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Samenvatting 

Om tot een schatting te komen van de frequentie

afhankelijkheid van een bewegende vloeistof in een 

star poreus materiaal zijn metingen verricht aan 

een schaalmodel. Bij de schaling is vooral aandacht 

besteed aan de grootte van het poreus materiaal 

in vergelijking met de korrelafmetingen. 

Bij het geschaalde poreuze materiaal is het gelukt 

de porositeit en de toegevoegde massa parameter 

gelijk te houden aan die van de zandkolom die bij 

de schokbuisexperimenten van Van der Grinten gebruikt 

wordt. 

Uit een afleiding van de behoudswetten volgens 

Auriault met een twee-schalen formalisme volgt dat 

een enkele complexe coëfficiënt het gedrag van een 

poriënvloeistof in een poreus materiaal volledig 

kan beschrijven. Om deze coëfficiënt te bepalen 

is met een excitator een harmonische drukverstoring 

aangelegd voor verschillende stromingsweerstanden. 

Uit metingen aan een perspex opstelling is het belang 

gebleken van een goede watervulmethode. Het is 

moeilijk om het grillige poreuze materiaal volledig 

met water te verzadigen. 

Debiet/druk-metingen aan een stromingsweerstand 

opgebouwd uit capillairen laten zien dat de meet

opstelling voldoet. Enige extra aandacht verdient 

de snelheidsmeting omdat die een systematische fout 

veroorzaakt. Debiet/druk-metingen aan grindmaterialen 

voldoen niet aan de gestelde verwachtingen. Aanwezig

heid van luchtbellen geeft resonanties en maakt 

de metingen onbruikbaar. 

Verbetering van de vacuümeigenschappen van het systeem 

en vulmethode zijn nodig om ook aan dergelijke 

materialen te kunnen meten. 
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.. ( 3) infinitesimaal klein volumeelement m 

hulpfunctie 
-1 frequentie (s ) 

-2 gravitatieversnelling (ms ) 

Besselfunctie 

stationaire permeabiliteit (m
2

) 

complexe Darcy-coëfficiënt (kg-
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korreloppervlak/korrelvolume (m- 1 ) 
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tijd (s) 

v vloeistofsnelheid in poriën (ms- 1
) 

x plaatsvariabele (m) 

y plaatsvariabele (m) 
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bo boven 
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.,.,. 

\1 
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Cf 

(j 
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toegevoegde massaparameter 

dynamische viscositeit (kgm- 1s- 1 ) 

tweede viscositiet (kgm- 1s- 1 ) 

kinematische viscositeit (m 2s- 1 ) 

massadichtheid (k~m-3) 

standaardafwijking 

intrinsieke geleidbaarbeid 

v8 ff.effectieve geleidbaarheid van een met 

vloeistof gevuld poreus materiaal ( n - 1
) 

w hoek f r e q u e n t i e ( ra d•s - 1 ) 
A 
w gereduceerde hoekfrequentie, 

ó Laplace operator 

6 verandering 

<p fase 

tf.! e~ectrische potentiaal (V) 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

In de groep gasdynamica van de vakgroep transport

fysica vindt in samenwerking met het Laboratorium 

voor Grondmechanica Delft onderzoek plaats naar 

golfvoortplanting in poreuze media. Om theoretische 

modellen experimenteel te verifieren worden met 

een schokbuisopstelling metingen gedaan aan een 

poreuze zandkolom geheel of gedeeltelijk verzadigd 

met water. De stapvormige drukverhoging bij deze 

experimenten is opgebouwd uit frequentiecomponenten 

tussen 1 en 100 kHz. 

Om tot een schatting te komen van de frequentie

afhankelijkheid van de Darcy-interactie is een 

vergroot schaalexperiment opgezet en uitgevoerd. 

Een poreuze kolom bestaande uit grindkorrels met 

een afmeting van 0,85 tot 4 mm. wordt verzadigd met 

water. Vervolgens wordt met een excitator aan het 

water een harmonische drukgradiint opgelegd bij 

veel lager frequenties (5Hz tot 2kHz), maar wel 

zodanig dat aan de eisen van gelijkvormigheid is 

voldaan. Door de lagere frequenties kan de akoestische 

golflengte veel groter worden gekozen dan de afmeting 

van het poreuze materiaal waardoor compress~bili

teitseffecten worden geilimineerd. 

De schaling wordt beheerst door een aantal kengetallen; 

het instationaire Reynoldsgetal: Ret' het Reynolds

getal: Re, de verhouding van poriediameter en de 

lengte van de kolom en de verhouding poriediameter/ 

kolomdiameter. Het instationaire Reynoldsgetal hangt 

samen met de poriediameter en de instationaire grens-

laagdikte. Het Reynoldsgetal heeft te maken met 

de amplitude van de verplaatsingen en de porie~ 

diameter. 

Door de frequentie in te stellen en de amplitude 

juist te kiezen kunnen we Ret en Re in overeenstemming 

brengen met de waarden die bij de schokbuisexperimenten 

gelden. De geometrie van het zand kunnen we goed 
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nabootsen door grindkorrels te nemen en een poreus 

grindmateriaal op dezelfde manier aan te maken als 

de poreuze zandkolom. Met geleidbaarheids-, statische

permeabiliteits- en porositeitsmeting kunnen we nagaan 

of de schaling goed lukt. 

Technische problemen noodzaken ons het geschaalde 

model uit veel minder korrels op te bouwen dan de 

zandkolom. Schaling van de lengteverhoudingen lukt 

niet. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid aandacht 

besteed aan de schaling van de lengteverhoudingen. 

Er wordt bekeken hoe groot het poreuze materiaal 

moet zijn om de behoudswetten in continuümvorm toe 

te passen. Door middeling over het totale poreuze 

volume willen we toch het juiste macroscopische 

gedrag vinden. Hiervoor moet het materiaal uit 

voldoende korrels bestaan. Aan de andere kant willen 

we het poreuze materiaal klein houden om compres

sibiliteitseffekten te beperken. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de technische kanten 

van de opstelling en de poreuze media. De dynamische 

metingen aan een ijkstromingsweerstand die opgebouwd 

is uit een bundel capillairen worden in hoofdstuk 4 

beschreven. Ook de resultaten van de metingen aan 

zand/grind-materialen worden in dit hoofdstuk 

toegelicht. In hoofdstuk 5 trekken we conclusies 

uit de metingen en geven we aanbevelingen die van 

nut kunnen zijn bij voortzetting van de experimenten. 
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Hoofdstuk 2. Theoretische afleidingen 

2 • 1 • Uitgangspunten, grootte van een elementair 

volume 

Een poreus materiaal bestaat uit drie componenten. 

Het is opgebouwd uit zand- of grindkorrels die 

op de kontaktpunten aan elkaar vast zitten. 

De poriën zijn gevuld met water, lucht of een 

mengsel van water en luchtbellen. Het korrel

materiaal bestaat uit vaste delen, water komt 

alleen in de vloeistoffase en lucht alleen in 

de gasfase voor. We zullen aannemen dat tussen 

de componenten geen chemische reacties plaats 

vinden. De zandkorrels zijn impermeabel en de 

holten in het starre, incompressibele korrel

materiaal zijn allen met elkaar verbonden. Verder 

nemen we aan dat de componenten homogeen verdeeld 

zijn over ieder willekeurig deelvolume van het 

poreuze materiaal. Aangezien we op een dergelijk 

deelvolume de behoudswetten in continuümvorm 

willen toepassen is de grootte van dit volume 

van belang. De samenstelling van het mengsel, 

de dichtheid, de snelheid enz. van de componenten 

afzonderlijk kunnen immers over een afstand 

van enkele korreldiameters sterk varieren. 

Gemiddelde grootheden kunnen slechts verkregen 

worden door over een groot aantal korreldiameters 

te middelen. Aan de andere kant opereren we 

met lokale vergelijkingen (in differentiële 

vorm) op een schaal die veel kleiner is dan 

de afmetingen van het poreuze materiaal. De 

vraag is nu hoe groot het "testvolume" genomen 

moet worden om na middeling continuÜmgrootheden 

te krijgen. Bear (1972) zet in een grafiek de 

volumefractie poriën uit als functie van de 

grootte van het willekeurig deelvolume dat 

bekeken wordt. Figuur 2.1.1. toont deze grafiek. 

Voor een testvolume kleiner dan het gemiddelde 

volume van één korrel zal de volumefractie 
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I 
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0 ~--------------------4-------------------------~--~testvolume 
0 

Figuur 2.1.1. 

REV . ml.n. REV max. 

Definitie van porositeit en 

representatieve elementaire volume 

(naar Bear 1972). De porositeit 

is n. 

poriën nagenoeg 1 of 0 zijn, al naar gelang 

het willekeurig middelpunt een punt in een holte 

of in een korrel is. Als de curve voor grotere 

waarden van het testvolume een constante waarde 

aanneemt kunnen we aan het poreus materiaal 

in dit testvolume een lokale waarde van de porositeit 

toekennen. De porositeit van een homogeen materiaal 

definiëren we als het relatieve poriënvolume voor een 

testvolume groter dan REV . (minimale waarde van ml.n. 
representatief elementair volume). De waarde van REV . ml.n. 
is bepaald door de toegestane afwijking die we tolereren, 

de korrelgrootteverdeling en de ordening van het korrel

materiaal. Bear geeft aan dat ook aan de hand van een 

deeloppervlak en lengteinterval dezelfde waarde voor 

de porositeit verkregen kan worden. De bijbehorende 

representatieve ruimten noemt hij resp. REA en REL 

van "Area" en "Length". Om een indruk te krijgen van 

de grootte van de REL voor het gelijmde zandmateriaal 

is een eenvoudige berekening gedaan aan een foto-

kopie van een verdeling dubbeltjes in een plat vlak 
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met holten ertussen. Deze verdeling (figuur 2.1.2.) 

is zoveel mogelijk aangepast aan het oppervlak 

van het zandmonster zoals dat door Horyon (1983) 

gefotografeerd is. 

Figuur 2.1.2. Verdeling dubbeltjes waarmee een 

schatting voor de REL en het REA 

berekend is. 

De nauwkeurigheid in de porositeit van de zandkolom 

gebruikt in eerdere schokbuisexperimenten bedraagt 

10% (van der Grinten e.a. 1985). Hierom wordt als 

minimum waarde voor de REL, het REA of het REV 

juist die waarde genomen waarbij de schommelingen 

van het relatieve poriënvolume 10% van de porositeit 

afwijken. Voor grotere waarden van het testvolume 

wijkt de waarde van het relatieve poriënvolume 

minder dan 10% af van de porositeit (zie figuur 

2.1.3.). De waarde voor de REL die uit het dubbeltjes

model met 10%-norm volgt is 18. + 4 korreldiameters. 

De karakteristieke diameter van het REA is 3,6 + 

0,8 korreldiameters. Zoals al in figuur 2.1.1. te zien 

is, zal voor kleine waarden van het testvolume 

de waarde van het relatieve poriënvolume sterk fluctueren. 

Deze fluctuatie is ook nader onderzocht voor een 

homogeen poreus materiaal bestaande uit een dichtste 

bolstapeling. De porositeit van een dergelijke 

structuur is exact bekend: n = 1 - rr r2 
6 
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Het middelpunt van het bolvormig testvolume valt 

samen met het middelpunt van een van de bolletjes. 

In figuur 2.1.3. is de procentuele afwijking van de 

berekende porositeit uitgezet als funktie van 

dt/dp, waarbij dt de diameter van het testvolume 

en d de korreldiameter is. 
p 

Procentuele afwijking van de porositeit (%) 

t 50 

40 

30 Toegestane schommelingen 
20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

-70 

-eo 
-90 

I .Minimum REV-waarde = 2,3 

I{ 
:100 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I 0 11 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 20 

Figuur 2.1.3. Procentuele afwijking van de porositeit 

als functie van het quotiënt van test

en deeltjesvolume voor een dichtste 

bolstapeling. 

Als karakteristieke maat voor het REV wordt zoals 

in figuur 2.1.3. aangegeven waarde gelijk 2,3 

korreldiameters gevonden. In Appendix A staan 

de details van de berekeningen aan het dubbeltjes

model en de dichtste bolstapeling beschreven. 
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2.2. Balansvergelijkingen 

Afleiding behoudswetten voor poriënvloeistof 

in een star poreus materiaal. 

Voor de afleiding van de behoudswetten zullen 

we de door Bachmat en Bear {1982) gevolgde werkwijze 

aanhouden. We passen de behoudswetten in integraalvorm 

toe op een eenheidsvolume ter grootte V dat minimaal 

de afmetingen van een REV heeft {figuur 2.2.2.). 

De uitwendige rand van het volume: A bestaat uit vloeistof 

{opp. A1 ) en doorsneden zandkorrels {gearceerd 

gebied). Het grensoppervlak tussen vloeistof en 

vaste stof noemen we Ain· {figuur 2.2.1.) 

::) ,. A. : 
~ 1n 

uitwendige rand 

bestaande uit 

vloeistof. 

grensoppervlak 

tussen korrels 

en vloeistof. 

korrel

doorsnijdingen. 

