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Samenvatting 

Dit onderzoek heeft als doel een beschrijving te vinden van het transport van he
liumgas door een poreus medium. Tijdens een eerder afstudeeronderzoek is een 
opstelling ontworpen en gebouwd waarmee het mogelijk is een concentratiestap 
van helium aan te bieden aan een poreus medium gevuld met stikstof. In het 
huidige onderzoek was het poreuze medium fijnkorrelig Ankersmit 0.25-0.50 mm 
zand. 

De porositeit cf; van dit zand werd bepaald op 0.351 ± 0.006. Deze waarde komt 
goed overeen met twee eerder gemeten waarden van de porositeit. Voor de per
meabiliteit van dit zand werd een waarde van (3.61 ± 0.03) ·10-11 m 2 voor helium 
en (3.55 ± 0.03) · 10-11 m2 voor stikstof gevonden. De waarde voor helium komt 
overeen met een eerdere meting, de waarde voor stikstof is een verbetering van 
een eerdere waarde. 

Het verloop van de heliumconcentratie is met twee opstellingen (geometrie 1 en 
geometrie 2) bepaald door gebruik te maken van zelfgebouwde Thermal Con
ductivity Detectors. Uit de gevonden resultaten blijkt dat de beginsituatie bij 
geometrie 1 niet overeenkomt met de verwachte helium-stapfunctie. Bij geome
trie 2 was dit wel het geval. 

De meetresultaten zijn geanalyseerd met behulp van een fitprocedure en een si
mulatieprogramma. Met de fitprocedure werd een goede aanpassing verkregen, 
maar bij nadere analyse bleek dat het gebruikte model niet correct was omdat de 
beginsituatie niet overeenkwam met een heliumstap. 

Met behulp van een computer-simulatieprogramma werden de experimenten ge
simuleerd en de simulaties vergeleken met de meetresultaten. Een goede overeen
stemming tussen meetresultaat en simulatie bleek mogelijk bij geometrie 2, en na 
enige aanpassing in de simulatieprocedure ook bij geometrie 1. 

De conclusie van dit onderzoek is dat de transportprocessen die bij deze opstelling 
een rol spelen goed gemodelleerd kunnen worden met een computerprogramma 
en de theoretisch afgeleide diffusiecoëfficient D ef f = * Dmol· 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Dit onderzoek is een deel van een groter project dat enkele jaren geleden is op
gezet. Dit project heeft als doel te komen tot bouwmaterialen met lagere radon
uitstoot. Radon kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid omdat verval
producten van radon na inademing kunnen vervallen in de longen en de kans op 
kanker kunnen vergroten. 

Het gas radon is een vervalproduct van het element radium. Dit element komt 
voor in de aardbodem en in bouwmaterialen die gemaakt zijn van aardse ma
terialen. Radongas afkomstig uit de bodem zal via kruipruimten en kelders een 
gebouw kunnen binnendringen. Radongas dat uit de muren van een gebouw ont
snapt zal door druk en diffusie door de openingen en poriën van een materiaal 
gaan bewegen. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van een aantal facto
ren. Behalve de specifieke eigenschappen van het materiaal zal ook bijvoorbeeld 
de vochtigheid en de druk van belang zijn. 

Het project richt zich in eerste instantie op het beschrijven van het transport van 
radioactief gas door poreuze materialen. Om dit doel te bereiken is het project 
onderverdeeld in een aantal fasen. 

1.1 Onderverdeling in fasen 

De eerste stap in het onderzoeken van gastransport door poreuze materialen is 
het ontwerpen en bouwen van een opstelling waarmee de menging van twee gas
sen in een poreus medium bestudeerd kan worden. Als tweede fase worden met 
deze opstelling experimenten uitgevoerd met de stabiele gassen stikstof en he
lium. Wanneer er in deze fase geen problemen optreden kan overgegaan worden 
op fase 3: het uitvoeren van experimenten met radioactieve gassen. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven is een detector in ontwikkeling waar
mee positronenemissie gedetecteerd kan worden. Een positron afkomstig uit een 
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radioactief element zal samen met een electron uit omringend materiaal annihile
ren onder het uitzenden van twee gamma-fotonen in tegengestelde richting. Door 
deze fotonen coïncident te detecteren kan de plaats van verval bepaald worden. 
Omdat de range van positronen erg klein is komt deze plaats vrijwel overeen met 
de plaats van hun creatie. Met deze detector kan het transport van radioactieve 
gassen in detail bestudeerd worden. 

1.1.1 Het bouwen van de opstelling 
--· 

De eerste stap in het proces behelsde het ontwerpen en bouwen van· een opstel-
ling. Deze stap is uitgevoerd als afstudeeronderzoek aan de Technische Univer
siteit Eindhoven in 1994 [GR094]. De specificaties van een dergelijke opstelling 
werden duidelijk na een uitgebreid literatuuronderzoek naar experimenten met 
poreuze media. Een beperkende voorwaarde voor de opstelling was de afmeting 
van de uiteindelijk te gebruiken positronen-detector. 

Het transport van een gas door een ander gas wordt bepaald door twee processen. 
Deze processen zijn stroming en diffusie. Stroming is het bewegen van gasdeeltjes 
onder invloed van een drukverschil. Diffusie is het transport van deeltjes onder 
invloed van concentratieverschillen. Wanneer men beide verschijnselen wil on
derzoeken zal men zowel de druk als de concentratie moeten kunnen regelen. Op 
basis van het bovenstaande is besloten tot een opstelling waarmee een bepaalde 
concentratie van een gas onder invloed van druk door een poreus medium ge
stuwd kan worden. In eerste instantie is gekozen voor de stabiele en eenvoudig te 
verkrijgen gassen heli urn (He) en stikstof ( N 2 ). Een schematische tekening van 
de opstelling is te zien in Figuur (1.1). 

Het belangrijkste onderdeel van deze opstelling is een cilinder met een diameter 
van 7 cm en een lengte van 32 cm. Deze cilinder wordt gevuld met het bouw
materiaal dat men wenst te onderzoeken. Het gas dat men door het medium 
wenst te transporteren wordt opgeslagen in een ander cilindervormig gedeelte, de 
diffusiekamer. Beide delen worden met elkaar verbonden door een vacuümklep 
die door perslucht geopend en gesloten kan worden. De diffusiekamer op zijn 
beurt is weer verbonden met het inloopstuk Dit inloopstuk dient ervoor het gas 
dat via een slangenstelsel wordt aangevoerd gelijkmatig over de doorsnede van 
de cilinder te verdelen. Tussen de diffusiekamer en het inloopstuk kan eventu
eel een tweede vacuümklep geplaatst worden. Aan het begin en het eind van 
de opstelling bevindt zich een trechter waardoor het gas in en uit het systeem 
wordt gevoerd. De diffusiekamer, het inloopstuk en de beide trechters worden 
gevuld met glaskorrels. Deze glaskorrels zorgen ervoor dat de overgang tussen de 
verschillende gedeelten zo gelijkmatig mogelijk is. De samenstelling van het gas 
kon bepaald worden door middel van een gasanalysator die aan het eind van de 
opstelling geplaatst wordt. 

