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SAMENVATTING. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek vond plaats in het kader 

van een onderzoeksproject op de TU Eindhoven naar het functioneren 
van de menselijke knie. Het doel was om een meetprocedure te 
ontwikkelen waarmee op eenvoudige manier van stijf poreus 

materiaal de permeabiliteit kan worden gemeten. 

Het meetprincipe werkt als volgt : Er wordt met een waterkolom een 

drukverschil over het poreuze materiaal aangebracht en de flow 

door het poreuze materiaal, die daarvan het gevolg is, wordt 

gemeten. Er is een procedure gevonden, waarmee het mogelijk was 

reproduceerbaar en voldoende nauwkeurig de permeabiliteit te 

meten. 

Voor de beschrijving van de stroming door een poreus medium 

wordt veelal gebruik gemaakt van de wet van Darcy. Er is gebleken 

dat deze wet voor hogere Reynoldsgetallen uitgebreid moet worden 

met een term die evenredig is met de snelheid in het kwadraat. 

De dan verkregen formule is de vergelijking van Forchheimer. 
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1 INLEIDING.  

Ontwikkeling van een meetprocedure voor permeabiliteitsmetingen. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is verricht in het kader 

van een project met als doel de ontwikkeling van een mechanisch 

model van het kniegewricht. In zo’n gewricht bevindt zich onder 

andere kraakbeen, een materiaal dat is op te vatten als een 

poreuze vaste stof verzadigd met vloeistof. Als model om te 

onderzoeken hoe dergelijke systemen zich gedragen wordt in het 

laboratorium gebruik gemaakt van technische poreuze materialen. 

Het doel van dit onderzoek was om een meetprocedure te ontwikkelen 

om op eenvoudige manier van poreus materiaal de permeabiliteit, 

porositeit en het verband tussen beide te vinden. Als materiaal is 
in eerste instantie een niet samendrukbaar poreus materiaal 

genomen, namelijk : zand gemengd met lijm. Dit materiaal wordt 

verzadigd met water en vervolgens wordt de permeabiliteit gemeten. 

Het hier beschreven onderzoek beperkt zich tot het opstellen van 

een meetprocedure en verwerkingsmethode van de permeabiliteit. 

Het meetprincipe dat gebruikt is, is een gangbaar principe en 

berust op het aanleggen van een drukverschil over het preparaat 

met een waterkolom. In hoofdstuk 2 wordt een stukje theorie 

behandeld dat dit meetprincipe beschrijft. 

In hoofdstuk 3 is de opstelling geschetst en de werkwijze 
toegelicht. Een meethandleiding is als bijlage toegevoegd. 

De resultaten met toelichting staan vermeld in hoofdstuk 4 .  

Het blijkt dat de wet van Darcy niet voldoet. Door gebruik te 

maken van de vergelijking van Forchheimer zijn de verkregen 

resultaten wel verklaarbaar. 

In hoofdstuk 5 en 6 staan de conclusies en aanbevelingen. 
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2 THEORIE. 

In dit hoofdstuk wordt de wet van Darcy met het gebied waarvoor 

deze wet nog geldig is behandeld. Tevens wordt een algemenere wet, 

de Forchheimer relatie, en het principe van de permeabiliteit- 

meting gegeven. 

2.1 Wet van Darcy. 

De permeabiliteit van poreus materiaal in een één dimensionaal 

experiment kan berekend worden met de wet van Darcy : 

waarbij 

9 = drukgradient dx 

n = porositeit 

w = snelheid van de vloeictof 
in de poriën. 

k = permeabiliteit 

De wet van Darcy kan ook anders geschreven worden : 

waarbij 

Q - Q  
L - -E  

[ %3\ 

[ - I  

[ ES] 

[ :3\ 
Ap = Druk over het preparaat [ Pal 

L = lengte van het preparaat [ m l  

Q = nw = filtersnelheid 

k is onder andere afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof. 
Volgens Schmidt (1971) : 

1 
U 

k -  - 
u = kinematische viscositeit 

( 3 )  

[ f] 
Deze u is afhankelijk van de temperatuur. 
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Door de permeabiliteit k met u te vermenigvuldigen wordt de 

gecorrigeerde permeabiliteit k : 
* 

k*== ku 
onafhankelijk van de vloeistof 

2.2 Geldigheid wet van Darcy. 

Het oppervlak van de buis waar 

en 
[ 3 1  

temperatuur. 
( 4 )  

e vloeistof naar het preparaat ni 

stroomt is groter dan het oppervlak van alle poriën in een 

doorsnede loodrecht op de stroming van het preparaat. ûmdat er net 

zoveel vloeistof in als uit het preparaat moet gaan zal de 

snelheid van de vloeistof in het preparaat hoger zijn dan de 

aanstroomsnelheid = Q. 

