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SAMENVATTING 

Het in dit rapport beschreven onderzoek vond plaats in het kader van het knieproject op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het doel was om een meetprocedure te vinden waarmee op een 
eenvoudige en snelle manier de porositeit van een samengedrukt zand- en lijmmengsel kan worden 
bepaald. 

De gehanteerde meetmethode is de volumeweegmethode. De meting berust op het principe dat het 
gewicht van materie boven en onder water, ten gevolge van de opwaartse kracht, niet gelijk is. 
Aangezien de opwaartse kracht evenredig is met het verplaatste volume kan uit het verschil in 
gewicht boven en onder water het verplaatste volume worden bepaald. Als ervoor gezorgd wordt 
dat alle poriën zich met water vullen, zal het verplaatste volume gelijk zijn aan het matrix volume. 
Als nu met behulp van een micrometer het totale volume van het proefstuk wordt gemeten is de 
porositeit direkt te bepalen. Het is mogelijk om met deze methode reproduceerbaar en redelijk 
nauwkeurig de porositeit te bepalen. 

Uit de metingen blijkt dat de porositeit van verschillende proefstukjes van hetzelfde zand- 
lijmmengsel verschilt. Waarschijnlijk moet de oorzaak hiervoor in de fabricage van de proefstukjes 
woïdea gezocht. Het iiiet eveïì hard aandrikken van het zand-!ijmmengsel tijdens de fabricage leidt 
tot dichtheids- en porositeitsverschillen. 

Met behulp van permeabiliteitsmodellen is een link tussen de porositeit en de permeabiliteit gelegd. 
Het blijkt dat de verschillen in de porositeit doorwerken in de permeabiliteit. 
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INLEIDING 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is verricht in het kader van het knieproject. Het doel van 
dit knieproject is de ontwikkeling van een mechanisch model van het kniegewricht. In het 
kniegewricht bevindt zich kraakbeen. Kraakbeen is een met vloeistof verzadigd poreus materiaal. 

Omdat uio!ogisch materiaal Giet h g  hocdb22: e:: m=ei!ijk te verkrijgen i§, werdei? ZxxpZrimZEitZn 

met (schaa1)modellen uitgevoerd. Als materiaal is een mengsel van lijm en zand genomen. Voordat 
met dit materiaal proeven worden gedaan moeten de parameters worden bepaald. Door R. 
Vercammen [i] is daarom een meetprocedure voor permeabiliteitsmetingen ontwikkeld. Uit zijn 
onderzoek bleek dat verschillende proefstukken van hetzelfde materiaal een verschillende 
permeabiliteit hadden. Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor was dat de proefstukjes een 
verschillende porositeit hadden. In dit onderzoek is daarom een meetprocedure voor 
porositeitsmetingen bepaald, zodat kon worden nagegaan of de porositeit van de proefstukjes 
verschilde. 

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit 3 delen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie naar in 
gebruik zijnde porositeitsmetingen. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van deze meetmethoden 
gegeven. Vervolgens is de keuze gemaakt om in het uit te voeren experiment met behulp van de 
volumeweegmethode de porositeit te bepalen. In hoofdstuk 3 wordt de volumeweegmethode 
uitgewerkt. De resultaten van het experiment worden in hoofdstuk 4 gegeven. 

In het derde deel wordt een relatie tussen de permeabiliteit en de porositeit gegeven. In hoofdstuk 
6 staan de conclusies en aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 1 POREUZE MATERIALEN 

1.1 INLEIDING 

Poreuze materialen zijn materialen die niet alleen uit vaste stof bestaan, maar die ook holtes 
bevatten. Deze holtes zijn dispers door het materiaal verdeeld. Deze verdeling kan regelmatig of 

wiiiekeurig zijn. Eoor deze hoites is het mogelijk dat er een vloeisiofsiroom door hei poreuze 
materiaal ontstaat. 

De holtes verschillen in grootte en structuur, en er zijn dan ook verschillende classificaties 
mogelijk 
1. verbonden / niet-verbonden holtes 
2. rangschikking naar grootte 

- macroporiën 
- mesoporiën 
- microporiën d c 2 n m  

d > 50 nm 
50 nm c d c 2  nm 

3. regelmatige / willekeurige verdeling 

Enkele parameters die een rol spelen in de beschrijving van poreuze materialen zijn: 

1. porositeit 
2. permeabiliteit 
3. specifiek wand oppervlak 
4. tortuositeit 

Deze parameters zullen in de volgende paragraaf worden besproken. 

1.2 PARAMETERS DIE EEN POREUS MATERIAAL BESCHRIJVEN 

POROSITEIT 

De porositeit van een proefstuk wordt gedefinieerd als de fractie van het volume dat bezet is met 
poriën. 

met V, = porievolume 
V, = totaalvolume 

3 



In verband met het transport van materie door de poriën is het van belang de vrije ruimte in te 
delen in twee groepen. 

1. continue fase (verbonden poriën) 
2. niet-continue fase (niet-verbonden/geisoleerde poriën ) 

De verbonden poriën dragen bij aan de mogelijkheid van transport van materie door het poreuze 
materiaal. De fractie verbonden poriëen wordt daarom ook wei de eifec‘cieve porositeit genoemd. 

PERMEABILITEIT 

De permeabiliteit karakteriseert het gemak waarmee een vloeistof door een materiaal kan vloeien 
bij een bepaalde drukgradiënt. Bij anisotrope media is de permeabiliteit in verschillende richtingen 
niet gelijk. 

De permeabiliteit kan in een één dimensionaal experiment met een incompressibele vloeistof 
worden berekend met behulp van de wet van Darcy (1856). 

met q = vloeistofstroom [m3/sec] 
,u = viscositeit vloeistof [Ns/m2] 
AP= drukverschil tussen begin en einde [N/m2] 
A = dwarsoppervlak waardoor vloeistof stroomt [m’] 
L = lengte in de richting waarin de vloeistof loopt [m] 
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Er zijn verschillende mathematische modellen waarmee de permeabiliteit voorspeld kan worden. 
Eén daarvan is de Carman-Kozeny vergelijking : [3] 

waarin: 

D, = gemiddelde kanaaldiameter (= 4 * gemiddelde hydraulische diameter) [m] 
S = specifiek oppervlak [m"] (zie hieronder) 

k' = Kozeny constante [-I 
k, = vormfactor [-I 
(LJL)' = tortuositeit [-I (zie hieronder) 
9 = porositeit [-I 

Op dit model zal in hoofdstuk 5 nog worden ingegaan. 