2 



DETECTOR 

GLASKORRELS 

Figuur 1.1: Een schematische tekening van de meetopstelling voor het meten 
van het concentratieverloop van een gas in een poreus medium zoals gebruikt in 

[GR094}. 

1.1.2 Uitvoering van de inleidende experimenten 

Met de opstelling uit Figuur (1.1) zijn een aantal inleidende experimenten uitge
voerd, met als materiaal fijnkorrelig droog zand. 

De gassen stikstof en helium werden hierin OR drie verschillende manieren ge
bruikt. Het gas dat in het bouwmateriaal werd gebracht, fungeerde als omge
vingsgas. In de diffusiekamer werd het gas opgeslagen dat door het materiaal 
moet gaan stromen (het stuwgas). Over de opstelling werd een drukverschil ge
creëerd door de buis aan te stromen met gas (het flowgas). Door verschillende 
gassen te gebruiken voor de drie functies en te werken met één klep of twee 
kleppen konden een aantal verschillende experimenten uitgevoerd worden. 

1.1.3 Resultaten van de inleidende experimenten 

Om de resultaten van de experimenten te analyseren is er een model opgesteld. 
Dit model bestond uit de ééndimensionale transportvergelijking met als beginsi
tuatie een stapfunctie of een deltafunctie. De oplossingen van dit probleem zijn 
functies afhankelijk van de tijd t, de snelheid van de stroming v en de diffusieco
efficient D. Door deze functies te fitten aan de gemeten concentratieprofielen kan 
men v en D bepalen. De diffusiecoëfficient die op deze manier bepaald werd bleek 
afhankelijk te zijn van het debiet. 
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1.1.4 Problemen met de analyse 

De snelheid van de stroming kan berekend worden uit het debiet dat door de 
opstelling stroomt. De waarde van v die uit de fitprocedure volgt, dient gelijk te 
zijn aan deze waarde. Er bleken echter significante verschillen op te treden. Ook 
voor de diffusiecoëfficient bleken er afwijkingen te bestaan. Volgens de geraad
pleegde literatuur heeft de diffusiecoëfficient D bij de gebruikte stroomsnelheden 
een constante waarde. Uit de fitprocedure volgde echter een significante stijging 
van D met het debiet. Een verdere indicatie dat deze methode niet de gewenste 
resultaten opleverde, was het verband tussen--ia en het debiet. De p-arameter t 0 

is bij het fitten ingevoerd om te corrigeren voor de tijd tussen het verlaten van 
de opstelling en het bereiken van de detector. Deze t 0 bleek te stijgen met het 
debiet, hetgeen tegen de verwachting is. 

1.2 Wijziging van de meetmethode 

In de eerste fase is de opstelling ontworpen en gebouwd en zijn er een aantal 
metingen gedaan met de opstelling. Uit de resultaten komen een aantal punten 
naar voren die verbeterd kunnen worden in deze tweede fase. 

• De tweede klep in het systeem wordt in dit onderzoek weggelaten. Met deze 
tweede klep kon een hoeveelheid gas opgesloten worden in de diffusiekamer. 
Omdat de lengte van dit gebied te groot was om het opgesloten gas als 
deltafunctie te kunnen gebruiken is deze methode niet langer gebruikt. 

• Over de eigenschappen van de in [GR094] gebruikte gasanalysator is weinig 
bekend. Er is lineariteit aangenomen terwijl dit waarschijnlijk niet het 
geval was. In dit onderzoek zullen zelfgebouwde en -geijkte gasanalysators 
gebruikt worden. 

• De nieuwe gasanalysators worden in de meetkolom geplaatst. In [GR094] 
bleek de tijd t0 tussen het verlaten van de opstelling en het binnentreden 
van de detector voor problemen te zorgen. Door in de meetkolom zelf te 
meten is deze tijd t0 niet langer van belang. 

• Behalve met een fitprocedure worden de meetresultaten ook geanalyseerd 
met behulp van een computer-simulatieprogramma. Met dit programma 
kunnen de uitgevoerde experimenten gesimuleerd worden. 

• Behalve met de gassen helium en stikstof zijn er ook experimenten uitge
voerd met een mengsel van 20 volume-% helium en 80 volume-% stikstof. 

De verwachting is dat na het doorvoeren van deze veranderingen betere resultaten 
haalbaar zijn met de opstelling. 
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Hoofdstuk 2 

Algemene theorie -

In dit onderzoek is het transport onderzocht van gassen door een poreus medium. 
Er zijn twee mechanismen waardoor transport kan plaatsvinden. Stroming is het 
bewegen van deeltjes onder invloed van een drukveld. Diffusie is het bewegen 
van deeltjes met als resultaat het vereffenen van concentratieverschillen. Diffu
sie treedt dus ook op indien er geen drukgradiënt aanwezig is. In de volgende 
paragraaf zal een differentiaalvergelijking worden afgeleid die deze twee trans
portmechanismen beschrijft. 

2.1 De transportvergelijking 

In eerste instantie kan er een vergelijking opgesteld worden die aangeeft dat de 
totale massa behouden is. Voor de concentratie C en de materieflux F geldt de 
continuiteitsvergelijking [MUY90]. 

ac .... 
at+ V· F = 0. (2.1) 

Vergelijking (2.1) geeft aan dat de verandering van de concentratie het gevolg is 
van de deeltjesflux F. De flux F wordt gevonden uit de wet van Fick [MUY90]; 

F = -DVC. (2.2) 

De flux is dus evenredig met de divergentie van de concentratie met een evenre
digheidsconstante D. Deze constante wordt diffusiecoéfficient of diffusieconstante 
genoemd. Vergelijking (2.2) is geldig indien diffusie het enige mengmechanisme 
is dat optreedt. Als de diffusie plaatsvindt in een stromend medium met snelheid 
v geeft de stroming een extra bijdage aan F: 

P = -Dvc +cv. (2.3) 

Bij constante D en v wordt uit (2.1) en (2.3) de diffusievergelijking of transport
vergelijking afgeleid: 

(2.4) 
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In dit onderzoek treedt voornamelij~..._c\~ 1-dimensionale diffusievergelijking op die 
de volgende vorm heeft: ~ ~ ~-~ 

ac ä2C ac 
Bt = D äx2 - v äx. (2.5) 

Deze vergelijking kan met één beginvoorwaarde en twee randvoorwaarden worden 
opgelost. Voor de experimenten in dit onderzoek zijn deze randvoorwaarden 
voorlopig als volgt geformuleerd. 