Figuur 2.2.1. Eenheidsoppervlak poreus materiaal. 

De porositeit van V kan volgens Bear op ver

schillende manieren gedefinieerd worden. 

n • -. - dT 2.2.1. 

n : = da 2 . 2 . 2 . 

Hierin zijn v
1 

en A
1 

resp. het volume en het opper

vlak dat door de vloeistof in de poriën ingenomen 

wordt. dT is een infinitesimaal klein volumeëlement, 

da een infinitesimaal klein oppervlakteëlement. 

Via een limietprocedure bewijst Bear dat beide definities 

een gelijke waarde voor de porositeit leveren. We 
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zullen veronderstellen dat de korrels onsamendrukbaar 

zijn en dat er alleen puntcontacten tussen de korrels 

zijn. Dit wil zeggen dat zowel de in- als uitwendige 

oppervlakken in de tijd niet veranderen. 

Massabehoudswet 

De massabehoudswet voor het kleine volumeëlementje 

luidt: 

+ f _p(~·~)da 
A1+A. 

~n. 

= 0 2.2.3. 

met n de op A
1 

e~ A. naar buiten gerichte normaalvector 
~n 

en t de tijd. We veronderstellen dat de lokale dichtheid p 
en de lokale snelheid v geschreven kunnen worden 

als de som van een over het poriënvolume v1 gemiddelde 

waarde en een lokale verstoring hierop; 

A 

p = Po + p ) 

De indices en 
0 

V = V + V -o 
2 • 2 . 4 . 

duiden respectievelijk op de 

gemiddelde waarde en de lokale verstoring. De 

nu reeds genoemde definities en grootheden krijgen 

gestalte in de volgende vergelijkingen: 

=-'SJ di 
~ v, 

2 • 2 . 5 • 

2 . 2 . 6 . 

In 2.2.6. wordt uitgedrukt dat de gemiddelde afwijking 

van een gemiddelde waarde nul is. De integratie 

over het volume v
1 

of de rand van dit volume A1 
van een lokale storing moet dus nul opleveren. 

Omdat de korrels volkomen star en impermeabel 

verondersteld zijn levert de oppervlakte integraal 
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over A. in 2.2.3. geen bijdrage op. De massa
J.n 

behoudswet kan nu geschreven worden als: 

+ ( p +p" ){ ( v + v ) • n } d a o -o- - = 

Vergelijking. 2. 2. 7. kunnen we met behulp van 

2.2.6. vereenvoudigen tot: 

+ {(p v +nv)·n}da. = o-o .r- -
0 

2 . 2 . 7 . 

0 

2 . 2 . 8 . 

Met het oog op het afleiden van de massabehoudswet 

in differentiele vorm, bekijken we ter vereenvoudiging 

eerst een eendimensionale stroming in de y-richting. 

Het eenheidsvolume heeft nu de afmetingen 

l*l*6y (figuur 2.2.2.). 

Figuur 2.2.2. Eenheidsvolume poreus materiaal 

met op de vlakken aangegeven normaal-

vectoren. 

Op de zijwanden geldt: 

V n = 0 2.2.9. 

Op boven- en ondervlak geldt verder: 



bovenvlak 

ondervlak 

.P v •n 
0-0-

P v •n o-o-

= 

= 
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-o v ro o 

" p 

" p 

" V •n = p -

" " V •n = -p 

Invullen van deze vergelijkingen in 2.2.8. en 

vermenigvuldigen met 1/V levert: 

a 1 J Pod-r 
1 J (pO V O +pv) d a at" v + V 

VI Al !o 

,.. 
V 

2.2.10. 

" V 

1 2.2.11. 

V J ( PO V O + pv ) d a = 0 

Al on 

Omdat de waarde f v op een willekeurige doorsnede 
0 0 

constant is kan o v voor het integraalteken 
J 0 0 

geplaatst worden. y v definieren we als de gemiddelde 
A 

waarde van het produkt van de storingstermen J 
en v op een willekeurig vlakje van 1 bij 1: 

) V V da A A 

: V f 2.2.12. 

De som van de twee oppervlakteïntegralen ziet 

er als volgt uit: 

waarin (] betekent: ter hoogte y + /).y 
Y+dj 

2.2.13. 

A A betekent vloeistof boven/onder lbo' lon 
oppervlak 
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Door de met de oppervlakte samenhangende definitie 

van de porositeit 2.2.2. kan 2.2.13. geschreven 

worden als: 

I 
[ n ~o vo} ..L [ nfo Vo J - + 

Ój j+~~ t\~ J 2.2.14. 

I [ ~ ~ 1 I LOf~\ - n) v 
ó~ :J+àJ ~~ -J 

Dit kan nog geschreven worden als: 

2.2.15. 

Door in de volumeintegraal van vergelijking 2.2.11. 

ook de constante fo buiten het integraalteken 

te halen komt met 2.2.2. de massabalans voor een 

één-dimensionale stroming er als volgt uit te 

zien: 

2.2.16. 

Met de gevolgde redenering laat vergelijking 2.2.16. 

zich eenvoudig generaliseren tot drie dimeniies: 

2.2.17. 

Door invoeren van lokale verstoringen is dus een 

extra term aan de differentiële vorm van de massa-

behoudswet toegevoegd. Verder is ook de porositeit 

in de massabehoudswet terecht gekomen. 
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Impulsbehoudswet 

De drie-dimensionale impulsbalans voor een vloeistof 

in een poreus medium luidt: 

d 
ë>t 

met 

~ s f~dr + ~ s r~ (~·Q)da = 
Vt A'in.+A, 2.2.18. 

~5 (I·~)da-~- ~5~ 3 cfr 
AiJtAt VL 

T spanningstensar 

~ gravitatieversnelling 

De procedure die we ook bij de massabehoudswet 

hebben gevolgd leidt tot: 

rt~ .. ~~ = rt~ .. ~ -nVpo + }5[(77'17·Y)~~.2.~~·~]da +~ 
At, 2.2.19. 

met 
N 

q = 

met p 

p 
0 

p 
D 

17 

17' 

d (11f~) ",. V 
-at n ) v. ~ .. 

'V· ( n f .. 
,. ,. ,.. " 
'!..'!.. i- n f ~ ~0 +n 

,. ,.. 
Y_o ~" 

-;:-;;:--;; ) 
+n.f'!~ 

-r ~ 5[-pG. + (7' V·~)!! +.2.~~·'1)da 
A in 

de absolute druk 

de in een eenheidsvolume gemiddelde 

waarde van p 

lokale storing op p 

de deformatietensor 

viscositeit 

tweede viscositeit 

2.2.20. 

11 . dv · 1· ·k d De totale versne 1ng ~ 1s ge 1J aan e som 

van de lokale en de cog~ectieve versnelling. 

= + V· V V 
-0 -0 2.2.21. 

Een uitvoeriger afleiding van 2.2.19. wordt in 

Appendix B gegeven. Door invoeren van lokale storingen 

zijn een aantal extra termen aan de impulsbehoudswet 
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toegevoegd. De vergelijking 2.2.19. met 2.2.20. 

leent zich er niet voor een exacte oplossing te 

bepalen. Aan 2.2.19. kunnen we wel zien hoe de 

interactiekrachten zijn opgebouwd en welke hogere 

orde termen een rol kunnen spelen. Een combinatie 

van al de 2° orde termen die verwaarloosd worden 

zorgt bij hogere snelheden voor de kwadratische term 

in de Forchheimer relatie met coëfficiënten af en bf 

= 2.2.22. 

We zullen ons voorlopig alleen bezig houden met 

lineaire problemen. In de volgende paragraaf worden 

daarom de vergelijkingen 2.2.17. en 2.2.19. 

gelineariseerd. Ook de interactietermen worden 

nader bekeken. 

2. 3. Gelineariseerde vergelijkingen 

Voor we de vergelijkingen 2.2.17 en 2.2.19. gaan 

lineariseren moeten we eerst nog extra aandacht 

besteden aan de verschillende orden van groo4te. 

Zo is f een gemiddelde dichtheid in een eenheids-
a 

volume. îis een kleine lokale verstoring op J
0

• 

f is op een schaal ter grootte van een eenheidsvolume 
0 

een constante. Op macroscopische schaal kan f
0 

nog 

wel varieren en macroscopische inhomogeniteiten 

geven. We veronderstellen nu dat ook fo een kleine 

storing is op de macroscopische gemiddelde dichtheid 
- Dezelfde .veronderstelling maken de absolute ~o· we voor 

druk p en voor de snelheid V die vergeleken wordt -
met de geluidssnelheid c . We nemen dus aan dat geldt: 

0 

A 
.. v ~ I fo << p I p << I c << 

0 0 

2.3.1. 

)OI Jo 
<< p I p << V I c << 

0 - 0 
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Produkten van kleine termen en hun afgeleiden kunnen 

verwaarloosd worden. Van der Grinten (1982) 

laat zien dat de inwendige vloeistofwrijving veel 

kleiner is dan de wrijving aan de vloeistof/korrel-
1 grenzen. De term V S (7'1' \7·!_).!!,da kan ook verwaarloosd 

worden. Al 

Na lineariseren in f
0 

blijft van 2.2.17 de massa

behoudswet 

+ ~-V(nv ) 
Jo -o = 0 2 . 3 . 2 . 

notover. Na verwaarlozing van de kleine termen 

ziet de impulsbehoudswet er als volgt uit: 

- dy 
n f o àt = nPg nilP Jo- o 

+ ~ S < Pu + 21'1 D ·!:!_)da 2.3.3. 
= 

A in 

In de oppervlakteintegraal van 2.3.3. zitten de 

" interactietermen. De term P.!!, brengt de bijdrage 

van de lokale drukverstoringen rondom de korrels 

tot uitdrukking. Met 271~ ·.!!.worden de snelheicts

variaties op de korrel/vloeistof grenzen in rekening 

gebracht. Omdat we vooral geÏnteresseerd zijn 

in de dynamische eigenschappen van poreuze materialen 

schrijven we bovenstaande vergelijkingen om in 

het frequentiedomein, waarbij we de interactieterm 

.9. noemen. w is hierin de hoekfrequentie. 

n. Jo 

+ 

11 
i W V' . -o = 

" V • V I = -o 

" - n V P' 
0 

0 2.3.4. 

+ "· .9. 2 • 3 . 5 • 

De accenten herinneren er ons aan dat we met complexe 

amplitudes te maken hebben. Voor de eenvoud van 

de notatie worden ze verderop weer weggelaten. Door 

in het algemeen te stellen dat 



" .9. = 
1\ 

-k V r -o 

21 

2 . 3 . 6 . 

met k een complexe evenredigheidsconstante tussen r 
de interactiekracht en de snelheid volgt: 

" V -o 

V -o 

= 

= 

- n 

K V P 
0 

11. 

V P 
0 2.3.7. 

2.3.8. 

We noemen 2.3.6. de complexe Darcy-wet. De 

coëfficiënt K bevat zowel de bijdrage van de traag

heictsterm als de reëele en imaginaire bijdrage 

van de interactieterm. K is de frequentieafhankelijke 

complexe Darcy-coëfficiënt die het gedrag van de 

poriënvloeistof volledig beschrijft. 
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2.4. Afleiding bahoudswetten voor een poriënvloeistof 

in een star poreus materiaal met het twee 

schalen formalisme 

Auriault (1985) leidt eveneens een macroscopische 

beschrijving af uit de microscopische vergelijkingen. 

Hij past hierbij een homogenisatietechniek toe op 

een medium waarin twee verschillende schalen zijn 

te onderscheiden. Hij ontwikkelt de onbekenden v 

en P en substitueert deze in de microscopische 

vergelijkingen. Hij neemt aan dat de vloeistof Newtons 

is en de stroming incompressibel. Voor een poreus 

materiaal dat opgebouwd wordt uit een aantal perioden 

van een poreuze structuur bekijkt hij achtereenvolgens 

de verschillende orden van grootte. Bij het zoeken 

naar een oplossing wordt duidelijk dat het insta

tionaire Reynoldsgetal Ret een belangrijke rol speelt 

bij de tijdsafhankelijke stroming door poreuze 

materialen. 

= 

waarin 

lY* 2.4.1: 

1 een karakteristieke microscopische lengte 

v de kinematische viscositeit 

Auriault bewijst het bestaan en de eenduidigheid 

van de oplossing die als volgt luidt: 

V -o = K V P 2 • 4 • 2 • 

Deze oplossing is gelijk aan de oplossing in de 

voorgaande paragraaf die gevonden is door het 

afschatten van termen. Auriault bewijst dat deze 

intuÏtief gevonden oplossing ook de enige juiste 

oplossing is. 
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2.5. Oscillerende stroming door een rechte buis 

Volgens Biet (1956) ligt het voor de hand een oscil

lerende stroming door een poreus materiaal te 

vergelijken met een oscillerende stroming door een 

cylindervormige buis met lengte L en straal 1. 