De wet van Darcy geldt alleen als er nog sprake is van een lami- 

naire stroming in het poreuze materiaal. 

Volgens Nagy en Karadi ( 1 9 6 1 )  : 

a) laminaire stroming bij Re < 5 
b) overgangsgebied bij Re = 5 + 200 
c) turbulente stroming bij Re > 200 

Als de stroming in het preparaat niet meer laminair is moet 
volgens Forchheimer (1901) de wet van Darcy uitgebreid worden 
met een term die evenredig is met de snelheid in het kwadraat. 

*P = naqw + n2bpw2 E- 

q=dynamische viscositeit 

1 
a= G 

[ :3 ] 
m 

[ 1 

b= coëfficient die bepaald wordt door de structuur van 
het preparaat en het getal van Reynolds. 

1 
Deze vergelijking ( 5 ) is de vergelijking van Forchheimer. 

De kwadratische term kan als een traagheid gezien worden die niet 

meer te verwaarlozen is op moment dat de snelheid toeneemt. 
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2 . 3  Principe meetmethode. 

2.3.1 Aanbrengen druk. 
Zoals al in de inleiding vermeld staat wordt de permeabiliteit met 

behulp van water bepaald. Met een waterkolom kan een druk Ap over 

het poreuze materiaal als volgt worden aangebracht : 

figuur 1 : principe meetmethode. 

De drukken die op de plaatsen D en E optreden bepalen de druk over 
het preparaat. Deze drukken kunnen, mits aan een drietal 

voorwaarden voldaan is, met de Bernoulli-vergelijking berekend worden. 

De Bernoulli-vergelijking luidt : ( p + pgh + ;PU = constant ) 

en volgt uit de Navier-Stokes vergelijking als de stroming 

stationair, incompressibel en wrijvingsloos is. 

Omdat de stroming in het preparaat niet wrijvingsloos is zal 

Bernoulli niet bruikbaar zijn voor een stroomlijn door het 

preparaat. Of Bernoulli voor andere delen van de stroming geldig 

is wordt in de volgende paragraaf bekeken. 

1 2  
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2.3.2 Controle geldigheid Bernoulli voor stroming 

tussen A,D en E,F. 
De dimensiloze Navier-Stokes vergelijking luidt als volgt : 

1 
Sr$ + (u,grad)u = -gradp + v2u ( 6 )  E' + R e  
De wrijving in de hoofdstroming is te verwaarlozen als het getal 

van Reynolds Re >> 1. De stroming die aangebracht wordt is 

stationair. Het water dat gebruikt wordt mag incompressibel 

verondersteld worden. 

Voor de schatting van Re in de gebieden A,D en E,F zijn van 
bepaalde variabelen de orde van grootte nodig : 

D = 0(10-~) [ m l  
u = o(io-2) [ m/s 1 

[ m2/s 1 6 
u = o(10 ) 

puD uD 2 Re = - - = o(10 ) = >> 1 
rl u 

Dus de hoofdstroming is wrijvingsloos. Voor de stroomlijnen 

tussen A,D en E,F mag Bernoulli gebruikt worden. 

Kijk naar een stroomlijn tussen A en D : 

PD - PA + lp(uD2 - UA2) + pg(b - HA) = 0 

PA = Patm. 

( U D ~  - UA ) = O vanwege wet van behoud van massa. 

(HD-HA)=- ( A h + h l + L )  

Dus PD = PA + pg( Ah f hl + L ) 

2 

2 

Analoog voor een stroomlijn tussen E en F : 
PF - PE + ;p(vF2 - VIZ2) 4- pg(HF - HE) = 0 

PE = PF + pghl 
2 

PD - PE = pg(Ah + L) ( 11 ) 

Dus er is altijd een druk verschil over het poreuze materiaal 

ter grootte pgL. Wil er water gaan stromen dan moet er een 

druk Ap = pgAh aangebracht worden. ( 12 ) 
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3 EXPERIMENT. 