C( -oo, t) Co voor t 2:: 0; (2.6) 

C(x, 0) Co voor x ::; 0, (2.7) 

0 voor x> 0; (2.8) 

C( oo, t) = 0 voor t 2:: 0. (2.9) 

Het is gebruikelijk om deze vergelijking op te lossen door middel van een substi
tutie. Er wordt overgegaan op een coördinaatstelsel dat met een snelheid v met 
de stroming meebeweegt: x' =x- vt. Vergelijking (2.5) wordt nu: 

äC(x', t) = Dä2C(x', t) 
ät äx'2 (2.10) 

De oplossing van vergelijking (2.10) met de bovengenoemde randvoorwaarden 
wordt gegeven door: 

C0 (x- vt) C1(x, t) = -erfc JAJ5i . 
2 4Dt 

De functie 'erfc' is de complementaire errorfunctie: 

x 

erfc(x) = 1-~ j e-
22 

dz. 
0 

(2.11) 

(2.12) 

Deze oplossingsmethode is gekozen in [GR094]. Substitutie is echter alleen een 
geldige methode indien het medium oneindig lang is. Dit is het geval bij de 
randvoorwaarde (2.6). Een realistisch medium is echter niet oneindig lang zodat 
voorwaarde (2.6) vervangen moet worden door voorwaarde (2.13). 

C(O, t) = C0 voor t 2:: 0. (2.13) 

Het systeem is in dit geval begrensd aan één kant zodat oplossing (2.11) niet 
geldig is. Om het probleem met voorwaarde (2.13) in plaats van voorwaarde 
(2.6) op te lossen dient een andere oplossingsmethode gebruikt te worden. Ogata 
en Banks [OGA61] hebben dit gedaan door middel van Laplace-transformatie. 
Wanneer het probleem op deze manier wordt aangepakt, ontstaat een functie 
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welke, in tegenstelling tot vergelijking (2.11 ), asymmetrisch is ten opzichte van 
het met een snelheid v voortbewegende middelpunt. De oplossing van Ogata en 
Banks ziet er als volgt uit: 

Co ( (x- vt) (vx) (x+ vt)) C2(x, t) = 2 erfc vf4J5i + exp D erfc vf4J5i . (2.14) 

2.2 Poreus materiaal 

Microscopisch gezien bestaat een poreus medium uit een verzameling poriën of 
capillairen. Macroscopisch gezien bestaat een poreus medium uit een mengsel 
van vaste deeltjes en lege ruimte. De microscopische beschrijving van het diffu
sieproces zal dan ook verschillen van de macroscopische beschrijving. 

Transport van deeltjes treedt op door zowel diffusie als stroming. Een getal dat 
van belang is bij deze verschijnselen is het kental van Péclet. Dit getal wordt 
aangeduid door Pe en wordt gedefinieerd als: 

vL 
Pe = -. (2.15) 

D 
Hierin is v de snelheid van de stroming, L een karakteristieke lengte van het 
systeem en D de plaatselijke diffusiecoëfficient. Het getal Pe geeft aan welk van 
de twee mechanismen, diffusie of stroming, de overhand heeft in een systeem. 
Voor kleine Péclet getallen is diffusie het belangrijkst, voor grote Péclet getallen 
is stroming overheersend. 

2.2.1 Microscopische benadering 

Microscopische diffusie speelt zich af in de poriën van het medium. Een porie 
kan gezien worden als een klein kanaaltje of capillair. In een capillair volgt de 
stroming het Poiseuilie-profiel waarin de snelheid gegeven wordt door: [GR094) 

v(r) = 2vm (1- ::) . (2.16) 

Vm is de gemiddelde snelheid van de stroming en a de straal van het capillair. Voor 
de beschrijving van het transport in een capillair wordt de diffusievergelijking in 
cilindercoördinaten gebruikt. In deze coördinaten ziet vergelijking (2.4) er als 
volgt uit: 

(2.17) 

De eerste twee termen rechts van het gelijkteken brengen de radiële diffusie in 
rekening terwijl de derde term de axiale diffusie is. De snelheid v in de diffu
sievergelijking wordt nu gegeven door vergelijking (2.16) en de diffusievergelij
king (2.17) kan worden opgelost. Door bepaalde termen in vergelijking (2.17) 
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te verwaarlozen ontstaan verschillende oplossingen. Bekeken wordt: uitsluitend 
stroming, stroming plus axiale diffusie en stroming plus radiële én axiale diffusie. 
Voor details wordt verwezen naar [GR094] en [DUL79]. 

Uitsluitend stroming 

Nu is D = 0 in vergelijking (2.17) en is er alleen menging door stroming. De 
vergelijking heeft een analytische oplossing voor het geval dat de beginsituatie 
door een stapfunctie wordt beschreven. Het concentratieprofiel is afhankelijk van 
r. Door de concentratie te middelen over r volgt voor de gemiddelde concentratie 
Cm: 

x 
Cm = Co(1 - -). 

2vmt 
(2.18) 

Stroming en radiële diffusie 

De transportvergelijking voor het geval van stroming en radiële diffusie wordt 
gegeven door: 

(2.19) 

Om de vergelijking wat overzichtelijker te maken worden er een aantal substituties 
r 

doorgevoerd: r wordt vervangen door z = - en x door x' = x - vmt. De 
a 

vergelijking wordt uiteindelijk: 

fJ2C + ~ äC = a
2
vm (1 _ 222 ) äC. 

äz 2 z Öz D Öx' 
(2.20) 

De oplossing hiervan geeft een van z afhankelijk concentratieprofieL Integreren 
van de oplossing van vergelijking (2.20) over z geeft een gemiddelde concentratie 
Cm· Voor Cm kan nu een continuiteitsvergelijking worden opgesteld: 

a2v! Ö2 Cm ÖCm 
48D Öx'2 - at· (2.21) 

Dit is in feite vergelijking (2.10) waarbij de diffusiecoëfficient D vervangen is door 
een 'schijnbare' diffusiecoëfficient 

(2.22) 

De oplossing van (2.20) is dan vergelijking (2.11) met k in plaats van D. Het 
is mogelijk de breuk in (2.22) te schrijven als functie van het Péclet-getal (2.15) 
met als karakteristieke lengte de diameter van het capillair ( L = 2a). Voor k 
volgt dan: 

(2.23) 
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Stroming plus axiale als radiële diffusie 
~ 

De transportvergelijking in het geval dat ook axiale diffusie meedoet is vergelij
king (2.17). De oplossing van deze vergelijking is een combinatie van oplossing 
(2.11) en vergelijking (2.22): 

Cl= Coerfc (v x- vt ) . (2.24) 7 
2 4(D+k)t ~ ~·· 

De totale diffusiecoëfficient D1 wordt gegeverLdoor ~ 

geldigheidsge bieden 

1 : 
Dt = D + k = D(1 + -Pe2

). 