Milnor (1982) geeft de volgende uitdrukking voor 

een axiale snelheid v 1 van een vloeistof in een 

starre buis waarin aan één uiteinde een harmonische 

drukverstoring P 1 wordt opgelegd. 

p 1 
V : 

1 iw foL 

met Ret = 1~ 
J Besselfunctie 

0 

r afstand tot de as van de buis 

-·- -(-.....::.._] _-L • ___ H--
Figuur 2.5.1. Oscillerende buisstroming. 

Het debiet 0 1 kan dan als volgt berekend worden 

1 

Q1 = f 
0 

v
1 

21t'r dr 2 • 5 • 2 • 

Substitutie van 2.5.1. en integratie over de straal 

levert 

p 1 TI' 12 

Q 1 = 1 - F ) 

iw_p
0 

L 
2.5.3. 

met 
.3/2R ) 2 J 1 ( l. et 

F = 
J (.3/2R ).3/2R 

o 1 et 1 et 
2.5.4. 

Uit 2.5.3. en 2.5.~. volgt dat de complexe grootheid 

Q1/P 1 als volgt geschreven kan worden 



I 1 - F I 

t 

(1-F) 2 . 5 . 5 . 

P
1

/L is de drukgradiint die over een buisje 

aangelegd wordt om er een vloeistofdebiet 0
1 

doorheen te sturen. Deze drukgradiint hangt volgens 

2.5.5.· af van de hoekfrequentie, de dichtheid 

van de vloeistof, het oppervlak van de buisopening 

en van de funktie ( 1-F ). Deze funktie hangt 

af van het instationaire Reynoldsgetal Ret' 

en is uitvoering getabelleerd ( Milnor 1982 ). 

Zie ook figuren 2.5.2./3. De metingen die in 

hoofdstuk 4 beschreven worden vinden plaats 

bij Ret- waarden groter dan vier. Volgens Pedley 

(1980) kan in dit gebied volstaan worden met de 

hoge frequentielimiet: 

Pedley (1980): 
2 . 5 . 6 . 

= - ( w + ) ) 

p~ 1 is hierin de drukgradiint in de stromingsrichting. 

0 100 . 200 300 400 soa 600 700 
1. 5 .-------.-------~--------.-------.-------~--------.-------~ 1.5 
}.4 
1 . 3 

