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Samenvatting 

Een kleine volumefractie lucht in de voor het overige deel met water 

verzadigde poriën van poreuze media heeft een grote invloed op de 

golfverschijnselen in deze media. Voor de beschrijving van deze golf

verschijnselen is uitgaande van gelineariseerde transportvergelijkingen 

een theoretisch model ontwikkeld, waarin ook het dynamisch gedrag van de 

zich in het poreus medium bevindende luchtbellen in rekening wordt 

gebracht. Beneden de resonantiefrequentie van de bellen blijkt dit 

dynamisch gedrag geen invloed op de golfverschijnselen te hebben. Voor 

frequenties in de buurt van de resonantiefrequentie neemt de compressi

biliteit van de porievloeistof echter sterk toe. De demping van de 

zogenaamde tweede golf wordt hierdoor zeer groot, terwijl de voort

plantingssnelheid van deze golf juist zeer klein wordt. Voor frequenties 

hoger dan de resonantiefrequentie neemt de compressibiliteit van de 

porievloeistof daarentegen sterk af, hetgeen tot gevolg heeft dat de 

golfsnelheden voor deze frequenties beduidend hoger zijn dan in het 

frequentiegebied beneden de resonantiefrequentie. Wanneer het poreus 

medium belast wordt met een vrijwel stapvormige drukgolf resulteert het 

dynamisch belgedrag in een kortdurende oscillatie van de druk, die zich 

met grote snelheid door het poreus medium voortplant. Deze oscillatie 

wordt gevolgd door de tweegolvenstructuur, die reeds uit eerdere 

modellen bekend is. 

Om het theoretische model te toetsen zijn met behulp van een schok

buisopstelling een aantal golfexperimenten verricht, waarbij de volume

fractie lucht in de poriën systematisch gevariëerd is door de werkdruk 

te veranderen. De voorspelde oscillatie wordt evenals de tweegolven

structuur experimenteel waargenomen. 
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SYMBOLENLIJST 

Wanneer de hier gedefinieerde parameters locaal een andere betekenis 

hebben, wordt dit in de tekst vermeld. Ook parameters, die niet in deze 

lijst voorkomen, worden in de tekst gedefiniëerd. 

Algemene symbolen 

a 

b 

c 

c 
()() 

d 

D 

F 

h 

mg 

In hoofdstuk 2: Stationaire Darcy coëfficiënt 

In hoofdstukken 3 & 4: Straal van de luchtbellen 

Thermische diffusiecoëfficiënt in lucht 

In hoofdstuk 2: niet-lineaire Forchheimer coëfficiënt 

In hoofdstukken 3 & 4: De straal van de invloedssfeer 

van de luchtbellen 

In hoofdstuk 2: Golfsnelheid 

In hoofdstuk 3 & 4: Gereduceerde en genormeerde concen

tratie opgeloste lucht in water. 

Geluidssnelheid in water 

Korreldiameter 

Diffusiecoëfficiënt van opgeloste lucht in water 

Effectieve diffusiecoëfficiënt in de poreuze kolom 

In hoofdstuk 2: Complexe frequentie-afhankelijke 

wrijvingsfactor 

In hoofdstukken 3 & 4: Gereduceerde en genormeerde 

saturatie 

Waterhoogte in de schokbuis 

Besselfunctie van de i-de orde 

Permeabiliteit van de poreuze kolom 

Compressiemodulus van de porievloeistof 

Compressiemodulus van een luchtbel 

Compressiemodulus van water 

"Constrained" modulus van de poreuze kolom 

Massa van de lucht in een bel 

n porositeit (volumefractie van de poriën) 

p 

Pc 

Druk in de poriën 

Druk in de luchtbel 

Kritische druk waarboven bellen instabiel zijn 

-1-

eenheid 
-2 m 

-1 m 

m 

m/s 

m/s 

m 

m3 s/Kg 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Kg 

Pa 

Pa 

Pa 



r In hoofdstuk 2: reflectiecoëfficiënt 

In hoofdstukken 3 & 4: Straal van de bellen, kromtestraal 

of afstand tot middelpunt van de bel 

Kritische straal van de bellen 

Effectieve poriestraal 

Belstraal 

s Saturatie (volumefractie van het water in de poriën) 

t 

u 

V 

V 

w 

x 

z 

Tijdcoördinaat 

Snelheid van water 

Volume 

Snelheid van het poreus materiaal 

Snelheid van de porievloeistof 

Plaatscoördinaat 

Acoustische impedantie 

Griekse symbolen 

a Coëfficiënt van toegevoegde massa 

m 

m 

m 

m 

s 

WS 

ws 
WS 

a Coëfficiënt van de toegevoegde massa in de hoge frequentie limiet 00 

Compressibiliteit van water 

Compressibiliteit van de porievloeistof 

Quotiënt van de snelheden van porievloeistof en poreus 

materiaal 

ö Quotiënt van belstraal en omgevingstraal 

A Quotiënt van omgevingstraal en korreldiameter 

V 

Pa 

a 

T 

Dynamische viscositeit van de porievloeistof 

Chemische potentiaal 

Kinematische viscositeit 

Dichtheid van de toegevoegde massa 

Soortelijke massa van de porievloeistof 

Soortelijke massa van de lucht in de bellen 

Soortelijke massa van het poreus materiaal 

Massa opgeloste lucht per volume-eenheid water 

In hoofdstuk 2: Effectieve spanning 

In hoofdstuk 3: Oppervlaktespanning 

Hoekfrequentie 

In hoofdstuk 2: Resonantiefrequentie van de luchtbellen 

Structuurparameter (is gelijk aan a ) 
00 
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Kg/ms 

Nm 

m2 /s 

Kg/m3 

Kg/m3 

Kg/m3 

Kg/m3 

Kg/m3 

N/m2 

N/m3 

rad/s 

rad/s 



1 Inleiding 

Het onderzoek naar golfvoortplanting in poreuze media vindt zijn 

toepassing in verschillende vakgebieden. Geofysici doen seismografisch 

onderzoek naar de samenstelling van de aardkorst en de invloed van 

aardschokken hierop. Oliemaatschappijen maken gebruik van seismische 

reflectiemethoden om olie- en gasvoorraden op te sporen. Vanuit de 

civiele techniek en de grondmechanica onderzoekt men het gedrag van 

civiele constructies bij schokken en explosies. Hierbij kan men onder 

andere denken aan de gevolgen van golfklappen op dijken en golfbrekers 

Het onderzoek, dat binnen de sectie Gasdynamica van de vakgroep 

Transportfysica in samenwerking met Grondmechanica Delft plaatsvindt, is 

gericht op een modelmatige beschrijving van golfverschijnselen in 

poreuze media. Een reeds in de vijftiger jaren ontwikkelde lineaire twee 

fasen theorie, de zogenaamde Biot theorie [BlO 56], dient hierbij als 

uitgangspunt. Een literatuuroverzicht van de bestaande theoriën is te 

vinden in het proefschrift van van der Grinten [CRI 87]. 

Experimentele verificatie van de ontwikkelde 

modellen is mogelijk met behulp van de opstelling, 

die in figuur 1.1 schematisch is weergegeven. De 

opstelling bestaat uit een verticaal opgestelde 

schokbuis, die door een plastic vlies verdeeld 

wordt in een hoge-druk sectie en een lage-druk 

sectie. Op de bodem van de lage-druk sectie is een 

poreuze zandkolom, bestaande uit aan elkaar gelijmde 

zandkorrels, geplaatst. In de poriën van deze zand

kolom bevindt zich de zogenaamde porievloeistof. 

We onderscheiden drie soorten porievloeistoffen: 

1 de poriën zijn volledig verzadigd met water; 

2 de poriën zijn droog en bevatten lucht; 

3 de poriën bevatten een water-luchtbellenmengsel. 

Figuur 1.1: Schematische weergave van de schok

buis met daarin de poreuze zandkolom. 
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Op en in de kolom zijn op diverse plaatsen drukopnemers en rekstroken 

aangebracht, waardoor het.gedrag van zowel de porievloeistof als het 

poreus materiaal bestudeerd kan worden. 

Tot dusver is voor elk type porievloeistof, uitgaande van algemene op 

de mengseltheorie gebaseerde balansvergelijkingen met toevoeging van 

constitutieve vergelijkingen voor porievloeistof en poreus materiaal, 

een ééndimensionaal golfvoortplantingsmodel geformuleerd. Daarnaast zijn 

in een serie onafhankelijke experimenten een aantal voor de beschrijving 

van de golfverschijnselen belangrijke systeemparameters bepaald. Hier

door is een onafhankelijke vergelijking van de theoretische modellen en 

de resultaten van de golfexperimenten mogelijk. 

Bij de golfexperimenten is de aandacht tot voor kort vooral uitgegaan 

naar de situaties waarin de porievloeistof volledig uit hetzij water 

hetzij lucht bestaat. Voor deze gevallen is vrij goede overeenkomst 

tussen theorie en experiment gevonden. Voor het geval dat er zich een 

water-luchtbellenmengsel in de poriën bevindt zijn er tot dusver slechts 

enkele inleidende experimenten verricht. De resultaten hiervan blijken 

nogal af te wijken van het gehanteerde theoretisch model. Dit alles is 

terug te vinden in het proefschrift van van der Grinten [GRI 87]. 

Het doel van dit afstudeerwerk is het verder onderzoeken van de 

situatie waarin zich naast water een kleine volumefractie lucht in de 

poriën bevindt. Dit onderzoek is opgesplitst in drie gedeelten. 

Allereerst is nagegaan in hoeverre het stelsel lineaire vergelijkingen, 

dat de golfverschijnselen in een volledig met water vezadigde poreuze 

kolom beschrijft, ook van toepassing is op een gedeeltelijk met water 

verzadigde poreuze kolom. Deze lineaire theorie wordt in hoofdstuk 2 

gepresenteerd, waarbij ook eventuele aanpassingen als gevolg van de 

aanwezigheid van luchtbellen besproken worden. 

Een tweede aspect van dit afstudeerwerk betreft de problematiek van 

het aanmaken van een homogeen water-luchtbellenmengsel in de poreuze 

kolom, hetgeen noodzakelijk is voor een goed gedefinieerd golf

experiment. In hoofdstuk 3 worden naast de behandeling van een aantal 

belangrijke eigenschappen van de porievloeistof enkele theoretische 

beschouwingen over het belgroeiproces en de stabiliteit van een water

luchtbellenmengsel gegeven. De procedure, die gevolgd moet worden om een 

water-luchtbellenmengsel aan te maken, komt evenals een aantal 

inleidende experimenten in hoofdstuk 4 aan de orde. 
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Het laatste onderdeel van dit afstudeerwerk betreft het verrichten 

van een aantal golfexperimenten, waarbij zowel de amplitude van de 

ingaande drukgolf als de luchtvolumefractie in de poriën systematisch 

gevariëerd worden. De resultaten van deze experimenten worden in 

hoofdstuk 5 besproken. In hoodstuk 6 volgen tot slot de conclusies en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Theorie 

In dit hoofdstuk worden allereerst een aantal uitgangspunten 

besproken. Daarna presenteren we een theoretisch model voor de 

beschrijving van de golfverschijnselen in geheel of gedeeltelijk met 

water verzadigde poreuze media. Hierbij wordt uitgaande van 

gelineariseerde elementaire transportvergelijkingen een dispersie

vergelijking afgeleid, waarna met behulp van de randvoorw?arden aan de 

bovenkant van de kolom uitdrukkingen verkregen worden voor zowel de 

reflectiecoëfficiënt als het druk-, spannings- en snelheidsverloop in 

de kolom. In de laatste paragraaf wordt tenslotte aan de hand van een 

aantal sterk vereenvoudigde vergelijkingen het dynamisch gedrag van de 

luchtbellen in rekening gebracht. 

2.1 Uitgangspunten 

De poreuze kolom is opgebouwd uit aan elkaar gelijmde zandkorrels 

met een gemiddelde diameter van circa 0,4 mm. De volumefractie, die 

door de poriën wordt ingenomen duiden we aan met de porositeit n. De 

volumefractie die door het korrelmateriaal wordt ingenomen is dus 

gelijk aan 1-n. Aangenomen wordt dat het korrelmateriaal zelf 

incompressibel is en dat de korrels onderling puntcontact maken. Dit 

betekent dat compressie en expansie van de kolom volledig worden 

beschreven in termen van porositeitsveranderingen. In hoeverre dit 

correct is zal in de toekomst nog onderzocht moeten worden. 

De mechanische eigenschappen van de kolom zijn reeds beschreven door 

Smits [SMI86] en zijn in appendix A nog eens samengevat. 

Alle poriën tussen de korrels staan onderling in verbinding. In deze 

poriën bevindt zich de zogenaamde porievloeistof, die uit een water

luchtbellenmengsel bestaat. 

De volumefractie water in de poriën wordt de saturatie s genoemd. De 

luchtvolumefractie in de poriën is derhalve gelijk aan 1-s. 

We veronderstellen dat de zandkorrels, het water en de luchtbellen 

homogeen over de kolom verdeeld zijn. 

Er wordt vanuit gegaan dat er geen interactie tussen de poreuze 

kolom en de wand van de schokbuis plaatsvindt. 
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Omdat de poreuze kolom cirkelsymmetrisch is en omdat de zijkant van 

de poreuze kolom is afgedicht met een epoxy coating, wordt ervan 

uitgegaan dat de beweging van poreus materiaal en porievloeistof in 

respectievelijk tangentiële en radiële richting verwaarloosd mogen 

worden. 

Omdat de kolom bij de experimenten alleen in de asrichting belast 

wordt kan worden volstaan met een ééndimensionale beschrijving. We 

stellen ons de kolom dan ook voor als zijnde een halfoneindige kolom, 

zodanig dat de bovenkant zich in x = 0 en de onderkant zich in x = +ro 

bevindt. 

Om de golfverschijnselen te beschrijven maken we gebruik van de 

zogenaamde twee-fasen theorie, hetgeen wil zeggen dat de porievloeistof 

en het poreuze materiaal als twee aparte media opgevat worden. Er is 

gekozen voor een twee- in plaats van een drie-fasen theorie vanwege het 

discontinue karakter van de luchtbellen. Voor elk medium worden de 

behoudswetten opgesteld. Hierbij wordt de wisselwerking tussen poreus 

materiaal en porievloeistof middels een extra interactieterm in 

rekening gebracht. Alvorens de behoudswetten te presenteren dient 

opgemerkt te worden dat voor deze wetten het continuümbeginsel 

essentieel is. Dit betekent dat er uitgegaan wordt van macroscopische 

en dus gemiddelde materiaaleigenschappen. Dit is alleen correct wanneer 

de golflengte van variaties in bijvoorbeeld druk of spanning groot zijn 

ten opzichte van de karakteristieke lengte waarover in de kolom 

discontinuïteiten optreden. De diverse componenten waaruit de kolom 

bestaat moeten dus niet alleen homogeen verdeeld zijn. De afstand 

tussen de luchtbellen moet bovendien kleiner zijn dan de boven reeds 

genoemde golflengte. Voorlopig nemen we aan dat het gebruik van 

macroscopische eigenschappen gerechtvaardigd is. Later in dit verslag 

wordt hierop nog teruggekomen. 

Zolang de thermische diffusielengte groter is dan de afmetingen van 

de poriën in het poreus materiaal mag mede op grond van de grote warmte

capaciteit van poreus materiaal en porievloeistof verondersteld worden 

dat de processen zich isotherm afspelen, waardoor een energie

beschouwing achterwege gelaten kan worden. Ook hierop komen we later in 

dit verslag terug. 

De zwaartekracht wordt verwaarloosd, hetgeen geoorloofd is zolang 

het hydrostatische drukverschil in de kolom klein is ten opzichte van 

de opgelegde drukstappen. 
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De elementaire behoudswetten worden in de gelineariseerde vorm 

gebruikt. Dit mag alleen maar wanneer de beschouwde verstoringen klein 

zijn ten opzichte van de rustsituatie. 

2.2 Het ééndimensionale lineaire golfvoortplantingsmodel. 

Ten gevolge van de uitgangspunten, die in de vorige paragraaf zijn 

besproken, is de beschrijving van de golfverschijnselen in de poreuze 

kolom gereduceerd tot het probleem van reflectie en transmissie van een 

vrijwel stapvormige drukverandering, waarmee de poreuze kolom belast 

wordt. Van der Grinten [CRI 87] heeft hiervoor een stelsel lineaire 

ééndimensionale basisvergelijkingen afgeleid. 