L~ 
k 

(2.25) 

De diverse oplossingen van de diffusievergelijkingen hebben een veD>€ftttt€IlJ 
digheidsgebied. De oplossing voor zuivere stroming is geldig bï Pe In 
dit regime is de stroming zo sterk dat diffusie volledig te verwaa Is. De 
oplossing m radiële diffusie (2.22) is toepasbaar indien k groter is dan D, 
dit is v r 10 < Pe < . Voor kleine Pe speelt ook axiale diffusie een rol en 

~~.........:""''-' •• J cient gegeven door vergelijking (2.25). Wanneer tenslotte 
Pe < 1 is k ~ 0 en is alleen de moleculaire diffusiecoëfficient D van belang. Deze 
geldigheidsgebieden zijn nog eens aangegeven in Figuur (2.1). Hierin is de effec-

0 

DIFFUSIE 

OVERGAN S 
GEBIED 

Pe 

STROMif\IG 

Figuur 2.1: De totale dimensieloze effectieve diffusiecoéfficient Dt/ D uitgezet 
tegen het Péclet getal Pe 

tieve dimensieloze diffusiecoëfficient Dt/ Duitgezet tegen het Péclet-getal Pe. De 
meetpunten worden goed beschreven door de getrokken lijn volgens vergelijking 
(2.25). 
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2.2.2 Macroscopische benadering 

Microscopisch transport speelt zich af in de poriën en capillairen van het poreuze 
medium. Elk capillair op zich bestaat uit een uniform buisje wat goed te beschrij
ven is door de diffusievergelijking. Een macroscopisch medium vertoont echter 
geheel andere eigenschappen dan een capillair. Er moet dan rekening gehouden 
worden met de open ruimten in het materiaal en de specifieke structuur van de 
capillairen. De karakterisatie van een medium is mogelijk door de invoering van 
een aantal parameters waarmee de structuur van het medium beschreven kan 
worden. Deze zullen hieronder behandeld worden. 

Porositeit 

De porositeit van een medium, aangeduid door c/>, is het fractionele volume dat 
uit lege ruimte bestaat. De porositeit van een poreus medium ligt tussen 0 (een 
volledig dichte stof zonder poriën) en een getal dicht bij 1 (een zeer los medium 
zoals een filter). Men kan twee soorten lege ruimten onderscheiden: 

• De effectieve lege ruimte is dat gedeelte van de poriën dat een continue lege 
ruimte vormt binnen het medium. 

• De geisoleerde lege ruimte is in feite een verzameling van doodlopende pori-
en die niet in verbinding staan met andere poriën. 

Alleen de effectieve lege ruimte levert een bijdrage aan het transport omdat het 
gas niet in staat is zich door de geisoleerde lege ruimte te verplaatsen. Verschil
lende soorten materialen hebben verschillende porie-verdelingen. Bouwmateria
len kunnen onderscheiden worden in 'vaste materialen' zoals beton en baksteen 
enerzijds en 'losse' materialen zoals zand anderszijds. In een vast materiaal zal er 
geisoleerde lege ruimte voorkomen door de manier waarop de materialen gefabri
ceerd worden. Een materiaal zoals zand bestaat in feite uit een verzameling losse 
deeltjes die op een bepaalde manier samengepakt zijn. Vrijwel alle lege ruimte 
zal met elkaar in verbinding staan en bijdragen aan het transport. 

Er zijn een aantal methoden beschikbaar om de porositeit van een los medium te 
meten. De methode die in dit onderzoek gebruikt is, is de 'dichtheid' methode. 
Wanneer het medium een massamen volume V heeft geldt 

m = Ps Vs + PI Vz · 

Hierin zijn Ps en PI respectievelijk de dichtheid van de vaste deeltjes (solid) en 
de dichtheid van het medium in de poriën (bijvoorbeeld lucht). Vs en Vz zijn het 
totale volume van alle vaste deeltjes en het totale volume van de poriën. Er geldt 
nu: Vz = c/>V en Vs = (1- c/>)V. De porositeit volgt dan uit: 

m 
cP = Ps- V. 

Ps-PI 
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Met deze methode bepaalt men de totale lege ruimte, dus ook de geisoleerde 
gedeelten. Bij losse materialen is er vrijwel geen geisoleerde lege ruimte zodat 
deze methode geschikt voor het bepalen van de porositeit van zand. Voor vaste 
materialen is deze methode minder geschikt. 

Permeabiliteit 

De permeabiliteit Kis de 'geleidbaarheid' van een medium voor een aanstromend 
gas of aanstromende vloeistof. De waarde van de permeabiliteit is alleen afhan
kelijk van de poriestructuur van het medium. De wet van Darcy definieert de 
permeabiliteit door: 

KA 
q =--\lP. 

f1 
(2.27) 

Indien het poreuze materiaal homogeen is kan vergelijking (2.27) weergegeven 
worden als 

(2.28) 

hierin is: 

• q: het instromend debiet [m3s-1
]; 

• K: de permeabiliteit [m2
]; 

• !lP: het drukverschil over het poreuze materiaal [Pa]; 

• A: de doorsnede van het poreuze medium [m2
]; 

• w de viscositeit van het instromende medium [Pa s]; 

• L: de lengte waarover het drukverschil staat [m]. 

Omdat !lp = PL - p0 < 0 staat er een minteken voor de breuk. Uit de wet 
van Darcy is ook de snelheid te bepalen waarmee het aanstromend gas zich 
voortbeweegt. Het debiet q passeert per tijdseenheid een oppervlakte A zodat 
q = VdebietA. De debietsnelheid is echter niet de werkelijke snelheid waarmee het 
gas stroomt. Omdat slechts een fractie <P van de doorsnede A bestaat uit lege 
ruimte dient A vervangen te worden door </JA. De poriesnelheid wordt gegeven 
door: 

Kflp 
Vporie = f1L</J · 
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Tortuositeit 

De tortuositeit T van een medium is een maat voor de 'kronkeligheid' van de 
capillairen. Een willekeurig gasdeeltje legt door deze kronkeligheid een langere 
weg af dan een deeltje dat evenwijdig aan de stroming zou voortbewegen. De 
tortuositeit van een medium is altijd groter dan of gelijk aan 1 en ligt normaalge
sproken tussen 1 en 3. In de literatuur bestaat enige verwarring over de definitie 
van de tortuositeit. Er is sprake van een hydrodynamische tortuositeit en een elec

trische tortuositeit. Als men het heeft over de tortuositeit bedoelt men meestal 
de electrische tortuositeit. De tortuositeit varreen poreus materiaal is vooral een 
empirische grootheid. In dit onderzoek wordt de tortuositeit gedefinieerd door de 
verhouding van de kronkelige effectieve afstand Le en de werkelijke afstand L 

(2.30) 

2.2.3 Macroscopische diffusie 

In paragraaf (2.2.1) werd het transport in de microscopische capillairen van het 
poreuze medium beschreven. Transport kan ook op macroscopische schaal be
keken worden. Er zijn enige verschillen tussen diffusiegedrag in capillairen en 
in een macroscopisch medium. Zonder stroming zal er op macroscopische schaal 
diffusie in alle richtingen plaatsvinden met een gelijke diffusiecoëfficient. Op het 
moment dat er stroming plaatsvindt, zal er onderscheid zijn tussen diffusie in de 
stromingsrichting en diffusie loodrecht daarop. Er is dan onderscheid te maken 
tussen een longitudinale diffusiecoëfficient DL en een transversale Dr (niet te 
verwarren met radiële diffusie). 