3.1 Meetopstelling. 

o 

De opstelling bestaat uit : 

nr 1 : overloopvat 

nr 2 : preparaathouder 

nr 3 : voorraadvat met water 

nr 4 : pomp 
nr 5 : regelbare voeding 

nr 6 : filter 

tevens wordt er gebruikt : 

weegschaal : Mettler P2010N 
No 426298 

stopwatch 

thermometer 

vacuümoven 
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3.2 Werkwijze. 

Er wordt uitgegaan van de wet van Darcy : k = 9 
AP 

met Ap = pgAh [ Pa] ( 12 ) 

Q = -  ( 13 ) en P tA [:] 
waarbij M = gewicht opgevangen water 

p = dichtheid water 

t = meettijd 

A = oppervlak preparaat 

Om de permeabiliteit k te berekenen wordt, voor een bepaalde 
preparaat lengte L, de filtersnelheid Q als functie van Ap 

bepaald. 

Bepaling Q als functie van Ap. 

Bij elke meting wordt de druk Ap ingesteld. Gedurende een bepaalde 

tijd t wordt het water opgevangen. Hiervan wordt de massa M 

bepaald, Tevens wordt de temperatuur gemeten zodat de dichtheid en 

de dynamische viscositeit bepaald kunnen worden. 

Met vergelijking ( 13 ) is Q als functie van Ap te berekenen. 

Er zijn drie preparaten met lengte L=15,20 en 25 mm gebruikt, 

waarbij de druk Ap van 0.39 tot 3 . 9  KPa werd ingesteld. 

Voor details wordt verwezen naar bijlage 1. Daarin staat een 
uitvoerige beschrijving van de metingen. 

3.3 Drukcorrectie. 

De werkelijke druk over het preparaat is de aangebrachte druk 

minus de in figuur 2 staande drukcorrectie. Deze correctie is 

nodig omdat bij een aangebrachte druk water zal gaan stromen. 

Het waterniveau staat dan boven de uitstroomopening terwijl bij 

druk = O [Pa] het waterniveau gelijk staat met de uitstroom- 

opening. Door dit hoogteverschil te meten is de benodigde 

drukcorrectie bekend. 
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figuur 2 : drukcorrectie als functie van Ap. 
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4 RESULTATEN. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd en meteen van 
toelichting voorzien. Het blijkt dat de wet van Darcy niet 

voldoet. Door gebruik te maken van de vergelijking van Forchheimer 

zijn de verkregen resultaten wel verklaarbaar. 

4.1 Permeabiliteit. 

In de figuren 3 t/m 5 staat de permeabiliteit tegen de druk 

uitgezet voor L= 15,20  en 25 mm. Het water werd door de pomp- 
installatie opgewarmd. Om de invloed van de temperatuur te zien 

zijn er drie temperatuurintervallen gekozen. 

L= 15mm 
+ 20-22 'C. A 22-24 "c O 24-26 'C 

10 

R 

1 9  o 

$ 8  
(iJ 

E 

2 t 6  

r 

F ?  
I 

5 
O I 2 3 4 

figuur 3 : k als functie van Ap voor L=15 mm. 
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L-20mm 
+ 20-22 OC A 22-24 "C 0 24-26 "C 

io I I 

O I 2 3 4 

figuur 4 : k als functie van Ap voor Li20 mm. 

- - _  

L=25mrn 
+ 20-22 *c 

Y 

O I 2 3 4 

AP [Wal 

figuur 5 : k als functie van Ap voor b 2 5  mm. 

De toename van de permeabiliteit bij hogere temperaturen wordt 

veroorzaakt door een afnemende viscositeit van het water. 

11 



Als de permeabiliteit voor deze viscositeitsverandering wordt 

gecorrigeerd : 
rl k*= ku = k- 
P 

dan worden de figuren 6 t/m 8 verkregen. 

L= 15mm 
+ 20-22 OC A 22-24 "C O 24-26 Oc 

' O  I 

( 4 )  

5' I 
I I 

O i 2 3 4 

figuur 6 : k*als functie van Ap voor Li15 mm. 

L=2Qmm 
+ 20-22 'c A 22-24 'C 0 24-26 OC 

io 

9 

8 

7 

6 

5 
O I 2 3 4 

* 
figuur 7 : k als functie van Ap voor L i 2 0  mm. 