Op de eerste plaats gelden voor de porievloeistof en het poreus 

materiaal de continuïteitsvergelijkingen: 

(2. 1) 

an av 
at - ( 1-n) ax = o. (2.2) 

Hierin is n de porositeit, Pf is de intrinsieke dichtheid van de 

porievloeistof, ven w zijn de snelheden van respectievelijk het poreus 

materiaal en de porievloeistof. In vergelijking (2.2) is gebruik 

gemaakt van de aanname dat het korrelmateriaal zelf incompressibel is. 

De intrinsieke dichtheid van het poreus materiaal (pp) is dus constant. 

Compressie en expansie van de poreuze zandkolom worden daardoor 

volledig beschreven in termen van porositeitsveranderingen. 

Behoud van impuls levert ook twee vergelijkingen: 

npf ~; = -n ~~ + n
2
a1J(v-w) +Pa ~t(v-w), (2.3) 

av aa an 2 a ) 
(1-n)pp at = - ax -(1-n)~ -n a1J(v-w) -pa at(v-w . (2.4) 

Hierin geven p de druk en a de effectieve spanning in de poreuze kolom 

aan. De twee laatste termen in vergelijkingen (2.3) en (2.4) geven twee 

interactiekrachten tussen porievloeistof en poreus materiaal weer. De 

term n2 a17(v-w) brengt de locale wrijvingskrachten in rekening. Daarin 
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zijn a de stationaire Darcy-coëfficiënt en~ de dynamische viscositeit 

van de porievloeistof. Strikt genomen zijn vergelijkingen (2.3) en 

(2.4) alleen juist voor laag-frequente golven. Voor hoge frequenties 

wordt de Darcy-interactiekracht gecompliceerder. Bij de beschrijving in 

het frequentiedomein komen we hierop terug. 

De laatste term in vergelijkingen (2.3) en (2.4) houdt verband de 

relatieve versnelling van de porievloeistof ten opzichte van het poreus 

materiaal. De richting en grootte van de versnelling van de porie

vloeistof verschilt op porieschaal immers sterk van de versnelling op 

continuümschaal. De massa van de porievloeistof wordt hierdoor schijn

baar verhoogd. Dit effect komt dan ook tot uiting in de zogenaamde toe

gevoegde massa Pa van de porievloeistof, die gedefinieerd is als 

Pa= (a- l)npf. (2.5) 

waarin a de toegevoegde massa parameter is, die overigens alleen van de 

structuur van het poreus materiaal afhangt. 

De twee interactiekrachten worden uitvoerig besproken door van der 

Grinten et al. [CRI BB]. Zowel de stationaire Darcy-coëfficiënt als de 

toegevoegde massa parameter zijn door van der Grinten in een aantal 

onafhankelijke experimenten bepaald* [CRI B7]. 

Naast de bovenstaande behoudswetten kan men tenslotte twee 

constitutieve vergelijkingen opstellen: 

dpf = !_ dp. 
Pf Kf 

aa av 
at = - Kp ax· 

(2.6) 

(2.7) 

Vergelijking (2.6), waarin Kf de compressiemodulus van de porie

vloeistof is, geeft het verband tussen drukvariaties en veranderingen 

*Van der Grinten heeft twee verschillende waarden voor a (de 
()() 

toegevoegde massa parameter in de hoge frequentielimiet) gevonden. Uit 

elektrische geleidbaarheids experimenten resulteerde a = 2,7. Bij de 
()() 

schokgolfexperimenten bleek echter a = 1,45. Deze laatste waarde 
()() 

zullen we verder gebruiken. Voor de hiergenoemde discrepantie zal in de 

toekomst nog een verklaring gezocht moeten worden. 
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in de dichtheid van de porievloeistof. Vergelijking (2.7) is een 

variant van de wet van Hooke, waarin de verandering in effectieve 

spanning uitgedrukt wordt in de gradiënt in de snelheid van het poreus 

materiaal. 

Om een beschouwing in het frequentiedomein te kunnen houden wordt in 

het bovenstaande stelsel vergelijkingen een vlakke harmonische golfop

lossing gesubstitueerd. Dit levert het volgende stelsel vergelijkingen, 

waarin de complexe amplituden met een A aangegeven worden. 

iw A aw 
(npf + Pfn) + ax = 0, npf 

av 
-iwn + (1-n) ax = 0. 

-n a 
1-n = ÏÇ' 

(2.8) 

(2.9) 

(2. 10) 

(2.11) 

(2. 12) 

(2. 13) 

De factorFin de vergelijkingen (2.10) en (2.11) geeft de frequentie

afhankelijkheid van de visceuze interactiekrachten weer. Bij hogere 

frequenties neemt namelijk de visceuze indringdiepte af, waardoor de 

snelheidsgradiënten en dus ook de wrijving toenemen. De preciese vorm 

van F(w) is tot op heden niet bekend. Voor het hypothetische geval dat 

zich in de poreuze kolom allemaal onderling verbonden cylindervormige 

poriën met straal Rp bevinden, is door Biot [BlO 56b] de volgende 

uitdrukking afgeleid: 

~iK2 J 1 (K..r-1) 
F = -----------------------

K..r-1 Jo(K..r-1) - 2J 1 (K.r-i) 
(2. 14) 
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waarin K gedefinieerd is als K = RpJw/v (v is de kinematische 

viscositeit van de porievloeistof) en Jo en Jt Besselfuncties zijn van 

respectievelijk de nulde en eerste orde. In de lage en hoge frequentie 

limiet geven de volgende uitdrukkingen een goede benadering van F(w): 

2 

F ~ 1 + i~4 , 

1+i 
F ~ 4~ "· 

K. ~ 0, 

K. ~ oo. 

(2. 15) 

(2. 16) 

Voor een reëel poreus materiaal zijn de bovenstaande uitdrukkijngen 

bruikbaar wanneer voor RP een effectieve waarde genomen wordt. Johnson 

et al. [JOH 87] vinden dat de dimensieloze parameter 8a /naRp 2 gelijk 
()() 

is aan 1 voor het hypothetische geval en tussen 1 en 2 inligt voor meer 

reële poreuze media. Op dit moment is de frequentie-afhankelijkheid van 

de Darcy-interactie één van de onderwerpen, die verder onderzocht 

worden [DIR 88]. 

Combinatie van (2.8) en (2.9) met (2.12) en (2.13) levert nu 

V 
a = Kp c· 

(2.17) 

(2. 18) 

Na invullen van deze twee vergelijkingen in (2.10) en (2.11) vinden we 

een stelsel vergelijkingen voor w en v: 

in
2 F} 

kw ' (2. 19) 

(2.20) 

waarin p11 = (1-n)pp-p 12 , p22 = npf-p 12 , p12 = -p
00 

enk= 1/aD. 

Dit stelsel geeft alleen een niet-triviale oplossing wanneer de 

determinant van het stelsel gelijk is aan nul. Uit deze eis volgt 

onmiddellijk de dispersierelatie: 
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waarin 

(32 = P22 + 
nKf 

P11P22-P~2 

nKfKp 

+ P11 - 2 (1-n) 
n 

Oplossen van (2.21) levert: 

iF Kf+nKp 
KW KfKp 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

We verkrijgen dus twee onafhankelijke oplossingen, die zich in de 

positieve x-richting voortplanten. Deze twee golven duiden we verder 

aan als de eerste en de tweede golf. Op grond van de lineariteit van de 

vergelijkingen kunnen de complexe amplituden van de druk, spanning en 

snelheden worden gesplitst in twee componenten, behorend bij 

respectievelijk de eerste en tweede golf. 

p = Pt + P2· 

a = at+ a2, 

w = Wt+ w2, (2.25) 

" V = Vt+ v2• 

Voor elk van deze twee golven wordt de relatie tussen v 1 en w1 gegeven 

door (2.19) of (2.20). Het quotiënt van w1 en v1 noemen we (31 en kan 

geschreven worden als: 

1-n in2F 
-p12 + -- Kf -

d kw 
(31 

Wï (2.26) = :;::--- = 
V i nKf - in2 F 

P22 - kW d 

We beschouwen nu de randvoorwaarden aan de bovenkant van de kolom 

x= 0). Op deze plaats ondervindt de kolom een drukverstoring po. 

terwijl a voor x = 0, op grond van de veronderstelling dat het 
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korrelmateriaal op zich incompressibel is en dat de korrels puntcontact 

maken, gelijk is aan nul. Substitueren we dit samen met (2.25) in (2.17) 

en (2.18), dan vinden we voor x= 0: 

"' "' 
Po = Kf L cEL+ ( 1-n)v 1 ). 

1 c1 nc1 (2.27) 

i = 1,2 

(2.28) 

"' "' Met behulp hiervan kunnen nu het quotient van p(x,w) en po(w) en het 
"' "' 

quotient van a(x,w) en po(w), ofwel de overdrachtfuncties voor 

respectievelijk druk en effectieve spanning, afgeleid worden. 

H (x,w) 
p 

"' p(x,w) 
= "' 

Po(w) 

H (x,w) 
a 

A 

= a(x,w) _ ~ 1 
~o(w) - Kf ~1-~2 [ 

-iwxlc 1 -iwxlc2 ] e - e , 

(2.29) 

(2.30) 

Tenslotte kunnen nu de snelheden van porievloeistof en poreus materiaal 

als functie van plaats en frequentie bepaald worden. 

"' 
Hv(x,w) = vlx,w) Zw = 

Po(w) 
~w [ Ct [ Ê._ _ (~2 + 1-n) 
Po(w) ~t-~2 Kf n 

(2.31) 

"' "' "' w(x,w) Zw [ /l1c1 
[ ~f -

1-n ~] + Hw(x,w) = A Zw = 
Po(w) ~ 1 -~2 

(~2 + -) Kp Po(w) n 

"' 

~' l ] {32c2 [- L + Wt 1-n 
(2.32) +-) 

~1-~2 Kf n 
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2.3 Golfreflectie een een poreus medium 

Voordat we de refelectiecoëfficiënt bepalen, introduceren we eerst 

het begrip acoustische impedantie Z van een medium : 

z = p c 
()() ()() 

waarin p
00 

de dichtheid en c
00 

de geluidssnelheid in het medium 

is,wanneer dat medium in rust is. 

(2.33) 

De reflectiecoëfficiënt is gedefiniëerd als het quotiënt van de 

amplituden van de gereflecteerde en de ingaande drukgolf: 

(2.34) 

De reflectiecoëfficiënt kan op eenvoudige wijze afgeleid worden uit de 

resultaten van de vorige paragraaf. Op x= 0 geldt immers continuïteit 

van druk en snelheid: 

Pt + Pr = Pt = P0 

nw 
0 

+ (1-n)v 
0 

(2.35) 

(2.36) 

Hierin is u de snelheid ter plekke x = 0 van het medium dat zich direct 

boven de poreuze kolom bevindt. De indices t. rent geven 

respectievelijk de ingaande, gereflecteerde en doorgelaten golf aan. 

Voor de snelheden aan de bovenkant zijn op eenvoudige wijze de volgende 

uitdrukkingen af te leiden [SNI 87]: 

(2.37) 

(2.38) 

Voor een enkelvoudig medium geldt in lineaire theorie: 
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r 

Z = p/u (2.39) 

Hiermee is (2.36) te herleiden tot 

" " Pi - Pr = Zw(nw + (1-n)v ) 
0 0 (2.40) 

Combinatie van (2.35) en (2.40) levert 

PI-Pr Z " " 
" " = "w (nw +(1-n)v ) 

0 0 
Pï+Pr P 

0 

(2.41) 

Substitutie van (2.37) en (2.38) in (2.41) levert samen met (2.34): 

1 - Zw 
{n(f31c1-{32c2) + ( 1-n)( c 1-c2)} 

Kf ({31-{32) 
r = (2.42) 

Zw 1 + 
Kf (/31-{32) {n({31c1-{32c2) + (1-n)(c1-c2)} 

De frequentie-afhankelijkheid van de reflectiecoëfficiënt is in figuur 

2.1 voor drie veschillende porievloeistoffen weergegeven . 

. 9 

.8 

.7 

.6 
a) (1-s) = 0 

Kf = 2,2 
.s 

109 •Pa 

.4 I b) 
(1-s) = 0,001 

.3 

.2 

.] 

-. 1 

- . 2 

-.3 

-. 4 

-.5 
-.6 

-.7 

-.8 

-.9 

-1 
·1 

10 
0 

10 
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10 
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10 

a 

--=-~---L-~--------

4 
10 

W fRRD/Sl 

G 
10 

c) 

Kf =9.4 107 •Pa 

(1-s) = 0,01 
Kf = 9,8 106 •Pa 

Figuur 2.1: De reflectiecoëfficiënt als functie van de frequentie voor 

·drie verschillende porievloeistoffen. De getrokken curves geven het 

reële deel weer, de gestreepte curves het imaginaire deel. De gebruikte 

waarden van de systeemparameters zijn te vinden in appendix A 
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Behalve van de frequentie hangt de reflectiecoëfficiënt alleen van 

systeem-parameters af. Van deze parameters zal bij de experimenten 

alleen de compressiemodulus van de porievloeistof Kf gevarieerd worden. 

In figuur 2.2 is daarom de invloed van Kf op de reflectiecoëfficiënt 

voor twee uiterste waarden van a (de toegevoegde massa parameter) 
00 

weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de hoge frequentielimiet van de 

reflectiecoëfficiënt. Gezien de korte meettijd die bij de experimenten 

gehanteerd wordt, spelen immers vooral de hoogfrequente componenten een 

belangrijke rol. Langs de horizontale as is het quotiënt van de 

compressibiliteit van de porievloeistof (~f = 1/Kf) en de compressi

biliteit van zuiver water (~1 = 4,55•10- 10 Pa- 1
) uitgezet. We zien dat 

de reflectiecoëfficiënt kan variëren tussen +0,5, in het geval dat de 

poriën volledig met water verzadigd zijn, en -0,8, voor de situatie dat 

~f/~1= 103
, hetgeen overeenkomt met een volumefractie lucht in de 

poriën van ongeveer 4,6% (bij een werkdruk van 1 bar). 

Figuur 2.2: De relatie tussen 

de reflectiecoëfficiënt en de 

compressibiliteit van de porie

vloeistof voor twee waarden van 

de coëfficiënt van toegevoegde 

massa (onderste kromme : a
00
= 1; 

bovenste kromme a = 3). 
00 
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2.4 Golfoplossingen in het tijddomein 

Tot dusver zijn de diverse grootheden steeds besproken in het 

frequentiedomein. Om het verloop van druk, effectieve spanning en 

snelheden van porievloeistof en poreus materiaal, bij een stapvormige 

drukbelasting van de poreuze kolom, ook in het tijddomein te kunnen 

uitdrukken wordt de volgende procedure gevolgd: Allereerst bepalen we 

met behulp van een fourieranalyse de frequentiecomponenten van de 

ingaande drukgolf. Om het aantal frequentiecomponenten te beperken 

nemen we voor deze drukgolf een eindige stijgtijd (20 ~s) aan. De 

problematiek van numerieke fourieranalyse wordt uivoerig besproken door 

Enghers [ENG85]. In het frequentiedomein worden per frequentiecomponent 

p(x,w)/pi(w), a(x,w)/pi(w), v(x,w)/vw en w(x,w)/vw (met Vw = p 1 (w)/Zw = 
Pï(w)/pc) berekend uit: 

" 
Pfx,w) = H (x,w) [1 + r(w)] 

Pi (w) p 
" 
0 lx,w) = H (x,w) [1 + r(w)] 

P1 (w) 
" 
vfx.w) = H (x,w) [1 + r(w)] 

Vw(w) V 

(2.43) 

" 
wfx.w) = H (x,w) [1 + r(w)] 

Vw(w) w 

Tenslotte worden de vekregen oplossingen weer naar het tijddomein terug

getransformeerd 

Dit alles is uitgevoerd voor porievloeistoffen met een lucht

volumefractie van achtereenvolgens 0%, 0,1% en 1%. 