Dit onderscheid is te verklaren door twee mechanismen. Wanneer men uitgaat van 
een medium dat bestaat uit een verzameling willekeurig gerichte capillairen, is 
de snelheid in een capillair gelijk aan Vc = v cos() met v de snelheid in een ca
pillair evenwijdig aan de stroomrichting en () de hoek van het capillair met de 
stroomrichting. De diffusie in een capillair wordt beschreven volgens vergelijking 
(2.24) met een diffusiecoëfficient (D + k) met k volgens vergelijking (2.23). Om
dat capillairen onder een grotere hoek () dus een kleinere snelheid hebben zal de 
diffusie hier trager verlopen. Bovendien moet voor de transversale diffusie nog de 
projectie loodrecht op de stroomrichting genomen worden. Beide effecten zorgen 
ervoor dat Dr kleiner is dan DL. 

Onder de condities waaronder de experimenten in dit onderzoek uitgevoerd zijn, 
is alleen de longitudinale diffusie van belang. Deze wordt in het vervolg aange
duid met D in plaats van DL. 

In [GR094] werd uitgegaan van de veronderstelling dat diffusie in een macrosco
pisch medium op dezelfde manier te beschrijven is als diffusie in een capillair. 
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Diffusie zou dan plaatsvinden met een diffusiecoëfficient Deff = (D + k) (zie 
(2.25)). Dit is echter niet juist. Permeabiliteit, porositeit en tortuositeit zijn fac
toren die op microscopisch niveau niet meedoen maar wel degelijk invloed hebben 
op macroscopisch niveau. 

De vrije ruimte waarin gas kan diffunderen is in een poreus medium evenredig 
met de porositeit <jy. De diffusiecoëffficient is dan ook evenredig met <jy. In een 
poreus medium zal door de tortuositeit T diffusie in een poreus medium niet langs 
een rechte lijn plaatsvinden, maar langs een kronkelig pad. Een beschrijving voor 
macroscopische diffusie wordt dan gevonden door een effectieve diffusiecoëfficient 
D ef f te veronderstellen: 

<P Deff = D-. (2.31) 
T 

Bij de experimenten in dit onderzoek werd een stapfunctie van de concentratie 
aangeboden aan een poreus medium. Het gas in deze stap was uniform over de 
doorsnede van het poreuze medium verdeeld. In deze situatie kunnen de radi
ele termen in vergelijking (2.17) verwaarloosd worden en zal vergelijking (2.5) 
gebruikt kunnen worden met de diffusiecoëfficient (2.31 ). 
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Hoofdstuk 3 

Meet en analysetechnieken 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de methoden en technieken 
die gebruikt zijn bij het meten van de concentratie. Ook zullen in dit hoofstuk de 
gebruikte analysetechnieken worden verduidelijkt; het fitten met de oplossing van 
de relevante diffusievergelijking wordt beschreven en het programma waarmee het 
transport in poreuze media kan worden gesimuleerd wordt toegelicht. 

3.1 De gasanalysator 

Een manier om de samenstelling van gasmengels te bepalen is door middel van een 
'Thermal Conductivity Detector' (TCD). In essentie is deze detector zeer eenvou
dig. Het belangrijkste onderdeel is een houdertje waarin zich een dunne metalen 
draad bevindt (de Thermal Conductivity Cellof TCC). Over deze draad staat een 
spanningsverschil. Dit spanningsverschil veroorzaakt een stroom door de draad 
waardoor deze warm wordt. Wanneer deze draad in een stromend gasmengsel 
wordt geplaatst, zal het langsstromende gas een gedeelte van de warmte afvoe
ren. De hoeveelheid warmte die wordt afgevoerd, hangt af van de samenstelling 
van het gas. Het gevolg van het afvoeren van de warmte is dat de temperatuur 
van de draad zal dalen. Hierdoor verandert ook de weerstand van de draad. 
Wanneer de metalen draad in een Wheatstone-weerstandsbrug wordt opgenomen 
zorgt deze weerstandsverandering voor een spanningsverandering over de brug. 
Deze spanning kan worden geregistreerd op een x,t-schrijver en hieruit kan de 
samenstelling van het gasmengsel bepaald worden. 

Relatie tussen brugspanning en samenstelling 

De samenstelling beïnvloedt de brugspanning via een viertal stappen ([LIT70]). 
Deze zijn: 

• samenstelling ---+ warmtegeleiding 
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• warmtegeleiding -----+ temperatuur 

• temperatuur -----+ weerstand 

• weerstand -----+ brugspanning 

Warmtegeleiding 

Met een TCD meet men in feite de warmtegeleiding van een gasmengseL Deze 
warmtegeleiding À is een functie van de sal_llenstelling van het mengsel. Het 
meest eenvoudige mengsel bestaat uit twee gassen. In dit onderzoek zijn dit 
stikstof en helium met respectievelijke warmtegeleidingscoefficiënten ÀN

2 
en ÀHe 

en concentraties x voor helium en dus (1 -x) voor stikstof. IntuÜief kan men de 
volgende relatie veronderstellen: 

(3.1) 

In [GR094] werd van dit verband uitgegaan. Deze lineaire relatie is echter niet 
correct. Voor x < 0.2 is een andere lineaire benadering wel bruikbaar. Voor 
0 ::::; x ::::; 1 leidde Wassiljewa [WAS04] de volgende relatie af: 

(3.2) 

Wassiljewa berekende ook de coefficiënten A12 en A21 maar de uitkomsten waren 
niet bevredigend. Een goede hesehijving kan wel gevonden worden door (3.2) te 
fitten aan waarden van À bij diverse waarden van x [TSE65]. 

Temperatuur 

Een verandering in warmtegeleiding veroorzaakt dus een verandering in tempera
tuur van de weerstandsdraad. Uitgaande van 'V2T = 0 en een warmteproductie 
in de draad van U= 12 RTcD wordt de volgende relatie afgeleid [LIT70]: 

dT 

dÀ 

• I: stroom door de TCD-draad; 

J2RTcD 
JGÀ2 . 

• RTcD: weerstand van de TCD-draad; 

• J: constante van Joule; 

• G: geometriefactor van de detector. 
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Weerstand 

De weerstand van de draad verandert mee met de temperatuur. Deze relatie is 
bekend: 

Rrcn = Ro(1 +aT), (3.4) 

waarbij a de temperatuurscoefficiënt is. De afgeleide wordt dan 

dRrcn 
dT = Roa. (3.5) 

Brugspanning 

Met de TCC opgenomen in een Wheatstone-weerstandsbrug kan uit de brug
balans de relatie tussen weerstandsverandering en spanningsverandering over de 
brug afgeleid worden (zie Figuur (3.1)). 

I 

15 V 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de Wheatstone-brug met daarin opgeno
men de Thermal Conductivity Cel! (TGG). 