SPECIFIEK OPPERVLAK 

Het specifieke oppervlak S is het interstitiële wandoppervlak van de poriën per volume van het 
materiaal. 

wandopp. porìen S= 
vt 

TORTUOSITEIT 

In de Carman-Kozeny vergelijking komt het begrip tortuositeit voor. Deze factor brengt het niet 
recht zijn van de stroompaden in rekening. De tortuositeit is aïs voigt gedefinieerd: 

Waarin Le de gemiddelde lengte van de vloeistofweg van begin tot het einde van het proefstuk is. 
L is de lengte van het proefstuk. 
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HOOFDSTUK 2 HET METEN VAN DE POROSITEIT 

Het meten van de porositeit kan op vele verschillende manieren gebeuren. Hieronder volgt een 
overzicht van een aantal meetmethoden. 

2.1 SOORTEN POROSITEITSMETINGEN 

1. Directe methode [4] 

Allereerst wordt het volume van het totale proefstuk (VJ bepaald. Vervolgens wordt het proefstuk 
zodanig vervormd dat alle poriën verdwijnen. Daarna wordt wederom het volume (matrixvolume 
VJ bepaald. 

De porositeit is nu als volgt te berekenen: 

vp =vt -Ym 

Omdat bij deze methode zowel de continue als de niet-continue poriën worden meegenomen, wordt 
met deze methode de totale porositeit gemeten. 

Groot nadeel van deze methode is dat de kracht die nodig is om alle poriën dicht te drukken vaak 
zo hoog is dat er ontoelaatbare vervormingen in het matrixmateriaal optreden. 

2. Optische methode [4] 

Bij deze meetmethode wordt er vanuit gegaan dat de poriën random door het materiaal zijn 
verdeeld. De porositeit kan dan worden bepaald uit de oppervlakte porositeit. Een gepolijst 
oppervlak wordt onder de microscoop bekeken waarbij het porievolume wordt bepaald. Op deze 
manier wordt de totale porositeit bepaald. 
Door het proefstuk van buiten af met was te impregneren en daarna een gepolijst oppervlak te 
bekijken wordt de effectieve porositeit bepaald, omdat de was alleen de continue poriën kan 
bereiken. 
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Nadelen: 
- In het geval dat er zich zeer kleine poriën tussen grote poriën bevinden wordt de meting erg 

onbetrouwbaar en wijken de resultaten af van andere metingen. 
Het polijsten van het oppervlak is erg lastig. 
A l s  er geen sprake is van een random verdeling is deze methode niet bruikbaar. 

3. Opzuigmethode [4] 

Het proefstuk wordt in vacuüm in een perfect bevochtigende vloeistof ondergedompeld. De 
vloeistof zal zich nu in de poriën begeven. 

Van het proefstuk wordt zowel het gewicht voor als na onderdompelen bepaald. 

Met deze methode wordt vrij nauwkeurig de effectieve porositeit bepaald. De vloeistof moet wel 
de poriën goed bevochtigen. Als deze methode niet in vacuüm wordt uitgevoerd mag er geen lucht 
in plaats van vloeistof in de poriën zitten. 

Een andere manier om met behulp van onderdompelen de porositeit te bepalen maakt gebruik van 
de opwaartse kracht. Het sample wordt boven en onder water gewogen. De gewichtsafname zal dan 
een maat zijn voor het verplaatste volume (= porievolume). 

4. Kwik-porosimetrie [4] 

Het principe van deze methode is dat een poriegrootteverdeling wordt bepaald door het meten van 
de hoeveelheid kwik die als functie van de druk in de poriën geperst wordt. Door het verhogen van 
de druk zal het kwik in steeds kleinere poriën kunnen dringen. Als de druk zodanig hoog is dat 
vrijwel alle poriën met kwik zijn gevuld, dan is de in het proefstuk verdwenen hoeveelheid kwik 
een maat voor het porievoiume. 

voordeel: 

Met behulp van deze methode is het mogelijk om niet alleen de effectieve porositeit te 
bepalen, maar ook de poriegrootteverdeling. De poriegrootteverdeling zal in het verband 
tussen porositeit en permeabiliteit een grote rol spelen. 

7 



nadelen: 
- Om de effectieve porositeit te bepalen zal de druk op het kwik zeer groot moeten worden. Net 

als bij de eerste methode zal dit een verandering in de matrixstructuur tot gevolg kunnen 
hebben, waardoor de meting onbetrouwbaar wordt. 

- De methode is door de hoeveelheden kwik die gebruikt worden niet erg milieuvriendelijk. Het 
is meestal niet mogelijk om al het kwik weer uit het proefstuk te verwijderen, zodat het 
proefstuk verontreinigd biij ft met icwiii. 

5. Gas-expansie methode (pycnometrie) [4] 

Vooraf wordt het volume van het totale proefstuk (bulkvolume) bepaald. Daarna wordt het 
proefstuk in een container met bekend volume ingesloten. Ook de gasdruk is bekend. Daarna wordt 
de verbinding met een tweede vacuüm container (bekend volume) geopend. Het gas zal nu 
expanderen hetgeen een drukdaling tot gevolg heeft. Het effectieve porievolume kan nu met behulp 
van de ideale gaswet worden bepaald. 

met V, = totaal volume [m3] 
Va = volume container die proefstuk bevat [m’] 
V, = volume tweede vacuüm container [m’] 
PI = begindruk [Pa] 
Pz = einddruk [Pa] 

Deze methode is vrij nauwkeurig en laat het proefstuk in de oorspronkelijke staat. 

6. Gas-adsorptie [Z] 

Met adsorptiemetingen kunnen de atomaire afmetingen van poriën worden bereikt. Het principe is 
dat de oppervlaktes door het gas (molekulen van bekende grootte) worden bedekt. Door het meten 
van de hoeveelheid geabsorbeerd gas kan het totale volume worden berekend. 

Het bepalen van de hoeveebeid geadsoibeerd gas kan in twee groepen worden verdeeld: 
I. 

2. 
Directe meting van de hoeveelheid gas die ui: de gasfase is veï&aeiìen. 
Methodes die de opname van gas door het proefstuk meten. (gravimetrie) 

Het probleem is dat er zich voordat alle oppervlaktes bedekt zijn met 1 laag molekulen op 
sommige plaatsen al een tweede laag bevindt. Met behulp van zeer ingewikkelde vergelijkingen 
kan worden berekend hoeveel gas door de eerste laag is geabsorbeerd. 
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nadelen: 
- De meting moet bij zeer lage temperaturen plaatsvinden, waardoor de structuur van de poriën 

kan veranderen. 
De metingen nemen veel tijd in beslag. 
Het bepalen van de hoeveelheid geabsorbeerd gas is erg ingewikkeld. 

- 
- 

7 .  Dichtheidsmethodes [4] 

Bij deze methodes wordt de dichtheid van het proefstuk bepaald, alsmede de dichtheid van de 
matrix van het proefstuk. De massa van een poreuze stof wordt vrijwel uitsluitend door de massa 
van het proefstuk bepaald omdat de massa van de lucht in de poriën verwaarloosbaar is ten 
opzichte van de massa van de matrix. 

met: p, = p natr ix  [kg/m3] 
pb = p bulk [kg/m3] 

nadeel: 
- Deze methode is ongeschikt voor zeer poreuze schuimen, omdat de massa van de lucht in de 

poriën dan niet meer te verwaarlozen is ten opzichte van de massa van de matrix. 