1 2  



L-25mm 
+ 20-22 "c 

9 t  

I I I 

O I 2 3 4 

AP [KPal 

* 
figuur 8 : k als functie van Ap voor 6-25 mm. 

Deze gecorrigeerde permeabiliteit is minder sterk afhankelijk van 

de temperatuur, maar neemt nu af bij toenemende temperatuur. 

Mogelijke verklaringen : 
- Uitzetting twee componenten lijm. 
- Het door Schmidt (1971) gebruikte 
lineair verband tussen permeabiliteit 

en viscositeit is niet correct. 

* 
We zien ook dat bij de verschillende preparaten k 
Op grond van de theorie van Darcy wordt dit niet verwacht. 

Een mogelijke oorzaak hiervan is de "fabricage" van het poreuze 

materiaal. Het met lijm vermengde zand wordt met een spatel in een 

metalen ring gesmeerd. De porositeit van elk preparaat hoeft dan 

niet gelijk te zijn. 

niet gelijk is. 

Naar de oorzaak van deze temperatuurafhankelijkheid en verschil in 

permeabiliteit bij de verschillende preparaten is verder niet meer 

gezocht. 
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4 . 2  Fouten-analyse vergelijking van Darcy. 

In deze paragraaf wordt de theoretische spreiding in de 
meetwaarden , veroorzaakt door instelfouten en onnauwkeurigheden 
van de gebruikte apparatuur, berekend. Hierdoor kan de 

theoretische spreiding vergeleken worden met de experimenteel 

waargenomen spreiding. Bovendien kan bepaald worden welke 

parameter uit de wet van Darcy het grootste aandeel in de 

a f w i  j king heeft. 

Uit ( 2 ) ( 4 ) ( 12 ) en ( 13 ) volgt dat de gecorrigeerde 

permeabiliteit gelijk is aan : 

* ak* ak* a2 ak ak 
+ APap + ArlG dk = AM- -F Atrt + A(Ah)aTh aM 

dk*= maximale fout.van de gecorrigeerde permeabiliteit ten gevolge 

van instelfouten en onnauwkeurigheden van de gebruikte 

apparatuur. 

h~ = 1*10-~ kg 
A t = + 1  S 

A(Ah) = k 1*10-3 m 
kg/m3 

-2 AT = ? 1 J C l O - l  OC * - Ap = * 2*10 

- AV = ? 2.4*10-6 Pas 

6 
De eermen AM%* en Apa-k ( 0 ( d 7 )  en 0 ( 1 0 ~ ~ ~ )  ;s2 ) 

zijn te verwaarlozen t.o.v. Atrt , A(Ah)rAh en Aq- 

orde 10 Rs2 zijn. 

dP ak* ak akt 
6 arl -16 m 

wordt steeds groter naar mate De invloed van A(Ah)- 

hoogteverschil steeds kleiner wordt. In figuur 9 staat 

Idk*l tegen enkele drukken Ap uitgezet. Deze fout Idk* 

de verschillende preparaten gelijk. 

ak* 
öAh 

die van de 

het 

de fout 

is voor 

14 



A .6 *8 1 2 3 4 

OP [Wal 

figuur 9 : I dk* I tegen Ap voor L=15,20 en 25 mm. 

Als de theoretische spreiding b i j  de gevonden meetwaarden wordt 

opgeteld wordt voor Li25 mm figuur 10 verkregen. 

L=25mm 
A 20-22 c 

'O I 

5' I I 
I 

O 3 4 

figuur 10 : spreiding in de gecorrigeerde permeabiliteit 

voor Li25 mm. 
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Dat de spreiding in de gecorrigeerde permeabiliteit berekend bij 

de foutenanalyse voor een druk kleiner dan 1 KPa veel groter is 
dan de spreiding in de metingen komt omdat bij één bepaalde 

instelling van het hoogteverschil ( dus van de druk ) meerdere 

metingen gedaan zijn. Een kleine afwijking van de druk geeft juist 

bij die lage drukken een grote verandering van de permeabiliteit. 
Eigenlijk zouden er daarom nog een paar metingen gedaan moeten 

worden om te kijken in hoeverre de resultaten voor deze kleine 

hoogteverschillen inderdaad reproduceerbaar zijn. 

4.3 Bepaling getal van Reynolds. 

We zien dat de (gecorrigeerde) permeabiliteit bij toenemende druk 

afneemt. Op grond van de wet van Darcy wordt dit niet verwacht. 