(3.6) 

• Vg: de te meten spanning; 

• VI,: spanning over de brug; 

• R1 : een brugweerstand (100 S1). 
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Samenstelling als functie van spanning over de TCD 

Met de resultaten uit de vorige paragrafen kan nu de beoogde relatie samengesteld 
worden. Met ,\ = f( x) uit vergelijking (3.2) geldt: 

dV9 V/, RI 
dR (RI+ RrcD) 2 ' 

dR 
Roa; 

dT 
dT J2 RrctJ 
d,\ JGf2(x)' 
d,\ dj 
dx dx· 

Wanneer al deze termen vermenigvuldigd worden, ontstaat: 

dVg V/,Roaf2 RIRrcD 1 df(x) 
·--·--

dx 4JG (RI+ RrcD)2 f2(x) dx 

-C. _1_. df(x) 
f2(x) dx · 

De factor C bevat een aantal constanten en de termen 12 en RrcD· Deze laatsten 
zijn weliswaar niet constant (ze variëren met ,\) maar er wordt verondersteld dat 
de variaties te verwaarlozen zijn. Deze veronderstelling is correct voor kleine 
concentratieverschillen. Om Vg als functie van x te krijgen kan over x geïntegreerd 
worden: 

Vg(x) -C {x _1_. df(z) dz 
Jo j2(z) dz 

(3.7) 

1 1 
= C. (f(x)- f(O)). (3.8) 

Wanneer de spanning over de brug zodanig genormeerd is dat Vg ( 0) 0 en 
Vg(1) = 1 kan de constante C in vgl. (3.8) bepaald worden: 

1 1 
Vg(1) = 1 = C. (f(1)- f(O)) 

met als resultaat 
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Nu kan dus geschreven worden: 

(3.9) 

Deze uitdrukking kan omgeschreven naar de vorm 

(3.10) 

De onbekende x kan uit de vergelijking opgelost worden door de inverse functie 
van f te nemen: 

(3.11) 

De inverse van f is gelijk aan: 

a-JD 
finv(z) = Jij' f3+a- D 

(3.12) 

met a 

(3 

D 

De inverse functie 

De parameters in (3.2) kunnen nu bepaald worden. Uit [WEA88] volgt: ).He = 

0.148 W jmK en )IN2 = 0.0251 W jmK. De warmtegeleidingscoefficiënt ).. van een 
aantal mengsels H ej N2 is bekend. Hieruit kan met een kleinste kwadraten me
thode een waarde voor de constanten A12 en A21 bepaald worden. In Figuur (3.2) 
is voor een aantal mengsels H ej N2 , ).. weergegeven. Deze waarden voor ).. zijn 
afkomstig uit [TOU75]. Ook is in de figuur de curve behorend bij de kleinste kwa
draten fit van vergelijking (3.2) aan de datapunten getekend. Deze fitprocedure 
levert voor A12 = 0.855 en voor A21 = 2.49. Vergelijking (3.2) met bovenstaande 
waarden voor A12 en A21 geeft een beschrijving van de warmtegeleidingscurve 
over het gehele gebied van 0 :::; x :::; 1. Wanneer nu de spanning Vg bekend is, kan 
deze omgerekend worden naar de heliumconcentratie x door vergelijking (3.12) 
toe te passen met de uit Vg berekende waarde van z. 
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Figuur 3.2: Waarden van de warmtegeleidingscoëfficient À als functie van diverse 
waarden van de heliumconcentratie x {TOU75} en de fitcurve door de punten 

3.2 De fitprocedure 

Wanneer na afloop van de experimenten het concentratieprofiel bepaald is kan 
met behulp van een fitprocedure een waarde voor de snelheid v en diffusiecoë:ffi
cient D bepaald worden. De concentratie CHe als functie van t voor een aantal 
tijdstippen wordt opgeslagen in een bestand. Een fitprogramma probeert dan 
een bepaald model te fitten aan de punten in dit bestand. 

Het gebruikte model (de diffusievergelijking) beschrijft de concentratie C als func
tie van de tijd (zie (2.14)). Dit verband is afhankelijk van de parametersven D. 
Met de kleinste kwadraten methode is het mogelijk een combinatie van v en D 
te vinden waarvoor het model de waarden van C het best benadert. Wiskundig 
gezien komt het neer op het minimaliseren van een sommatie door v en D te 
varieren. Met ti het i-de meetpunt, Ci de gemeten concentratie op t =ti, N het 
aantal meetpunten en 6C de fout in de waarden van Ci is de som: 

Q2 __ ~ (Ci- f(v, D, ti))
2 

) 
~ (3.13 
i=l 6C2~ 

Een veel gebruikte grootheid in de kleinste-kwadraten methode is de x2
. Dit is 

de Q2 gemiddeld over de meetpunten: 
i 

2 1 .y; 
X = N _ MQ · (3.14) 

19 



M is hier het aantal vrijheidsgraden dat gebruikt wordt bij het fitten. In dit geval 
is M = 2. De waarde voor x2 is een indicatie voor de kwaliteit van de fit. De 
parameters v en D worden nu gevarieerd met de conditie: 

0 

0 

Het resultaat van een fitproces is een waardé voor v en D met een onnauwkeu
righeid. Ook de waarde van de x2 is beschikbaar. 

3.2.1 De fitfunctie 

Het model gaat ervan uit dat de concentratie wordt beschreven door vergelijking 
(2.14). Een benadering die regelmatig gebruikt wordt is vergelijking (2.11). Het 
is nuttig de grootte van de (extra) tweede term in vergelijking (2.14) te schatten. 
Dit is analytisch enigszins ingewikkeld zodat het inzichtelijker is beide functies 
met elkaar te vergelijken aan de hand van de waarden van v en D die tijdens de 
experimenten optreden. Hiertoe zijn in Figuur (3.3) de grafieken van vergelijking 
(2.11) en (2.14) getekend voor het laagste (10 mL/min) en het hoogste (500 
mL/min) debiet waarbij gemeten is. Uit de figuren blijkt dat de tweede term in 
vergelijking (2.14) tot significante verschillen leidt met vergelijking (2.11), met 
name voor de lage debieten. Het is dus noodzakelijk de ingewikkelder vergelijking 
(2.14) te gebruiken. Deze ziet er dan als volgt uit: 

1 ( ( l- vt) (vl) ( l + vt)) f( v, D, t) = 2 erfc y4l5i + exp D erfc y4l5i . (3.15) 

De variabele x is nu vervangen door de constante l omdat de concentratiemeting 
gedaan is op een afstand l van het beginpunt. l = 0.316 ± 0.002 m. 

3.2.2 Vergelijking met vorige fitprocedures 

Het fitten van een functie aan de gemeten profielen is een methode die ook gevolgd 
is in [GR094], maar er zijn nu een aantal belangrijke verschillen: 

• Er bestaan redenen om aan te nemen dat de nieuwe concentratiemetin
gen meer betrouwbaar zijn dan die uit [GR094]. De gasanalysator die in 
[GR094] gebruikt is was niet geijkt en bevond zich op een bepaalde afstand 
van de opstelling. In dit onderzoek wordt in de meetkolom zelf gemeten met 
een geijkte detector. 

• Er wordt nu gefit met vgl. (2.14). Dit zal naar verwachting betere resultaten 
geven dan het fitten met (2.11), zoals in [GR094] gedaan is. 
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Figuur 3.3: Een vergelijking tussen de twee oplossingen van de transportvergelij
king. Bij de bovenste figuur zijn de waarden voor v en D representatief voor de 
laagste debieten waarbij gemeten is {10 mL/min). Bij de onderste figuur zijn de 
waarden van v en D representatief voor hoge debieten (500 mL/min) 
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• De metingen worden voor het fitten genormeerd, zodat de maximale con
centratie C0 gelijk gesteld wordt aan 1. Deze variabele wordt dan niet meer 
meegefit. 