Wanneer de poriën geheel met water verzadigd zijn vinden we de 

golfstructuren, die in figuur 2.3 weergegeven zijn. Zowel in het 

verloop van de druk, effectieve spanning als de snelheden is de twee

golvenstructuur duidelijk waar te nemen. De eerste golf (ct ~ 2300 m/s) 

gaat gepaard met een gelijktijdige compressie van porievloeistof en 

poreus materiaal. Tijdens het passeren van de tweede golf (c2 ~ 800 

m/s) wordt de porievloeistof opnieuw gecomprimeerd, terwijl het poreus 

materiaal expandeert. De eerste en tweede golf worden dan ook wel 

aangeduid als de in-fase en de uit-fase mode. 
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Figuur 2.3: Het verloop (0 ~x~ 20 cm, 0 ~ t ~ 0,25 ms) van (a:) de druk 

p, (b:) de effectieve spanning a, (c:) de snelheid van de porievloeistof w 

en (d:) de snelheid van het poreus materiaal bij een vrijwel stapvormige 

ingaande drukgolf met amplitude p,. De poriën zijn geheel verzadigd met 

water (Kf = 2,2 109 Pa). De gebruikte waarden van de overige 

systeemparameters zijn te vinden in appendix A. 
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Ook wanneer de luchtvolumefractie 0.1% bedraagt (figuur 2.4) vinden 

we de tweegolven structuur weer terug. In dit geval is de compres

sibiliteit van de porievloeistof circa 22 maal zo groot als in de 

volledig verzadigde situatie. Dit resulteert in een sterke reductie van 

de amplitude van de eerste drukgolf en van de golfsnelheden 

(respectievelijk 1540 m/s en 240 m/s voor de eerste en tweede golf). De 

snelheid van de porievloeistof wordt daarentegen drie maal zo groot. 

Aangezien zowel bij (1-s) = 0 als bij (1-s) = 0.001 de druk en snelheid 

van de porievloeistof tijdens het passeren van de eerste en tweede golf 

sterk toenemen kunnen we stellen dat de traagheidskrachten in de 

impulsvergelijking voor de porievloeistof een belangrijke rol spelen. 

In het geval dat er zich 1% lucht in de poriën bevindt (figuur 2.5) 

is de eerste golf in het druk- en snelheidsverloop van de 

porievloeistof vrijwel geheel verdwenen. In de effectieve spanning en 

de snelheid van het poreus materiaal is de twee-golvenstructuur echter 

nog steeds onveranderd aanwezig. De snelheid van de tweede golf is 

opnieuw sterk afgenomen (80 m/s) ten opzichte van de situatie in figuur 

2.4. De snelheid van de eerste golf (1510 m/s) is echter vrijwel 

onveranderd. De traagheidskrachten spelen in deze situatie aan de 

bovenkant (x= 0) van de kolom een belangrijke rol. Verder in de kolom 

worden deze traagheidskrachten steeds onbelangrijker blijkens de 

geringe mate waarin de snelheid en druk van de porievloeistof toenemen 

in de tijd. Afschatten van de verhouding tussen traagheidskrachten en 

volumekrachten levert voor x = 0 cm en x = 10 cm respectievelijk 0,55 

en 0,14. De traagheidskrachten worden weliswaar steeds minder 

belangrijk, maar geheel verwaarloosbaar zijn ze bij deze 

luchtvolumefractie niet. 

Uit de golfsnelheden en de stijgtijden wordt de golflengte van de 

veranderingen in druk en snelheid van de porievloeistof geschat. In 

alle drie gevallen is deze golflengte in de orde grootte van enkele 

centimeters. 

Vanwege het grote verschil in compressibiliteit tussen porie

vloeistof en poreus materiaal kan in de Darcy-interactie de snelheid 

van het poreus materiaal verwaarloosd worden. De resulterende 

vergelijkingen voor de porievloeistof zijn dan ontkoppeld van de 

beweging van het poreus materiaal. Wanneer we voor luchtvolumefracties 

groter dan 1% bovendien de traagheidskrachten verwaarlozen kunnen deze 

-19-



Figuur 2.4: Het verloop (0 ~x~ 20 cm, 0 ~ t ~ 1 ms) van (a:) de druk p, 

(b:) de effectieve spanning a, (c:) de snelheid van de porievloeistofwen 

(d:) de snelheid van het poreus materiaal bij een vrijwel stapvormige 

ingaande drukgolf met amplitude PI· De volumefractie lucht in de poriën 

bedraagt 0,1% (Kf = 9,4 107 Pa). De gebruikte waarden van de overige 

systeemparameters zijn te vinden in appendix A. 
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Figuur 2.5: Het verloop (0 ~x~ 20 cm, 0 ~ t ~ 1 ms) van (a:) de druk p, 

(b:) de effectieve spanning a, (c:) de snelheid van de porievloeistofwen 

(d:) de snelheid van het poreus materiaal bij een vrijwel stapvormige 

ingaande drukgolf met amplitude PI· De volumefractie lucht in de poriën 

bedraagt 1% (Kf = 9,8 106 Pa). De gebruikte waarden van de overige 

systeemparameters zijn te vinden in appendix A. 
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vergelijkingen worden herleid tot de volgende diffusievergelijking: 

(2.30) 

Overigens kan men zich op deze plaats afvragen of de tot dusver 

gebruikte lineaire Darcy-vergelijking voor de gevallen, waarin (1-s) 

ongeveer gelijk is aan 0,01, moet worden uitgebreid tot de meer 

algemene Forchheimer relatie. 

(2.31) 

waarin b de niet lineaire Forchheimer coëfficiënt is (b ~ 2.3 105 m- 1
). 

Afschatten van beide termen in bovenstaande vergelijking leert dat deze 

voor (1-s) = 0,01 van dezelfde orde grootte zijn (na~/n2bpfw ~ 0,5). 

De niet lineaire interactie tussen porievloeistof en poreus materiaal 

is voor deze luchtvolumefractie dus niet meer verwaarloosbaar. 

Tenslotte kan men nog opmerken dat in al de drie beschouwde gevallen 

na het passeren van de tweede golf de snelheid van de porievloeistof 

weer langzaam afneemt. Dit is een gevolg van het feit dat het 

drukverloop in de kolom na het passeren van de tweede golf een diffusie

karakter heeft. De drukgradiënten in de kolom nemen af, waardoor ook 

het snelheidsverschil tussen porievloeistof en poreus materiaal 

afneemt. Vanwege de randvoorwaarde voor x = 0 leidt dit tot een toename 

van de druk in de tijd. Een en ander kan men ook inzien als men bedenkt 

dat het druk- en snelheidsverloop na het passeren van de tweede golf 

gedomineerd worden door de laagfrequente componenten van de ingaande 

golf. 
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2.5 Het dynamisch gedrag van de luchtbellen 

2.5.1 Inleiding 

Tot dusver zijn we ervah uitgegaan dat het water-luchtbellenmengsel, 

dat zich in de poriën van de poreuze kolom bevindt, als een homogene 

vloeistof beschouwd mag worden en hebben we het dynamisch gedrag van de 

luchtbellen buiten beschouwing gelaten. Dit is echter alleen correct 

wanneer de in het spel zijnde frequenties lager zijn dan de 

resonantiefrequentie van de luchtbellen. Omdat in ons geval juist hoge 

frequenties een belangrijke rol spelen zal in deze paragraaf aan de 

hand van een sterk vereenvoudigde uitgangsituatie het dynamisch gedrag 

van de luchtbellen in rekening gebracht worden. Daartoe wordt eerst een 

uitdrukking voor de frequente-afhankelijke compressibiliteit van de 

porievloeistof afgeleid, waarmee vervolgens een nieuwe constitutieve 

vergelijking voor de porievloeistof verkregen wordt. 

2.5.2 Frequentie-afhankelijke compressibiliteit van de porievloeistof 

Om een uitdrukking te vinden voor de frequentie-afhankelijke 

compressibiliteit van de porievloeistof beschouwen we eerst het gedrag 

van een enkele bolvormige luchtbel in een poreuze en natte omgeving. 

Verondersteld wordt dat de bel zich uitstrekt over meerdere poriën. In 

de omgeving van de bel zijn de poriën geheel verzadigd met water. De 

oppervlaktespanning van de bel wordt verwaarloosd, hetgeen 

gerechtvaardigd is zolang het door de oppervlaktespanning veroorzaakte 

drukverschil veel kleiner is dan de opgelegde drukvariaties. De 

continuïteitsvergelijking voor de vloeistof rondom de bel kan 

geschreven worden als: 

an 1 a 2 
.;:J:.. +- Dr pw) = 0 at 2 ar 

r 
(r ~ R), (2.32) 

waarin r de afstand tot het middelpunt van de bel en R de straal van de 

bel is. Ten opzichte van de bel kan de omgeving van de bel als 

incompressibel verondersteld worden, zodat (2.32) vereenvoudigd wordt 

tot 
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~r2w) = 0 , ofwel w = (2.33) 

Bij verwaarlozing van de niet-lineaire term uit de Forchheimer relatie 

en de snelheid van het poreus materiaal,luidt de impulsvergelijking als 

volgt: 

aw ap 
aplat = - ar - naT]W. (2.34) 

Substitutie van (2.33) in (2.34) levert na integratie een vergelijking, 

die equivalent is aan de zogenaamde Rayleigh-Plesset vergelijking, die 

het gedrag van een bel in een niet-visceuze vloeistof beschrijft. 

(2.35) 

waarin p 9 de druk in de bel en p de druk in de vloeistof is. Na 

linearisatie (R = Ro+R', met R' << Ro) is deze vergelijking gereduceerd 

tot: 

Pg - p (2.36) 

Het verband tussen de straal van de bel enerzijds en de dichtheid p9 en 

massa m9 van de lucht in de bel anderzijds wordt gegeven door: 

(2.37) 

De ideale gaswet levert een randvoorwaarde voor r = R. 

(2.38) 

waarin de index o de uitgangsituatie aangeeft. Wanneer het gedrag van 

de bellen isotherm is, dan is 1 gelijk aan 1. Nemen we echter 

adiabatisch gedrag van de bellen aan, dan is 1 gelijk aan het quotiënt 

van de soortelijke warmtes bij constante druk en constant volume (1 = 
cp/cv)· In welke gevallen de isotherme en wanneer de adiabatische 

benadering correct is, is door velen onderzocht. Van Wijngaarden geeft 
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hiervan een overzicht [WIJN 72]. Men kan stellen dat de isotherme 

benadering juist is wanneer de thermische diffusietijd kleiner is dan 

de reciproke waarde van de frequentie: 

(2.39) 

Hierin is a 9 de thermische diffusieconstante voor lucht (a 9 ~ 2•10- 5 

mis) en Rp de gemiddelde poriestraal in het poreus materiaal 

(Rp ~ 10-5 m). 

Substitueert men (2.37) en (2.38) in (2.36) dan verkrijgt men na 

differentiatie naar de tijd het verband tussen de dichtheidsver

anderingen van de lucht in de bel en drukvariaties van de omgeving. 

(2.40) 

Invullen van p = p exp(iwt) en p9 = p9 exp(iwt) en het in rekening 

brengen van de frequentie-afhankelijkheid van de wrijving door 

toevoegen van de factor F levert de volgende vergelijking: 

(2.41) 

Bovendien geldt voor de compressiemodulus K9 van de lucht in de bel: 

E__& 
"' - . Pg 

(2.42) 

zodat 

(2.43) 

Uit vergelijking (2.41) is eenvoudig de resonantiefrequentie Wr te 

bepalen. Deze blijkt sterk af te hangen van de belstraal Ra. 

(2.44) 

er van uitgaande dat de frequenties, die bij de schokgolfexperimenten 
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een rol van betekenis spelen, kleiner zijn dan 106 rad/s, kan men 

stellen dat het dynamisch gedrag van de luchtbellen in rekening 

gebracht dient te worden wanneer de belstraal groter is dan 0,01 mm. 

Wanneer we nu veronderstellen dat er zich een groot aantal bellen 

van dezelfde grootte in de poreuze kolom bevinden kan de totale 

compressibiliteit van de porievloeistof uitgedrukt worden in de 

compressiemoduli van het water (KI) en de luchtbellen (Kg) 

afzonderlijk. 

1 ( 1-s) s 
K;" = Kg + K;"· ofwel (2.45) 

De compressibiliteit van de porievloeistof blijkt dus complex en 

frequentie-afhankelijk te zijn. In figuur 2.6 is deze afhankelijkheid 

voor verschillende belstralen weergegeven. Voor w = 0 vinden we die 

2 
10 
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Figuur 2.6: De complexe compressiemodulus (zowel modulus als 

argument) van de porievloeistof als functie van de frequentie 

bij een luchtvolumefractie van 1,0% en een uniforme belgrootte 

(a: R = 5 mm; b: R = 1 mm; c: R = 0,5 mm; d: R = 0,1 mm. 

K1 is de compressiemodulus van water. De waarden van de andere 

gebruikte systeemparameters zijn te vinden in appendix A. 
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waarde voor Kf, die tot dusver voor de porievloeistof is aangenomen. 

Wanneer de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie Wr van de 

bellen treedt er een minimum op in de modulus van Kf, hetgeen een 

maximum in de compressibiliteit betekent. De wrijvingsterm voorkomt dat 

Kf gelijk aan nul wordt voor w = Wr. In het frequentie gebied net boven 

de resonantiefrequentie wordt Kf, net als in het lage frequentiegebied, 

hoofdzakelijk bepaald door de compressiemodulus van de bellen Kg. In 

dat frequentie gebied wordt het reële deel van Kg negatief, hetgeen 

betekent dat de bellen in tegenfase bewegen ten opzichte van de 

omringende vloeistof. Met andere wooorden: Wanneer de vloeistof 

gecomprimeerd wordt, expanderen de bellen. Naarmate de frequentie 

verder toeneemt krijgt Kt steeds meer invloed. Bij een bepaalde 

frequentie, die we verder aanduiden als de anti-resonantiefrequentie 

(wa). is siKt gelijk aan -(1-s)/Kg, hetgeen wil zeggen dat elke 

compressie van de vloeistof gepaard gaat met een evengrote expansie van 

de bellen. De porievloeistof gedraagt zich bij deze frequentie als het 

ware oneindig stijf. Vanwege de aanwezige wrijving blijft Kf echter 

eindig. Voor nog hogere frequenties neemt de invloed van Kg langzaam 

verder af. In de hoge frequentielimiet kunnen de bellen de opgelegde 

trillingen niet meer volgen, waardoor ze zich vrijwel incompressibel 

gedragen (Kg~ oo). Kf wordt dan gelijk aan Kt. Het spreekt voor zich 

dat de pieken in de compressiemodulus minder scherp worden wanneer de 

in de poreuze kolom aanwezige luchtbellen niet allemaal van dezelfde 

grootte zijn. 

Op deze plaats dient opgemerkt te worden dat naast de visceuze 

wrijvingsterm inaryfw er ook nog andere factoren zijn, die bijdragen aan 

de demping zoals een zogenaamde acoustische en thermische factor. De 

acoustische factor brengt de demping in rekening, die veroorzaakt wordt 

doordat de bel als een acoustische straler kan fungeren, terwijl de 

thermische factor veroorzaakt wordt doordat de warmte-opname en afgifte 

van de bel uit fase raakt met de compressie en expansie van de bel. 

Zonder aanwezigheid van het poreus materiaal blijkt de thermische 

factor voor bellen met een straal groter dan 10 Mffi veruit de belang

rijkste dempingsfactor te zijn [WIJN 72]. In ons geval is door de 

aanwezigheid van het poreus materiaal de visceuze demping sterk toe

genomen, terwijl de thermische demping door het grote contactoppervlak 

tussen lucht in de bel en het poreus materiaal juist veel minder zal 
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zijn. We laten de thermische en acoustische bijdragen aan de demping 

verder dan ook buiten beschouwing. 

De invloed van de frequentie-afhankelijke compressibiliteit op de 

snelheden van de eerste en tweede golf blijkt uit figuur 2.7, waarin de 

golfsnelheden voor een aantal belstralen als functie van de frequentie 

gegeven is. Hierbij is uitgegaan van een luchtvolumefractie van 1,0%. 

De gestreepte curves geven de golfsnelheden aan wanneer de compressie

modulus constant wordt verondersteld. In het lage frequentie gebied 

zijn geen afwijkingen waar te nemen. Bij de resonantiefrequentie neemt 

snelheid van de tweede golf sterk af ten gevolge van de sterk toe

genomen compressibiliteit van de de porievloeistof. Omdat de bewegingen 

van poreus materiaal en porievloeistof door de grote compressibliteit 

van de porievloeistof vrijwel ontkoppeld zijn, treedt in de snelheid 

van de eerste golf geen verandering op bij de resonantiefrequentie. In 

het hoge frequentie gebied zijn de golfsnelheden door de sterk 
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Figuur 2.7: De voortplantingsnelheden van zowel de eerste 

als de tweede golf bij een luchtvolumefractie van 1,0% en 

een uniforme belgrootte (a: R = 5 mm; b: R = 1 mm; 

c: R = 0,5 mm; d: R = 0,1 mm) De gestreepte curve is 

berekend zonder dynamisch belgedrag aan te nemen. De 

waarden van de andere gebruikte systeemparameters zijn 

te vinden in appendix A. 
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gereduceerde compressibiliteit beduidend hoger. In de hoge frequentie

limiet worden de golfsnelheden gelijk aan de golfsnelheden in een 

volledig met water verzadige poreuze kolom. Uiteraard treedt er voor 

die frequentie, waarvoor compressiemodulus zeer groot wordt, ook een 

piek in de golfsnelheden op. 