8. Statistische methode [4] 

Als de poriën willekeurig verdeeld zijn zal de oppervlakteporositeit dezelfde zijn als de 
volumeporositeit. A l s  een oppervlak met poriën wordt beschouwd is de kans dat een random punt 
in een porie valt gelijk aan de porositeit. 
Als  nu een groot aantal keren met een pin in een oppervlak wordt geprikt zal het quotiënt van het 
aantal keren dat de pin in een porie komt en het totaal aantal pogingen de porositeit opleveren. 

nadelen: 
- Deze methode is niet erg naüwkcürig. De afmetingen van de pin leveïen Gepeïlringeri ûp. Als 

de pin half in een porie en half op de matrix terechtkomt is niet te bepalen of dit als porie of 
als matrix gedefinieerd moet worden. 
Het vervaardigen van een representatief net oppervlak is moeilijk. - 
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2.2 KEUZE VAN EEN POROSITEITSMETING 

Uit al deze soorten porositeitsmetingen moet een keuze worden gemaakt. De te kiezen methode 
moet redelijk eenvoudig (snel te bouwen) zijn. 

In de relatie tussen de porositeit en de permeabiliteit speelt de poriegrootteverdeling een 
belangrijke rol, Be kwikporoskmettaie zou dan een goede keuze zijia? ware het niet dat deze vrij 
ingewikkeld, milieubelastend en duur is. 

De methodes waarbij een oppervlak wordt bekeken vereisen veel ervaring in het prepareren van het 
proefstuk. Bovendien wordt er van uit gegaan dat de poriën random verdeeld zijn, wanneer dit niet 
het geval is worden met deze methode geen bruikbare resultaten verkregen. 

De opmigmethode lijkt een goede keus te zijn. Een voorbeeld van een opzuigmethode is de 
volumeweegmethode. Deze methode is snel, zonder ingewikkelde apparatuur te bouwen en 
makkelijk uit te voeren. De volumeweegmethode zal hieronder worden beschreven. 

VOLUMEWEEGMETHODE 

FRAME MET WEEGSCHUITJE BOVEN EN ONDER WATER 

pq--  --;i BEKERGLAS GEVULD MET WATER 

BEmRGLAS VRIJ STAAT 

Om de porositeit te kunnen bepalen is het noodzakelijk om het totale volume en het porievolume 
of matrixvolume te kennen. 
Door proefstukjes met nette afmetingen te maken is het mogelijk om met een micrometer het totale 
volume te meten. 

10 



Het matrixvolume wordt op de volgende wijze bepaald: Het proefstukje wordt op het bovenste 
weegschaaltje in lucht gewogen. Daarna wordt het proefstukje op het onderste weegschaaltje in 
water gewogen. Het water zal zich in de poriën begeven. Door de opwaartse kracht zal het gewicht 
dat nu wordt afgelezen verschillen van dat van de eerste weging. Volgens Archimedes is de 
opwaartse kracht, die voor het verschil in gewicht verantwoordelijk is, evenredig met het 
verplaatste volume. Dat verplaatste volume is in dit geval gelijk aan het matrixvolume aangezien 
de poriën zich met water hebben gevuld. 

Met behulp van de volgende formule kan nu het matrixvolume worden bepaald. 

met: Am = m1ucbt- mwater [gl 
V, = V, = verplaatst volume [cm'] 
pw = dichtheid water = 0.998 g/cm3 [T= 20 "C] 

Voor de porositeit volgt nu: 

Dit is een zeer eenvoudige methode die echter alleen goed werkt als het water vrijwel alle poriën 
vult, en het proefstuk een vorm heeft die eenvoudig op te meten is. Ook de dichtheid van het 
matrixmateriaal (ook wel vaste stofdichtheid genoemd) is te bepalen, door mlucht te delen door V,. 
(Waarbij het gewicht van de lucht in de poriën wordt verwaarloosd) Als nu bij de fabrikant of 
maker van het proefstuk te achterhalen is wat de dichtheid van het matrixmateriaal is, kan gekeken 
worden in hoeverre de opgegeven en gemeten waarde overeenkomen. Dit geeft een indicatie voor 
de nauwkeurigheid van het bepaalde matrixvolume. 

Als het proefstuk een vorm heeft die niet eenvoudig op te meten is, kan men het totale volume als 
volgt bepalen: Het proefstuk moet worden gecoat met een stof waarvan de dichtheid bekend is. 
(bijvoorbeeld paraffine of haarlak) Van de coating kan het volume worden bepaald door de massa 
ervan (= massa met coating - masa zonder coating) te delen door de dichtheid. Door het gecoate 
proefstuk zowel in water als in lucht te wegen kan het volume van het totale proefstuk worden 
bepaald, omdat het verplaatste volume nu overeenkomt met het totale volume. (Het water kan 
immers niet in de poriën komen.) Er moet niet teveel coating in de poriën komen, omdat de meting 
dôôrdoor eE22EwkeErig wordt. 

Deze methode is in het uitgevoerde experiment niet toegepast omdat de proefstukjes een nette 
vorm hadden. 
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HOOFDSTUK 3 HET EXPERIMENT 

- ~ ~ _ _  3.1 MEETOPSTELLING 

De opstelling die gebruikt wordt bij de volumeweegmethode is, zoals al eerder weergegeven 
(paragraaf 2.2), als volgt: 

BEKERGLAS GEVULD MET WAïER 

fig.2 Opstelling volumeweegmethode [5] 

Hiermee kan het matrixvolume worden bepaald. Het totale volume van het proefstuk wordt bepaald 
met een micrometer. 

3.2 WERKWIJZE 

De metingen zijn verricht aan twee series proefstukken. Het recept voor het vervaardigen van deze 
proefstukken staat in bijlage 1. Iedere serie bestaat uit 6 cilindervormige proefstukken met 
verschillede le9gtes. (diam. = 20 mm; hmgtc = 5, 10, 15, 20, 25 SE 3Q mm.) 

