

1=5 cel voor het bevatten van een elektrolytische geleider en van 
een anode en een kathode om contact te maken met de elektroly-
tische geleider en een elektrische voedingsinrichting voor 
het opwekken van een elektrische stroom in de elektrolytische 
geleider tussen de anode en de kathode, gekenmerkt door een 

20 s tral in gs gen erator voor het bestralen van de elektrolytische 
geleider met een elektromagnetische straling met een golf-
lengte lager dan 10 meter. 
10. Elektrolyse-inrichting volgens conclusie 9 gekehmerktn' 
door een inrichting voor het opwekken van een magnetisch veld 

25 tussen de anode en de kathode. 
11. lEnrichting volgens conclusie 10 met het kenmerk, dat de 
anode en kathode dienen als geleiders van een magnetische 
flux zodanig, dat de magnetische veldlijnen, die zich vanaf 
de anode uitstrekken, de mag-netische veldlijn zullen snijden» 

30 die zich vanaf de kathode uitstrekt. 
12. Inrichting volgens een der conclusies 9 - H met het 
kenmerk, dat de stralingsgenerator is voorzien van een elek-t 
trische omzetter, die elektrische energie van een gelijk-
stroombron met een nagenoeg uniforme spanning en stroom ont-

35 vangt en deze energie omzet* in impulsen met een frequentie 
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van tenminste 5000 impuls en per seconde en een spanning van 
tenminste 1©.000 volt en elektroden, waartussen de impulsen 
zich ontladen voor het hieruit opwekken van de elektromag-
netische straling,, 

5 13 o Inrichting volgens conclusie 12 met het kenmerk, dat de 
omzet inrichting is voorzien van een eerste transformator met 
een primaire wikkeling} die bekrachtigd wordt door gelijk-
stroomenergie van de bron en een secundaire wikkeling, die 
inductief gekoppeld is met de primaire wikkeling, een dump-

10 condensator, die verbonden is met de secundaire wikkeling 
van de eerste transformator teneinde door de elektrische uit-
gangsspanning van deze wikkeling te worden geladen, e«n os-
cillator voor het afnemen van elektrische impulsen van de 
gelijkstroomenergie van deze bron, een schakelinrichting, die 

15 vanuit een niet-geleidende toestand in een geleidende toe-
stand kan schakelen als reactie van elk van de elektrische 
impulsen, geleverd door de oscillator en verbonden met de 

secundaire wikkeling van de eerste transformator en d© dump-
condens ator zodanig, dat elke schakeling van de niet-geleidende 

20 toestand naar de geleidende to es tand de dumpcondensator laat 
ontladen en tevens de eerste transformator kortsluit om de 
schakelinrichting naar haar ni et-gel eidende to estand te laten 
terugkeren en een tweede transformator voorzien van een 
primaire wikkeling voor het ontvangen van de impulsen, ont-

25 laden uit de dump c on de ns at o r en een secundaire wikkeling, 
die inductief gekoppeld is met de eerste wikkeling voor het 
leveren van een omhoog getransformeerde spanning en elektrisch 
is verbonden met de elektrode-in richting» 
l4„ Inrichting volgens conclusie I3 met het kenmerk, dat de 

30 elektroden buiten de elektrolytische geleider zijn aange-
b racht. 
15. Inrichting volgens conclusie Ik met het kenmerk, dat de 
kathode de anode omgeeft, de anode hol is en de primaire en 
secundaire wikkelingen van de secundaire transformator in de 

35 anode zijn aangebracht» 
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l6« Elektrolyse-inrichting voorzien van een elektrolytische 
cel voor het bevatten, van een elektrolytisch.e geleider, welke 
cel is voorzien van een tweetal elektroden, waartussen een 
. elektrolyserende stroom in de elektrolytische geleider wordt 

5 opgewekt met liet kenmerk, dat de elektroden beide een liolle 
cilindervorm hebben en de ene in de andere in de cel zijn 

» 

aangebracht, waarbij de binnenste elektrode om haar buitenste 
• oppervlak, is voorzien van een reeks zich langs de omtrek op 
een afstand van elkaar bevindende en zich in lengterichting 

10 uitstrekkende groeven, de buitenste elektrode verdeeld is 
in een reeks elektrisch verbonden, zich in lengterichting 
uitstrekkende stroken, waarbij het aantal stroken gelijk is 
aan het aantal groeven, welke stroken een totaal actief op-
pervlaktegebied hebbens dat ongeveer gelijk is aan het totale 

15 actieve oppervlaktegebied van de groeven en de stroken ra-
, diaal zijn uitgelijnd met de toppen van de groeven» 
17o Inrichting volgens conclusie 16 met het kenmerk, dat 
zich in de holle binnenste elektrode een transformator be-
vindt O 
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