Om een indruk te krijgen van de invloed van het dynamisch belgedrag 

op de demping en reflectiecoëfficiënt zijn deze in appendix B als 

functie van de frequentie weergegeven. De demping van de tweede golf is 

het sterkst in de buurt van de resonantiefrequentie, terwijl de eerste 

golf het sterkst gedempt wordt bij de frequentie waarvoor anti

resonantie optreedt. 

Bedford en Stern [BED 82] hebben vanuit een iets andere benadering 

gelijksoortige resultaten verkregen als hierboven beschreven zijn. 

In figuur 2.8 is tenslotte het drukverloop in de tijd weergegeven, 
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Figuur 2.8: Het verloop van de druk als functie van 

de tijd voor x = 2 cm en x = 12 cm bij een volume

fractie lucht in de poriën van 1,0% en een uniforme bel

grootte (R = 1 mm). De gestreepte curves zijn berekend 

zonder dynamisch gedrag van de bellen in rekening te 

brengen. Ap 1 is de amplitude van de inkomende drukgolf. 
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wanneer rekening gehouden wordt met het dynamisch gedrag van de bellen. 

Zowel voor x = 2 cm als voor x = 12 cm treedt er vrijwel meteen na het 

arriveren van de inkomende drukgolf aan de bovenkant van de kolom 

(t = 0) een kortdurende oscillatie in de druk op. Dit wordt veroorzaakt 

door de frequentiecomponent waarbij anti-resonantie optreedt. Deze 

component van de drukgolf plant zich ten opzichte van al de andere 

frequentie-componenten immers zeer snel voort door de kolom. De 

frequentie van de oscillatie komt overeen met Wa. 

Ten opzichte van het model zonder dynamisch belgedrag (gestreepte 

curves) begint de toename van de druk eerder. Dit is het gevolg van de 

hogere golfsnelheden in het hoge frequentiegebied. Omdat deze golf

snelheden in dat gebied niet constant zijn wordt de druktoename 

uitgesmeerd in de tijd. 

Op x = 2 cm zijn na circa 1 ms de componenten met een frequentie 

lager dan de resonantiefrequentie dominant en is geen verschil meer 

tussen de beide modellen waar te nemen. Voor x = 12 cm vinden we 

hetzelfde beeld. 
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3 Eigenschappen van het water-luchtbellenmengsel 

De experimentele verificatie van de in het vorige hoofdstuk 

gepresenteerde theorie vereist op de eerste plaats een goed gedefiniëerd 

proefmodel. Dit wil zeggen dat de eigenschappen van zowel de poreuze 

kolom als de porievloeistof, die voor de beschrijving van de 

golfverschijnselen van belang zijn, bekend moeten zijn. Bovendien worden 

er vanwege de continuümbenadering eisen aan de porievloeistof gesteld: 

De bellen moeten homogeen met een uniforme belgrootte over de kolom 

verdeeld zijn (Inhomogeniteiten kunnen immers aanleiding geven tot 

moeilijk te interpreteren reflecties), terwijl deze belgrootte en de 

onderlinge afstand tussen de bellen klein moeten zijn ten opzichte van 

de karakteristieke lengte van de golfverschijnselen. 

De eigenschappen van de poreuze kolom zijn door van der Grinten in 

een aantal onafhankelijke experimenten bepaald [CRI 87]. In dit hoofd

stuk beperken we ons dan ook tot het bespreken van de eigenschappen van 

de porievloeistof, te meer omdat deze sterk afhangen van de volume

fractie lucht in de poriën. Daarnaast komen ook de oplosbaarheid van de 

lucht in water en het ontstaan en stabiliteit van luchtbellen aan de 

orde. Als laatste zal een eenvoudig diffusie model besproken worden, aan 

de hand waarvan een schatting van de belstraal en de onderlinge 

belafstand gemaakt kan worden. 

3.1 Saturatie en compressibiliteit van de porievloeistof 

Onder de saturatie (s) van de porievloeistof verstaan we de 

volumefractie, die in de poriën door water wordt ingenomen. 

V.., s - :-:-""'-;-;
- V1+V.., (3.1) 

Zijn de poriën alleen met lucht gevuld dan is s = 0, terwijl s = 1 

wanneer er zich alleen maar water in de poriën bevindt. 

De compressibiliteit ~f van de porievloeistof is gedefiniëerd als de 

relatieve dichtheidsverandering van de porievloeistof bij een isotherme 

drukverandering (Ap) : 

1 (aPf ~f =- -)r 
Pf Bp 
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Het verband tussen de compressibiliteit en de saturatie is op 

eenvoudige wijze af te leiden: 

~f = s~l + (1-s) 
p (3.3) 

waarin p de werkdruk is, terwijl ~~ de cornpressibliteit van water is. 

Van der Grinten [CRI 87] heeft een relatie tussen de 

compressibiliteit van de porievloeistof bij een werkdruk p enerzijds en 

de saturatie sa bij een druk Po afgeleid: 

~f = ~ 1 + (1-so)po/p
2 

1 + (1-sa)po/p (3.4) 

Hierbij is uitgegaan van een zogenaamde "frezen" situatie. Dit wil 

zeggen dat, ondanks de drukverandering van po naar p, de hoeveelheid 

opgeloste lucht constant blijft. Dit is gerechtvaardigd wanneer de 

drukverandering zeer snel optreedt. Het oplossen van lucht is immers een 

zeer traag diffusieproces. 

3.2. Oplosbaarheid van lucht in water. 

In thermodynamisch evenwicht zal bij vaste temperatuur en druk een 

bepaalde hoeveelheid lucht in water opgelost zijn. Volgens de wet van 

Henry is deze hoeveelheid rechtevenredig met de partiële druk van de 

lucht. Beschouwen we lucht als een ideaal gas, dan is de hoeveelheid 

opgeloste lucht ook evenredig met de dichtheid van het gas p 9 : 

p 9 d = Wop 9 , (3.5) 

waarin p 9 d de massa opgeloste lucht per vloeistofvolurne is, terwijl wo 

de zogenaamde oplosbaarheidscoëfficiënt is. 

De oplosbaarheid van lucht in water is sterk temperatuurafhankelijk. 

Naarmate de temperatuur hoger is, is wo kleiner en zal 'er minder lucht 

oplossen. Bij T=293 Kis wo gelijk aan (1,9 ± 0,1) 10- 2
. Meer uitvoerige 

informatie over de oplosbaarheid van lucht is te vinden in het verslag 

van Srnits [SMI 86]. 
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3.3 De stabiliteit van luchtbellen 

In deze paragraaf trachten we aan de hand van een aantal voorbeelden 

enig inzicht te krijgen in de stabiliteit van gasbellen in een 

vloeistof. 

3.3.1 Een enkele vrije gasbel in een oneindig uitgestrekte vloeistof 

Bij de beschouwing van een vrije enkele bel in een oneindige hoeveel

heid vloeistof volgen we de redenering van Epstein & Piesset [EPS 50]: 

De druk in een bolvormige gasbel (met straal r) is tenvolge van de 

oppervlaktespanning a hoger dan de druk in de omringende vloeistof. Dit 

drukverschil wordt uitgedrukt met behulp van de wet van Laplace: 

2a 
pg - PI = r (3.6) 

De concentratie opgeloste lucht vlakbij de bel is volgens de wet van 

Henry evenredig met de druk in de bel. Wanneer de vloeistof oneindig 

uitgestrekt is zal op grote afstand van de bel de concentratie opgeloste 

lucht overeenkomen met de vloeistofdruk. Ten gevolge van het verschil in 

concentratie opgeloste lucht vlakbij en verweg van de bel zal de 

opgeloste lucht van de bel wegdiffunderen. Hierdoor raakt de vloeistof 

aan het oppervlak van de bel onverzadigd, waardoor er lucht uit de bel 

in oplossing gaat en de bel kleiner wordt. Dit proces zet zich voort 

totdat de bel geheel is opgelost. In een oneindige hoeveelheid vloeistof 

kunnen vrije bellen dus niet blijven bestaan. 

3.3.2 De stabiliteit van een vrije gasbel in een eindige hoeveelheid 

vloeistof 

Analoog aan Mori et al. [MOR 76] beschouwen we een vrije bolvormige 

gasbel in een eveneens bolvormige druppel vloeistof van eindige afmeting 

(zie figuur 3.1). Deze druppel wordt omgeven door een tweede vloeistof 

met een hoge viscositeit, zoals bijvoorbeeld glycerine. De volgende 

veronderstellingen worden gemaakt: 

a) Het gas is niet condenseerbaar. 
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b) Er vindt geen massatransport plaats door het scheidingsoppervlak 

tussen de twee vloeistoffen. Het gas is onoplosbaar in de sterk 

visceuze vloeistof. 

c) Het systeem gedraagt zich isotherm. 

d) het volume van de vloeistof in de druppel is constant. 

e) Zowel de vloeistof als het gas worden als ideaal beschouwd met 

activiteit coëfficiënt gelijk aan 1. 

omringende vloeistof 

gasbel 

Figuur 3.1: Een bolvormige gasbel in een eindige druppel vloeistof 

De veranderingvan de vrije energie óF van het druppel-bel systeem is 

gelijk aan de arbeid, die op het systeem verricht wordt: 

óf + PLÓVsyst = 0. (3.7) 

Er is evenwicht wanneer óF gelijk is aan nul. Uitgaande van de 

veronderstellingen a tot en met e zijn door Mori et al. [Mor 77] de 

evenwichtsvoorwaarden voor dit systeem afgeleid. Deze evenwiehts

voorwaarden zijn om te werken tot een relatie tussen druk in de druppel 

en de straal van de bel in de evenwichtsituatie. In figuur 3.2 is deze 

relatie voor verschillende gashoeveelheden weergegeven. Langs de 

horizontale as is p' uitgezet, het verschil tussen de vloeistofdruk (PI) 

en de partiële dampdruk (p0
) van de vloeistofdamp in de bel. In ons 

gevai is p0 te verwaarlozen ten opzichte van PI· p0 van water is bij 

kamertemperatuur immers zeer klein vergeleken met drukken van een bar. 

We kunnen dus p' gelijk stellen aan de vloeistofdruk PI· 
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Figuur 3.2: De relatie tussen de belstraal r 

en de vloeistofdruk p in de druppel [MOR 77]. 

Het totaal aantal molen gas dat in het systeem aanwezig is wordt 

aangegeven met n 9 . Boven de lijn öF = 0 geldt dat ö2 F > 0, hetgeen 

betekent dat de evenwichten in dat gebied stabiel zijn. Onder de lijn 

öF = 0 is ö2 F < 0 en zijn de evenwichten instabiel. Dit is in te zien 

wanneer we in figuur 3.2 een curve bij constante n 9 beschouwen. Met het 

stijgen van de vloeistofdruk wordt de belstraal kleiner. Bij r = re 

bestaat er een maximum evenwichtsdruk p'c· re wordt de de kritische 

straal genoemd. Wanneer de belstraal kleiner is dan re neemt de straal 

af bij dalende druk. Hieruit kan men konkluderen dat de bel zal 

verdwijnen als de vloeistofdruk hoger wordt dan de maximum evenwichts

druk. Uit figuur 3.2 blijkt bovendien dat de druk, die nodig is om de 

bel te laten verdwijnen, hoger is naarmate de in het systeem aanwezige 

hoeveelheid gas groter is. 

In figuur 3.3 is voor een bepaalde waarde van n 9 zowel de vloeistof

druk p' als de vrije energie F (in evenwicht) als functie van de bel

straal weergegeven. Bij drukken lager dan Pc blijkt er zowel een maximum 

als een minimum in de vrije energie op te treden. De minima (ö2 F > 0) 

geven de stabiele evenwichtsteestanden aan. Bij elke verstoring uit de 

evenwichten la of lb zal de bel weer terugkeren naar dezelfde toestand. 

De maxima (ö2 F < 0) geven de instabiele evenwichtsteestanden aan. 

Wanneer uit evenwichtsituatie 2a of 2b de belstraal ten gevolge van een 

verstoring groter wordt, zal de bel verder doorgroeien totdat toestand 

la respectievelijk lb breikt is. De bel lost echter geheel op als de 

belstraal tengevolge van de verstoring iets kleiner wordt. 
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Figuur 3.3: De vloeistofdruk p' en de 

vrije energie F als functie van de bel

straal in evenwichtsituaties [MOR 77]. 

Wanneer de druk in de vloeistof toeneemt schuiven de maxima en minima 

in de vrije energie via de gestreepte curve naar elkaar toe. 

Uiteindelijk vallen ze samen in het punt c, waar ó 2 F = 0. De druk en 

belstraal waarbij dit plaatsvindt worden respectievelijk de kritische 

druk Pc en de kritische straal re genoemd. Bij vloeistofdrukken hoger 

dan Pc zijn geen evenwichtsteestanden mogelijk en zal de bel geheel 

oplossen. 

Op deze plaats dient opgemerkt te worden dat bij een toename van de 

hoeveelheid vloeistof Pc sterk afneemt en re sterk toeneemt. Wordt de 

hoeveelheid vloeistof in de druppel oneindig groot dan re = oo, 

overeenkomstig de beschouwing in paragraaf 3.3.1. Er kunnen in dat geval 

geen stabiele vrije bellen in de vloeistof bestaan. De eindigheid van de 

hoeveelheid vloeistof is dus essentiëel voor het bestaan van stabiele 

vrije bellen in die vloeistof. 

Een soortgelijke beschouwing over de stabiliteit van een enkele vrije 

gasbel in een eindige hoeveelheid vloeistof is gegeven door Cha [CHA 83] 

en Piesset et al. [PLE 82]. Zij beschrijven de stabiliteit van de bel, 

net als in paragraaf 3.3.1, aan de hand van verschillen in concentratie 

opgeloste lucht vlakbij en verweg van de bel. 
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3.3.3 Twee of meerdere vrije bellen in een eindige hoeveelheid vloeistof 

Wanneer er zich twee vrije bellen in een vloeistof bevinden geldt 

voor beide bellen de wet van Laplace. De concentratie opgelost gas aan 

het oppervlak van elk van de bellen is gelijk aan de verzadigings

concentratie, die correspondeert met de gasdruk in de betreffende bel. 

Als de bellen niet van gelijke grootte zijn is de druk het grootst in de 

kleinste bel. Daardoor zal er gas van de kleine bel naar de grotere bel 

diffunderen, hetgeen tot gevolg heeft dat de grotere bel groeit en de 

kleinere bel oplost totdat uiteindelijk maar een bel over is. In het 

geval dat de bellen wel dezelfde afmeting hebben bestaat er geen 

verschil in concentratie opgelost gas in de vloeistof en blijven beide 

bellen bestaan. Bovenstaande redenering geldt ook wanneer een van beide 

bellen een oneindig grote kromtestraal heeft, wat wil zeggen dat de 

vloeistof een vlak contactoppervlak met het gas heeft. In dit geval 

kunnen dus, ondanks de eindigheid van de vloeistof, geen stabiele vrije 

bellen bestaan. 

Uiteraard is het bovenstaande ook van toepassing op een systeem van 

vele evengrote bellen. Wanneer het aantal bellen in een bepaalde 

hoeveelheid vloeistof toeneemt wordt de invloedssfeer van de bellen 

afzonderlijk kleiner. Dit leidt tot een kleinere kritische straal van de 

bellen en een grotere kritische druk [WAR 82]. 

3.3.4 De invloed van wanden op de stabiliteit van bellen 

Tot dusver hebben we in deze paragraaf alleen gesproken over vrije 

bellen. Gebleken is dat deze vrije bellen zich onder bepaalde voor

waarden in een stabiele evenwichtsteestand kunnen bevinden. Vrije bellen 

zijn echter altijd op te lossen door de druk hoger dan de kritische druk 

te maken. Wanneer we geen vrije bellen maar bellen aan wanden bekijken 

veranderen de voorgaande beschouwingen in principe nauwelijks. Er is 

echter een belangrijk verschil. Wanneer een bel zich in een zogenaamde 

caviteit bevindt, is deze bel niet in alle omstandigheden op te lossen, 

zoals blijkt uit figuur 3.4: In een caviteit, die conisch van vorm is, 

bevindt zich een hoeveelheid lucht. 8 is de contacthoek tussen vloeistof 

en vaste wand, 2a is de tophoek van de caviteit. Wanneer 8 > v/2 + a is 

de kromtestraal van het beloppervlak negatief. Dit wil zeggen dat de 

-37-



Figuur 3.4: Een vloeistof in contact met een wand met 

een caviteit, waarin een hoeveelheid gas is opgesloten. 

druk in de bel nu juist lager is dan de vloeistofdruk. Bij verhogen van 

de vloeistofdruk dringt de vloeistof weliswaar verder in de caviteit 

binnen, maar tegelijkertijd wordt de absolute waarde van kromtestraal 

steeds kleiner, waardoor de druk in de bel relatief laag blijft. De 

lucht kan in dit geval dus zonder op te lossen hoge drukken weerstaan. 