Deze zullen respectievelijk met de cijfers 1 tot en met 6 worden aangegeven. Proefstukjes uit serie 
1 krijgen nog een 1 ervoor, proefstukjes uit serie 2 een 2. Serie 1 bestaat dus uit 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 

1-5 en 1-6. 
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Om de porositeit te kunnen bepalen moet het totale volume en het porievolume bekend zijn. Het 
totale volume wordt bepaald door de hoogte en de diameter van het proefstuk beide op 10 
verschillende plaatsen te meten, en vervolgens een gemiddelde te bepalen. Het volume van een 
cilinder is gelijk aan: 

x y=(-) d2 h 
4 

Om het porievolume (= totaal volume - matrix volume) te kunnen bepalen moet het proefstuk 
zowel boven als onder water worden gewogen. Het verschil in gewicht is een maat voor het 
verplaatste volume. Dit verplaatste volume bestaat uit het matrixvolume en het volume van de in 
het proefstuk achtergebleven lucht. Deze lucht is ongewenst. Om ervoor te zorgen dat alle lucht uit 
het proefstuk verdwijnt wordt het bekerglas met het proefstuk in een vacuumklok geplaatst. Om de 
tijd te bepalen die nodig is om de lucht te verwijderen is vooraf een experiment gedaan, waarbij 
gekeken is of na een bepaalde tijd in de vacuumklok het verplaatste volume nog veranderde. Dit 
duidt erop dat er nog lucht is verwijderd. (Verplaatst volume = matrixvolume + volume lucht) 

De resultaten van dit experiment zijn op de volgende pagina weergegeven. Het blijkt dat er van uit 
mag worden gegaan dat na 15 min alle verwijderbare lucht verwijderd is. 
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fig3 Bepaling van de benodigde tijd in vacuumklok om lucht te Verwijderen. 



Het proefstuk wordt eerst in lucht gewogen. Nadat het proefstuk 15 minuten in de vacuumklok is 
geplaatst wordt het onder water gewogen. Met behulp van vergelijking 15 kan nu de porositeit 
worden bepaald. 

Om de reproduceerbaarheid van de meting te testen zijn alle metingen 6 maal uitgevoerd. 

3.3 FOUTENANALYSE 

De porositeit is gedefinieerd als I- (VJVJ. Als V, en V, kunnen worden bepaald is de precieze 
porositeit bekend. Fouten in V, en V, bepalen dus de fout in de porositeit. 

FOUTEN IN DE BEPALING VAN V, 

De diameter en de hoogte van het proefstuk worden met een micrometer bepaald. Beide worden op 
10 verschillende plaatsen op het proefstuk gemeten. De diameter van het proefstuk bleek overal 
vrijwel constant te zijn. (st. dev. 0.05 %) Dit kan verklaard worden doordat het proefstuk in een 
holle cilinder is geperst, waardoor de wanden van het proefstuk vlak en stevig zijn. De hoogte van 
het proefstuk varieerde veel sterker. (st. dev. kleinste proefstukken 2%) Door het afstrijken van het 
zand bij de fabricage is het verkregen boven en onder -oppervlak vrij ruw. 

Bij de berekening van het volume wordt er van uit gegaan dat het proefstuk de vorm van een 
cilinder heeft. Het blijkt dat er van het proefstuk erg makkelijk zandkorreltjes afbrokkelen. Hoe 
vaker er aan het proefstuk gemeten is hoe minder cilindrisch het is. (Na 6 keer meten vielen de 
kleine proefstukjes uit elkaar) Sommige proefstukken hebben onregelmatigheden in hun oppervlak. 

Omdat er zandkorreltjes afbrokkelden is voor iedere meting per proefstuk opnieuw de hoogte en de 
diameter bepaald. 

Uit de 10 hoogte- en diametermetingen is het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. De 
standaarddeviatie is vervolgens meegenomen in de berekening van de standaarddeviatie van het 

totale volume. De standaarddeviatie van het volume van de kleine proefstukjes bedraagt 2.5 %, 
terwijl dat bij de grotere proefstukken ongeveer 1 % is. Het is logisch dat de oneffenheden in het 
oppervlak bij de kleine proefstukjes een grotere relatieve standaarddeviatie veroorzaken dan bij de 
grotere proefstukken. 

Hce g:mt de fmt is &e gemaakt wû:dt dûûrd2t het prûefstUk niet perfect cilindri§ch is, is Giet 

bekend. Deze relatieve fout is bij de kleine proefstukken groter dan bij de grote proefstukken. 
Doordat de randen alleen afbrokkelen en er geen materiaal bijkomt zal het berekende volume altijd 

iets groter zijn dan het werkelijke totale volume. De bepaalde porositeit zal hierdoor dus worden 
overschat. 
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FOUTEN IN DE BEPALING VAN V, 

De meetnauwkeurigheid van de balans is 0.0001 [g]. Tijdens de meting vallen er zandkorreltjes 
van het proefstuk af. Die korreltjes wegen ongeveer 0.01 [g]. Het heeft dus weinig zin het gewicht 
in meer dan twee cijfers achter de komma te geven. Omdat m, - m, wordt bepaald is de geschatte 
fout van Am gelijk aan 0.02 [g] genomen. 

Het matrixvoiume wordt geiijic gesteid aan het verpiaarste voiume. Dit is aiieen maar geiciig ais er 
zich geen lucht meer in het proefstuk bevindt. Door het proefstuk onder water 15 minuten in een 
vacuumklok te plaatsen wordt het overgrote deel van de lucht verwijderd. Hoeveel lucht zich nog 
in het proefstuk bevindt is niet te bepalen, maar erg veel zal dit niet zijn. Als er zich nog lucht in 
het proefstuk bevindt zal het verplaatste volume groter zijn dan het matrixvolume. De porositeit zal 
dan groter zijn dan wordt gemeten. 

3.4 INVLOEDEN VAN VERSCHILLENDE FACTOREN 

Uit een eerder onderzoek [i] bleek dat de permeabiliteit van verschillende proefstukjes (1-3, 1-4 en 
1-5) niet gelijk is. Eén van de verklaringen hiervoor is dat de porositeit van de proefstukjes 
verschillend is. 

Deze porositeiísverschillen kunnen door de volgende factoren worden veroorzaakt. 

1. Bij het opnieuw aanmaken van het materiaal wordt niet exact dezelfde verhouding lijm-zand 
genomen. Dit zou tot uiting moeten komen in verschillen tussen serie 1 en serie 2. 

2. Het zand-lijmmengsel wordt met de hand in een holle cylinder gedrukt. Door verschillen in 
aandrukkracht kunnen verschillen in dichtheid ontstaan. Hierdoor zouden stukjes onderling 
kunnen verschillen. 

3. De grootte van het volume van het proefstuk kan een rol spelen. Dit is dan waarschijnlijk het 
geval voor de nauwkeurigheid waarmee de porositeit bepaald kan worden. 

A l s  uit de resultaten blijkt dat de porositeit van de proefstukjes verschilt is het natuurlijk nog de 
vraag of hiermee ook de verschillen in permeabiliteit verklaard kunnen worden. Het verschil in 
Permeabiliteit kan ook andere oorzaken hebben zoais anisoiropie van hei maieriaai, invioed van de 
lengte en breedte van het proefstuk op de permeabiliteitsmeting. 

Met behulp van het verband tussen permeabiliteit en porositeit kan bekeken worden of eventuele 
verschillen in porositeit de oorzaak kunnen zijn van verschillen in de permeabiliteit. Hierop wordt 
in hoofdstuk 5 nog teruggekomen. 
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de uitgevoerde metingen met behulp van de volumeweeg- 
methode worden gegeven. 