Omdat de stroming in het preparaat misschien niet laminair is, 

zodat de vergelijking van Forchheimer gebruikt moet worden, 

wordt eerst naar het Reynoldsgetal gekeken. 

Volgens Van der Grinten (1987),  die hetzelfde poreuze materiaal 

gebruikte, namelijk zand met een gemiddelde diameter van 0.430 rt. 

0.005 mm vermengd met twee componenten lijm, is de porositeit n 

gelijk aan 0.28 i 0.02 .$ w 3.6 Q ( 16 ) 

Als de druk hoger wordt, neemt de filtersnelheid toe, en dus ook 

snelheid van het water in het preparaat. 

Tijdens de proeven : l.0*10-3 < Q < 1.5*10-2 [ m/s ] 

uit ( 1 6  ) volgt : 3.5*10-3 < w < 5.3*10-2 [ m/s ] 

De effectieve poriestraal Rp van het zandpreparaat is volgens 

Van der Grinten (1987) 0.08 mm. Dus voor het Reynoldsgetal wordt 

gevonden :Re = w2Rp - + 5.6*10-' < Re < 8 . 5  
V 
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De stroming is dus volgens Nagy en Karadi (1961) niet meer zuiver 

laminair. Uit vergelijking ( 5 ) volgt dan : 

U 
4 
'p 1.00 

Als op tegen de filtersnelheid Q wordt uitgezet wordt voor 

Li25  mm figuur 11 verkregen. De verkregen lijn is recht en voldoet 
dus aan vergelijking ( 1 7  ) .  

QrlL 

- 

I I I , I I I 

n 

1.80 
O 
Y 

1.60 

O 2 4 6 8 10 î2 14 16 

Q [m/S Y 

figuur 11 : !?? 
QVL 

als functie van Q voor L=25 mm. 

In bijlage 2 staat ditzelfde ook voor L=15 en 20 mm uitgewerkt. 
Ook hier wordt aan vergelijking ( 1 7  ) voldaan. Uit de verkregen 

lijnen kunnen de b's bij gemiddelde temperatuur gehaald worden. 

1 bZ1oC 1 2.736 1 1.903 1.598 

*lo5  [ 

Tabel 1 : De coëfficienten b bij gemiddelde temperatuur. 
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4 . 4  Permeabiliteit ( Forchheimer ) 

10 

9 -  

8 -  

7 -  

6 -  

5 -  

In deze paragraaf wordt bekeken of de permeabiliteit, berekend met 

de vergelijking van Forchheimer als functie van de druk Ap, nu wel 
constant is. 

+ + L + t 
P 

I I I 

1 in vergelijking ( 17 ) in te vullen wordt voor k 

( 1 8  ) QL Er] Door a= 

gevonden: k = Ap - 
PV L 

Deze k als functie van Ap is in figuur 12 uitgezet. 

+ 20-22 c 

figuur 12 : k als functie van Ap voor Li25 mm. 

De k is als functie van de druk niet constant omdat er nog voor 
de verandering van de viscositeit gecorrigeerd moet worden. 

[ 31 
k" als functie van de druk Ap voor Li25 mm staat in figuur 13. 
De algemene trend is dat k 

4 

nu wel constant blijft. 
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L-25mrn 
+ 20-22 "c 

1 0  

9 -  

8 -  

I L + L 
t r 

* 
figuur 13 : k als functie van Ap voor 6-25 mm. 

4 . 5  Fouten-analyse vergelijking van Forchheimer. 

In deze paragraaf wordt bekeken wat de invloed is van de 

temperatuur op de theoretische fout die gemaakt wordt, door eerst 

een fouten-analyse op 

los te laten. 

* ak* a k  
+ 

dk = Ab- ab 

* * 
k en daarna op k bij constante temperatuur 

<k + AV- ak ak 
+ 'Pax + A(Ah)- a2 

at aAh + At- 

AM = t: 1*10-~ ki3 

AT = 1*10-' C 4 - Ap = 5 2*10-2 kg/m3 

A t = k l  S 

A(Ah) = ?- 1*10-3 m 
O 

- Aq = ?- 2.4*10-6 Pas 

1 9  



6 m --fis ikzijn te en ABBL?.~ ak ( 0(10-17) en o(i0;l8) ak* 
aM De termen AM- 

die ak 
en A'IaT 

ak ak* 
verwaarlozen t.o.v. ,Abab Atat 9 "(Ahlaah 

-16 m 
- - 2  zijn. Ook hier wordt de invloed van Ns van de Zrde 10 

A(Ah)zkL*voor kleinere Ah steeds groter. In figuur 14 staat de 

fout Idk I tegen enkele drukken Ap uitgezet. Deze fout is voor de 

verschillende lengten gelijk. 