Uiteraard hangt dit sterk af van de geometrie van de caviteit en 

contacthoek tussen wand en vloeistof. Wanneer contacthoek en geometrie 

van de caviteit niet aan de bovenstaande voorwaarde voldoen kan de 

vloeistof de lucht in de caviteit geheel verdringen. We spreken dan van 

een bevochtigde caviteit. 

3.3.5 De stabiliteit van bellen in de poreuze zandkolom 

Beschouwen we tot slot een water-luchtbellen mengsel binnen in de 

poreuze zandkolom. Strikt genomen zijn de bellen niet stabiel, omdat de 

porievloeistof ook met de atmosfeer in contact staat. Op grond van het 

feit dat het diffusieproces van lucht in water zeer traag verloopt en 

omdat de door de luchtmolekulen af te leggen afstanden door de 

aanwezigheid van het poreus materiaal juist groot zijn, kan men toch 

spreken van een stabiele situatie, waarin elke bel binnen de poreuze 

kolom een eindige invloedssfeer heeft. 
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3.4 Het ontstaan van luchtbellen in water 

In vloeistoffen kunnen luchtbellen ontstaan wanneer die vloeistof 

oververzadigd is met lucht .. Dit ontstaan van bellen wordt ook wel 

nucleatie genoemd. Men kan twee vormen van nucleatie onderscheiden. 

Allereerst kennen we de zogenaamde homogene nucleatie, waarbij 

spontaan clusters gasmolekulen ontstaan, die vervolgens doorgroeien tot 

bellen. Om door te kunnen groeien moet de straal van een dergelijke 

cluster gasmolekulen groter zijn dan een bepaalde kritische straal re. 

Bij lage oververzadigingen is de kans dat er spontaan een cluster met 

straal groter dan re ontstaat gelijk aan nul. Pas bij zeer hoge (> 20) 

oververzadigingen kan dit optreden. 

Naast de homogene nucleatie bestaat heterogene nucleatie. Hierbij 

ontstaan de bellen aan caviteiten, gevormd door bijvoorbeeld krasjes en 

putjes in de wanden waarmee de vloeistof in contact staat. Voorwaarde 

voor het optreden van nucleatie aan een caviteit is de aanwezigheid van 

een hoeveelheid lucht, hoe klein dan ook, in de caviteit. 

Het principe van heterogene nucleatie is eenvoudig: Aan het 

contactoppervlak tussen de lucht in de caviteit en de vloeistof zal door 

de oververzadiging van de vloeistof lucht uit oplossing komen waardoor 

de bel groeit. Vervolgens diffunderen luchtmolekulen ten gevolge van het 

ontstane concentratieverschil uit de bulk van de vloeistof naar de 

caviteit toe. Dit proces duurt voort totdat de vloeistof en de bel met 

elkaar in evenwicht zijn. De snelheid waarmee een dergelijke bel groeit 

wordt bepaald door de diffusiesnelheid van de luchtmolekulen door de 

vloeistof. 

In werkelijkheid is heterogene nucleatie veel gecompliceerder dan 

hierboven geschetst is. Geometrie van de caviteiten, oppervlakte

spanning, contacthoeken tussen vloeistof en wanden en hysteresis

effecten spelen hierbij een belangrijke rol. De geïnteresseerde lezer 

wordt verwezen naar het verslag van Castenmilier [CAS 88], die verder 

ingegaan is op de rol van contacthoeken en geometrieën. 
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3.5 Een diffusiemodel voor de bepaling van de belgrootte en belafstand 

In het voorgaande is gebleken dat het water-luchtbellenmengsel zich 

in een stabiele evenwichtsituatie kan bevinden. Om evenwicht vanuit een 

niet-evenwichtsteestand te bereiken zal, in het geval dat het water 

oververzadigd is, lucht uit de oplossing vrijkomen, terwijl er lucht 

oplost wanneer het water onderverzadigd is. Op weg naar evenwicht 

veranderen dus de saturatie en de compressibiliteit van het water

luchtbellenmengsel. 

De tijd, die het systeem nodig heeft om evenwicht te bereiken wordt 

bepaald door het proces van diffusie van opgeloste lucht door het water. 

Het spreekt voor zich dat deze tijd sterk afhangt van de onderlinge 

afstand van de bellen. Aangezien de diffusiecoëfficiënt van lucht in 

water zeer klein is (D = 2,4•10- 9 m2 /s, bijT= 293 K), kan het 

diffusieproces uren en zelfs dagen in beslag nemen. Dit betekent dat een 

compressibiliteitsmeting, waarbij de volumeverandering gemeten wordt bij 

een gegeven (kortdurende) verandering van de druk, beschouwd mag worden 

als een meting onder "frezen" omstandigheden. In de korte tijd, die een 

dergelijke meting in beslag neemt, zal tengevolge van de traagheid van 

het diffusieproces geen lucht in of uit oplossing gaan. Op deze manier 

kan men dus een momentane waarde van de compressibiliteit en saturatie 

bepalen zonder het diffusieproces te beïnvloeden. Uit het verloop van de 

saturatie in de tijd kan een indruk verkregen worden van de gemiddelde 

onderlinge afstand tussen de bellen. Daartoe gaan we uit van het 

volgende model: Homogeen verdeeld over de porewuze kolom bevinden zich 

per volume-eenheid N bolvormige bellen van dezelfde grootte (met straal 

a). Deze bellen strekken zich uit over meerdere poriën in de poreuze 

zandkolom. Elke bel heeft slechts een beperkte invloedsfeer, die 

eveneens bolvormig (met straal b) verondersteld wordt. De parameter o 
wordt nu gedefinieerd als het quotiënt van de belstraal en de 

omgevingstraal. Het is eenvoudig af te leiden dat: 

o = ~ = 3~ (1-s). (3.8) 

Daarnaast voeren we de parameter A in als de verhouding tussen de 

omgevingstraal en de gemiddelde korreldiameter d (d = 0,412 mm). 
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b 
A= Cf· (3.9) 

Stel nu dat het hier beschreven systeem op t = 0 vanuit een evenwicht

situatie door een drukverhoging uit evenwicht gebracht wordt. Het water 

raakt onderverzadigd en het diffusieproces komt op gang. De saturatie en 

belstraal op t = 0 wordt aangeduid met respectievelijk s 0 en a 0 . De 

saturatie en de belstraal nemen in de tijd af totdat een nieuw evenwicht 

bereikt is. De nieuwe evenwichtsaturatie geven we aan met se. We 

definiëren de gereduceerde en genormeerde concentratie opgeloste lucht 

als: 

(3.10) 

waarin Pd(t) de massa opgeloste lucht per volurne water op tijdstip t is. 

Het diffusieproces wordt beschreven door de volgende diffusiever

gelijking: 

Be 1 ~ ( 2 Be) 
Bt = De ? Br r Br ' (3.11) 

met (3.12) als begin- en randvoorwaarden. 

t = 0: c = 0 

t > 0: r = a: c = 1 (3. 12) 

b: ac 0 r = ar = 

In (3.11) is van een effectieve diffusiecoëfficiënt gebruik gemaakt 

omdat het diffusieproces door de aanwezigheid van het poreus materiaal 

sterk vertraagd wordt. 

De = D/T, (3.13) 

waarin D de diffusieconstante van opgeloste lucht in water is. T is een 

structuurparameter (t ~ 2,7), bepaald in elektrische geleidbaarheids

experirnenten [CRI 87]. De exacte oplossing van het bovenstaande 

diffusieprobleem wordt beschreven door Carlslaw & Jaeger [CAR 56] en is 

te vinden in appendix C. 

Een verandering van de concentratie gaat gepaard met een volume- en 

saturatieverandering. Wanneer we dus het verloop van de saturatie in de 

tijd bepalen, is ook het verloop van de concentratie bekend. Stellen we 
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de gereduceerde en genormeerde saturatie gelijk aan F, dan geldt: 

c(t) = F(t) = s(t) - s(O) 
s(oo) - s(O) · (3.14) 

Analoog aan Horijon [HOR 83] is het bovenstaande diffusieprobleem 

numeriek opgelost met ö en A als parameter. Bij de oplossing is 

aangenomen dat de invloed van de variatie van de belstraal a op de 

diffusiesnelheid verwaarloosbaar is, hetgeen gerechtvaardigd is zolang 

die variaties in de belstraal klein zijn ten opzichte van de 

omgevingstraal b. De parameter ö is dus constant verondersteld. De 

oplossing is in figuur 3.5 weergegeven. 
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Figuur 3.5: Oplossingen van het diffusiemodel voor 

verschillende waarden van de parameters ö en A. 
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4 Inleidende experimenten 

Uit het theoretisch model is gebleken dat de golflengte van de 

golfverschijnselen in de orde grootte van 1 cm is. De grootte van de 

luchtbellen en hun onderlinge afstand moeten om het gebruik van de 

continuümtheorie te rechtvaardigen dus veel kleiner zijn dan 1 cm. In 

het verleden bleek het belgroeiproces circa 165 uur in beslag te nemen 

[SMI 86, SNI 87]. Dit wijst erop dat de afstand tussen de bellen vrij 

groot moet zijn geweest. Ondanks de aanwezigheid van poreus materiaal 

is er dus maar op een relatief gering aantal plaatsen nucleatie 

opgetreden. Hierdoor is het vermoeden gerezen, dat het inwendige 

oppervlak van de poreuze kolom ten gevolge van de gebruikte lijm erg 

glad is, waardoor er maar weinig caviteiten aanwezig zijn. Smits schat 

de belstraal op ongeveer 2 mm en de afstand tussen de bellen op 2 cm 

[SMI 86]. In dat geval was dus niet aan de door de theorie gestelde 

eisen voldaan. Om toch een water-luchtbellenmengsel te prepareren met 

een groot aantal kleine bellen op een kleine onderlinge afstand, zullen 

aan het water deeltjes toegevoegd moeten worden, waaraan wel nucleatie 

kan optreden. Belangrijk punt hierbij is, dat de toegevoegde deeltjes 

klein genoeg (< 10 MID) moeten zijn om homogeen over de poreuze kolom 

verdeeld te kunnen worden. In een aantal inleidende experimenten is 

nagegaan wat de invloed van de diverse mogelijke toevoegingen is op de 

verdeling, aantal en onderlinge afstand van de bellen. Alvorens op deze 

experimenten en de resultaten daarvan in te gaan, zullen we eerst de 

procedure bespreken, die gevolgd is om in de poreuze kolom een homogeen 

verdeeld water-luchtbellenmengsel aan te maken. 

4.1 Preparatie van een water-luchtbellenmengsel 

Voordat een water-luchtbellenmengsel in de poreuze zandkolom wordt 

gebracht dient de kolom, om inhomogeniteiten te voorkomen, geheel 

verzadigd te worden met water. Dit gebeurt als volgt: Met behulp van 

een vacuümpomp wordt eerst de lucht uit de nog droge kolom gepompt. 

Vervolgens wordt de kolom gevuld met C02 . Deze handeling wordt enkele 

malen herhaald, zodat men kan veronderstellen dat alle lucht in de 

kolom is verdreven door C02 . Daarna wordt met een vacuümpomp ook het 

C02 gas zoveel mogelijk uit de kolom verwijderd. Tegelijkertijd met 

deze zogenaamde co2-procedure wordt water ontlucht door het in een 
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Figuur 4.1: Schematische 

weergave van de opstelling 

tijdens de verzadigings

procedure. 

-water 
----tucht 

~----------r~-

pomp 

schokbuis 

. . .. • .. . .. 
• I . ~· 

borrelvat 

apart vat bij onderdruk te laten koken. Dit ontluchte water wordt na de 

002-procedure in de poreuze kolom gebracht. Alle achtergebleven resten 

lucht en C02 lossen nu in het sterk onverzadigde water op. De reden van 

de co2-procedure wordt duidelijk als men bedenkt dat co2 veel beter in 

water oplost dan lucht. Vanwege de traagheid van het diffusieproces 

duurt dit enkele uren tot enkele dagen. Dit proces kan versneld worden 

door de druk te verhogen. In verband met de mogelijkheid van het 

bevochtigen van caviteiten moet dit echter beperkt worden. 

Intussen wordt water bij een absolute druk van 2 bar water verzadigd 

met lucht, doordat het water gedurende enige uren wordt doorborreld. 

Daarna wordt, nog steeds bij 2 bar absolute druk, het ontluchte water 

in de kolom met behulp van een drukpomp verdrongen door het beluchte 

water. Hoe dit in zijn werk gaat is aangegeven in figuur 4.1. De 

drukpomp pompt het water rond, terwijl het doorborrelen van lucht 

doorgaat. Omdat de spleet tussen poreus materiaal en schokbuiswand aan 

de onderzijde door middel van een 0-ring afgedicht is, moet het water 

door de kolom heen. Om de coating niet te belasten wordt van boven naar 

beneden doorgestroomd. Na enkele uren mag men veronderstellen dat zich 

overal in de kolom een constante concentratie opgeloste lucht in het 
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water bevindt. Tenslotte wordt de druk weer verlaagd naar atmosferische 

omstandigheden, waardoor het water sterk oververzagigd wordt. De reeds 

besproken nucleatie en diffusie processen gaan van start. Na enkele 

dagen is er evenwicht bereikt en hebben we een water-luchtbellenmengsel 

in de poreuze kolom verkregen. Uiteraard hangt de luchtvolumefractie in 

de poriën af van de druk waarbij de lucht in het water opgelost wordt. 

Bij een absolute oplosdruk van 2 bar krijgt men bij atmosferische 

omstandigheden circa 2% lucht in de kolom. Indien er deeltjes aan het 

water worden toegevoegd om de nucleatie te bevorderen dient dit water 

met toevoegingen, voordat het in de poreuze kolom gebracht wordt, 

zodanig gefilterd te worden, dat grote deeltjes die de kolom kunnen 

verstoppen uit het water verwijderd zijn. Als filter wordt een poreuze 

kolom, die identiek is aan de kolom in de opstelling, gebruikt. 

4.2 De gelatine experimenten 

Om een indruk te krijgen van de verdeling van de luchtbellen en de 

invloed van toegevoegde deeltjes op het aantal bellen in water, zonder 

aanwezigheid van het poreus materiaal, zijn naar een idee van Chesters 

[CHE 88] de volgende zogenaamde gelatine-experimenten uitgevoerd. 

Op dezelfde manier als in de vorige paragraaf beschreven is, wordt 

lucht opgelost in water. Dit water wordt vervolgens gemengd met een 

kleine hoeveelheid verwarmd water, waarin een hoge concentratie 

gelatine opgelost is. Daarna wordt het mengsel in een doorzichtig 

perspex vat van circa 1 liter gebracht. Zodra het geheel afgekoeld en 

de gelatine stijf geworden is, wordt tenslotte de druk verlaagd. Ook nu 

kan weer belgroei plaatsvinden. Omdat de gelatine de gevormde 

luchtbellen verhindert op te stijgen, wordt de verdeling van de bellen 

in het water zichtbaar. Deze procedure wordt uitvoerig beschreven door 

Castenmilier [CAS 88]. Overigens beïnvloedt de gelatine het nucleatie 

en diffusie proces niet of nauwelijks [CHE 88]. 

Dit experiment is allereerst met gedestilleerd water en met 

kraanwater uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te zien op foto 1. In 

beide gevallen zijn de bellen homogeen verdeeld. In kraanwater ontstaan 

ongeveer 4 maal zoveel bellen als in gedestilleerd water. 

Omdat in de literatuur [CRU 82] aangegeven wordt dat Cl- ionen het 

nucleatie proces kunnen bevorderen, is het experiment herhaald met NaCl 
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Foto 1: Luchtbellen in gedestilleerd water (links) en 

kraanwater (rechts). 

Foto 2: Luchtbellen in een NaCl-oplossing 
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opgelost in gedestilleerd water. Inderdaad ontstonden hierbij meer 

bellen (foto 2) maar het aantal was nog niet genoeg om te voldoen aan 

de eisen die de continuüm benadering stelt. 