Proefstuk 1-3 is in eerste instantie gebruikt voor het bepalen van de benodigde verblijftijd in de 
vacuumklok. Om het sneller te laten drogen is het toen In een oven van i50 'C geplaatst. Het 
proefstuk is daardoor veel te heet geworden, waardoor de porositeit is veranderd. De resultaten van 
dit proefstuk zijn wel weergegeven, maar niet in de statistische berekeningen meegenomen. 

Proefstuk 1-6 is niet helemaal ongeschonden uit de holle cilinder gekomen. Daardoor is de 
standaarddeviatie van het volume erg groot, zodat ook de standaarddeviatie van de porositeit erg 
groot is. 

Alle metingen zijn verricht bij T= 20 "C 

4.1 REPRODUCEERBAARHEID 

Om te kunnen bepalen of de gekozen porositeitsmeting reproduceerbaar is, is van ieder proefstuk 6 

keer op dezelfde wijze de porositeit bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 3. 

Het blijkt dat de variatie in de zes metingen per proefstuk maximaal 2 % bedraagt. Bij twee 
proefstukken is een sterk afwijkende waarde gevonden. De laatste meting aan proefstuk 1-1 is 
waarschijnlijk afwijkend, omdat het proefstuk bijna uiteen viel. Waarom de eerste meting aan 
proefstuk 1-2 sterk afwijkt is niet bekend. 

4.2 SPREIDING MEETRESULTATEN DOOR 
MEETONNAUWKEURIGHEDEN. 

De fout in de porositeit wordt bepaald aan de hand van de fout in de hoogte, de diameter en het 
gewicht. 

Eij de Eehe preefst~&Iken is de stzndôzrddeviatie vôn een enkek peresiteikmeting greter UwrU2t 
de relatieve fout in het bepaalde volume groter is. (Oneffenheden zijn op alle proefstukken gelijk, 
maar doordat het totale volume klein is, is de relatieve standaarddeviatie bij kleine proefstukken 
groter.) In de figuren in bijlage 3 komt dit duidelijk tot uiting: bij oplopend volume (1-1, 1-2, 1-3 
etc.) worden de foutstreepjes steeds kleiner. De standaarddeviatie van een enkele porositeitsmeting 

bedraagt ongeveer 5 % bij de kleine proefstukken en 2 % bij de grotere proefstukken. 
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4.3 STATISTISCHE ANALYSE VAN DE METINGEN 

In figuur 4 zijn alle porositeitsmetingen (behalve die van proefstuk 1-3 ) uitgezet. 

I 
I I I I 

. 3 5  .46 
Porositeit  [-I 

fig.4 Histogram van alle metingen 

Van alle proefstukjes wordt nu uit de zes metingen de gemiddelde porositeit bepaald. 
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Tabel I Gemiddelde porositeit (en standaarddeviatie) per proefstuk 

I I 

Omdat de gebruikte methode erg nauwkeurig is blijkt dat de porositeit van de verschillende 
proefstukjes verschillend is. Het verschil is echter maximaal 5 % . (0.39 2 0.02) 

4.4 INVLOEDEN VAN VERSCHILLENDE FACTOREN 

Voor de verschillen in de porositeit zijn in paragraaf 3.4 3 mogelijke oorzaken genoemd. 

1. Verschillen in aanmaken recept 

Verschillen in het steeds opnieuw aanmaken van het recept zouden tot uiting moeten komen in 
verschillen tussen serie 1 en serie 2. In figuur 5 zijn de resultaten per serie weergegeven. 

serie i serie 2 

.3 - 

a 
..i U 

.35 
Porositeit [-I 

,194444 

D ..I 

2 :: 

D 

Porosi teit t -1 

f ig5  Porositeit per serie 

18 



Tabel 2 Gemiddelde porositeit per serie 

pr. nr. 

1-1 

11 serie I 7 I ag I min - max I/ 

pb [kg/m3] opb 

1.49 0.036 

II 1 I 0.40 I 0.016 I 0.38 - 0.45 I I  

1-2 

II 2 I 0.40 I 0.016 I 0.38 - 0.43 I I  

1.48 0.053 

Uit fig. 5 en vooral uit tabel 2 blijkt dat er vrijwel geen verschil tussen de twee series is. 

2. Verschillen in aandruklaracht 

Verschillen in aandrukkracht zouden kunnen leiden tot verschillen in dichtheid en dus in verschil- 
len in porositeit. In tabel 3 wordt per proefstuk de schijnbare dichtheid gegeven. ( p b  = m /'VJ 

Tabel 3 Gemiddelde dichtheid per proefstuk 

11 2-4 1.53 0.006 

0.006 

2-6 

11 2-3 I 1.55 I 0.010 II 

1.45 0.005 

11 2-5 I 1.51 

Het blijkt dat de dichtheid niet voor elk proefstuk hetzelfde is. Uit de volgende beschouwing blijkt 
dat verschillen in dichtheid verantwoordelijk zijn voor verschillen in de porositeit. 

Als de massa van de lucht in de poriën verwaarloosd wordt, geldt: (zie ook pag. 9) 

m = P, v, = Pt v, (12) 

Waarin p, de dichtheid van de matrix en pt de schijnbare dichtheid is. V, is het matrixvolume en 
V, is het totale volume. 
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Voor de porositeit kan nu geschreven worden: 

.46 - 

- 
.. 
Y 

I 

Y 
4 al 

Y n 

o 

a 

p, blijkt vrijwel constant te zijn (zie ook paragraaf 4.6). Verschillen in de schijnbare dichtheid 
mllen bus yornsitei~~voschillen veroorzaken. 

Y 

al 
Y ,+ 

o 

- 

a 
- 

.35 - 

3. Invloed van de grootte van het proefstuk 

O 

8 I I I I 

In figuur 6 is de porositeit tegen het totale volume uitgezet. Het blijkt dat de verschillen in 
porositeit geen functie van het volume zijn. Zoals al eerder bleek kan de porositeit bij een groter 
volume van het proefstuk wel nauwkeuriger worden bepaald. 
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fig.6 Porositeit tegen totaal volume 
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4.6 CONTROLE VOEUMEWEEGMETHODE 

2-3 

2-4 

Zoals al bij de beschrijving van de volumeweegmethode werd aangegeven kan uit de gegevens van 
de porositeitsmeting, de vaste stof dichtheid pv worden bepaald. A l s  de vaste-stof dichtheid al 
bekend is (bijvoorbeeld via de fabrikant) dan kan de gemeten vaste-stof dichtheid ter controle van 
de volumeweegmethode (en wel de bepaling van het matrixvolume) worden gebruikt. 