1.2 
1 . 1 

1 
.9 
.a 
. 7 
.6 
.5 
.4 
.3 
.2 
. 1 

}.4 

}.3 
1.2 
1.} 

1 
~~~~~a-~~&-e-~~-e~~~.g 

.a 

.7 

.6 

.5 
• 4 

.3 

.2 
• 1 

0 
0 100 200 300 400 500 600 
L-------~------~------~------~--------L-------~------~0 2 

700 Re~o --. . 
Figuur 2 . 5 . 2 . Funktie 11-FI die de frequentie-

afhankelijkheid van IQ ,lP 1 I aangeeft 

voor een oscillerende ::~trc::ming 

door een rechte buis. 
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300 400 500 600 700 0 
30 ~------r-------.-------.-------.-------.-------.-------.30 

100 200 

tp 0 

t 
20 20 

10 10 

0 ~------~--------L--------L--------L--------L--------L-------~0 
0 100 200 300 400 500 

Figuur 2.5.3. Fase van de complexe functie 

(1-F} volgens Milnor (1982). 

600 

Na enig cijferwerk kan 2.5.6. omgewerkt worqen tot 

Q 1 2 Ret 2!:.1__ ) ~ = 2 

p 1 .w ~ L Ret + 2Ret/2 + 4 

De hoge frequentie benadering van Pedley 2. 5. b. 

wijkt bij Ret = 4 slechts 1,2% af van de door 

Milnor (1982) getabelleerde waarde. Bij hogere 

waarden voor Ret is de afwijking nog minder. 

2.5.7-

700 
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Hoofdstuk 3. Modelparameters, meetmethoden en 

meetopstellingen 

3 . 1 • Bepaling modelparameters onder statische 

condities 

Korrelgrootte verdeling 

Van der Grinten (1985) tracht bij zijn schokbuis-

experimenten z'n meetobject, een kolom poreus 

materiaal, zoveel mogelijk aan de natuurlijke 

situatie aan te passen. Daarom bouwt hij de kolom 

op uit zandkorrels. Ter vereenvoudiging van de 

berekening~n neemt hij zandkorrels waarvan de 

korreldiameter tussen 0,250 en 0,500 mm. ligt. 

Bij een geschaald model van dit poreus materiaal 

willen we de onderlinge verhoudingen van korrels 

en poriën constant houden. Daarvoor moeten we 

niet alleen de grenzen waartussen de korreldiameter 

kan liggen kennen, maar ook de korrelverdeling 

zelf. Hiervoor is een aantal malen 100 gram van 

het zand dat door Van der Grinten gebruikt wordt 

gezeefd. De mazen van de zeven zijn vierkant. 

De gebruikte maaswijdtes Varieren tussen o,15 

en 1,0 mm. (zie figuur 3.1.1.). 

Uit de zeeffracties (figuur 3.1.1.) wordt de verdelings

kromme bepaald. In een verdelingshistogram wordt 

vertikaal de massafractie aangegeven van korrels 

waarvan de diameter tussen twee zeefgrenzen ligt. 

In een cumulatief korrelverdelingsdiagram wordt 

de massafractie van zand waarvan de diameter kleiner 

is dan een gegeven waarde uitgezet, ook als functie 

van de korreldiameter (figuur 3.1.2.). 

In de figuren 3.1.1. en 3.1.2. zijn de verdelings

krommen getekend van de zandkorrels die gebruikt 

worden om de poreuze kolommen op te bouwen. 

Omdat in het algemeen de korrelgrootte verdeling 

van de sedimenten bij benadering lognormaal verdeeld 

zijn (Uffink 1983) is het gebruikelijk de korrel

grootte te karakteriseren met de mediaanwaarde: 

d 50 en de d 16 en d 84 waarden. Dit zijn 

de diameterwaarden waar respectievelijk 16 en 
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84 massaprocenten van de zandkorrels onder ligt 

De standaardafwijking: c van de verdeling kan 

op de volgende manier uit de kromme bepaald worden: 

er: = 3.1.1. 

2 

Van der Grinten e.a. (1985) brengen bij hun schokbuis-

experimenten een stapvormige drukverhoging aan. 

Deze belasting kan een dichtere pakking veroorzaken. 

Om o.a. te voorkomen dat bij opeenvolgende experimenten 

aan een steeds dichter poreus materiaal gemeten 

wordt zijn de zandkorrels met twee componentenlijm 

aan elkaar geplakt. Een alternatieve manier om 

een star poreus materiaal te maken is het silica

lock procédé (Davis en Meys 1981). Hierbij wordt 

een amorf kwartslaagje (Sio
2

) op en tussen de 

zandkorrels aangebracht. We hebben een stuk poreus 

materiaal dat via het silica-lock proces aan elkaar 

gekit is nadien gemalen. Van dit gemalen zand is 

op dezelfde wijze het korrelverdelingsdiagram bepaald 

(zie figuur 3.1.2.). 

% 

Q) 
30 ·.-1 

+> 
C) 

Cl! 
t.. 

4.. 
Cl! 
fll 
fll 20 
Cl! 
8 

t 
1 0 

0 
0 

FiP;uur 3.1.1. 

r--

r-

r- t---

J I 
200 400 6ÖO 800 1000 pm 

-+d 
Verdelingshistogram van de zandkorrels 

die ~ebruikt worden door Van der Grinten 

(1985) om kolommen ooreus materiaal op 

te bouwen. 
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Cumulatief verdelingsdiagram van de 

zandkorrels die gebruikt worden door 

Van der Grintenm(1985) om kolommen 

poreus materiaal op te bouwen 

( o en ) . 
Tevens verdelingsdiagram van zand

korrels die eerst aan elkaar gekit 

zijn via het silica-lock procédé, 

en nadien gemalen x en ) . 

10 

90 

100 

De streep-punt lijn geeft de verdelings

curve aan van een grof zand/fijn ~rind 

mengsel waarover in paragraaf 3.3. 

meer verteld wordt. 
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Met de curves in figuur 3.1.2. kunnen eenvoudig de 

d
16

, d
50 

en d
84 

waarden afgelezen worden. In tabel 

3.1. staan deze waarden en de berekende standaard

deviatie vermeld voor de verschillende soorten 

zand. Het geringe verschil van de zand- en zand 

na silica-lockcurves geeft aan dat bij het malen 

de korrels heel blijven. Breuk van de korrels zou 

een grotere verschuiving naar kleiner waarden van 

de korreldiameter geven. 

Tabel 3.1. Parameters die zandkorrelverdeling 

karakteriseren van zandkorrels gebruikt 

door Van der Grinten (1985) om een 

poreuze zandkolom te maken. 

Zandkorrels vóór kitproces 

via lijmen of silica-lock

procédé 

Zandkorrels die gemalen 

zijn na silica-lock

procédé 

d16 = 325 + 5 f.1 m d16 = 300 + 5 Jlm 

d50 = 430 + 5 f.lm d50 = 425 + 5 Jlm 

d84 = 580 + 5 f.1 m d84 = 600 + 5 Jlm 

a' = 0,29 (!" = 0,35 

De onnauwkeurigheid is bepaald door de metingen een 

aantal malen te herhalen. De verschillen in 

massapercentages die achterbleven op dezelfde 

zeven bij verschillende metingen bedroegen maximaal 

3%. Het schudden van de zeven is met de hand gedaan. 

Volgens de ASTM norm moet het een bepaalde tijdsduur 

met een schudmachine gebeuren. De ontstane onnauw

keurigheid is grotendeels te wijten aan de verschillen 

in tijdsduur van het schudden met de verschillende 

zeven. Zo is ook de in figuur 3.1.2. afwijkende 

waarde van zeef nr. 40 met maaswijdte 0,425 mm. 

terug te brengen op een verschil in tijdsduur 

van schudden. Deze zeef heeft een veel kleiner 
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zeefoppervlak en daarom moet er veel langer met 

deze zeef geschud worden om de zandkorrels een 

gelijke kans te geven om ook deze zeef te passeren. 

Doorlatendheid 

Een tweede parameter die het zand beschrijft is de 

stationaire doorlatendheid K*.De doorlatendheid volgt 
0 

uit de Darcy-wet waarin het verband gelegd wordt tussen 

de macroscopische drukgradiënt over en de stroming 

door een poreus materiaal. 

= 
V 

K 
0 

K 
0 = 

K* 
0 

nry 
3.1.2. 

De in 3.1.2. genoemde stationaire doorlatendheid K* 
0 

hangt uitsluitend af van de aard van het poreuze 

materiaal en niet van de eigenschappen van de 

poriënvloeistof. Het verband tussen de doorlatendheid 

en een of meer parameters van het poreuze materiaal 

is reeds door vele auteurs beschreven. (Kozeny 

1927, Carman 1937, Fair en Hatch 1933, Wyllie 

en Spangler 1942, van Riel 1972). De meest bekende 

formule is die van Carman-Kozeny (C-K). 

K* ·o 
k 

0 

waarin k 
0 

s 

de Carman-Kozeny constante 

met 4,5 < k < 5,5 
0 

korreloppervlak I korrelvolume. 

3.1.3. 

Voor bolvormige korrels met diameter d is S eenvoudig 

te berekenen; S = 6/d, met k = 5. 
0 
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Met k = 5 wordt de intrinsieke doorlatendheid 
0 

voor een poreus materiaal opgebouwd uit bolvormige 

korrels met boldiameter d: 

K* 
0 

180 (1-n)
2 

3.1.4. 

Berekenen we aan de hand van formule 3.1.4. de 

doorlatendheid van de poreuze zandkolom die Van 

der Grinten e.a. (1985) gebruiken bij hun schokbuis-

experimenten (sb) dan vinden we: 

K* =l57 + 9).10- 12 
o sb 

2 m 

Hierbij is de d
50

- waarde van het korrelverdelings

diagram (zie figuur 3.1.2.) als "bol"diameter 

genomen. Van der Grinten e.a. (1985) geven een waarde 

voor 

K* o m = (56 ± 2).1o-
12 2 

m 

die volgt uit een meting (m) aan stationaire stroming 

door het poreus materiaal. 

Op dezelfde manier als door Van der Grinten. e.a. ( 1985) 

is ook de doorlatendheid van een aantal andere 

stromingsweerstanden bepaald. In tabel 3.2. wordt 

voor een aantal stromingsweerstanden de gemeten 

constante uit de Forchheimer relatie: af = 1/K~ 

gegeven in vergelijking met de volgens 3.1.4. 

berekende waarden. We geven hier de reciproke 

waarde van de doorlatendheid om de resultaten 

gemakkelijker met Van der Grinten e.a. (1985) te 

kunnen vergelijken. Bovendien is in de tabel de 

doorlatendheid weergegeven van een testkolom bestaande 

uit 311 parallelle messing buisjes met een inwendige 

diameter van 1,00~0,05 en een lengte van 100~0,5 mm. 

In de laatste kolom van tabel 3.2 staat de porositeit 
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gegeven. Deze waarden zijn berekend aan de hand 

van de gebruikte hoeveelheden materiaal (grind, 

buisjes en lijm). 

Tabel 3.2. Gemeten en berekende waarden voor de 

doorlatendheid en porositeit voor enkele 

stromingsweerstanden. 

weerstand 

zand 1,78~0,07.10 
10 

4 • 1 0 
8 

grind 2- mm. 3,7 ~0,2 

grind 

0,85-4mm. 

311 messing 

buisjes 

inw. 1 mm. 

Toegevoegde massa-parameter 

1 IK * ( m-2) 
o C-K 

1 0 
1,75~0,28.10 

4 2 8 .10
8 

' ~1' 

1 '4 ~0 '5 • 1 0 
9 

3,7 ~0,7 .10
8 

Een derde ~n laatste parameter van poreuze media 

n 

0,30~0,03 

0,27~0,03 

0,086~0,009 

die in dit hoofdstuk behandeld wordt is de toegevoegde 

massa-parameter. Deze parameter hangt samen met 

de kronkeligheld van het poriënpad in het poreuze 

materiaal. Ook de vorm van de poriën en de vorm 

van het poreuze materiaal bepalen de grootte van 

deze parameter. 

Er bestaat een grote gelijkvormigheid tussen de 

(niet-viskeuse) versnelling van een vloeistof in 

een poreus materiaal onder invloed van een druk

gradiënt en de stroming van ladingsdragers in een 

geleidende poriënvloeistof onder invloed van een 

spanningsgradiënt (Brown 1979). 

Voor de lokale elektrische Dtroomdichtheid 1 in een 

elektrolytische vloeistof o.l.v. een spanningsgradiënt 

V~ kunnen we schrijven 

= C"'eff. V ~ 
n 

3. 1. s. 
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met v het effectieve geleidingsvermogen. Voor 
eff. 

de intrinsieke stroomdichtheid in zuivere vloeistof 

geldt: 

3.1.6. 

De complexe Darcy-wet kan bij hoge frequenties als 

volgt worden geschreven: 

V 
1 = V p 

5'err.iw 
3.1.7. 

waarbij de effectieve dichtheid ?erf. ook rekening 

houdt met het zuiver imaginaire deel van de inter

actiekrachten. Voor de intrinsieke poriënvloeistof 

zou gelden 

V. 
-~ = J fw v P 

We stellen nu op grond van de analogie dat 

V. j. 
-~ -~ 

= l V -
waaruit volgt 

s>err. 
= 

~ 

n v. 
~ 

verf. 

3.1.8. 

3.1.9. 

'3.1.10. 

We definieren nu de toegevoegde massa-parameter a 

als volgt: 

a:: : = S'eff. 

;5 
= 

n v. 
~ 

v 
eff. 

3.1.11. 

De ueff. en ui worden gemeten bij een frequentie 

van 1000 Hz. Uit hun geleidbaarheidsexperimenten 

aan het poreus materiaal dat uit zandkorrels is 

opgebouwd vinden Van der Grinten e.a. (1985) 

a:: = 2,7 ~ 0,3. Voor een poreus materiaal dat sb. 
is opgebouwd uit grindkorrels van 2-4 mm. (een 

schaalmodel) is voor a:: gevonden: a::= 3,0 ~ 0,3. 

De goede overeenstemming met het oorspronkelijke 

materiaal vormt een bevestiging van de onderlinge 

gelijkvormigheid van beide materialen. 
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3.2. Methode voor de bepaling van de frequentieaf

hankelijke complexe Darcy-coëfficiënt 

In deze paragraaf zal worden aangegeven op welke 

manier in principe de complexe Darcy-coëfficiënt 

bepaald kan worden. Bij het ontwerp van een opstelling 

hebben we met een excitator een welgedefinieerde 

harmonische drukverstoring aangelegd. Door de beperkte 

mogelijkheden van de excitator moeten we een ge

schaald model van de zandkolom maken. In navolging 

van Van der Grinten e.a. (1985) beperken we ons 

tot cylinder symmetrische, starre poreuze materialen. 

Het schaalmodel maken we veel kleiner dan de golf

lengte. De stroming kunnen we dan ééndimensionaal 

en incompressibel beschrijven. Naast de lengtever

houdingen spelen bij schaling nog twee andere 

dimensieloze kengetallen een belangrijke rol. 