In het geval dat een Ca(OH) 2 oplossing (meer Ca(OH) 2 in gedestil

leerd water aanwezig dan opgelost kan worden) gebruikt wordt blijken 

zeer veel bellen te ontstaan (foto 3), waardoor een bellenverdeling 

ontstaat die wel aan de gestelde eisen voldoet. Overigens was de keuze 

van Ca(OH) 2 min of meer willekeurig en is het mechanisme dat de 

nucleatie bevordert op dit moment niet duidelijk. 

Foto 3: Luchtbellen in een oververzadigde Ca(OH) 2 -oplossing 

Tot slot is het experiment uitgevoerd met gedestilleerd water 

waaraan een groot aantal Si02 (5 ~m) deeltjes was toegevoegd. Deze 

deeltjes zijn zeer grillig van vorm en zeer poreus. In dit geval bleken 

echter geen bellen te ontstaan, ondanks het feit dat er lucht opgelost 

was . De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk zijn de 

bellen zo klein (<1 ~m) dat oppervlaktespanning een grote invloed 

krijgt. 

Opgemerkt kan worden dat in alle gevallen de bellen homogeen 

verdeeld zijn . Bovendien hebben alle bellen ongeveer dezelfe 

afmetingen. Daarnaast kan opgemerkt worden dat de bellen, nadat ze 
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uitgegroeid waren, gedurende een periode van ruim een maand niet 

zichtbaar in aantal of grootte veranderd zijn. De ontstane water

luchtbellenmengsels zijn dus stabiel te noemen. Dit rechtvaardigt de 

veronderstelling uit hoofdstuk 3 dat de beschouwing van 1 bel in een 

eindige hoeveelheid vloeistof gegeneraliseerd mag worden naar een groot 

aantal bellen met een eigen beperkte invloedssfeer. 

Resumerend kan men stellen dat door het toevoegen van nucleatie

bevorderende deeltjes een water-luchtbellenmengsel in de poreuze kolom 

verkregen kan worden, dat aan de gestelde eisen voldoet. Zoals reeds in 

paragraaf 4.1 is aangegeven, moeten grote deeltjes, die inhomogeni

teiten en verstoppingen in de kolom kunnen veroorzaken, uit het water 

gefiltreerd worden. Nadat dit met de Ca(OH) 2 -oplossing gebeurd is, is 

met de gefiltreerde Ca(OH) 2 -oplossing, die bovendien verdund was, 

opnieuw een gelatine experiment gedaan . Het resultaat hiervan is te 

zien op foto 4. Er ontstaan weliswaar iets minder bellen maar genoeg om 

in de poreuze zandkolom een homogene fijnmazige belverdeling te doen 

ontstaan. 

Foto 4: Luchtbellen in een gefilterde Ca(OH) 2 -oplossing . 
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4.3 Diffusie experimenten 

Om een indruk te krijgen van de belstraal en onderlinge belafstand 

zijn een aantal diffusie experimenten uitgevoerd. Hiervoor is een 

modelopstelling gebouwd (zie figuur 4.2). In een vat bestaande uit een 

messing cylindrische buis, afgesloten door een perspex voor- en 

achterkant, bevindt zich een poreuze zandkolom van 10 cm lengte, 

waarvan de structuur identiek is aan die van de kolom in de schokbuis. 

De diameter van de kolom is iets kleiner dan de inwendige diameter van 

de messing pijp. De spleet tussen de kolom en de messing wand wordt 

afgesloten met behulp van een messing ring en een 0-ring. Het vat is 

voorzien van een stijgbuis, een zogenaamde hoogteregelaar en een inlaat 

en uitlaat opening, beide afsluitbaar met een kraan. 

In de stijgbuis kan de hoogte van het waterniveau afgelezen worden. 

Boven op de stijgbuis kan een drukslang aangesloten worden, waardoor de 

druk in het vat gevariëerd kan worden. Overigens kunnen stijgbuizen met 

verschillende diameters op het vat gemonteerd worden. 

zijcx::JnZicht 

stijgbuis 

r:xxeuze kolom -venster 

regelaar 

Figuur 4.2: De opstelling voor diffusie experimenten 
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De hoogteregelaar bestaat uit een spindel, die verder in of uit het 

vat gedraaid kan worden, waardoor het inwendige volume van het vat en 

dus de hoogte van het waterniveau in de stijgbuis gevariëerd kan 

worden. Dit kan met behulp van een op de spindel aangebrachte 

gradenboog tot op 2 mm3 nauwkeurig. 

De in en uitlaat bevinden zich in de messing mantel van het vat aan 

weerszijden van de 0-ring. Bij het doorspoelen van het vat wordt het 

water dus gedwongen om door het poreus materiaal heen te gaan. 

Een uitgebreidere beschrijving van deze opstelling wordt gegeven 

door Castenmilier [CAS 88]. Door de aanwezigheid van de stijgbuis en de 

hoogteregelaar kan op eenvoudige wijze de compressibiliteit van de in 

de poreuze kolom aanwezige porievloeistof bepaald worden. Dit gaat als 

volgt: Het waterniveau in de stijgbuis wordt gemeten. Vervolgens wordt 

de druk veranderd, waardoor ook de waterhoogte in de stijgbuis 

verandert. Met behulp van de hoogteregelaar wordt nu het inwendige 

volume van het vat aangepast, zodanig dat de waterhoogte in de 

stijgbuis weer op het oude niveau staat. Uit de nu bekende druk en 

volumeverandering wordt tenslotte de compressibiliteit van de 

porievloeistof bepaald. Vanzelfsprekend wordt hierbij gecorrigeerd voor 

de compressibiliteit van het water rondom de poreuze kolom en voor het 

uitzetten van het vat ten gevolge van de opgelegde drukverandering (zie 

Appendix D). 

Op dezelfde wijze als beschreven in paragraaf 4.1, wordt in de 

poreuze kolom een water-luchtbellenmengsel aangemaakt. Het 

belgroeiproces wordt hierbij gevolgd door met tussenpozen van een uur 

een compressibiliteitsmeting te doen. Nadat het belgroeiproces 

beëindigd is, de saturatie en de compressibiliteit blijven constant, 

worden de bellen, die zijn ontstaan in de ruimte rondom de kolom, uit 

het vat verwijderd. Zodoende is een situatie verkregen waarbij zich 

alleen in de poreuze kolom luchtbellen bevinden. Deze situatie is nu 

uitgangsituatie voor het zogenaamde diffusie experiment. 

Op t = 0 wordt de druk (0.5 - 1 bar) verhoogd, waardoor het diffusie

proces van start gaat. Het verloop van de saturatie in de tijd wordt nu 

bepaald door elk uur een serie compressibiliteitsmetingen te doen. 

Reeds eerder in dit verslag is aangegeven dat, vanwege het feit dat de 

tijd, die zo'n serie compressibiliteitsmetingen in beslag neemt, kort 

is ten opzichte van de diffusietijd, men mag veronderstellen dat het 
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diffusieproces niet door deze metingen heinvloed wordt, te meer omdat 

zowel drukverhogingen als drukverlagingen toegepast worden. 

Wanneer het saturatieverloop bekend is, kan dit vergeleken worden 

met de oplossingen van het diffusiemodel uit paragraaf 3.5. De 

parameter o wordt bepaald uit 

o = ~ = J'c1-s ). (4.1) 

waarin voor s de gemiddelde waarde van de saturatie tijdens het 

diffusieproces genomen wordt. De parameter A (b/d) volgt uit het 

saturatieverloop. Zijn o en A bekend, dan kunnen daaruit de belstraal 

(a) en de onderlinge belafstand (2b) afgeleid worden. 

Het boven beschreven experiment is uitgevoerd met 1) gedestilleerd 

water, 2) kraanwater en 3) een CA(OH) 2 -oplossing als porievloeistof. 

Experimenten 1 en 2 zijn reeds uitvoerig besproken door Castenmilier 

[CAS BB]. Ook een foutenbeschouwing is te vinden in het verslag van 

Castenmiller. We volstaan hier met het geven van de resultaten. 

Experiment 1: Gedestilleerd water 

De volumefractie lucht in de poriën variëerde tijdens het diffusie

proces tussen 1% en 2%. Het diffusieproces bleek ongeveer 40 uur in 

beslag te nemen. In figuur 4.3 zijn de resultaten vergeleken met de 

oplossingen van het diffusiemodel uit paragraaf 3.5. Daarbij is o 
gelijk gesteld aan 0,25. De meetresultaten komen het beste overeen met 

de oplossing met A = 17. Voor de belgrootte en de onderlinge belafstand 

vinden we respectievelijk a= 2,0 ± 0,2 mm en 2b = 15,6 ± 1,6 mm. 

Experiment 2: Kraanwater 

De volumefractie lucht in de poriën in dit geval gemiddeld 1,2% 

(o = 0,23). Na 25 uur is het diffusieproces reeds beeindigd. Ook deze 

resultaten zijn in figuur 4.3 weergegeven. Voor belgrootte en bel

afstand vinden we respectievelijk a= 0,94 ± 0,09 mm en 2b = 4,1 ± 0,4 

mm. Zoals de gelatine experimenten reeds voorspelden, blijken in 

kraanwater de bellen kleiner in afmeting en groter in aantal te zijn 

dan in gedestilleerd water. Ook de onderlinge belafstand is in 

kraanwater kleiner. 
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Figuur 4.3: Het verloop van de saturatie na een stapvormige druk

verandering, zowel theoretisch (getrokken lijnen) als experimenten 

~=gedestilleerd water,+= kraanwater) 

Experiment 3: CA(OH) 2 -oplossing 
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Onder atmosferische omstandigheden hebben we een water-luchtbellenmeng

sel in de poriën verkregen met een volumefractie lucht van ongeveer 5%. 

De resultaten van de compressibiliteitsmetingen, die uitgevoerd zijn om 

het verloop van de saturatie in de tijd te volgen, worden in figuur 4.4 

gepresenteerd. Langs de horizontale as is (p - p0 )/p uitgezet, waarin 

Po de statische druk is waarbij het diffusieproces plaatsvindt. 

(p - p0 ) is het drukverschil dat bij een compressibiliteitsmeting 

aangebracht wordt. Langs de verticale as staat AV'/V20 , waarin AV' de 

gecorrigeerde volumeverandering is (zie Appendix D), terwijl V
20 

het 

volume van de poriën in de kolom is (130 cm2
). Het diffusieproces is na 

20 uur vrijwel beëindigd. De volumefractie lucht in de poriën verloopt 

van 2,93% op t = 0 tot 1,75% voor t = oo. Het saturatieverloop is in 

figuur 4.5 vergeleken met oplossingen van het diffusiemodel met 

ó = 0,28 en A = 2, 4, 6, 8, 10. 
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Figuur 4.4: De resultaten van 

de compressibiliteitsmetingen, 

Pa is de statische werkdruk, 

P - Pa is drukverandering bij 

een meting. AV/V2 a is de gecor

rigeerde volumeverandering. 

De helling van de lijnen geeft 

de luchtvolumefractie (1-s). 

Figuur 4.5: Het verloop van de 

saturatie in de tijd na een 

stapvormige drukverandering. 

Getrokken lijnen: Oplossingen 

van het theoretisch model voor 

homogene verdeling van bellen 

met een uniforme diameter. 

+ : Experimenten aan een 
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Het verloop van de saturatie geeft niet helemaal hetzelfde beeld als de 

berekende oplossingen van het diffusieprobleem. Het saturatieverloop 

wijkt na enkele uren af van de curve die bij het start van het 

diffusieproces gevolgd werd. Dit wijst op een inhomogene verdeling van 

de lucht in de kolom, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan een 

inhomgene verdeling van het Ca(OH) 2 over de kolom. Op plaatsen waar de 

bellen zich op een kleine onderlinge afstand bevinden verloopt het 

diffusieproces snel, terwijl dit langzamer gaat waar de belafstand 

groter is. We hebben dus te maken met meerdere tijdconstanten. 

Gemiddeld over de metingen vinden we met (A = 7 ± 1) voor de belstraal 

a = 0,80 ± 0,20 mm en voor de belafstand 2b = 5,8 ± 0,8 mm. 

De resultaten van de boven besproken diffusie experimenten zijn in 

tabel 4.1 nog eens samengevat. 

ö e_±o.ou A _(_±1) a (_mm) b (_mm) 

lg_edestilleerd water 0,25 19 2,0 + 0,2 7,8 ± 0,8 

kraanwater 0,23 10 0,94 ± 0,09 4,1 ± 0,4 

CA(OH) 2 -oplossing 0,28 7 0,80 + 0,20 2,9 + 0,4 

Tabel 4.1: Resultaten van diffusie experimenten [CAS 88], a is de 

belstraal en 2b is de afstand tussen de bellen. 

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de resultaten van de 

gelatine experimenten. 

Tot slot wordt door de foto's 5 en 6, die van de bellen tegen het 

poreus materiaal gemaakt zijn, de invloed van het Ca(OH) 2 nog eens 

weergegeven. Foto 5 geeft de bellen op het poreus materiaal te zien 

wanneer het water-luchtbellen-mengsel is aangemaakt met gedestilleerd 

water. Op foto 6 zien we de bellen wanneer een CA(OH) 2 -oplossing 

gebruikt is. De bellen blijken van dezelfde orde grootte als de 

korreldiameter. 

Resumerend kunnen we dus stellen door het gebruik van Ca(OH) 2 de 

belgrootte en belafstand sterk verkleind worden. Het probleem is echter 

om het Ca(OH) 2 homogeen over de kolom verdeeld te krijgen. 
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Foto 5: Luchtbellen tegen het poreus materiaal bij gebruik van 

gedestilleerd water. 

Foto 6: Luchtbellen tegen het poreus materiaal bij gebruik van een 

Ca(OH) 2 -oplossing . 
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4.4 Bepaling van compressibiliteit, belgrootte en belafstand 

Op grond van de resultaten uit de voorgaande paragrafen is ook in de 

grote kolom in de schokbuisopstelling een water-luchtbellenmengsel 

aangemaakt met een CA(OH) 2 -oplossing. Bij de preparatie van dit water

luchtbellenmengsel zijn de kleine kolom in de compressibiliteits

opstelling, die in de vorige paragraaf beschreven is, en de grote kolom 

in de schokbuisopstelling in serie geplaatst. Door met beide 

opstellingen afzonderlijk vervolgens een diffusie experiment te doen 

wordt een indruk verkregen van de verdeling van de luchtbellen over 

beide kolommen. De resultaten zijn wat betreft de kleine kolom reeds in 

de vorige paragraaf besproken. Alvorens de resultaten van het diffusie 

experiment aan de grote kolom te bespreken beschrijven we eerst de 

opstelling, waarmee de compressibiliteit van de porievloeistof in de 

kolom, die zich in de schokbuis bevindt, bepaald kan worden. 

4.4.1 De meetopstelling 

Om de compressibiliteit en de saturatie van de porievloeistof in de 

schokbuis te kunnen bepalen, is door Horijon een optische opstelling 

gebouwd [HOR 83]. Figuur 4.6 geeft een schematische weergave van deze 

opstelling. De lichtbundel van een He-Ne laser valt onder een hoek op 

Figuur 4.6 : schematische weergave van de optische 

meetopstelling om de compressibiliteit te bepalen 
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een spiegel, die met behulp van een stappenmotor in verticale richting 

verplaatst kan worden. De weerkaatste bundel valt scheef door een 

venster en wordt vervolgens gereflecteerd aan het wateroppervlak. Deze 

uittredende bundel wordt opgevangen door een nuldetector. Dit is een 

kwadrant-diode, die afhankelijk van het verschil in licht-intensiteit 

van de onderste en bovenste diode-helft een spanning afgeeft. Het 

verschilsignaal van de nuldetector wordt tegengekoppeld met de stappen

motor, die zodanig wordt bijgestuurd zodat het verschilsignaal gelijk 

is aan nul. Wanneer we nu de druk in de schokbuis verhogen, wordt het 

waterniveau omlaag gedrukt. De stappenmotor volgt meteen. Uit figuur 

4.6 blijkt dat de verplaatsing van de stappenmotor twee maal zo groot 

is als die van het waternivo. De hoogteverandering van de stappenmotor 

wordt geregistreerd door een verplaatsingsopnemer (Sanqamo Transducers 

no. 72822). 