2.53 0.009 

2.53 0.008 

m m  .._ .._ p,= - 
V,,, Am 

(17) 

Uit een eerder onderzoek [7] bleek dat de vaste-stof dichtheid van het gebruikte zand (gezeefd 
Maaszand) 2.65 kg/m3 bedraagt. In tabel 4 worden de resultaten van de berekening van de vaste- 
stof dichtheid met behulp van vergelijking 17 gegeven. 

Deze waarden hebben betrekking op het zand-lijmmengsel en niet op het zand alleen. Er zal dus 
nog voor de lijm gecorrigeerd moeten worden om de vaste-stof dichtheid van het zand te 
verkrijgen. Het mengsel bevat echter maar 3 gew.- % lijm zodat de waarde in de buurt van de 
gegeven 2.65 kg/m3 moet liggen. 

Tabel 4 Vaste stofdichtheid per proefstuk 

II 1-1 I 2.54 I 0.020 i ~r;”r .  I ;5y3i I 1 0.020 

1-2 2.53 0.010 11 1-2 I 2.53 I 0.010 II 

11 2-2 I 2.52 I 0.018 I1 

11 2-5 I 2.53 I 0.008 II 
I! -6 2.53 1 0.008 I! 
Uit tabel 4 blijkt dat de vaste-stof dichtheid voor alle proefstukken vrijwel gelijk is. 
( pv (gem) = 2.53 2 0.014) Daar de proefstukken uit hetzelfde materiaal bestaan is dit ook te 
verwachten. Uit deze controle blijkt dat een porositeitsbepaling met behulp van de volumeweegme- 
thode nauwkeurig en goed reproduceerbaar is. 
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HOOFDSTUK 5 PERMEABILITEITSMODELLEN 

Het doel van de porositeitsmetingen is om na te gaan of verschillen in de porositeit de oorzaak 
kunnen zijn van de gevonden verschillen in de permeabiliteit. [i] 

In hoofdstuk 1 is het permeabiliteitsmodel van Carman en Kozeny genoemd. In dit hoofdstuk 
zU!leiì cti: iiiude! en nieUwere mûde!!en worden bespreken. 

5.1 CARMAN-KOZENY MODEL [3] 

In de Carman-Kozeny theorie wordt er van uitgegaan dat de dwarsdoorsnede een ingewikkelde 
vorm, maar gemiddeld een constant oppervlak heeft. Voor de gemiddelde poriegrootte wordt de 
gemiddelde kanaaldiameter (DH) (= 4 * gemiddelde hydraulische diameter) genomen. 

De permeabiliteit kan met behulp van de Carman-Kozeny vergelij king worden voorspeld. 

met 

k/=k+) Le 2 [-I 

KRITIEK OP HET CARMAN-KOZENY MODEL 

In dit model wordt er van uit gegaan dat de poriën met behulp van één gemiddelde diameter (DH) 
kunnen worden beschreven. Dat dit tot onjuiste resultaten leidt kan als volgt worden verklaard. 

PARALLELLE NIET-UNIFORMITEIT 

In werkelijkheid zullen er brede en smalle capillairen zijn. (fig. 7) De vloeistof zal steeds de weg 
van de minste weerstand (brede capillairen) kiezen. De werkelijke permeabiliteit zal daarom groter 
zijn dm die wûrdt vmrspe!d 21s g e h i k  v~c:dt gem22kt vzn éér, grmidde!de dimx%x. 
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.................... 

jig. 7 Parallelle niet-uniformiteit 

SERIELE NIET-UNIFORMITEIT 

In het model wordt verondersteld dat één capillair een constante diameter heeft. In werkelijkheid 
zal dit niet het geval zijn. 

Seriële niet-uniformiteit 

Omdat de kleinste diameter een grote invloed op de doorstroming heeft zal de voorspelde 
permeabiliteit groter zijn dan de werkelijke permeabiliteit. 

VISCEUZE DISSIPATIE 

In de vergelijking wordt visceuze dissipatie (veroorzaakt door seriële niet-uniformiteit) venvaar- 
loosd. Deze dissipatie heeft echter wel invloed op de permeabiliteit. 
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5.2 CAPILLAIR MODELLEN [a 

De capillair modellen kunnen worden onderverdeeld in 3 soorten. 
1. modellen met rechte capillairen 
2. modellen met parallelle capillairen 
3. modellen met seriële capillairen 

RECHTE CAPILLAREN 

Dit model bestaat uit een bundel parallelle capillairen van gelijke lengte en met dezelfde diameter. 

De gemiddelde diameter 5 wordt afgeleid uit de poriegrootteverdeling. 

PARALLELLE CAPILLAIREN 

Dit model verschilt op twee punten met het vorige model. Ten eerste wordt de vergelijking voor de 
permezbilitelt door 3 gedeeld andat maar 1/3 van de capillairen in de richting van de vloeistof- 
stroom ligt. De tweede wijziging is het aanbrengen van verschillende parallelle capillairen. Er 
wordt nog steeds van uit gegaan dat een capillair één uniforme diameter heeft, maar deze diameter 
verschilt per capillair. Ook voor dit model is een gemiddelde diameter D afgeleid. 
Voor de permeabiliteit geldt de volgende vergelijking 

k=- Q / Dza(D)dD 
96 

met: a(D) = poriegrootteverdeling 

iI) 

D2 is erg gevoelig voor fouten in de poriegrootteverdeling bij de grootste poriediameters. 
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SERIELE CAPILLAIREN 

In dit model wordt het porienetwerk benaderd door in 3 richtingen staande capillairen die bestaan 
uit segmenten met verschillende diameters. 

De kleinste diameter speelt een belangrijke rol omdat het de bottleneck voor de doorstroming is. 
Dit model is daarom erg gevoelig voor fouten in de poriegrootteverdeling bij de kleinste 

diameters. 

KRITIEK OP DE CAPILLAIR MODELLEN 

Zoals in paragraaf 5.1 al werd besproken bestaat er in het werkelijke porienetwerk zowel seriële- 
als parallelle-niet-uniformiteit. In de capillair modellen wordt dit slechts gedeeltelijk verwerkt. 
Deze modellen komen daardoor nog zo slecht met de werkelijkheid overeen dat zij geen bruikbare 
resultaten opleveren. 

5.3 NETWERKMODEL VAN DULLIEN [a] 

Zoals hierboven al duidelijk werd leiden genoemde modellen niet tot goede resultaten omdat zij de 
poriestructuur van poreuze media niet adequaat beschrijven. Dullien [3] is op zoek gegaan naar een 
betere beschrijving van de poriestructuur. Uiteindelijk is er een serieel/parallel capillair model 

ontwikkeld. 

Uit onderzoek zijn de volgende aspecten naar voren gekomen die in het model zijn verwerkt. 