Ten eerste het Reynoldsgetal; Re dat klein moet 

zijn zodat naar lineaire effekten gekeken wordt. 

Ten tweede het instationaire Reynoldsgetal; Ret 

dat samenhangt met de poriediameter en de instati

onaire grenslaagdikte. Het instationaire Reynoldsgetal 

moet constant gehouden worden. Bij de schokbuis

experimenten van Van der Grinten e.a. (1985) ligt 
2 

Ret tussen de grenzen 17 en 170. Ret zulle~ we 

in het vervolg de gereduceerde hoekfrequentie w 
noemen. 

A 

w = = w I V 3 . 2 • 1 • 

w moet dus tussen 290 en 29000 varieren. 

In tabel 3.2. staan de bij de schaling gebruikte 

waarden. 
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Tabel 3.2. Schalingsgrootheden voor 

290 < < 29000 A 

w 

f excitator = 20 kHz. max. 

groot- Schokbuis- Excitator Excitator 

heid experimenten 2 - 4 mm. 

grind 

o,85 - 4 mm. 

grind 

311 buisjes 

diameter 1mm. 

1 ( m) 215.10- 6 -3 1,43.10 0,9 .10- 3 o,5 .10- 3 

2 -1 v(m s ) 
-6 -6 o,845.10 o,845.10 

-6 
0,845.10 

f . (Hz) 
m~n 

1 9 48 155 

f (Hz) 
ma x 

100.10 3 1900 '4800 15500 

Voor de karakteristieke afmeting van de poriën 

in het poreuze materiaal (de poriestraal) wordt 

bij de stromingsweerstan~ opgebouwd uit 311 

rechte buisjes, de straal van de cirkelvormige 

opening aangehouden. Bij de stromingsweerstanden 

die opgebouwd zijn uit zand- of grindkorrels is 

de helft van de d
50 

-waarde van de korrelverdelings

diagrammen genomen (zie ook figuur 3.2.2. ). , 

Verder is in tabel 3.2. aan de viscositeits-

waarde te zien dat bij de geschaalde poreuze 

materialen ook water als poriënvloeistof is 

genomen. De kinematische viscositeit bij de schaal

experimenten is een beetje lager omdat bij een 

hogere temperatuur gemeten is. De minimale- en 

maximale waarden voor de frequentie zijn bij de 

schokbuisexperimenten gemeten. Voor de schaal

experimenten zijn ze berekend aan de hand van 

het gewenste interval van de gereduceerde hoek

frequentie w. Bij de schaling is de geometrie 

gelijk gehouden door poreuze materialen te nemen 

die een korrelverdelings diagram hebben dat 

onvervormd naar hogere diameterwaarden is 

opgeschoven (Zie figuur 3.1.2.l Over de aanmaak-
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procedure van de poreuze kolommen en ijkweerstand 

wordt in paragraaf 3.~ meer verteld. De afmetingen 

van de verschillende onderdelen van de opstelling 

en van het poreuze materiaal kunnen we niet vrij 

kiezen. Een aantal praktische redenen zoals het 

het beperkte vermogen van de excitator en de eindige 

afmetingen van de zuiger houden de afmetingen 

klein. Ze geven een bovengrens aan voor de lengte 

en diameter van de stromingsweerstand. Omdat we 

met een incompressibele benadering van de waargenomen 

~erschijnselen willen volstaan moet de golflengte 

vele malen groter zijn dan het materiaal dat door

stroomd wordt. Dit zijn allemaal redenen om een compacte 

opstelling te ontwerpen. Bij te kleine afmetingen 

van het poreuze materiaal krijgen we echter 

problemen met de homogeniteit. Uit de beschouwing 

over het REV in paragraaf 2.1. volgt een ondergrens 

voor de afmetingen. Bij kleinere waarden kunnen 

we niet meer over een homogeen materiaal spreken. 

Deze ondergrens is ongeveer even groot als de 

maximale lengte om de processen nog incompressibel 

te beschrijven. Een compromis is genomen tussen 

de vele eisen die gesteld zijn. In figuur 3.2.1. 

staan de verschillende afmetingen in een scqets 

van de opstelling gegeven. 

( a ) 

poreus 
materiaal 

zuiger 

( b ) 

capillair 

Versnellings
opnemer 

( c) 

Figuur 3.2.1. Schematische voorstelling van de 

verschillende meetmethodes. ( b) 

met druk- en versnellingsopnemer 

(c) met twee drukopnemers 
) 

(maten in mm. ). 
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Een technisch probleem bij het maken van de 

opstelling en poreuze materialen is het voldoende 

star maken van het systeem. Resonanties kunnen 

de metingen waardeloos maken. Daarom moeten ze 

vermeden worden of bij een zo hoog mogelijke 

frequentie gelegd worden. Hoe dit probleem 

is opgelost staat beschreven in de volgende 

paragraaf waarin de technische uitvoering aan 

de orde komt. Omdat we met de gebouwde opstelling 

de frequentieafhankelijkheid van de complexe 

Darcy-coëfficiënt willen bepalen moeten we een 

aantal grootheden meten. Het frequentie interval 

waarin we gaan meten wordt bepaald door de schalings

grootheden die reeds in tabel 3.2. gegeven zijn. 

Indien mogelijk breiden we dit gebied nog naar 

lagere frequenties uit om de meetresultaten beter 

te kunnen vergelijken met het in de literatuur 

(Milnor 1982) beschreven gedrag (Figuren 2.5.5. 

en 2.5.3.). Verder dienen we de drukval over 

het poreuze materiaal te kennen, de snelheid van 

de poriënvloeistof en het fase verschil tussen 

de druk en de snelheid van de poriënvloeistof. 

Deze grootheden zijn op twee verschillende manieren 

bepaald. In een eerste meetopstelling hebben we 

slechts enkele millimeters water boven het poreuze 

materiaal overgelaten (zie figuur 3.2.1.b.). 

Hierdoor is de relatieve druk in de spleet boven de 

zuiger en het poreuze materiaal gelijk aan de drukval 

over het poreuze materiaal. De snelheid van de poriën

vloeistof wordt gemeten door de snelheid van de 

zuiger te bepalen. Hiervoor is aan de zuiger een 

versnellingsopnemer bevestigd. Omdat de signalen 

harmonisch zijn hoeven \-Ie slechts door 2 TT f te 

delen om uit de versnellingsamplitude de 
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snelheidsamplitude te berekenen. De snelheid 

van het water in de poriën is nog een faktor 

1/n groter dan de snelheid van de zuiger. Deze 

wijze van snelheidsbepaling bleek bij kleine uit

wijkingen van de zuiger niet te voldoen. Compliante 

delen in de opstelling zoals de rubber afdichting 

zorgen er voor dat de snelheid in de poriën niet 

valt af te leiden uit de snelheid van de zuiger. 

Een tweede meetmethode bestaat uit twee drukop

nemers, een drukopnemer die de drukamplitude 

in de spleet registreert en een tweede drukop

nemer die star boven het poreuze materiaal 

bevestigd is (zie figuur 3.2.1.c.). Bij deze opstellling 

is een waterkolom van ongeveer 10 cm. boven de 

stromingsweerstand aangebracht. 

Omdat we hier een vrije kolom water hebben kan 

eenvoudig uit de. drukamplitude en de lengte van 

de waterkolom de snelheid van het water berekend 

worden met de volgende formules: 

f wvbo = 

n.Atot • . v = 

waarin fiX 

A 
tot. 

Ad 

fl P bo 
3.2.2. 

fl x 

vbo· ( A - Ad ) 3.2.3. tot. 

lengte waterkolom 

snelheid naast drukopnemerstang 

snelheid in poreuze materiaal 

totale binnenoppervlak van buis 

oppervlak van drukopnemerstang 

In figuur 3.2.2. worden in een schets de desbetref

fende oppervlakken en snelheden aangegeven. 
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n.Atot. 

Schets van deel van de opstelling 

waarin enkele gedefinieerde opper

vlakken en snelheden worden aangegeven. 

Deze tweede meetmethode is veel minder gevoelig 

voor compliante delen in de opstelling. Met het 

faseverschil tussen beide signalen hebben we nu 

voldoende informatie om de complexe Darcy

coëfficient volledig te bepalen. 

3 • 3 . Technische uitvoering van meetopstelling 

In figuur 3.3.1. staat schematisch een deel van 

de ontworpen meetopstelling getekend. De totale 

opstelling bestaat uit een toongenerator die een 

sinusvormig signaal via een vermogensversterker 

naar de excitator stuurt. De ingestelde frequentie 

kan nauwkeurig afgelezen worden op een teller 

die op de TTL uitgang van de toongenerator aan

gesloten wordt. Op de as van de excitator is de 

zuiger geschroefd. De zuiger bestaat uit een hol 

messing blok dat uit twee delen is opgebouwd. 
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In de bovenkant zit een uitsparing om een 

piëzoëlektrische drukopnemer te monteren. Verder 

wordt een versnellingsopnemer aan het bovendeel 

van de zuiger vastgemaakt. Een tweede piëzo

ëlektrische drukopnemer is geschroefd in een zware 

holle messing staaf die 5 mm. boven het bovenvlak 

van het poreus materiaal hangt. De signalen van 

de drukopnemers en de versnellingsopnemer worden 

versterkt door ladingsversterkers. De drie 

combinaties opnemer/ladingsversterker worden elk 

afzonderlijk geijkt. Bij de drukopnemers gebeurt 

dit door met de respons op een bekende drukstap 

de gevoeligheid in te stellen zodat rv 1 V I So.r 

afgegeven wordt. Voor de ijking van de versnellings

opnemer is een calibrator gebruikt die aan een 

massa van ongeveer 20 gram een versnelling 
2 

van 9, 81 m/ s kan geven. Verdere· gegevens 

van de meetapparatuur worden in Appendix c 
gegeven. De geleider van de zuiger bestaat uit 

twee buizen. Een kort onderstuk en een langer 

bovenstuk. Om de drukvariaties van de bovenste 

drukopnemer om te rekenen naar de snelheid van 

de poriënvloeistof moeten we de lengte 

van de waterkolom boven het drukgevoelige 

oppervlak kennen (zie figuur 3.2.1.c.). De hoogte 

van deze waterkolom is gemeten met behulp van 

een capillair die langzaam naar het wateroppervlak 

geschroefd kan worden. Als dit capillair het water

oppervlak raakt zal de elektrische weerstand tussen 

het capillair en de messing huls sterk afnemen. 

Deze afname wordt met een multimeter geregistreerd. 

Op deze man1er kan de hoogte op 0,5 mm. nauwkeurig 
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Figuur 3.3.1. Meetopstelling zonder randappa~atuur 



42 

gemeten worden. Tot slot van deze paragraaf over 

de technische kanten van de opstelling dienen we 

nog de invloed van de buiswand op de geluidssnelheid 

te bekijken. De afname van de geluidssnelheid in 

een met water gevulde buis hangt nauw samen met 

de dikte van de buiswand en de elasticiteits

modulus van het materiaal waaruit de buiswand 

is opgebouwd. Asselman (1969) beschrijft de 

invloed van een buiswand op de geluidssnelheid. 

In tabel 3.3. staan voor enkele buizen de 

geluidssnelheden gegeven. 

Tabel 3.3. Geluidssnelheid in met water gevulde 

buizen. 

materiaal 

buis 

perspex 

messing 

messing 

inwendige wand 

diameter dikte 

(mm) 

60 

60 

(mm) 

5 

5 

geluidssnelheid/ 

geluidssnelheid 

in water 

0,32 

0,88 

0,97 

Uit tabel 3.3. volgt direkt dat bij het nemen 

van een perspex opbouw we reeds bij zeer lage 

frequentiewaarden de incompressibele benadering 

niet meer voldoet. Bij 1200 Hz is de lengte van 

het poreuze materiaal zelfs al een kwart golf

lengte. Bij een messing buis is de invloed op de 

geluidssnelheid veel minder. De golflengte is groter 

in de buis en resonanties spelen pas bij hogere 

waarden van de frequenties mee. 
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3.~. Aanmaak poreuze kolommen en ijkweerstand 

De grindmonsters waarvan de doorlatendheid onder 

statische en dynamische conditie bepaald wordt 

zijn op dezelfde manier gemaakt als de poreuze 

kolom zand van Van der Grinten e.a. (1985). 

Allereerst wordt het grind gezeefd en gescheiden 

naar grootte. Nemen we 600 gram van het grind 

waarvan de korreldiameter tussen 2 en 4 mm. ligt 

dan kunnen we daarmee een messing huls met een 

inwendige diameter van 60 mm., wanddikte 5 mm. en 

100 mm. lan~ vullen. Aan deze hoeveelheid grind 

wordt in totaal 15 volumeprocent waterbestendige 

twee componentenlijm toegevoegd. Om een goede 

menging van de lijm te krijgen wordt eerst het 

meest viskeuze deel aan het grind toegevoegd. 

Pas na lang en goed roeren wordt het minder 

viskeuze deel erbij gevoegd. Na lange tijd 

roeren wordt met een lepel het grind vast 

in de huls gedrukt. De laatste lepel grind wordt 

met een teflon plaatje vlak aangedrukt. Vervolgens 

worden huls en grind 6 uur lang in de oven gezet 

bij ongeveer 55° C. 

De. twee componentenlijm is dan geheel uitgehard. 

Grind met een korreldiameter tussen 1 en 2 mm. 

is een zelfde behandeling gegeven. Verder iS in 

een derde huls een mengsel grind gestopt. Dit 

mengsel bestaat uit de volgende fracties: 
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20 gram grind met 0,85 mm. < korreldiameter < 1 mm. 

630 gram grind met 1 mm. < korreldiameter < 2 mm. 

350 gram grind met 2 mm. < korreldiameter < 4 mm. 

Door deze verhouding van massafracties grind te 

nemen krijgen we ongeveer de vorm van het cumulatief 

verdelingshistogram als in figuur 3.1.2. getekend. 

Om de meetopstelling te ijken is nog een extra 

stromingsweerstand gemaakt, waarvan de statische 