A .6 .a 1 2 3 4 

p [KPai 

figuur 14 : (dk*l tegen Ap voor L=15,20 en 25 mm. 

Als bij constante $emperatuur*gemeten zou worden, dan zouden de 

ldk*l tegen Ap bij constante temperatuur staat in figuur 15. 
ook te verwaarlozen zijn. De fout ak ak 

bij dragen van Ab- ab en AVaT 

De fout Idk*l voor kleine drukken blijft groot: De bijdrage van 

deze twee termen aan de totale fout Idk*l is voor kleine drukken 

klein. De fout Idk*l voor grote drukken wordt gehalvezrd ten 

opzichte van de vorige situatie. De bijdrage van Ab- en AV- 

zijn dan groot. 

ak ak 
ab 831 

20 



=c 

.4 .6 .a 1 2 3 4 

p [Wal 

figuur 15 : Idk*I tegen Ap bij constante temperatuur 

voor L=l5,20 en 25 mm. 

Uit figuur 14 en 15 blijkt dat het zinvol is om metingen van de 

permeabiliteit bij constante temperatuur uit te voeren. Vooral 

bij hogere drukken neemt de fout ten gevolge van instelfouten en 

onnauwkeurigheden van de apparatuur sterk af. 
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5 CONCLUSIE. 

De permeabiliteit van niet samendrukbaar poreus materiaal is op 

een eenvoudige manier experimenteel te bepalen. Wel moet er met de 

volgende zaken rekening worden gehouden : 

- Hoewel er voor temperatuurveranderingen (dus veranderingen van 
* 

de viscositeit) gecorrigeerd werd is k kleiner voor hogere 
temperaturen. 

- Dus metingen moeten bij constante temperatuur gedaan worden. 
Dit voorkomt eventuele uitzetting van het poreuze materiaal. 

- Het Reynolds getal van de stroming binnen het poreuze materiaal 
speelt een rol. Als dit getal van Reynolds lager is dan een 
kritische waarde kan de wet van Darcy gebruikt worden. De 

permeabiliteit kan dan bij één druk bepaald worden. 

Als R e  groter of gelijk is aan een kritische waarde dan moet de 

vergelijking van Forchheimer gebruikt worden. De permeabiliteit 

kan alleen bepaald worden bij een variërende druk. 

- De druk kan het beste tussen 2 en 4 KPa gekozen worden. De 

instelfout die gemaakt wordt is dan het kleinst. 

- De porositeit van het test materiaal kan door de fabricage 
methode niet constant zijn. Verschil in porositeit is 

waarschijnlijk de oorzaak van het verschil in permeabiliteit. 

- De met Forchheimer berekende gecorrigeerde permeabiliteit heeft 
als functie van de druk, voor een bepaald temperatuurinterval, 

een constante waarde. 
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6 PROBLEMEM/SUGGESTIES VOORTGANG. 

Enkele problemen die tijdens het meten aan de orde kwamen waarop 

nog geen antwoord gevonden is : 

- Is de gecorrigeerde permeabiliteit onafhankelijk van de 

gebruikte vloeistof ? 

- Heeft het, toegevoegde bleekwater een verandering van de 

viscositelt tot gevolg zodat de permeabiliteit toeneemt ? 

- Wat is de invloed van luchtbelletjes in het poreus materiaal 
en het water op de permeabiliteit ? 

Suggesties voorgang. 

- Onderzoek de invloed van de temperatuur op het poreuze 
materiaal. 

- Verder moet er nog een geschikte methode gevonden worden om de 
porositeit van niet samendrukbaar poreus materiaal te bepalen. 

- Een functie verband vinden tussen porositeit en permeabiliteit. 
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BIJLAGE 1. 
Handlebdáng . 
Enkele belangrijke punten : 

- Wacht in ieder geval één dag, als er vers water gepakt is, 
voordat er gemeten gaat worden. Het water ontlucht dan. 

- Voeg een beetje bleekwater toe om alg vorming te voorkomen. 
- Zorg dat het preparaat altijd onder water blijft. Dus : 

* plaats de preparaathouder niet te hoog. 
* draai de kraan ki op tijd dicht. 