* Met behulp van kwikporosimetrie kan alleen de ingangsdiameter worden bepaald. Met behulp 

van quantitatieve fotomicrografie kan de actuele poriediameter worden bepaald. Uit de figuur 
op de volgende pagina blijkt dat door het meten van alleen de ingangsdiameter grote fouten 
kunnen worden gemaakt. 
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\ 

a. werkelijke poriestructuur b.foute poriestructuur 

fig.9 Efect van het gebruik van begindiameters [3] 

De waarnemer zal het gemeten totale volume toeschrijven aan 5 capillairen met een diameter 
van D,, terwijl er in werkelijkheid maar 1 capillair is. Hierdoor zal met een model uitgaande 
van de begindiameter de poriestructuur niet goed kunnen worden beschreven. 

* De relatie tussen ingangsdiameters De en diameters D kan met behulp van een verdeling met 
twee variabelen worden weergegeven. 

a(De ,D)  dD dDe (21) 

met: De = ingangsdiameter [m] 
D = actuele diameter [m] 

* Het blijkt dat bij kwikpermeatrie er ook bij een lage verzadiging al kwik door het proefstuk 
heen stroomt. Kennelijk bestaan er continue kanalen die voornamelijk grote poriën bevatten. 
Deze kanalen spelen een belangrijke rol. 

Het nieuwe model is nu gebaseerd op de volgende aannamen: 

1. Er bestaan capillairen die gevormd worden door segmenten met verschillende diameters. 
Parallel zijn er verschillende capillairen met verschillende diameters en grootteverdeling. 
Zo wordt dus zowel parallelle- (verschillende capillairen) als seriële- (één capillair bestaat 
uit VerschilIende segmenten) niet-iinifm~iteit verkregen. 

26 



2. 

In de volgende figuur wordt een capillair element van het netwerk weergegeven. 

I I 1 
I I 1 
I I I 

I I 
I I 
1 

I 

I I I 
I I I 
I= 4 I 

van het netwerk 

jig.10 Capillair element [3] 

I 

De capillairen vormen een cubisch netwerk. Het netwerk i is opgebouwd uit identieke 
capillairen. Elke klasse i vormt een onafhankelijk netwerk. Alle netwerken samen vormen 

het totale model. Met behulp van dit netwerk wordt isotropie verkregen. 

Met behulp van een representatief element uit dit netwerk zal nu een vergelijking voor de 
permeabiliteit worden afgeleid. 

Stromingsrichtinq 

Evenwijdig aan de vlakken gede- 

finieerd door de hoeken a en f3 

j îg . í í  Xepresentatief element uit het netwerk [3j 
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In figuur 11 wordt een representatief element met willekeurige richting door twee vlakken 
(orïentatie gedefinieerd met a en p ) uit het rooster gesneden. Er wordt uitgegaan van een 
laminaire stroom. A l s  de dissipatie wordt verwaarloosd volgt : 

33% - (cot2a+Cot2p +cot2ff Cot2p) AP 
Qi  = 

n, 2 1, 1 D; 1 2 8 , ~  
[m 3/s] 

waarin: 0; = volumestroom in cel i [m3/s] 
1, = lengte capillair-segment met diameter Dj in cel i [m] 

ni = aantal capillairen in cel i [-I 
,u = viscositeit [Pa s] 
Dj = diameter segment j 
AP = drukverschil tussen zijden cel i 

De wet van Darcy voor de id” cel luidt als volgt: 

QiP k, = 
Ai ( A P I  Li) 

met: A, = oppervlakte cel [m2] 
li = h g t e  cel [m] 

Voor de permeabiliteit van de i& cel volgt nu: 

Qi (E Vi I Di”,’ 
9 6 2  2 ViC (yj /Dj6) ki = [m’l 

met: Vij = volume van capillair segment met diameter Dj van cel i 
Qi = porositeit cel i 
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De permeabiliteit van het model k, is nu: 

km=Xi ki=$ 2 /  96 

Waarin D, de gemiddelde diameter uit de bivariate verdeling is. 

TT L fie1 model heeft het voordeel daî er niet naai de entremeli vali de pûïie~ïûût:e~I-eïcle:ii?g wordt 

gekeken. De grootste bijdrage aan de permeabiliteit wordt geleverd door de omgeving van de piek 
van de verdeling. Deze waarden zijn nauwkeuriger dan de extremen. 

KRITIEK OP HET MODEL VAN DULLIEN 

* In het model wordt de visceuze dissipatie verwaarloosd. 

* Er wordt verondersteld dat de dwarsdoorsnedes circulair zijn. 

* De stroming moet laminair zijn. 

* Hei biijkt dat de doorgang van veel poriën alleen mogelijk is dooi eeri segmerit inet eeri 

kleinere diameter dan de ingangsdiameter. Als er een lage druk wordt aangelegd zal de 
vloeistof wel in de porie gaan maar er niet doorheen kunnen. De bijdrage van deze poriën aan 
de permeabiliteit zal dan eigenlijk moeten worden toegeschreven aan poriën met een kleinere 
ingangsdiameter. Dit verschijnsel wordt ook wel het verschijnsel van de pseudo-dode-einden 
poriën genoemd. 

* Er wordt van uitgegaan dat de netwerken onafhankelijk zijn. In werkelijkheid zullen de 
capillairen elkaar kruisen. Het is echter mogelijk dat dit geen belangrijke verandering van de 
permeabiliteit veroorzaakt. Uit de volgende beschouwing blij kt dat het kruisen van capillairen 
geen verstoring veroorzaakt als de aanname wordt gemaakt dat er geen hydrodynamische 
verstoring in het optreedt in het punt waar de capillairen elkaar kruisen. 
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I 

P, = PE = P* 

D E 

I 

B 
P* = P g  = P, 

jig.12 Invloed van het kruisen van capillairen [3] 

Br en APBc = - m 

AC - Bcf 
A E m  

met - - - volgt APA, = AP,, 

Op het punt waar de capillairen elkaar kruisen is de druk dus hetzelfde. De druk zal op dit 
punt door het kruisen van de capillairen dus niet veranderen. Als wordt aangenomen dat er 
geen hydrodynamische verstoring optreedt zal de vloeistofstroom onveranderd blijven. 
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5.4 VERGELIJKING POROSITEIT-PERMEABILITEIT VAN HETZELFDE 
PROEFSTUK 

Van de eerste serie proefstukken is zowel de porositeit als de permeabiliteit gemeten. 
De door J. Aar6 [SI gemeten permeabiliteit k; is echter iets anders gedefinieerd dan de door 
Dullien en de in dit verslag gebruikte permeabiliteit. Door k,’ met de dichtheid te vermenigvuldi- 
gen wordt k verk_tegen, 

tabel 5 porositeit en permeabiliteit serie 1 

Het verband tussen de porositeit en de permeabiliteit is volgens het netwerkmodel van Dulien als 
volgt. 

k =-xz $ 
96 

De permeabiliteit is zowel van de porositeit als van Dm2 afhankelijk. Over Dm2 is echter niets 
bekend. Verwacht kan worden dat bij toenemende dichtheid (minder porievolume) de gemiddelde 
diameter uit de bivariate verdeling (D2) niet groter zal worden. Een kleinere porositeit zal dus 
leiden tot een kleinere permeabiliteit. Proefstuk 1-4 had een duidelijk lagere porositeit dan de 
andere proefstukken . Uit de metingen van J. Aarts bleek dat dit proefstuk ook de kleinste 
permeabiliteit had. Het aantal metingen is echter zo klein dat het onmogelijk is om conclusies te 
trekken. 