en dynamische parameters exact bekend zijn. Deze 

ijkstromingsweerstand is opgebouwd uit 311 stuks 

10 cm. lange dikwandige messing buisjes 

waarvan de inwendige diameter en wanddikte 1 mm. is 

Deze weerstand is star gemaakt door de buisjes 

in te smeren met 2 componentenlijm en één voor 

één in de messing huls te leggen. Door aanvankelijk 

de buisjes iets langer te maken en veel lijm te 

gebruiken kunnen de holle ruimten tussen de buisjes 

tot een minimum beperkt blijven. Na het drogen 

van de lijm in de oven is de huls met de buisjes 

op 10 cm. lengte gedraaid. De door lijm volgestopte 

uiteinden worden er zo afgedraaid en we houden 

een welgedefinieerde stromingsweerstand over. 

Elk buisje is met behulp van een lichtbak 

afzonderlijk gecontroleerd op verstopping. Alle 

verstoppingen zijn opgeheven door de uiteinden 

uit te boren. De lijm- en messingresten zijn verwij

derd door de buisjes met een dunne draad door te 

steken. Ten behoeve van de bepaling van de toegevoegde 

massa parameter is verder nog een 2 - 4 mm. grind 

monster in een niet geleidende perspex mal 

aangemaakt. Het aanmaakproces is daarbij hetzelfde 

als voor grind in de messing hulzen. 
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4. Dynamische metingen 

4.1. Metingen met een bovenstuk van perspex 

We zijn de dynamische metingen begonnen met een 

vereenvoudigde opstelling waarbij alleen de druk 

aan en de versnelling van de zuiger is bepaald. 

Het langere bovenstuk was voor deze metingen uit 

perspex vervaardigd. Boven de zuiger bevindt zich 

alleen een waterkolom met een lengte van 11 cm. 

Er is nog geen stramingaweerstand geplaatst. De 

waterkolom wordt in beweging gebracht door de 

harmonische beweging van de zuiger. De straal 

van de buis is 3 cm. Bij deze meetopstelling is 

het instationaire Reynoldsgetal zelfs bij 5 Hz al 

gelijk aan 168, een zeer grote waarde. 

Bij deze hoge waarden van Ret moet het faseverschil 

tussen de druk en de snelheid 90° zijn. De fase 

van de complexe grootheid P/Q is dan rr/2 radialen. 

cp 

1 1 0 

100 t t 
t 

90 --0 +~--t._._ ....__.~~--.-~~..--..-t-Ilt-----
80 

7 o_....l t~. ·___,..___,-.,...--, -..------.---r-----...---,-..----r---r--
o 200 400 600 800 1000 

f (Hz) 

1200 

Figuur 4.1.1. Faseverschil tussen druk en snelheid voor 

een met water gevulde perspex buis als 

functie van de frequentie 
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In figuur 4.1.1. staat de fase van P/Q uit als 

functie van de frequentie waarmee de zuiger 

aangestuurd wordt. Bij frequentiewaarden kleiner 

dan 125 Hz zijn de signalen niet meer harmonisch. 

In dit gebied varieert de gemeten fase sterk. 

Boven 800 Hz beginnen resonanties mee te spelen. 

De golflengte bedraagt dan nog maar 60 cm. De 

lengte van de waterkolom is dus al bijna een kwart 

golflengte. 

(P/Q)/(PIQ\h 

1 ' 
+ 

1 ' 

+ 

1 ' .. 
+ 

+ + 
+ 

1 ,8+-~r--,--~--r--,--~----r---~--~----r---,---~---

0 200 400 600 800 1000 

---f (Hz) 

Figuur 4.1.2. Gemeten waarden voor P/Q bij een met 

water gevulde perspex buis gedeeld 

door waarden die uit de theorie vol

gen als functie van de frequentie. 

In figuur 4.1.2. wordt het gemeten quotiënt van 

de druk en volumedebietamplitude vergeleken met 

de waarden die uit de theorie volgen, 

(PIQ\h =pwlengte/Oppervlak. De hoge waarden bij 

lage frequenties kunnen veroorzaakt worden door 

niet-lineaire effekten. In dit gebied zijn hoge 

snelheden gemeten (v=14mm/s, Re=500). Bij hogere 

frequenties zien we afwijkingen ten gevolge van 

compressibiliteitseffekten, ook compliante delen 

1200 

in de opstelling kunnen in dit gebied een belangrijke 

rol spelen. De systematische fout van ongeveer 7% 

in het tussenliggende gebied kan een combinatie 

2ijn van de genoemde effekten. 
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Met de perspex opstelling zijn ook nog metingen 

gedaan aan grind (2-4 mm.) in een perspex mal. 

Bij lage frequenties zijn de signalen niet 

harmonisch. Boven 150 Hz beginnen resonanties 

al mee te spelen. Om de doorlatendheid te bepalen 

zijn dergelijke metingen niet geschikt. Wel kan 

de doorzichtige perspex opstelling goed gebruikt 

worden om de verschillende vulprocedures te testen. 

Luchtbellen in het poreuze materiaal kunnen de 

metingen sterk beÏnvloeden. Via een aantal 

verschillende wegen is getracht de opstelling 

met water te vullen terwijl er geen luchtbellen 

in het poreuze materiaal achterblijven. Door 

het lange bovenstuk van de opstelling met een 

deksel af te sluiten kan het systeem vacuüm ge

zogen worden. In vacuümtoestand wordt via de onder

inlaat ontlucht water ingelaten. Door de kraan

opening te varleren kan de snelheid waarmee het 

waterniveau stijgt veranderd worden. Deze wijze 

van vullen was niet voldoende om de opstelling 

vrij van luchtbellen met water te vullen. Een 

sterke verbetering kan verkregen worden door het 

systeem in vacuümtoestand met kooldioxidegas te 

vullen. Door de onderlinlaat even open te zetten 

en de slang die er aan hangt even met co
2 

door 

te blazen wordt ook hieruit de lucht verdreven. 

Nadien wordt de kraan weer gesloten en de op

stelling afgepompt. Het vullen met water gebeurt 

op dezelfde manier als voorheen. Omdat co
2
-gas 

veel beter in water oplost dan lucht blijven er 

nu veel minder gasbellen in het water over. 

Tenslotte worden de laatste (aan de zijwand 

aanwezige) bellen los getrild als de excitator 

begint te trillen. De wijze van vullen die de 

beste resultaten geeft is nog iets omslachtiger. 

Je zou deze methode vullen onder vacuüm kunnen 

noemen. 



Bij da. vorige methode wo~dt het water aangezogen 

uit een vat dat onder atmosferische druk staat. 

Bij vullen onder vacuüm wordt een extra vaatje 

gebruikt dat ook onder vacuüm staat. Door een 

extra slang kunnen we het langdurig ontlucht water 

in de opstelling laten lopen (zie figuur 4.1.3.) . 

.. 
vacuumpomp 

ontlucht 
water 

vat 

Figuur 4.1.3. Watervullen onder vacuümconditie. 

4.2. Metingen aan een ijkstromingsweerstand 

Het perspex bovenstuk van de opstelling is vervangen 

door een messing geleider. Ook het poreuze materiaal 

zit ingepakt in een messing huls. Deze messing 

huls wordt star op z'n plaats gehouden door een 

tweede huls en aandrukstuk dat met bouten aan 

het dwarstuk van de. geleider vast zit. Voordat 

metingen aan zand/grind materialen gedaan worden 

moeten de eigenschappen van de meetopstelling 

nog nader onderzocht worden. Hiervoor is een 

stromingsweerstand gemaakt die uit 311 cirkelvormige 

kanalen bestaat. De diameter van deze kanalen 

is 1mm. In paragraaf 2.5. is het frequentieaf

hankelijke gedrag van een oscillerende stroming 

door een rechte buis al beschreven. Om de metingen 

eenvoudig met de figuren 2.5.2. en 2.5.3. te kunnen 

vergelijken worden de gemeten waarden van 

Q f w L 
l\P·A 

open 

A 

uitgezet als functie van w . 



Bij deze metingen zijn de signalen verwerkt met 

een fourieranalysator. Met dit apparaat kan een 

poreus materiaal snel en nauwkeurig in een groot 

frequentiebereik doorgemeten worden. Zo kunnen 

we al een indruk krijgen over het verloop van 

een grootheid door de excitator bij een lage 

frequentie te laten trillen. Direkt krijgen we 

dan de gewenste grootheid bij deze frequentie 

te zien en ook bij de hogere harmonischen. 

Vergelijken van de figuren 4.2.1.a. en 4.2.1.b. 

laat zien dat de pieken in het amplitudespectrum 

gecorreleerd zijn met de vlakke delen uit het 

fasespectrum. 

VERSTERKTE SIGNAAL 

ONDERSTE DRUKOPNEMER 

t 

100 

0 

(mV) 

( a ) 

200 

OVERDRACHTSFUNCTIE 
I 

180~----~----~--Tr~--~--~-------r----;-----+-----+----, 

FASE ( 0 ) 

0 

0 ....... f 100 

Figuur 4.2.1.a. Amplitudespectrum van signaal 

van onderste drukopnemer bij 

aansturing met f = 20 Hz. 

b. Fase van de bijbehorende over

drachtsfunctie. 

(Hz) 200 
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Met de cursor kunnen we exact de top van een piek 

in het amplitudespectrum bepalen. Bij deze frequentie 

worden de amplitudes genoteerd van de druk voor 

en na het poreuze materiaal. Overschakeling 

op het faseplaatje van de overdrachtsfunkti~ geeft 

ook nauwkeurig de fase. In figuur 4.2.2. staat 

Q f W L I (Ap At 
0 

t • n ) u i tg e zet a 1 s funktie van . w . 
Hierin is n = (A /At t ) zodat At t • n het open o • o . 
open oppervlak is van de 311 kanaaltjes. 

Het gemiddelde van de gemeten waarden (de onderbroken 

lijn) ligt ongeveer 20 % hoger dan de berekende 

waarden voor I 1-F I (getrokken lijn). 

De nauwkeurigheid van de metingen kan geschat 

worden uit de spreiding van de meetpunten. 

0 100 200 
Q Î w L 2 

300 400 500 

AP· A · n · tot. 
\.8 

1.6 

1.4 Meetpunten 

1.2 

(!) 

(!) 

.a 
- F I 

.6 

.4 

.2 

600 

1.8 

1 .6 

1 • 4 

1.2 

(!) 

.a 

.6 

• 4 

.2 

0 ~------~------~------~------~--------L-------~------~ 0 
0 100 200 300 400 500 600 A 700 

Figuur 4.2.2. Gemeten waarden van Q f w L /J.P · At · n ot. 

vergeleken met de funktie I 1-F l 
voor een stromingsweerstand opgebouwd 

uit 311 kanaaltjes ( 0 1 mm. ) . 

__., w 
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De fase is in figuur 4.2.3. uitgezet. Uit herhaling 

van de metingen volgt dat de fase met een nauw

keurigheid van 0,5 ° bepaald kan worden. Dit komt 

overeen met de straal van de cirkeltjes in de 

figuur. 

0 100 200 300 400 500 
30 

<.po 
(!) metingen I 25 

--theorie 

20 

15 

10 

<fase ( 1-F 

5 

-----
(!) 

0 

600 700 
30 

25 

20 

15 

10 

) 

5 

--~ 

0 
0 100 200 300 400 500 600 A 

700 
_.,. w 

Figuur 4.2.3. Gemeten faseverschil ~ tussen de versnelling 

van de vloeistofdeeltjes in ~e 

kanaaltjes en de druk aan de ingang 

van de kanaaltjes. 
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4.3. Metingen aan zand/grind-materialen 

Voor granulaire poreuze materialen zal bij lage 

frequenties de Darcy-coëfficiënt reëel zijn en 

naderen tot de waarde van de stationaire stroming. 

Deze reëele waarden zijn reeds in tabel 3.2. gegeven. 

Meetpunten bij lage frequenties zouden in een 

grafiek waarin QS' w L/QlP·Atot." n) uitgezet staat 

als funktie van w op een rechte lijn moeten liggen. 

De richtscoëfficiënt van deze rechte lijn kan 

bepaald worden uit de Darcy-wet. 
K* 

.• •• 0 
richtingscoefficient = ---

2 
nl 

4.3.1. 

met 1 de gemiddelde poriestraal 

K:de statische waarde van de Darcy-coëfficiënt. 

(zie voor de volledige afleiding Appendix D) 

Bij een poreus medium dat opgebouwd is uit glazen 

knikkers in een FCC-structuur is de straal van 

de grootste bol die in de nauwste porieÖpening 

past 2/5 deel van de knikkerstraal. Bonnet (1985) 

heeft metingen verricht aan een dergelijk poreus 

materiaal. De diameter van z'n knikkers is 6 mm. 

De straal van de nauwste porieÖpening is dus 1,2 mm. 

De gemeten waarde van de statische Darcy-coëfficiënt 
,A -8 2 

i s f..,j- 2 , 5 · 1 0 m . U i t d e me t i n gen van Bon n e t 

(zie ook figuur 4.3.1.) volgt een richtscoëffi

ciënt gelijk aan 0,063 terwijl met formule 4.3.1. 

een waarde gelijk 0,058 gevonden wordt. 

De hoge frequentielimiet kan worden afgeschat 

door middel van het electrisch analogon waarvan 

in paragraaf 3.1. reeds de details vermeld staan. 

Uit de complexe Darcy-wet bij hoge frequenties (3.1.7.) 

volgt dat bij hoge frequenties de volgende gelijk-

heid geldt: 

V·~ ·W. L eff. 
= 4.3.2. 

D. p 
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Met Q = n.v.Atot. en met de definitie van de toe

gevoegde massa-parameter ( 3. 1. 11.) kan 4. 3. 2. her

schreven worden als 

Q p w L 

t.P.Atot. n 
= 4.3.3. 

Voor hoge frequenties verwachten we dus een horizon

tale asymptoot ter hoogte van 1/ ~ 

o r w L 
l1P·A ·n 

tot. 

t 0 100 200 300 400 500 600 700 
1 .-------.-------,--------.------~--------r-------~------~ 1 

.9 

.a 

.7 

.6 

.5 

.4 

.3 

.2 
• 1 

0 

-r 
/i 
!\ Bonnet 
I \/ < 1 9 a 5 > 

.9 

.a 

. 7 

.6 
I I 5' 1 ·,_ I , 5 

-/ 1 \ f e f 7. = ; · 4 : '-.._ + r ··-,_--)f. __ -------------------------- .3 

grind 2-4 .2 mm. 

"" (!) (!) (!) (!) - • 1 (!) 

L-----~~----~------~------~------~-------L------~0 
0 100 200 300 400 500 600 " 700 

___. w 

Figuur 4.3.1. Metingen aan grind 2-4 mm. materiaal ver

geleken met metingen van Bonnet (1985) 

en te verwachten horizontale asymptoot. 
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OVERDRACHTSFUNKTIE 

90 ----------

FASE ( 0
) 