- Zorg dat er water in het overloopvat blijft staan. 
Dit om te voorkomen dat er lucht in het filter ,de leidingen 

en het preparaat komt. Plaats daarom zo gauw de pomp 

uitgeschakeld wordt een stop in gat Gi. 
- Haal voordat de pomp uitgeschakeld wordt de stop uit gat Gi. 
Anders wordt deze gelanceerd. 

Hoe moet er gemeten worden. 

Ontluchten preparaat. 

Zorg voor een gevuld overloopvat en geen luc,,t in de leidingen. 

Plaats stop in gat G2. Draai kraan Ki dicht en haal de slang onder 

de kraan los. Plaats het gewenste preparaat in de houder en vul 
deze weer met water. Zet de houder met kraan rechtop in de 

vacuümoven. Plaats na ontluchting de houder met kraan weer op de 

slang. Voorzie het tuitje en bovenkant van de houder van water en 

rubberen stoppen zodanig dat het afgesloten is, en er geen lucht 
aanwezig is. Keer nu de houder om en laat het zo laag zakken dat 

de luchtbellen tussen slang en kraan naar het overloopvat gaan. 

Mochten er nog luchtbellen onder het preparaat zitten, draai dan 

even de kraan Ki open. 

Inschakelen pomp. 

Regel met de voeding het niveau in het overloopvat. Dit moet mooi 

vlak zijn. Lees de positie van het waterniveau in het overloopvat 

op het meetlint af en zorg dat die constant blijft. 
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Instellen drukverschil. 

Verschuif de preparaathouder zodanig dat er net geen water uit het 

tuitje stroomt. Gebruik het metalen plaatje om het waterpasje op 
de houder te leggen en om de positie af te lezen. (De houder moet 

verticaal hangen). Er wordt een druk pgAh over het preparaat 

gebracht als de houder Ah verschoven wordt. 
De gebruikte hoogteverschillen zijn : 
Ah = 0.040 m * Ap = 0.391 KPa 

= '.'h' E j = 0.587 KPa 

= 0.080 m * = 0.782 KPa 

= 0.100 m .$ = 0.978 KPa 

= 0.200 m * = 1.956 KPa 

= 0.300 m * = 2.935 KPa 

= 0.400 m =3 = 3.913 KPa 

Overzicht vam de gebruikte drukinstellingen. 

Tijdens de permeabiliteitsmetingen werden drie preparaten met 

verschillende lengten L gebruikt. 

Bij 
waarbij de druk 24 maal random gekozen werd uit : 

[ 0.978 1.956 2.935 3.913 ] KPa. 

Bij elke drukinstelling werd één keer gemeten. 

L=15 mm is de permeabiliteit als functie van de druk bepaald, 

Bij I r 2 0  mm is de permeabiliteit als functie van de druk bepaald, 

waarbij de druk 2 maal opgevoerd werd volgens het rijtje : 

[ 0.391 0.587 0.782 0.978 1.956 2.935 3.913 ] KPa. 

Bij elke drukinstelling werden drie metingen gedaan. 

Bij I r 2 5  mm werd de druk opgevoerd volgens het rijtje : 

[ 0.391 0.978 1.956 2.935 3.913 J Kpa. 

Bij elke drukinstelling werden vier metingen gedaan. 

Gewichtsbepaling. 

Bepaal het gewicht van het maatglas waarin het water opgevangen 

wordt. Elimineer met de tara knop het gewicht van dat maatglas 

zodat aan het einde van de meting direct het gewicht van het water 

afgelezen kan worden. 
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Temperatuur meting. 

Verwijder de stop uit gat Gz en open de kraan KI. Laat de stroming 
even op gang komen. Meet vervolgens de temperatuur van het water 

boven het preparaat. Haal de thermometer weer weg. 

Begin meting. 

Wacht heel even zodat de storing in de stroming t.g.v. de 

temperatuur meting verdwenen is. Plaats het maatglas onder het 

t..: LurbJe t: ar: Or& tegelijkertijd de stopwatch in. 

Einde meting. 

Meet gedurende een van te voren bepaalde tijd. Op moment dat die 

tijd voorbij is moet het maatglas onder het tuitje weggehaald 

worden. Bepaal opnieuw de temperatuur van het water. Lees 

vervolgens het gewicht van het opgevangen water af. 