Om met behulp van het model van Dullien de invloed van de porositeitsverschillen op de 
permeabiiiteit te onderzoeken zuiien meer metingen moeten woráen gedaan waarbij de porositeit 
sterk varieert. Ook zal de invloed van Dm2 moeten worden bekeken. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES 

Met behulp van de volumeweegmethode is de porositeit van een poreus materiaal, snel en op 

eenvoudige wijze te bepalen, mits het proefstuk nette afmetingen heeft. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De methode is reproduceerbaar. Verschillende metingen aan hetzelfde proefstuk varieerden 
maxLmaa! 2 95 . 

De standaarddeviatie van een individuele meting wordt voornamelijk bepaald door de 
nauwkeurigheid waarmee het totale volume kan worden gemeten. De variatie die in dit 
experiment werd gevonden bedroeg maximaal 5 % . 

Het is verstandig om met zo groot mogelijke proefstukken te werken, omdat eventuele 
oneffenheden en afwijkingen van de ideale vorm (in dit onderzoek het niet perfect cilindrisch 
zijn) dan relatief minder groot zijn dan bij kleine proefstukken. 

Er moet voor worden gezorgd dat bij het wegen van het proefstuk onder water alle lucht uit 
de poriën van het proefstuk is verdwenen. 

De proefstukjes brokkelen snel af. Daarom moet voor iedere meting opnieuw het totale 
volume worden bepaald. Kleine proefstukjes blijken na een vijftal metingen zelfs uit elkaar te 
vallen. 

De dichtheid van de proefstukken is verschillend. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in 
aandrukkracht bij het fabriceren van de proefstukken. Dit kan worden voorkomen door het 
zand-lijmmengsel met een vaste kracht in de holle cilinders te drukken. 

De dichtheidsverschillen zijn verantwoordelijk voor de verschillen in porositeit. 

Om een bruikbaar permeabiliteitsmodel op te kunnen stellen moet de werkelijke poriestructuur 
goed beschreven worden. Dit levert veel problemen op. In ieder geval moet zowel seriële- als 
parallelle niet-uniformiteit in rekening worden gebracht. 

De permeabiliteitsverschillen kunnen waarschijnlijk worden verklaard door de verschillen in de 
porositeit, aiiioewel dit doordat er te weinig metingen van zowei de porositeit ais de permeabi- 
liteit beschikbaar zijn, niet statistisch kon worden geverifieerd. 

Om met behulp van het model van Dullien de invloed van de porositeitsverschillen op de 
permeabiliteit te kunnen onderzoeken zal een groot aantal metingen moeten worden gedaan 
waarbij de porositeit sterk varieert. Ook zal de invloed van Dm2 moeten worden bekeken. 
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Bijlage 1 

SYMBOLENLI JST 

a : Hoek waarmee oriëntatie van vlak evenwijdig aan stromings- 

richting wordt aangegeven 

a(D) : Poriegrootteverdeling 

a(D,D,) : Poriegrootteverdeling als functie van twee variabelen 

P 

m, 

Hoek waarmee oriëntatie van vlak evenwijdig aan stroming- 

srichting wordt aangegeven 

Dwarsoppervlak 

diameter proefstuk 

Actuele diameter 

Ingangsdiameter 

Gemiddelde kanaaldiameter 

Diameter segment j 

Gemiddelde diameter 

Gemiddelde diameter uit bivariate verdeling 

Opwaartse kracht 

Gravitatieversnelling 

hoogte proefstuk 

Permeabiliteit 

Kozeny constante 

Permeabiliteit cel i 

Porositeit volgens netwerkmodel Dullien 

Vorm factor 

Permeabiliteit volgens model Karman-Kozeny 

Lengte cel i 

Lengte capillair-segment met diameter Di in cel i 

Lengte proefstuk 

Gemiddelde lengte vloeistofweg door proefstuk 

Viscositeit 

Massa proefstuk 

Massa na onderdompelen 
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Bijlage 1 

: Massa voor onderdompelen 

h~x : Massa matrix 

Am 

n, : Aantal capillairen in cel i 

: Massaverschil tussen massa in lucht en massa in water 

- D,-.-,-.c:tAt í$ . I V l U i J l C ~ l C  

9, : Porositeit cel i 

AP : Drukverschil 

q : Vloeistofstroom 

Q, : Volumestroom in cel i 

pvioeistof : Dichtheid vloeistof waarin wordt ondergedompeld 

pw : Dichtheid water 

p, : Dichtheid matrix 

p, : Vaste-stof dichtheid 

pb : Dichtheid (matrix + poriën) 

B : Standaarddeviatie 

S : Specifiek oppervlak 

T : Temperatuur 

Va : Volume container die proefstuk bevat 

v b  : Volume vacuüm container 

V, : Matrixvolume 

Vp : Porievolume 

V, : Totaal volume proefstuk (matrix + poriën) 

V, : Verplaatst volume 

Vij : Volume van capillair segment van cel i met diameter Dj 
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Bijlage 2 

RECEPT ZAND-LI JMMENGSEL 

* 
* 

Bison Kombi-Kit (epoxy hars en harder 1:l) 
zand (gemiddelde diameter 0.430 2 0.005 mm) 

Het preparaat wordt gemaakt door een hoeveelheid zand met 3 gewichtsprocent lijm te vermengen, 
zodanig dat er geen klonten meer aanwezig zijn. Vervolgens wordt het mengsel in holle stalen 
cilinders gedrukt. Om vergelijkbare proefstukken te fabriceren moet elk proefstuk even hard 
worden aangedrukt. Na 24 uur harden kunnen de proefstukjes worden gebruikt. Om porositeitsme- 
tingen te kunnen doen moeten de proefstukjes voorzichtig uit de cilinders worden gedrukt. 



Bijlage 3 

RESULTATEN PER PROEFSTUK 

proefstuk 1-1 proefstuk 1-2 

03s I 1 
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O30 "i 1 ¶ 8 4 6 O 

uaiig 

03Q .I 4 I 8 
1 P a 

proefstuk 1-3 proefstuk 1-4 

1 N.B. Proefstuk 18 te heet geworden 

T 
L 

T 
1 I 

1 
T + 
A 

- 
I 

proefstuk 1-5 ProûfStUk 1-6 

N.B. Grote standaarddeviatie door grote 
oneffenheden in oppervlak proefstuk 
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proefstuk 2-1 
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Bijlage 3 

proefstuk 2-2 
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proefstuk 2-4 
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proefstuk 2-8 
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