Figuur 4.3.2. Gemeten faseverschil tussen de 

versnelling van de vloeistofdeeltjes 

in de poriën van het grindmateriaal 

en de druk voor dit materiaal. 

(Meting bij ongeveer 4 Hz en hogere 

harmonischen, streepjes zijn meet

punten). 

In figuur 4~3.1. worden de metingen aan het 

2 - 4 mm. grindmateriaal getoond. In deze figuur 

staan ook de meetresultaten van Bonnet (1985) 

bij zeer lage frequenties uitgezet. Verder wordt 

de verwachte horizontale asymptoot 1/~ met 

ex. = 3,0 .:t_ 0 , 3 aan ge geve n . De me t i n ge n van Bonne t 

doorsnijden de asymptoot en lijken naar de asymptoot 

toe te gaan. De metingen aan het 2 - 4 mm. grind-
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materiaal blijven bij veel lagere waarden al hangen. 

Het faseplaatje in figuur 4.3.2. toont zoals bij 

de rechte buisjes een dalende lijn maar bij het 

grindmateriaal wordt de 0° niet benaderd. Bij 

hogere frequenties daalt de fase niet lager dan 

25°. Figuren 4.3.3. en 4.3.4. tonen de resultaten 

van de metingen aan een poreus materiaal dat 

opgebouwd is uit grindkorrels van 0,85 - 4 mm. 

doorsnede. Figuur 4.3.3. zou doen vermoeden dat 

de horizontale asymptoot beter benaderd wordt 

dan bij het grovere grind (2- 4 mm.). 

Het oplopen van de curve bij w= 500 is al te wijten 

aan een resonantie waarvan de piek ongeveer 

bij 750 ligt. Deze resonantie en de volgende zijn 

beter te zien in de figuren 4.3.5. en 4.3.6. 

waarbij ook de meetpunten bij hogere waarden van 

w getekend zijn. Het faseverschil tussen de 

versnelling en de druk laat bij lage w-waarden 

een dalende curve zien die ook weer even een 

constant niveau aanneemt rond ongeveer 25° en 

verder doorzakt. Tot slot van deze paragraaf zijn 

in figuur 4.3.7. alle meetresultaten grafisch 

samengevat. 

Qj'W L 
t.P·A ·n 

tot. 

t 0 100 200 300 400 500 600 700 
1 ~----~------~------~------~------~----~-------,1 

.9 ,g 

.a .a 

.7 .7 

.6 .6 

.5 fl .5 

.4 ) feff. Q .4 .3 _________________ ....;.... _____ - .3 

.2 grind 0, 85-4 mm. (!) (!) (!) (!) .2 

. 1 (!) cf (!) (!) (!) • 1 
0 (!) 0 

0 100 200 300 400 500 600 700 
-.w 

Figuur 4.3.3. Metingen aan 0,85 - 4 mm. grind 

materiaal en verwachte horizontale 

asymptoot (aangenomen is dat ook 

voor dit materiaal oc: 3). 
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Figuur 4.3.4. Gemeten faseverschil tussen de 

versnelling van de vloeistofdeeltjes 

in de poriën van het grindmateriaal 

(0,85- 4 mm.) en de druk voor 

dit materiaal. 
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Q j w L 

6P ·A .n 
tot. 

t 0 400 aoo 1200 1600 2000 
1 I ' I I 1 

.9 .9 

.a .a 

.7 .7 

.6 (!) .6 

.s (!) .s 

.4 (!) (!) 
.4 

(!) 
.3 

al 
(!) (!) (!) .3 

(!) 
.2 .2 
. 1 ~ ~(!) (!) ~ . 1 

0 I I I 0 
0 400 aoo 1200 1600 ;'\ 2000 

~w 

Figuur 4.3.5. Resonantieverschijnselen bij 

hogere waarde voorw. 
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Figuur 4.3.6. Gemeten faseverschil tussen de 

versnelling van de vloeistofdeeltjes 

in de poriën van het grindmateriaal 

(0,85-4 mm.) en de druk voor dit 

materiaal. 
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Figuren 4.3.7. a,b. Samenvatting van alle meet

resultaten aan poreuze 

materialen in vergelijking 

met elkaar. (Zie ook figuren 

4.3.1. tot en met 4.3.4.). 
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4 . 4 . Niet-lineaire effekten 

In paragraaf 3.2. is het Reynoldsgetal genoemd 

als een van de kengetallen die bij de schaling 

een belangrijke rol spelen. Om er voor te zorgen 

dat naar lineaire effekten gekeken wordt moet 

het Reynoldsgetal klein zijn. De vraag is nu, 

hoè klein? Ten eerste kunnen we uit de gemeten 

coëfficienten aç en ~uit de Forchheimerrelatie 

berekenen bij welke waarde van de snelheid de 

kwadratische term even groot is als de lineaire. 

Als de snelheid veel kleiner is hebben we geen 

last van niet-lineaire effekten; 
8 2 5 

Met aç= 4 . 10 m en bç= 2. 10 m volgt dus 

voor Re < 30 dat we weinig zullen merken van niet

lineaire effekten. 

Bij de tweede manier schroeven we het vermogen 

op en kijken hoe het systeem zich gedraagt. Figuur 

4.4.1. laat zien dat voor het 2- 4 mm. grind 

materiaal inderdaad Re < 30 aangehouden kan worden 

als lineariteitsvoorwaarde. Beneden deze grens 

zijn de meetresultaten niet afhankelijk van het 

vermogen. Ook het faseplaatje van deze metingen 

figuur 4.4.2. bevestigt dit resultaat. 

Q r w L 
llP·A ·n 

tot 
t 0' 1 3 

0' 1 2 

0 ' 1 1 

0 

Figuur 4.4.1. 

I I 
I I 

I 
I 

40 80 120 160 _.Re 

Reynoldsafhankelijkheid van de 

in voorgaande paragraaf gemeten 

gi'ootheid, meting bij 215 Hz. 
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40,0 

'P 0 I 
t 
36,0 

I 

32,0 

f 
i 

28,0 
l 

0 40 80 120 160 _. ~e 

Figuur 4.4.2. Reynoldsafhankelijkheid van 

het faseverschil tussen de 

versnelling en de druk (bij 215Hz). 

Bij de metingen die in paragraaf 4.3. beschreven 

staan is het vermogen zo klein gehouden 

dat aan de lineariteitsvoorwaarde is voldaan. 
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Hoofstuk 5. Conclusies en aanbevelingen 

De afleiding van de behoudswetten maakt duidelijk 

dat het geen zin heeft frequentie-afhankelijke 

wrijvingskrachten te splitsen van toegevoegde massa

effekten. De afleidingen in paragraaf 2.2. en van 

Auriault laten zien dat een complexe frequentie

afhankelijke. coëfficiënt het gedrag van poriënvloeistof 

volledig beschrijft. 

Met behulp van zeven hebben we het korrelverdelings

diagram van het zand dat door Van der Grinten e.a. 

(1985) gebruikt wordt bij het aanmaken van poreuze 

zandkolommen kunnen bepalen. De korreldiameter 

ligt niet zoals tot nu toe aangenomen tussen 250 

en 500 J1 m. maar voornamelijk (67%) tussen 325 en 580 J1m. 

( § 3.1.). Met grindkorrels zijn geschaalde poreuze 

materialen aangemaakt. De porositeit en geleidbaarheid 

van de geschaalde modellen is gelijk aan die van 

de zandkolom ( § 3.1). Dit duidt op gelijkvormigheid 

van de poreuze materialen. Bepaling van de stationaire 

doorlatendheid is moeilijk omdat met de bestaande 

opstelling we snel bij te hoge Reynoldsgetallen 

meten. Schaling van het instationaire Reynoldsgetal 

levert met de gebouwde meetopstelling geen ~roblemen 

op. Als de signalen verwerkt worden met een Fourier

analysator is de verwerking krachtig genoeg om 

voldoende informatie uit klei~ signalen te halen. 

De signalen moeten klein gehouden worden om het 

Reynoldsgetal niet veel grotere waarden te laten 

aannemen dan bij de experimenten uitgevoerd door 

Van der Grinten e.a. (1985) (Re""'lO). 

De verhouding poriediameter/buisdiameter hebben 

we veel kleiner dan 1 kunnen houden zodat ook de 

continuiteit van het materiaal gegarandeerd is. 

De verhouding lengte materiaal/ golflengte wordt 

bij de hoogste frequenties waarbij willen meten 

te groot om de stroming incompressibel te beschrijven. 
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Ijkmetingen aan een opstelling waarvan het bovenstuk 

uit perspex is gemaakt tonen aan dat reeds met dit 

materiaal een redelijke overeenstemming met de 

theorie verkregen kan worden (7 % afwijking) 

(paragraaf 4.1.). Met deze perspex opstelling is veel 

inzicht verkregen in de vulprocedures. Langdurig 

vacuümpompen en co
2
-doorstromen zijn nog niet 

voldoende om alle luchtbellen uit het poreuze 

materiaal te verdrijven. De beste vulmethode is 

vullen onder vacuüm (Paragraaf 4.1.). De informatie

verwerking functioneert naar wens. Zelfs bij lage 

frequenties (tot 5 Hz) hebben we nog drukmetingen 

kunnen doen. Bij hogere frequenties (afhankelijk 

van materialen van meetopstelling en poreus model) 

worden de metingen verstoord door resonanties van 

de meetopstelling. We hebben sterk het vermoeden 

dat luchtbellen deze resonanties veroorzaken. 

Wat de bepaling van de Darcy-coëfficient betreft 

kunnen we het volgende concluderen. Metingen aan 

een model opgebouwd uit nauwe capillairen vertonen 

het theoretisch voorspelde gedrag (systematische 

afwijking van 20% in debiet/druk-metingen). Het 

faseverloop voldoet bij deze metingen ook aan de 

gestelde verwachtingen. Dergelijke metingen'aan 

grindmaterialen wijken sterk af van het verloop 

dat we op grond van de geleidbaarheidsmeting zouden 

verwachten. De meetresultaten laten geen asymptoot 

zien die de verhouding van de intrinsieke en 

effektieve dichtheden aangeeft. Uit metingen volgt 

dat bij amplitudes gemeten is waarbij de processen 

nog lineair beschreven kunnen worden. Opschroeven 

van het vermogen laat niet-lineaire effekten zien. 



Bij verbetering van de meetopstelling moet vooral 

aandacht besteed worden aan de vacuümeigenschappen 

van het systeem en het voorkomen van luchtbellen. 

De snelheidsberekening kan nog verbeterd worden 

door een 3-D beschouwing van de drukopnemer in de 

waterkolom boven het poreuze materiaal. 
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Appendix A 

6Q 

Bepaling van de grootte van het 

representatieve elementaire volume 

(REV) 

In 2.1. worden meetresultaten gegeven van metingen 

aan een fotocopie van een verdeling dubbeltjes. 

Ook wordt het resultaat van een numerieke procedure 

gegeven. Bij de metingen aan de fotocopie is als 

willekeurig punt het midden van de copie genomen. 

Om dit punt is een cirkel getekend met een straal 

van 10 cm. In deze cirkel zijn 12 voerstralen 

getrokken. (Zie figuur A.1.). 

Figuur A.1. Verdeling dubbeltjes met voerstralen 

van hulpcirkel waarmee een schatting 

voor de grootte van de REL en het REA 

berekend is. 

Vervolgens is voor willekeurige lijnintervallen 

van deze voerstralen de verhouding wit/zwart gemeten. 

Wit komt hierbij overeen met een lijninterval 

in een porie, zwart met een korrelinterval. 
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Het resultaat van deze metingen is grafisch weer

gegeven in figuur A.2. Het relatieve poriënvolume 

(som lengte witte lijnstukken I totale lengte 

van lijninterval) wordt slechts voor enkele discrete 

waarden bepaald: 5 mm. en veelvouden van 5 mm. 

Verder wordt telkens aan een ander willekeurig 

lijninterval gemeten. Om deze twee redenen is de 

curve in figuur A.2. geen vloeiende curve. Toch 

is het door Bear (1972) aangegeven verloop goed 

terug te vinden. We vinden ook grote schommelingen 

ten gevolge van microscopische inhomogeniteiten 

bij kleine testintervallen en een vlakker verloop 

bij grotere intervallen. Uit de totale lengte 

van de 12 voerstralen volgt een waarde van 42 

+ 3% voor de porositeit. Deze waarde is als 

stippellijn in figuur A.2. aangegeven. Voor een 

lengte1nterval met een minimale lengte van 18 

+ 4 korreldiameters wordt voldaan aan de eis dat 

het relatieve poriënvolume groter is dan 38% en 

kleiner dan 46%; de 10% norm. Voor de munt

verdeling die lijkt op het zandkorreloppervlak 

is dus de gemeten representatieve elementaire 

lengte: REL = 18 + 4 korreldiameters. 

Figuur A.2. Relatieve poriënvolume van de in 

figuur A.1. getoonde verdeling dubbeltjes 

als functie van de lengte die bekeken wordt. 
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Een waarde voor het representatieve elementaire 

oppervlak voor de dubbeltjesverdeling is gevonden 

door willekeurige punten te prikken en daaromheen 

een vierkantje of rechthoekje te kiezen. De opper

vlaktefracties zijn bepaald door de nauwkeurig 

uitgeknipte witte en zwarte papierdelen op een 

Mettler balans te wegen. Het resultaat is in figuur 

A.3. uitgezet. Bij deze meting is rekening gehouden 

met een massaverhoging van 8,5% ten gevolge van 

de toner op de zwarte copiedelen. De karakteris

tieke lengtemaat die in figuur A.3. horizontaal 

uitstaat is de cirkeldiameter die een zelfde 

oppervlak zou geven. Houden we een zelfde definitie 

voor de minimale waarde van de karakteristieke 

lengte aan dan vinden we aan de hand van opper

vlaktefracties 3,6 ! 0,4 korreldiameters. Zoals 

verwacht wordt hier een kleinere waarde gevonden 

dan bij het meten aan lijnintervallen. 

Figuur A.3. Relatieve poriënvolume van de in 

figuur A.l. getoonde verdeling dubbeltjes 

als functie van de karakteristieke 

maat voor het oppervlak dat bekeken 

wordt. 
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Om ook nog een indruk te krijgen van de invloed 

van de grootte van een testvolume (een drie-

dimensionale kijk dus) op de veranderingen in het relatieve 

poriënvolume wordt het volgende model beschouwd. 