4.4.2 Diffusie experiment aan de kolom in de schokbuis 

Nadat de bellen uitgegroeid waren bleek de volumefractie lucht in de 

poriën bij atmosferische omstandigheden (Po= 1,15 bar) 1.33 ± 0,02% 

te bedragen. Dit is ongeveer een factor 4 minder dan in de kleine kolom 

gevonden werd. De oorzaak van dit verschil is niet duidelijk. 

Vervolgens is een diffusie experiment uitgevoerd bij een werkdruk 

van 1,64 bar. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.2 en in 

figuur 4.7. Het diffusieproces blijkt ongeveer 30 uur in beslag te 

nemen, 10 uur langer dan in de kleine kolom het geval was. 

t(uur) Det/d2 1-s F 

0 0 0,93 ± 0,02 0 

1 18 ± 1 0,84 ± 0,03 0,20 ± 0,09 

2 36 ± 2 0,76 ± 0,03 0,39 ± 0,09 

4 71 + 4 0,72 ± 0,03 0,48 ± 0,09 

6 107 ± 6 0,70 ± 0,03 0,52 + 0,09 

23 410 + 22 0,50 + 0,02 0,98 ± 0,09 

30 534 + 25 0,49 + 0,02 1 

Tabel 4.2: Het verloop van de saturatie in de grote 

kolom bij een werkdruk van 1,64 bar. 
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Figuur 4.7: Het verloop van de 

saturatie in de tijd na een 

stapvormige drukverandering. 

Getrokken lijnen: Oplossingen 

van het theoretisch model voor 

homogene verdeling van bellen 

met een uniforme diameter. 
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Ook in de grote kolom wijkt het verloop van het saturatie af van de 

met het diffusiemodel berekende curves. Net als bij de kleine kolom in 

de opstelling voor diffusie experimenten is dit waarschijnlijk te 

wijten aan een inhomgene verdeling van het Ca(OH) 2 , waardoor ook het 

aantal bellen inhomogeen over de kolom verdeeld is. Gemiddeld over de 

metingen is A = 10 ± 2. Dit resulteert in de volgende schatting van de 

belstraal en de belafstand: a = 0,8 ± 0,2 mm; 2b = 8,2 ± 0,8 mm. De 

gemiddelde afstand tussen de bellen blijkt iets groter te zijn dan in 

de kleine kolom, hetgeen betekent dat het aantal bellen in de grote 

kolom relatief kleiner is dan in de kleine kolom. Wanneer we dit 

vertalen naar het aantal bellen per volume eenheid dan vinden we in de 

kleine kolom ongeveer drie maal zo veel bellen als in de grote kolom. 

Ook dit is een aanwijzing dat het Ca(OH) 2 ongelijk over de beide 

kolommen verdeeld is. Ondanks de toegepaste filterprocedure blijven de 

Ca(OH) 2 -deeltjes in de kolom achter. In de toekomst zal hiervoor een 

oplossing gevonden moeten worden. 
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5 De Schokgolfexperimenten 

5.1 De schokbuisopstelling 

Bij de experimenten wordt gebruik gemaakt van een verticaal 

opgestelde schokbuis (zie fig. 5.1). De dikwandige buis (77 mm inwendige 

diameter) heeft een totale lengte van ongeveer 8 meter. Boven in de buis 

bevindt zich de hoge-druk-sectie, onderin de lage-druk- ofwel test

sectie. Deze twee secties worden gescheiden door een plastic vlies. In 

de testsectie is de poreuze zandkolom met een lengte van 1,632 meter en 

een doorsnede van 75 mm geplaatst. De zijwand van de kolom is voorzien 

van een epoxy coating. De boven- en onderkant van de kolom zijn open. 

Tussen de wand van de schokbuis en de poreuze kolom bevindt zich een 

spleet van ongeveer 1 mm, waardoor interactie tussen schokbuiswand en 

kolom voorkomen wordt. Op verschillende plaatsen, zowel binnen als 

buiten de kolom, kan het drukverloop gemeten worden. Daartoe zijn binnen 

de kolom (op 2, 12, 22, 72, en 82 cm van de bovenkant van de kolom) 

piëzo-resistieve drukopnemers (Druck PPCR 81) aangebracht. Bovendien 

bevindt zich in de schokbuiswand (41 cm boven de kolom) een piëzo

elektrische drukopnemer (Kistler 603 B). De registratie, verwerking en 

opslag van de meetresultaten vindt plaats met een 

locaal computersysteem, dat beschreven wordt door 

janssen [JAN 85]. 

Bij een experiment kunnen maximaal 6 signalen 

tegelijkertijd gemeten worden. De maximale sample

snelheid hierbij is 1 MHz. 

Figuur 5.1: Schematische weergave van de 

sckokbuisopstelling met daarin de poreuze 

kolom, die met drukopnemers is uitgerust 
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5.2 De experimenten. 

Bij de schokgolfexperimenten wordt er als volgt te werk gegaan: 

Nadat een drukverschil (1-4 bar) tussen de hoge-druk sectie en de lage

druk sectie is aangebracht, wordt het plastic vlies, waarmee de twee 

gedeelten van de schokbuis gescheiden zijn, doorgebrand. Tengevolge van 

het drukverschil ontstaat er in de lage druk-sectie een ééndimensionale 

vlakke compressiegolf. Met behulp van de drukopnemers wordt het druk

verloop op diverse plaatsen in de kolom geregistreerd. Hierbij wordt de 

referentiedrukopnemer gebruikt om het computersysteem te triggeren. 

In figuur 5.2 is een x-t diagram weergegeven aan de hand waarvan we 

de golfverschijnselen in en boven de poreuze kolom kunnen beschrijven. 

Op t = 0 arriveert een ingaande compressiegolf (I1) aan de bovenkant van 

de kolom. In de kolom veroorzaakt dit twee golven, de zogenaamde eerste 

(1 1) en de tweede (21) golf. Bovendien ontstaat er een gereflecteerde 

golf (R1). Of deze gereflecteerde golf een compressiegolf dan wel een 

expansiegolf is, hangt af van de reflectiecoëfficient en dus van de 

compressibiliteit van de porievloeistof. De referentiedrukopnemer 

Fret warer 
rug 

t 
~ a 

A2 a 

~ a 

poreuze 
~~ 

x 

Figuur 5.2: x-t diagram van de golfverschijnselen 

In de waterlaag staat I voor de ingaande en R voor 

de gereflecteerde golf. In de poreuze kolom staan 11 

en 2 1 voor de eerste respectievelijk tweede golf 
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registreert dus eerst (t < 0) een drukverhoging bij het passeren van de 

ingaande golf (It) en vervolgens een tweede drukstap op het moment dat 

de gereflecteerde golf (Rt) voorbij komt. De gereflecteerde golf (R 1 ) 

reflecteert op zijn beurt weer aan het wateroppervlak (r = -1), waardoor 

er als het ware een tweede invallende golf (I2) ontstaat. Ook deze 

invallende golf brengt weer twee golven (12. 22) in de kolom teweeg. De 

snelste (12) van deze twee zal de langzame golf (2 1 ) van het eerste paar 

inhalen. Op welke plaats dit gebeurt hangt af van de snelheden van de 

diverse golven. Op langere tijdschaal spelen ook reflecties aan de boven

en onderkant van de schokbuis een rol en worden de verschijnselen 

moeilijk te interpreteren. 

Door alle gemeten drukvariaties te delen door de amplitude van de 

ingaande golf (1 1 ) kunnen metingen met verschillende amplituden van de 

invallende golf met elkaar vergeleken worden. Zodoende krijgt men een 

indruk van de lineariteit van de golfverschijnselen. 

Door de druk in de lage-druk sectie te veranderen, kunnen golfexperi

menten bij verschillende waarden van de saturatie en compressibiliteit 

van de porievloeistof uitgevoerd worden. 

De volgende procedure wordt hierbij gevolgd: Eerst wordt de druk in de 

lage-druk sectie ingesteld. Om te voorkomen dat de saturatie tijdens een 

reeks golfexperimenten sterk verandert door het oplossen van lucht, 

wordt vervolgens enkele uren gewacht. Het diffusieproces verloopt dan zo 

traag dat de saturatie gedurende een reeks golfexperimenten als constant 

mag worden verondersteld. Daarna worden de compressibiliteit en de 

saturatie van de porievloeistof bepaald. Wanneer deze bepaald zijn, 

wordt een reeks golfexperimenten gedaan, waarbij de amplitude van de 

inkomende golf gevariëerd wordt. Tot slot wordt ter controle weer een 

compressibiliteitsmeting gedaan. Deze procedure is uitgevoerd bij vier 

verschillende waarden van werkdruk, de druk in de lage-druk sectie. 

5.3 Resultaten 

In tabel 5.1 zijn de resultaten van de compressibiliteitsmetingen 

weergegeven. Voor en na een reeks golfexperimenten werd steeds vrijwel 

dezelfde waarde voor de saturatie gevonden. In de laatste kolom zijn de 

codes aangegeven, waaronder de corresponderende golfexperimenten in het 
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geheugen van het computersysteem opgeslagen zijn. 

P0 (mbary (1-s)·lO-"" Kf (10' Pa) meting no 

1100 1,30 + 0,04 0,84 ± 0,03 D8850i (i = 1,2,3) 

1320 0,90 ± 0,05 1,45 + 0,07 D885Pi (i = 1,2,3) 

1564 0,58 ± 0,03 2,65 ± 0,13 D885Pi (i = 4,5) 

2055 0,23 + 0,02 8,40 ± 0.80 D885Qi (i = 1,2) 

Tabel 5.1 Omstandigheden waaronder golfexperimenten verricht zijn. 

P0 is de werkdruk, (1-s) is de volumefractie lucht in de poriën. 

Kf is de compressiemodulus van de porievloeistof (~ = 0) 

De resultaten van experiment no D885P2 zijn weergegeven in figuur 5.3. 

De werkdruk is 1,32 bar en de volumefractie lucht in de poriën bedraagt 

0,9%. De referentiedrukopnemer registreert de ingaande drukgolf. Op 

t = 0 arriveert deze drukgolf aan de bovenkant van de kolom en wordt 

gereflecteerd. Ook de gereflecteerde golf wordt weer door de referentie

drukopnemer geregistreerd (t = 0,33 ms). Allereerst zien we een piek in 

de druk, waarna deze weer daalt naar een constante waarde. Deze piek 

wordt ook door het theoretisch model voorspeld en is een gevolg van de 

hoge frequentiecomponenten van de ingaande drukgolf. Voor deze compo

nenten gedraagt de porievloeistof zich immers zeer stijf, waardoor de 

reflectiecoëfficiënt positief is. Het model voorspelt vervolgens echter 

een scherpe drukdaling als gevolg van de grote compressibiliteit van de 

porievloeistof voor frequentiecomponenten in de buurt van de resonantie

frequentie. Experimenteel wordt er weliswaar een drukdaling waargenomen, 

maar de eindwaarde van de druk ligt veel hoger dan verwacht. Uit de 

amplitude van respectievelijk ingaande en gereflecteerde golf kan de 

reflectiecoëfficient worden bepaald (r = +0,07). Hierbij is de amplitude 

van de gereflecteerde golf bepaald uit het vlakke deel van de reflectie. 

Op grond van de theorie wordt bij P0 = 1,32 bar en (1-s) = 0,009 een 

negatieve reflectiecoëfficiënt (r = -0,5) verwacht. Dit geeft aan dat er 

zich in de top van de kolom relatief maar zeer weinig lucht bevindt. Het 

bovenste gedeelte van de kolom bepaalt immers hoofdzakelijk de reflec

tie. Waarschijnlijk zijn de luchtbellen door de vele golfexperimenten 

uit de top van de kolom verdwenen. r = +0.07 komt bij deze werkdruk 

overeen met een luchtvolumefractie (1-s) ~ 0.0005, hetgeen een factor 17 

kleiner is dan de gemeten gemiddelde waarde. Op deze plaats kan 
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Figuur 5.3: Het gemeten (links) en theoretisch verwachte (rechts) druk

verloop als functie van de tijd boven (Pref) en in de kolom op 2 cm, 12 

cm en 22 cm van de bovenkant van de kolom. APi is de amplitude van de 

ingaande drukgolf (0,52 bar) (P0 = 1,320 bar, (1-s) = 0,0090 ± 0,0005) 
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opgemerkt worden dat bij enkele proefexperimenten wel een negatieve 

reflectiecoëfficiënt werd gevonden. 

De gereflecteerde golf wordt op zijn beurt ook weer gereflecteerd aan 

het wateroppervlak boven de kolom. Deze tweede reflectie passeert de 

referentiedrukopnemer op t = 1,2 ms. 

Pdr02, Pdr12 en Pdr22 geven het drukverloop weer op respectievelijk 

2 cm, 12 cm,en 22 cm van de bovenkant van de kolom. De voorspelde 

oscillatie wordt inderdaad waargenomen. De tweegolven structuur is, 

wanneer we de oscillatie buiten beschouwing laten, niet zichtbaar. De 

amplitude van de eerste golf is bij deze luchtvolumefractie vrijwel 

gelijk aan nul. De tweede golf leidt op x= 2 cm tot een sterke 

druktoename. Op x= 12 cm is de tweede golf nog net zichtbaar,terwijl 

deze op x = 22 cm niet meer wordt waargenomen. Het op grond van het 

theoretisch model verwachte drukverloop in de kolom is in figuur 5.3 

naast de meetresuiteten weergegeven. Kwalitatief vinden we goede 

overeenstemming tussen experiment en theorie. Het grote verschil in de 

druktoename op x = 2 cm wordt ook weer veroorzaakt door de relatief 

geringe luchtvolumefractie in de top van de kolom. Om de oscillaties 

beter zichtbaar te maken is de meting uit figuur 5.3 in figuur 5.4 

nogmaals op een kleinere tijdschaal weergegeven. De frequentie van de 

oscillatie blijkt af te nemen maarmate deze verder in de kolom door-

Figuur 5.4: Het gemeten druk-

verloop in de kolom op 2 cm 

en 12 cm van de bovenkant van 

de kolom in het geval dat de 

werkdruk P0 = 1,320 bar en de 

volumefractie lucht in de 

poriën (1-s) = 0,0090 ± 0,0005 

bedragen. 
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dringt. Uit de verschillende tijdstippen van aankomst van de oscillatie 

op de verschillende locaties kan de gemiddelde voortplantingssnelheid 

van de oscillatie bepaald worden. Tussen x = 2 cm en x = 12 cm en tussen 

x = 12 cm en x = 22 cm vinden we respectievelijk 2900 mis en 1500 m/s. 

Of de afname van de frequentie en de voortplantingssnelheid van de 

oscillatie bij toenemende x ook een gevolg is van de geringe volurne

fractie lucht in de top van de kolom is niet duidelijk. 

Bij verschillende amplituden van de invallende drukgolf (APï/P0 is 

gevariëerd tussen 0,3 en 0,8) blijken we steeds dezelfde resultaten te 

krijgen. Er worden geen niet-lineaire effecten waargenomen. Hieruit kan 

men konkluderen dat de toepassing van lineaire theorie onder deze 

omstandigheden gerechtvaardigd is. 

In figuur 5.5 zijn de resultaten van de golfexperimenten weergegeven 

voor het geval dat de volurnefractie lucht in de poriën slechts 0.23 % 

bedraagt (Pa= 2.055 bar). Ook bij deze meting treden de oscillaties in 

de druk weer op. Door de sterk gereduceerde compressibiliteit van de 

porievloeistof is in dit geval ook de tweegolvenstructuur waar te nemen. 

De oscillaties lijken samen te vallen met de aankomst van de eerste 

golf. Ter plaatse van x= 2 cm en x= 12 cm passeert de tweede golf op 

respectievelijk t ~ 1 rns en t ~ 2 ms. Zowel in het drukverloop op x = 2 

cm als op x = 12 cm vindt een tweede oscillatie plaats. Deze tweede 

oscillatie wordt veroorzaakt door de reflectie van de gereflecteerde 

golf aan het wateroppervlak boven de kolom (zie figuur 5.2). Deze 

reflectie veroorzaakt in de kolom opnieuw twee golven, waarvan de 

snelste zich weer met grote snelheid door de kolom verplaatst. Deze zal 

op een gegeven moment de langzame golf van het eerste paar inhalen. Bij 

deze meting is dit gebeurd tussen x = 12 cm en x = 22 cm. Op x = 12 cm 

passeert immers eerst de tweede golf van het eerste paar en daarna pas 

de tweede oscillatie, terwijl dit op x = 22 cm omgekeerd is. 