Tijdsduur van de metingen. 

Het liefst zo lang mogelijk meten + kleinere fout. 
De weegschaal kan maximaal 2 kg aan, de tara knop 0 . 5  kg. 

Gebruik daarom een groot kunstof bekerglas ( inhoud 2 liter 
m en meet 360 seconden bij k* in de orde grootte van 

6 
ÍG2 

Bepaling dichtheid en dynamische viscositeit. 

De gemeten temperaturen aan het begin en einde van de meting 

worden gemiddeld. Bij deze gemiddelde temperaturen worden met 

formules en tabellen uit "Handbook of Chemistry and Physics" de 
dichtheid en dynamische viscositeit van het water bepaald. 

Drukcorrectie. 

De werkelijke druk over het preparaat is de aangebrachte druk 

minus de in onderstaande figuur staande drukcorrectie. Deze 

correctie is nodig omdat bij een aangebrachte druk water zal gaan 

stromen. Het waterniveau staat dan boven de uitstroomopening 

terwijl bij druk = O Pa het waterniveau gelijk staat met de 
uitstroomopening. Hierdoor is de werkelijk aangebrachte druk 

minder groot. Er wordt als volgt voor het aangebrachte 

hoogteverschil gecorrigeerd : 
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Ah = 0.040 wordt 0.040 - 0.001 = 0.039 m 

0.060 wordt 0.060 - 0 . 0 0 1 =  0.059 m 

0.080 wordt 0.080 - 0.001 = 0.079 m 

0.100 wordt 0.100 - 0.001 = 0.099 m 

0.200 wordt 0.200 - 0.002 = 0.198 m 

0.300 wordt 0.300 - 0.003 = 0.297 m 

0.400 wordt 0.400 - 0.004 = 0.396 m 

Dus voor de drukcorrectie als functie van het veronderstelde 

aangehrachte druk Ap = pgAh geldt onderstaande figuur. 
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Beperkt toelaatbaar hoogteverschil. 

Een hoogteverschil van 0.500 - 0.600 m is niet meer toelaatbaar 

omdat de slang naar de preparaathouder niet meer recht onder die 

houder uitkomt. Uit een proefmeting met geen rechte aanstroming 

blijkt dat de doorstroming dan veel lager is. Ah moet zeker niet 

kleiner zijn dan 0.040 m omdat uit de foutenanalyse blijkt dat de 

fout t.g.v. niet nauwkeurige positionering voor deze kleine 

hoogteverschillen dominant is. 
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Aanmaak zandpreparaten. 

Gebruikt : - 2 componentenlijm ( hars, harder 1 op 1 ) van Bison. 
- zand : gemiddelde diameter 0.430 k 0.005 mm. 

Het zandpreparaat wordt gemaakt door 1 kg zand eerst met 3 gew.% 
harder ( = 30 gram ) zodanig goed te mengen, dat geen klonten meer 

aanwezig zijn en alle zandkorrels omgeven zijn door de harder. 

Hierna pas 3 gew.% hars teovoegen. Hierdoor zal het uitharden pas 

plaatsvinden als het hars goed gemengd is en dus in de metalen 

ringen gestopt wordt. 
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BIJLAGE 2. 
Figuren permeabiliteit L=15 en 20 m. 
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figuur 1 : als functie van Q voor L=15 mm. QDL 
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BIJLAGE 3. 

Symbolenli jst. 

a Coëfficient die afhangt van de structuur i m-2J 

A Oppervlak van het poreus materiaal. i m2 I 
b Coëfficient die bepaald wordt door de i m-ll 

van het poreus materiaal. 

structuur van het poreus materiaal en 

het getal van Reynolds. 

[ 2.3 
[ k ] 
[ &] 

g Zwaartekrachtversnelling. 

Ah Hoogteverschil tussen twee waterniveau’s. i m4 I 
k Permeabiliteit. 

k* Gecorrigeerde permeabiliteit. 

L Lengte preparaat. i m  1 
M Gewicht opgevangen vloeistof. 

n Porositeit 

r) Dynamische viscositeit 

AP Druk over preparaat. 

P Dichtheid. 

Q Filtersnelheid. 

RP Effectieve poriestraal. 

t Meettijd. 

T Temperatuur. 

V Kinematische viscositeit 

W Snelheid vloeistof in het poreuze 

mat er iaal 

kg 1 
I -  1 

i s  1 
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