Een poreus materiaal dat opgebouwd is uit identieke 

bollen en waarbij de bollen in een Fee-structuur 

gestapeld zijn. In deze stapeling wordt een maximale 

dichtheid verkregen. Het middelpunt van het test-

volume laten we samenvallen met het middelpunt 

van een van de bollen. De theoretische waarde 

voor de porositeit van een Fee-structuur is zoals 
rr~ ook al in 2.1. vermeld 1 - ---

6
-= 0,26. Voor deze structuur 

is de porositeit berekend als functie van de straal 

van het testvolume. In figuur 2.1.3. is reeds 

de procentuele afwijking van de theoretische 

waarde gegeven. Bij deze berekening is gebruik 

gemaakt van het feit dat een Fee structuur opgebouwd 

kan worden uit tetraëders. Voortzetting van deze 

structuur gaat dan eenvoudig door een assenstelsel 

te kiezen en bollen te plaatsen op de rooster-

punten waarvoor de som van de x, y, en z coÖrdinaten 

een even getal oplevert. Omdat het probleem bolsymmetrie 

' y 

Figuur A.4. 

è 

opgebouwd met tetraëders. 

Slechts op de roosterpunten waarvan 

de som van de coÖrdinaten en even 

getal is moet een bol geplaatst worden. 

(zwarte bollen). 
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vertoont kunnen we ons beperken tot één octant. 

We hoeven dus alleen naar niet-negatieve waarden 

voor de x, y, en z coÖrdinaten te kijken. 

De berekening van de porositeit gaat dan als volgt: 

1) Kies een straal van het testvolume. 

2) Bepaal hoeveel hele bollen in het testvolume 

liggen. 

3) Bepaal het aantal doorsneden bollen en bereken 

het volume van de doorsneden bollen. 

4) Bereken uit 2) en 3) het totale bolvolume 

en daaruit de porositeit. 

Nog enige extra aandacht verdient het geval waarbij 

één of enkele van de coÖrdinaten 0 zijn. Om te 

zorgen dat bij latere uitbreiding tot de gehele 

ruimte deze roosterpunten niet twee-, vier-, of 

achtvóudig meegerekend worden wordt een weegfaktor 

D f kt k 1 1 f 1 .. meegenomen. eze weeg a or an 2 , ~ o 8 Z~Jn 
bij respectievelijk 1, 2 of 3 coÖrdinaten gelijk 

aan 0. In het programma dat op de volgende pagina's 

afgedrukt staat, wordt in de procedure BOL het 

aantal gehele bollen berekend. De procedure VOL 

dient om het volume van de doorsneden bollen 

telkens weer te berekenen. a, b, en c staan voor 

de x, y, en z coÖrdinaten. V voor volume, R voor 

de verschillende stralen, de indices v voor void 

(open) en p voor particles (boldelen). Aan por 

wordt de waarde van de porositeit toegekend, 

t h. s t a a t v o o r t he o r e t i s c h . 

Tabel A.1. toont het resultaat van deze berekening. 

Handhaven we de 10% norm dan is de karakteristieke 

lengte 2,3 korreldiameters. Bij 10 korreldiameters 

wordt reeds aan een 0,5% norm voldaan. 
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Listing van programma om de invloed van de grootte van het 

testvolume op het relatieve poriënvolume te onderzoeken bij 

een FCC-structuur. 

PROGRAM REV; 
USES TRANSCEND; 
VAR F : FILE OF CHAR; 

i, Nb, Nhb, R2m, R2s : INTEGER; 
R2min, R2max, Rv, Vp, Vsb, Vsnij, Vrev, por, 
CHARACTER : CHAR; 

FUNCTION BOL ( R2: INTEGER>: INTEGER; 
VAR a, b, c, D, DO, Nb, comb : INTEGER; 

amin, bmin REAL; 
BEGIN 

Nb : = 0; 
a := TRUNC<SQRT<R2ll; 
amin := SQRT<R2/3l; 

WHILE a >= amin DO 
BEGIN 

DO := R2- a•a; 
b := TRUNC(SQRT<DOll; 
bmin := SQRT<D0/2l; 
IF b)a THEN b:=a; 

WHILE b >= bmin DO 
BEGIN 

D := DO - b*b; 
c := TRUNC(SQRT<Dll; 
IF c>b THEN c:=b; 
D := D- c•c; 

IF D=O THEN 
BEGIN 

IF a=b 
THEN IF b=c 

THEN comb:=l 
ELSE comb:=3 

ELSE IF <aOcl Ar40 lbOcl 
THEN comb:=6 
ELSE comb:=3; 

IF a<>O THEN comb:=comb*2; 
IF b<>O THEN comb:=comb*2; 
IF c< >O THEN' comb: =comb•2; 

Nb := Nb + comb; 
END; 

b:=b-1; 
END; 
a := a-1; 

END; 
BOL := Nb; 

END <• BOL *l; 

At-Lrcv 
v·· 

porth : REAL; 
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FUNCTION VOL<Rv: REAL; R2m: INTEGER> 
VAR R2v, Rm, V : REAL; 
BEGIN 

R2v := SQR<Rv>; 
Rm := SQRT!2*R2m>; 
V:= !R2v- SQR!Rm-1ll/4/Rm + 

REAL; 

(2* !R2v-2*R2ml * (1- SQR(Rv-Rmll + 1- SQR( SQR(Rv-Rml)) /16/Rm; 
VOL := V 

END ( * VOL * l ; 

BEGIN 
porth := 0.259520; At.L~ ..... ·.=c 
por := 0; 
Rv : = 1; 
Nhb := 1; 
R2m := 2; 
PAGE !OUTPUT>; 
WR ITELN; 
WRITELN('Do you want to print the results? [Y/N] 'l; 
READ!CHARACTERl; 
I F ( ( CHARACTER= 'Y' l OR ( CHARACTER= 'y' l l 
THEN REWRITE !F, 'PRINTER:' l 
ELSE REWR I TE ( F, 'CONSOLE: 'l ; 
WRITELN!Fl; 
WRITELN<F,' Rv/Rp porositeit por-theor ï.'l; 
WRITELN!Fl; 
WRITELN<F,Rv:5:1,' ·,por:9:6,' ·,por-porth:9:6,' 

100f(por/porth-1l:8:3l; 

FOR i:=l TO 92 DO 
BEGIN 

Vsnij := 0; 
Rv : = Rv + 0. 1; 
R2min := SQR!Rv-1> /2; 
R2max := SQR!Rv+1l /2; 

WHILE R2m <= R2min DO 
BEGIN 

Nb:= BOL<R2ml; 
Nhb := Nhb + Nb; 
R2m := R2m + 2; 

END; 

R2s : = R2m; 
WHILE R2s<R2max DO 
BEGIN 

Nb : = BOL <R2sl; 
Vsb := VOL!Rv,R2sl; 
Vsnij := Vsnij + Nb*Vsb; 
R2s := R2s + 2; 

END; 

Vp := Nhb + Vsnij; 
Vrev := Rv *Rv * Rv; 
por := 1- Vp/Vrev; A.J.r ·.--= ~~ ~vv\l.. 

WRITELN<F,Rv:5:1,' ' 1 por:9:6,' 

END; 
CLOSE<Fi; 

END. 

1ûû*<por/porth-1l:8:3l; 
·,por-porth:9:6,' 
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Tabel A.1. Porositeit van testvolume , absolute en relatieve 

afwijking van de theoretisch bepaalde porositeit voor een 

dichtste bolstapeling (FCC-structuur) berekend volgens 

het programma dat op voorgaande pagina's gegeven is. 

Rv/Rp porositeit por-theor 'l. 

1.0 0.00000 -0.259520 -100.000 
1.1 0.213834 -0.045686 -17.604 
1.2 0.311227 0.051707 19.924 
1.3 0.346205 0.086685 33.402 
1.4 0.348688 0.089168 34.359 
1.5 0. 335648 0.076128 29.334 
1.6 0.316846 0.057326 22.089 
1.7 0.297906 0.038386 14.791 
1.8 0.282030 0.022510 8.674 
1.9 0.268798 0.009278 3.575 
2.0 0.254906 -0.004614 -1.778 
2. 1 0.243214 -0.016306 -6.283 
2.2 0.235732 -0.023788 -9. 166 
2.3 0.233651 -0.025869 -9.968 
2.4 0.237623 -0.021897 -8.438 
2.5 0.246893 -0.012627 -4.865 
2.6 0.251375 -0.008145 -3.139 
2.7 0.252307 -0.007213 -2.779 
2.8 0.253333 -0.006187 -2.384 
2.9 0.257059 -0.002461 -0.948 
3.0 0.265331 0.005811 2.239 
3. 1 0.272403 0.012883 4.964 
3.2 0.273826 0.014306 5.512 
3.3 0.272348 0.012828 4.943 
3.4 0.270084 0.010564 4.070 
3.5 0.268397 0.008877 3.421 
3.6 0.264473 0.004953 1. 909 
3.7 0.259084 -0.000436 -0.168 
3.8 0.254299 -0.005221 -2.012 
3.9 0.251191 -0.008329 -3.209 
4.0 0.248852 -0.010668 -4. 111 
4. 1 0.247860 -0.011660 -4.493 
4.2 0.249428 -0.010092 -3.889 
4.3 0.254482 -0.005038 -1.941 
4.4 0.259891 0.000371 0.143 
4.5 o. 264297. 0.004777 1.841 
4.6 0.265910 0.006390 2.462 
4.7 0.265408 0.005888 2.269 
4.8 0.263838 0.004318 1. 664 
4.9 0.262489 0.002969 1. 144 
5.0 0.262531 0.003011 1. 160 



77 

5. 1 0.262381 0.002861 1. 103 
5.2 0.260844 0.001324 0.510 
5.3 0.259323 -0.000197 -0.076 
5.4 0.258461 -0.001059 -0.408 
5.5 0.258064 -0.001456 -0.561 
5.6 0.257427 -0.002093 -0.807 
5.7 0.256583 -0.002937 -1. 132 
5.8 0.255458 -0.004062 -1.565 
5.9 0.255077 -0.004443 -1.712 
6.0 0.255678 -0.003842 -1.480 
6. 1 0.256904 -0.002616 -1.008 
6.2 0.259676 0.000156 0.060 
6.3 0.263383 0.003863 1.488 
6.4 0.265033 0.005513 2.124 
6.5 0.264507 0.004987 1. 922 
6.6 0.262985 0.003465 1. 335 
6.7 0.261461 0.001941 0.748 
6.8 0.260282 0.000762 0.294 
6.9 0.258856 -0.000664 -0.256 
7.0 0.258012 -0.001508 -0.581 
7. 1 0.257540 -0.001980 -0.763 
7.2 0.257172 -0.002348 -0.905 
7.3 0.257467 -0.002053 -0.791 
7.4 0. 257734 -0.001786 -0.688 
7.5 0.257955 -0.001565 -0.603 
7.6 0.258343 -0.001177 -0.453 
7.7 0.259203 -0.000317 -0.122 
7.8 0.259965 0.000445 0. 171 
7.9 0.260190 0.000670 0.258 
8.0 0.260487 0.000967 0.373 
8. 1 0.260704 0.001184 0.456 
8.2 0.261529 0.002009 o. 774 
8.3 0.262072 0.002552 0.983 
8.4 0.261595 0.002075 0.800 
8.5 0.260523 0.001003 0.386 
8.6 0.259449 -0.000071 -0.027 
8.7 0.258532 -0.000988 -0.381 
8.8 0.257952 -0.001568 -0.604 
8.9 0.257438 -0.002082 -0.802 
9.0 0.257447 -0.002073 -0.799 
9. 1 0.257704 -0.001816 -0.700 
9.2 0.258046 -0.001474 -0.568 
9.3 0.258842 -0.000678 -0.261 
9.4 0.259825 0.000305 0. 118 
9.5 0.260674 0.001154 0.445 
9.6 0.261137 0.001617 0.623 
9.7 0.261307 0.001787 0.689 
9.8 0.261257 0.001737 0.669 
9.9 0.260617' 0.001097 0.423 

10.0 0.259904 0.000384 o. 148 
10. 1 0.259438 -0.000082 -0.032 
1 i). 2 0.259448 -0.000072 -0.028 



Appendix B. Afleiding impulsbehoudswet voor pariin

vloeistof in een star poreus materiaal 

De drie-dimensionale impulsbalans voor een vloeistof 

in een poreus medium luidt: 

d 
~t 

met T 

+ s\'~f~· !J.lda 

A.+A, 
fn I 

= 

+SrJ·nJda + +-Sï~dr 
A.rA

1 tn 
spanningstensar 

gravitatieversnelling. 

2.2.18. I B.l. 

Vooraf kan al opgemerkt worden dat de convectieve 

term geen bijdrage geeft bij integratie over het 

inwendige oppervlak A. omdat daar de snelheid 
~n 

v = 0 . De korrels zijn immers impermeabel en 

vclkomen star verondersteld. Integralen waarbij 

onder het integraalteken slechts enkelvoudige 

storingstermen staan, leveren geen bijdrage. Als 

men verder dan ook nog 2.2.2. en 2.2.12. in 

gedachte heeft kan de eerste term uit het l~nkerlid 

van 2.2.18. als volgt herschreven worden: 

8.2. 

Omwerken van de convectieve term brengt veel boek

houdwerk met zich mee. Nauwkeurig werken en het 

definieren van een aantal gemiddelde grootheden 

van produkten van storingstermen zoals ook in 

2.2.12. gedaan is levert het volgende resultaat: 

+ s fYfY·Q) da = o.[ n P v v + V Jo-o-o 

Al 

8. 3. 



79 

Voor de omzetting van de eerste term uit het rechter

lid van B.l. moet ook de druk opgebouwd worden uit 

een gemiddelde waarde p en een variatie hierop 
0 

p. 

p = p + p 
0 

B. 4. 

De spanningstensar l waarmee de oppervlaktekrachten 

uit de impulsvergelijking beschreven worden kan 

gesplitst worden volgens: 

T = -p I + S 1 

=-pI+ (TJ 1 V. V B. 5. 

Met p de poriëndruk 

I de eenheidstensar 

sI de spanningstensar na afsplitsing druktermen 

D de symmetrische deformatietensor 
.,., de viscositeit 

TJ I de tweede viscositeit 

Omdat geldt: 

s -Po!!. da = s - V p d't = -nvp 
V V 0 0 

A .rA 1 ~ l'l 

B • 6 • 

en ook 

1 s- p n da = 0 -V 
Al 

B. 7. 

kunnen we voor de term waarin de eerste term uit 

het rechterlid van (B.l.) schrijven als: 



ac 

1 s (T .n)da = -nVp + s E 11 I Q • .!o ) .!! 
V 

0 
V 

A kAl A lAl 

+ ( 11 I Q • i).!! + 2 11 Qo .n + 211g-~ df 

B.8. 

De behandeling van de volumekrachtterm is eenvoudig: 

= 1 ~0 !i s 
V 

d r = 
B.9. 

Na toepassen van de massabehoudswet (2.2.17.) 

op een combinatie van de traagheidstermen uit 

de impulsvergelijking vinden we voor de impuls

behoudswet: 

dv n Vp n ~ o n s> g - + 
- -o = o- 0 

dt V 

met 

"' q = à { =} -;:;-;:' ·\7 ---· n ov - n ov. v àt J- J -o 

V.(n~v v + n §i V + n 
o- -o 

+ l s [- p n + ( 11 I V.v)n -
V A. 

1 

waarin 

d t 
- d ..l!o 

à t 
+ V • 'i1 Jo 

s ~n~ V·.!:_).!!. + 21~ . .!!] da 

Al 

2.2.19. 

V 9v + n gi v) 
-o 

+ 2 71 Q . .!!] da 

2.2.20. 

2.2.21. 

-+ q 
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Appendix C Gegevens meetapparatuur en materiaal 

Toongenerator Waveman van Intron instruments. 

Vermogensversterker: MB electranies model 2120 MB. 

Teller Syntron donner model 7034. 

Onderste 
drukopnemer 

ladings
versterker 

Bovenste 
drukopnemer 

ladinga
versterker 

Gevoeligheid 
drukopnemers 

Versnellings
opnemer 

ladinga
versterker 

Cal i brator 

Weerstandsmeter 

Faseverschil meter 

(bij laatste 

meetseries) 

Loesberg no. 225.5 6. 

Kiag Swiss type 5001. 

Loesberg no. 225.5 9. 

Kistler type 5001. 

1,00 + 0,05 V I 10 5 Pa. 

Bruel & Kjaer type 4329 
no. 44515. 

Bruël & Kjaer type 2628. 

Bruël & Kjaer type 4291. 

Marcani Instruments. 

Peekel Phasemeter type F B 120 
no. 6724. 

Fourieranalysator 

Hewlet Packard Digital Signal 

Analyser 5420 A 

Digital Filler 54470 B HP 

Digital Converter 54410 A HP 



Twee componentenlijm 
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Scotchcast 3M Electrical Resin 

8 x R 5236. 
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Appendix D Lage frequentie gedrag van 

oscillerende stroming 

In Hoofdstuk 4 wordt de grootheid 

Q f w L 

6P· A · n tot. 

als funktie van w bekeken. 

A 

w = = 

D. 1 • 

D • 2 • 

Bestaat er een lineair verband tussen deze twee 

grootheden dan is de richtscoëfficiënt van de 

rechte 

r . c . = 

= 

r. c. ) . 
Q f W L 

Atot.· n 6P 12 

L 71 Q 

nl 2 
6 P A tot. 

.,., 
D . 3 . 

w~ 

Met de Darcy-wet voor stationaire stroming door 

een poreus materiaal: 

6 p 

L 
= K* 

0 

.,., Q 

A tot. 

D . 4 . 

volgt voor de richtscoëfficiënt bij lage fr~qu~nties 

r. c. = ~ D . 5 • 
nl 2 