In figuur 5.5 is naast de meetresultaten ook weer het corresponderen

de theoretische drukverloop weergegeven. Afgezien van de discrepanties 

ten gevolge van de inhomogene luchtverdeling is ook nu de overeenstem

ming tussen theorie en experiment kwalitatief vrij goed. Hierbij kunnen 

we echter de volgende kanttekeningen plaatsen: 

De afname van de frequentie van de oscillatie in de kolom wordt niet 

door de theorie voorspeld. Daarnaast moet de voortplantingssnelheid van 

de oscillaties volgens de theorie minimaal gelijk zijn aan de 
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Figuur 5.5: Het gemeten (links) en theoretisch verwachte (rechts) druk

verloop als functie van de tijd boven (Pref) en in de kolom op 2 cm, 12 

cm en 22 cm van de bovenkant van de kolom. AP 1 is de amplitude van de 

ingaande drukgolf (0,43 bar) (P0 = 2,055 bar, (1-s) = 0,0023 ± 0,0002) 
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Figuur 5.6: Het gemeten druk- 6P 

verloop in de kolom op 2 cm 
6Pi 

1.0 

en 12 cm van de bovenkant van 

de kolom in het geval dat de .5 

werkdruk Pa = 2,055 bar en de 0 

volumefractie lucht in de 
-.1 0 .1 

•
2 t (ms)· 3 .4 

poriën (1-s) = 0,0023 ± 0,0002 

bedragen. 6P Pdrl2 
6Pi 
1.0 

.5 

0 -

-.I 0 .I 
•

2 t (mst 3 .4 

voortplantingssnelheid van de eerste golf in een volledig met water 

verzadigde poreuze kolom (2400 mis). Bij de experimenten blijkt tussen 

x = 2 cm en x = 12 cm inderdaad zo'n hoge snelheid op te treden. Verder 

in de kolom is deze snelheid echter beduidend lager (1500 mis). 

Bovendien blijkt de frequentie van de waargenomen oscillatie slechts 

weinig te veranderen bij verandering van de saturatie en de werkdruk. Op 

grond van de theorie verwachten we echter een toename van de frequentie 

bij een afname van de belstraal en dus bij een afnemende volumefractie 

lucht. Wanneer het aantal bellen in de kolom constant wordt 

verondersteld blijkt bij benadering de volgende evenredigheid te gelden: 

1 
Wa "'----.;-;::-

(5. 1) 

Daar de luchtvolumefractie bij het experiment uit figuur 5.3 circa 4 

keer zo groot is als in het geval uit figuur 5.5, zou de frequentie van 

de oscillatie volgens de theorie in het laatste geval een factor twee 

groter moeten zijn. De waargenomen frequenties verschillen echter 

nauwelijks. 

De bovenstaande verschillen tussen theorie en experiment zijn 

mogelijk terug te voeren op het feit dat de belgrootte in de kolom niet 

uniform is, hetgeen ook reeds bij de diffusie experimenten gevonden 
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werd. Of de verwachte en de waargenomen oscillaties dezelfde oorsprong 

hebben is dus nog niet duidelijk. Op grond van het feit dat de 

oscillaties zich duidelijk door de kolom voortplanten kunnen we echter 

wel stellen dat we te maken hebben met een golfverschijnsel, dat 

veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de luchtbellen. In een 

volledig met water verzadigde kolom worden immers net als in een geheel 

met lucht gevulde kolom niet dergelijke oscillaties waargenomen. Een en 

ander dient in de toekomst nog verder onderzocht te worden. Op het 

experimentele vlak kan men hierbij denken aan ultrageluid experimenten, 

waarbij een korte puls met een bepaalde frequentie aan de ene kant in 

het poreus materiaal gestuurd wordt en aan de andere kant weer 

opgevangen wordt [ZAN 88]. Zodoende kan men een indruk krijgen van de 

golfsnelheid als functie van de frequentie. Een opstelling hiervoor is 

voor handen. Daarnaast kan men nagaan wat de gevolgen voor de in 

hoofdstuk 2 gepresenteerde theorie zijn wanneer men in plaats van een 

uniforme belgrootte een verdeling van belstralen aanneemt. 
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6 Konklusies 

Een kleine volumefractie lucht in een voor het overige deel met water 

verzadigd poreus medium blijkt de golfverschijnselen in zo'n medium 

sterk te beïnvloeden. Een theoretisch model uitgaande van gelineari

seerde transportvergelijkingen voorspelt net als in volledig met water 

verzadigde poreuze media een tweegolvenstructuur. Bij toename van de 

volumefractie lucht in de poriën wordt de amplitude van de eerste 

drukgolf ten gevolge van de sterk toenemende compressibiliteit van de 

porievloeistof zeer snel kleiner. Bij een luchtvolumefractie 

(1-s) = 0,001 (bij Pa = 1 bar) is de eerste drukgolf volgens de lineaire 

theorie nog zichtbaar, terwijl de amplitude van de eerste drukgolf 

vrijwel gelijk is aan nul wanneer de luchtvolumefractie (1-s) = 0,01 

bedraagt. Bij de experimenten wordt de eerste golf inderdaad pas 

waargenomen bij een kleine luchtvolumefractie ((1-s) = 0,0023, bij 

Pa= 2 bar). In het verloop van de effectieve spanning blijft de 

tweegolvenstructuur volgens de lineaire theorie daarentegen ook bij 

luchtvolumefracties van ongeveer 0,01 duidelijk aanwezig. In de toekomst 

zal dan ook het meten van rekken en spanningen in het poreuze materiaal 

weer in het onderzoek betrokken moeten worden. 

Blijkens het druk en snelheidsverloop in de porievloeistof als 

functie van de tijd, zoals dat voorspeld wordt door het theoretisch 

model, worden de traagheidskrachten bij toenemende luchtvolumefractie 

weliswaar steeds minder belangrijk, maar deze mogen voor (1-s) << 0,01 

(bij Pa = 1 bar) niet verwaarloosd worden. Is (1-s) > 0,01, dan lijkt 

verwaarlozing van de traagheidskrachten gerechtvaardigd. In deze 

gevallen zullen echter niet-lineaire effecten een belangrijke rol gaan 

spelen. Bij de experimenten zijn voor luchtvolumefracties kleiner dan 

0,01 bij de gegeven drukamplituden (APï/Pa bedroeg maximaal 0,6) geen 

niet-lineaire effecten waargenomen, zodat we kunnen stellen dat de 

toepassing van lineaire theorie voor deze luchtvolumefracties en 

drukamplituden gerechtvaardigd is. 

Uit een beschouwing over het gedrag van de luchtbellen volgt dat het 

dynamisch gedrag van de bellen grote invloed op de golfverschijnselen in 

het poreuze medium heeft tenzij de in het spel zijnde frequenties veel 

kleiner zijn dan de resonantiefrequentie van de bellen. Deze resonantie

frequentie blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de straal van de 

bellen. Aannemende dat bij de golfvoortplanting frequenties tot 
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10& radls van belang zijn is verwaarlozing van het dynamisch belgedrag 

pas geoorloofd wanneer de belstraal kleiner is dan 0.01 mm. In ons geval 

zijn de bellen echter veel groter, zodat dynamisch belgedrag wel 

degelijk van belang is. Beneden de resonantiefrequentie blijkt dit geen 

verandering in golfsnelheden en demping op te leveren. Voor frequenties 

in de buurt van de resonantiefrequentie wordt de compressibiliteit van 

de porie-vloeistof zeer groot, waardoor de demping van de tweede golf 

zeer groot en de snelheid van de tweede golf zeer klein wordt. Voor 

frequenties hoger dan de resonantiefrequentie neemt de compressibiliteit 

van de porievloeistof sterk af, hetgeen tot gevolg heeft dat de 

snelheden van zowel de eerste als de tweede golf beduidend hoger worden 

dan in het frequentiegebied beneden de resonantiefrequentie. In het 

tijddomein resulteert het een en ander in een kortdurende oscillatie van 

de druk, die zich met grote snelheid door het poreus materiaal 

voortplant. Deze oscillatie wordt gevolgd door de eerste golf en later 

door de tweede golf. Experimenteel zijn inderdaad soortgelijke effecten 

gemeten. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om de gevonden 

verschillen tussen theoretisch model en experimentele resultaten te 

verklaren. Experimenten met ultrageluid lijken hiervoor uitermate 

geschikt. Op het theoretische vlak zou men kunnen nagaan wat de invloed 

van een niet-uniforme belgrootte op de golfverschijnselen zijn. 

Aangaande de problematiek van de preparatie van een water-lucht

bellenmengsel in de poreuze kolom, dat aan de gestelde eisen voldoet, 

kunnen de volgende konklusles geformuleerd worden. 

In de poreuze kolom zelf zijn te weinig nucleatiekernen aanwezig om 

voldoende luchtbellen te laten ontstaan. Waarschijnlijk is dit een 

gevolg van de wijze waarop de poreuze kolom vervaardigd is. Om toch een 

groot aantal bellen (de onderlinge belafstand moet kleiner zijn dan 

enkele millimeters) in de kolom te verkrijgen zullen nucleatiekernen 

bevattende deeltjes aan de porievloeistof toegevoegd moeten worden. Bij 

het gebruik van een Ca(OH) 2 -oplossing als porievloeistof blijkt het 

aantal bellen in de poreuze kolom, vergeleken met de situatie waarin 

gedestilleerd water gebruikt werd, sterk toegenomen te zijn. Hierdoor is 

de tijd, die de preparatie procedure van het water-luchtbellenmengsel en 

de diffusie experimenten in beslag nemen, teruggebracht van ruim 160 uur 

tot ongeveer 25 uur. Het homogeen verdelen van het Ca(OH) 2 over de kolom 

vormt echter nog een groot probleem. Derhalve zal naar andere nuclatie 

bevorderende deeltjes gezocht moeten worden. Om verstoppingen van de 
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poreuze kolom te voorkomen moet de diameter van deze deeltjes in elk 

geval kleiner zijn dan 10 ~· Aan welke eisen deze deeltjes verder 

moeten voldoen opdat ze homogeen over de kolom verdeeld kunnen worden 

zal nog onderzocht moeten worden. Om het effect van toegevoegde deeltjes 

op het nucleatieproces te testen zijn de beschreven gelatine experi

menten uitermate geschikt. Daarnaast kan men door middel van diffusie 

experimenten een vrij goede indruk verkrijgen van het aantal bellen, de 

grootte van de bellen en in principe zelfs van de homogeniteit van de 

belverdel ing. 
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Appendix A Eigenschappen van de poreuze kolom en porievloeistof 

grootheid 

dichtheid poreus materiaal 

porositeit 

permeabiliteit 

- Darcy coëfficiënt (water 20°C) 

- eerste Forchheimer coëfficiënt 

constrained modulus 

toegevoegde massa coëfficiënt 

'effectieve' porie-straal 

intrinsieke dichtheid water 

bulk modulus van water 

geluidssnelheid 

acoustische impedantie water 

compressibiliteit van water 

dynamische viscositeit 

kinematische viscositeit 

symbool 

n 

k (kg- 1 m3 s) 

a (m- 2
) 

Kp (Gpa) 

a 
()() 

Rp (m) 

Pl (kg/m3
) 

Kt (GPa) 

c
00 

(m/s) 

Z.,.,(kgm- 2 s- 1
) 

/31 (Pa - 1
) 

17 (kg m- 1 s- 1
) 

v (m2 /s) 
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waarde 

2.65 x 103 

0.29 

5.6 X 10-B 

1. 78 x 1010 

4.5 

1.45 

v'(Ba kn/n) 
()() 

1.0 x 103 

2.2 

1484 

1,484 x 106 

4.6 x 10- 10 

1.0 x 10- 3 

1.0 x 10- 6 



---~-----------------

Appendix 8: Demping en reflectiecoëfficiënt bij dynamisch belgedrag 

Om een indruk te krijgen van de demping en 

reflectiecoëfficiënt bij dynamisch belgedrag zijn deze hieronder als 

functie van de frequentie weergegeven. 
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Figuur 8.1: De demping (van zowel de eerste als de tweede golf) en de 

reflectiecoëfficiënt (reël en imaginair deel) bij een uniforme belstraal 

van 1 mmeneen volumefractie lucht in de poriën gelijk aan 0,01. 
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Appendix C: Oplossing van het diffusieprobleem 

De op te lossen vergelijking is: 

(C. 1) 

met begin en randvoorwaarden: 

t = 0: c = 0 

t > 0: r = a: c = 1 
r = b: ac/ar = 0 

(C.2) 

De exacte oplossing hiervan wordt gegeven door Carlslaw & Jaeger [CAR 56] 

en luidt als volgt: 

c = 1 (C.3) 

met 

a 
C(an) =-- Rn(a), 

a~ 
(C.4) 

R (r) (C.5) 

en 

tan((b - a)an) = anb. (C.6) 

Ten gevolge van het diffusieproces lost er een massa ~ op alvorens een 

nieuw evenwicht bereikt wordt. 

ooa 
J _E.. (r = a)dt 

0 ar (C.7) 

De tijdafhankelijkheid van de volumeverandering en dus het verloop van de 

saturatie in de tijd is te schrijven als: 

F = - 1- j ac ( r = a) d t 
MDoo 0 ar 

= s(t) - s(o) 
s(oo) s(O) (C.8) 

Combinatie van vergelijkingen (C.2) tot en met (C.8) en introduktie van 
"' de dimensieloze variabelen ó = a/b, A = b/d, t = Dt/b2 en an = anb 

levert voor F een uitdrukking die numeriek op eenvoudige wijze op te 

lossen is [HOR 83]. 
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Appendix D: Bepaling van de saturatie uit compressibiliteitsmetingen 

Bij een compressibiliteitsmeting wordt bij een gegeven druk

verandering de totale volumeverandering van zowel porievloeistof als het 

water rondom de poreuze kolom gemeten. Hoe hieruit de saturatie van de 

porievloeistof afgeleid kan worden wordt in deze paragraaf besproken. 

We splitsen het totale volume water V0 in de opstelling in twee 

gedeelten. V1 is het volume water dat zich rondom de kolom bevindt en 

geen luchtbellen bevat. v2 is is het volume van de porievloeistof, die 

wel luchtbellen bevat. Het totale volume V0 en de totale volume

verandering AV0 is te schrijven als: 

(D.l) 

De totale compressibiliteit ~tot is te schrijven als 

R = - ~- - .!_ (AV1 + AV2) ~ R ~ R 
~tot V

0
dp- V

0 
Ap Ap = V

0 
~ 1 +Va ~f· (0.2) 

waarin ~ 1 en ~f de de compressibiliteiten van respectievelijk het water 

zonder luchtbellen en de porievloeistof zijn. Voor ~f kan de uitdrukking 

(3.4) ingevuld worden.zodat: : 

~t 0 t (0.3) 

waarin de index 0 de evenwichtssituatie aangeeft, terwijl p gelijk is 

aan de werkdruk p0 plus de aangebrachte drukverandering Ap. Nemen we aan 

dat (1-s)p0 /p << 1, hetgeen in onze situatie vrijwel altijd het geval 

is, en vervangen we ~~ door ~ref om zodoende de compressibiliteit van 

a-ringen en afdichtingen in rekening te brengen, dan geldt: 

~tot=-~-~ f + ~ (1-s0 ) E.o Vadp - re Va p2 

Integreren doet (0.4) dan overgaan in 

ofwel 

- .!._ (V-V0 ) 
Va 

= R ( ) V2o (l-so) cE2. -1) ~ref p-po - Va p 
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- 1 'V R ' - ~ ( ) ~ ~ - ~refüP - Vo l-so P (0.6) 

Wanneer we dus na een reeks compressibiliteitsmetingen 

(- AVIV0 - f3refAp)•V0 1V20 uitzetten tegen Ap/p vinden we een rechte lijn 

met (1-s0 ) als richtingscoëfficiënt. 

Voor de opstelling voor de diffusie experimenten geldt [CAS 88]: 

f3ref = (24 ± 2)•10- 10 Pa- 1
; V20 = 132 ± 2 cm3

; V0 = 262 ± 4 cm3 

Voor de grote kolom in de schokbuisopstelling is (0.6) te schrijven 

als: 
A ~ -Ah- f3refAPho = nhk î; (l-so) p (0.7) 

waarin Ah de hoogteverandering van het waternivo in de schokbuis is 

tengevolge van de drukverandering Ap. h0 wordt gegeven door V0 /Ab, 

waarin Ab de oppervlakte is van een dwarsdoorsnede van de schokbuis. 

Ap is de oppervlakte is van een dwarsdoorsnede van de de poreuze kolom 

en hk is de hoogte van de poreuze kolom. 

hk = 1632 mm; h0 = 1098 mm; Ab = 4657 mm 

f3ref = 6,8•10- 10 Pa- 1 ,[SNI 87]. 
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