• In [GR094] was het noodzakelijk een extra variablele t0 toe te voegen om 
te corrigeren voor de looptijd in het systeem. Dit is nu niet nodig zodat er 
gefit kan worden met slechts 2 variabelen: v en D. 

3.2.3 Het fitprogramma 

Het fitten is gebeurd met het programma Microcal Origin for Windows 1 versie 
3. 05. Er is onderzocht hoe gevoelig dit programma is voor variaties in de concen
tratieprofielen. Omdat niet het werkelijke (continue) concentratieverloop wordt 
aangeboden maar een gediscretiseerde representatie ervan, is het mogelijk dat zo 
additionele fouten worden gemaakt. 

Het is mogelijk dat een variatie in het aantal gediscretiseerde waarden (meetpun
ten) tot een variatie in fitparameters leidt. Dit is onderzocht door een tweetal 
profielen aan te bieden. Eén representatief profiel met 20 á 30 punten en het
zelfde profiel met 200 á 300 meetpunten. Beide methoden leverden binnen de 
nauwkeurigheid dezelfde resultaten op. Omdat de rekentijd toeneemt met het 
aantal meetpunten, worden alle fitprocedures, tenzij anders vermeld, met 20 á 30 
meetpunten uitgevoerd. 

Een tweede punt is dat de fitfunctie een term Jt bevat. Hierdoor kan het pro
gramma onbetrouwbare resultaten geven bij t = 0. Het gevolg van een punt t = 0 
blijkt onjuist gedrag van de fitfunctie bij t = 0 te zijn waardoor de x2 sterk in 
waarde toeneemt. Omdat dan informatie over de kwaliteit van de fit verloren 
gaat, wordt bij alle profielen het punt t = 0 gewijzigd in t = 10-7 s. 

Een derde fout zou kunnen optreden door het vastleggen van de normeringscon
stante. Omdat deze door normering vastgelegd wordt op ~ is de normeringscan
stante geen fitparameter meer. Het is echter mogelijk dat een betere fit (d.w.z. 
een kleinere x2

) behaald kan worden indien ook de normeringscanstante meedoet 
met fitten. Wanneer dit gedaan wordt, blijkt dat in plaats van de theoretisch 
juiste waarde 0.5 een waarde van 0.50 ± 0.015 gevonden wordt. De x2 blijft on
geveer even groot en de waarde vanven D verandert in de orde van 1 %. Omdat 
de waarde van ~ mathematisch de juiste is worden alle profielen gefit met een 
vaste waarde voor de normeringsconstante. 

3.2.4 Onnauwkeurigheden van het fitten 

Het fitproces levert een optimale waarde op voor v en D met een onnauwkeurig
heid hierin. Deze onnauwkeurigheid wordt berekend uit de gevoeligheid van de 

22 



fitfunctie voor variaties in ven D. De verandering van de functie f kan geschreven 
worden als: 

(3.16) 

De grootte van de twee termen onder het wortelteken zijn te zien in Figuur (3.4) 
voor representatieve v en D en met een D.v en D.D van 1 %. Over het gehele 
domein genomen is de afgeleide naar v veel groter dan die naar D. Deze grotere 
gevoeligheid van f voor v heeft als gevolg dat v nauwkeuriger bepaald kan worden 
dan D. 

00015 00015 

N N 

> 0 
-u -u 

> r:!(r010 00010 0 
co GO - -co CA') 

00005 00005 

tijd [s] 

Figuur 3.4: Een vergelijking tussen de dimensieloze partiële afgeleiden van ver
gelijking {2.14) naar v {1) en naar D {2). 

Afhankelijkheid van v en D 

De hierboven beschreven fitprocedure is slechts betrouwbaar indien de beide fitpa
rameters ven D volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer er een correlatie 
bestaat tussen beide variabelen zal de waarde van v en D niet correct zijn. Af
hankelijkheid is zichtbaar door een diagram van Q2 te maken voor verschillende 
v en D. Dit zal na het fitten gedaan worden. 
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3.3 Het simulatieprogramma 

De concentratieprofielen zijn ook geanalyseerd met behulp van een computerpro
gramma. Hiermee wordt een experimentele opstelling nagebootst en worden de 
uitgevoerde experiment gesimuleerd. De resultaten van deze simulatie kunnen 
dan vergeleken worden met de meetresultaten van het werkelijke experiment. 

Het programma dat in dit onderzoek is gebruikt, is in 1993 geschreven in het 
kader van een afstudeeropdracht van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
ontwikkelen en schrijven van het programma is gebeurd aan het Kernfysisch Ver
sneller Instituut in Groningen. Het programma is geschreven in de taal Pascal 
en draait onder Turbo Pascal 7. 0 of hoger en Barland Pascal 7. 0 of hoger. Het 
gebruiken van het programma onder een lagere versie van Turbo Pascal wordt 
afgeraden omdat het programma dan niet goed functioneert en onbetrouwbare 
resultaten geeft. 

Het programma is oorspronkelijk geschreven om het transport van het radioac
tieve edelgas radon in een poreus medium ééndimensionaal te simuleren. Het 
programma bevat daarom elementen die van belang zijn bij het beschrijven van 
radioactiviteit. De experimenten in dit onderzoek zijn uitgevoerd met de gassen 
helium en stikstof. Door bepaalde variabelen in het programma op nul te stellen, 
is het programma ook bruikbaar voor deze stabiele gassen 

De transportvergelijking zoals deze in het programma gebruikt is, ziet er als volgt 
uit: ac K 

at= S- )...C + rPf.L \7 P · \7C + \7(Deff\7C). (3.17) 

• C: de concentratie van het gas, 

• S: de radon productieterm, 

• À: de vervalconstante van radon, 

• K de permeabiliteit van het poreuze medium, 

• cp: de porosoteit van het poreuze medium, 

• \7 P: de drukgradiënt, 

• f.L: de viscositeit van het gas, 

• D eff: de effectieve diffusiecoëfficient van het gas in het poreuze medium. 

Vergelijking (3.17) is geldig voor radioactieve gassen. Voor stabiele gassen geldt 
dat de vervalconstante )... gelijk is aan nul waardoor de tweede term rechts van 
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het gelijkteken vervalt. De eerste term rechts van het gelijkteken is de productie
term voor radon. Deze brengt in rekening dat radongas uit een bouwmateriaal 
ontsnapt en door het medium stroomt. Voor de experimenten in dit onderzoek 
wordt aangenomen dat er geen gas door het materiaal wordt opgenomen of uit
gestoten. De term S kan dan gelijk aan nul gesteld worden. 

De derde term rechts van het gelijkteken is gelijk gelijk aan VparieVC (zie (2.29)) 
en verdisconteert de menging door stroming. Indien D ef 1 in de laatste term con
stant is, kan deze voor de V -operator gehaald worden. De ééndimensionale versie 
van de vergelijking komt dan uiteindelijk overeen met de transportvergelijking 
(2.5). 

3.3.1 Discretisatie 

Om vergelijking (3.17) numeriek op te lossen is het noodzakelijk de verschillende 
termen in de vergelijking te discretiseren. De totale lengte L van het te simuleren 
systeem wordt onderverdeeld in n vakjes. De totale tijd T waarover men wenst te 
simuleren wordt op dezelfde manier onderverdeeld in m vakjes. Het programma 
beschikt op deze manier over een twee-dimensionale matrix van m bij n met de 
waarde van de concentratie op t = m;t:lt en l = njt:ll als elementen. 

3.3.2 Structuur van het programma 

De beschrijving van het systeem dat men wenst te simuleren, gebeurt in een 
invoerfile. In dit bestand worden de afmetingen en parameters van het medium 
ingevoerd alsmede een aantal simulatie-parameters. Het programma leest de 
invoerfile in aan het begin van een simulatie. Met de gegevens uit de invoerfile 
wordt het discretisatierooster opgezet en een matrix van de concentratie gemaakt. 
De invoerfile wordt uitvoerig besproken in paragraaf 3.3.3. 

Behalve de gegevens in de invoerfile verlangt het programma nog twee andere 
specificaties. Dit zijn de verdeling van de concentratie in het systeem op het 
begintijdstip (de beginvoorwaarde) en het concentratieverloop aan het begin van 
het systeem als functie van de tijd (de randvoorwaarde). Deze functies moeten 
in het programma zelf worden ingevoerd. De structuur van het programma ziet 
er dan als volgt uit: 

1. initialisatie; 

2. invoerfile inlezen en een opsomming van de setup naar de uitvoerfile weg
schrijven; 

3. drukveld en debiet bepalen; 

4. beginsituatie bepalen; 
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5. FORt= 0 Tot = teind 

• concentratie aan het begin van het systeem bepalen voor het huidige 
tijdstip; 

• concentratie op elk punt van het systeem berekenen, uitgaande van de 
situatie op het vorige tijdtip en de randvoorwaarde; 

• concentratie als functie van de tijd op twee gekozen afstanden naar 
twee bestanden wegschrijven; 

• t = t + 6t. 

De bovenstaande punten zullen nu kort besproken worden: 

ad 1: initialisatie gebeurt door de procedure 'initl'. Hierin worden alle variabe
len op nul gesteld. In deze procedure moet de naam van de invoerfile en 
uitvoerfile worden ingegeven volgens de instructies: 

Assign(input) }ilenaaml ') 
Assign(outputi jilenaam2). 

Deze uitvoerfile bevat de parameters van het systeem en informatie over de 
simulatie. Deze file is bedoeld om informatie te geven over het proces. Dit 
is niet de file waarin het concentratieverloop wordt opgeslagen. 

ad 2: de parameters opgeslagen in de invoerfile worden ingelezen en een aantal 
variabelen in het programma krijgen een nieuwe waarde. Tevens worden de 
parameters van het systeem weggeschreven naar de uitvoerfile ter informa
tie. Deze uitvoerfile heeft een andere structuur dan de invoerfile en bevat 
informatie over de simulatie zelf. 

ad 3: uit de afmetingen van en de druk over het systeem wordt het drukveld 
bepaald. Uit dit drukveld wordt via de wet van Darcy (vergelijking (2.28)) 
het debiet berekend. 

ad 4: in de procedure initialCfield moet de beginsituatie van de concentratie op
genomen worden. De concentratie op een roosterpunt j (dus op een afstand 
j6x) wordt gegeven door de term GP'{jF.C. Deze term is een pointer die 
wijst naar de geheugenlocatie waar de concentratie op roosterpunt j is op
geslagen. De afstand tot het beginpunt van het systeem voor roosterpunt 
j wordt gegeven door h{j}. Door middel van IF ... THEN-lussen kan men de 
gewenste concentratieverdeling ingeven. Bijvoorbeeld door 

Deze regel beschrijft een concentratie van 0.2 voor de eerste 0.28 meter van 
het systeem en een concentratie gelijk aan nul voor de rest. 
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ad 5: dit is de procedure SolveRadonField. In deze procedure moet men de namen 
van de files waarin men de concentratie wil opslaan ingeven door de regels 

Assign(top, 'filel) 
Assign(mid, 'file2) 

De namen van de bestanden worden hier gekoppeld aan de plaatsen waarop 
men de concentratie wil weten. Vervolgens wordt door de regel 

WHILE CurrTime < time-1e-8 DO 

een lus opgestart. Currtime geeft hier de verstreken tijd aan en time de 
totale simulatietijd. In deze lus wordt de concentratie aan het begin van 
het systeem steeds doorgerekend over het gehele systeem. Na de regel 

teller:=teller+ 1; 

moet de concentratie aan het begin van het systeem worden ingegeven via 
een functie (de randvoorwaarde). Deze functie wordt gerepresenteerd door 

GP'[OF.C:=f(t) 

met f(t) een willekeurige functie in de verstreken tijd t. De '0' in de term 
geeft aan dat de functie f(t) geldig is op roosterpunt '0' (het begin van de 
opstelling). Het is ook mogelijk voorwaardelijke lussen in de functie op te 
nemen. Een voorbeeld van een functie is als volgt. 

FOR (t:::; 500) GP'[OF.C:=0.2-4e-4*t 
FOR (500:::; t:::; 1000} GP'[OF.C:=0.2 

ELSE GP !OF. C:=0.2*exp(-(t-1000}/500) 

Op deze manier kan een willekeurige concentratiefunctie ingegeven worden. 
Wanneer de concentratie aan het begin van het systeem een stap is van 0 
naar 1 kan men volstaan met GP'[OF.C:=1. 
In de regels 

Writeln(Top, CurrTime,' ', GP '[168F. C) 
Writeln(Mid, CurrTime,' ',GP'[13F.CJ 

wordt de concentratie weggeschreven naar de twee bestanden die aan de 
concentratie zijn gekoppeld (zie boven). In dit geval is ervoor gekozen 
de concentratie op de roosterpunten 168 en 13 weg te schrijven. Door een 
andere waarde in te vullen kan de concentratie op andere punten uitgevoerd 
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worden. In de uitvoerfile kan gevonden worden welk roosterpunt hoort 
bij welke afstand. Behalve een specifiek rrosterpunt kan ook een relatieve 
waarde gebruikt worden. Het totale aantal roosterpunten is gelijk aan de 
integer Ztot. Het is ook mogelijk in plaats van een getal de parameter Ztot 
of een afgeleide waarde hiervan in te voeren. Bijvoorbeeld 

Writeln(Top, CurrTime,' ',GPA[ZtotF.CJ; 
Writeln(Mid, CurrTime,' ', GP A[Ztot DIV 2F. C);. 

-~~ 

Hier wordt de concentratie aan het einde van het systeem en de concentratie 
in het midden weggeschreven naar de files. Op deze manier kan men de 
concentratie op een willekeurige plek uitvoeren. 

3.3.3 De invoerfile 

In de invoerfile wordt het te simuleren systeem gedefinieerd. Dit dient te ge
beuren volgens een bepaald schema. Om dit te verduidelijken is hieronder een 
invoerfile te zien zoals deze gebruikt is. 

zregion 1 z2 0.626 zde 0.01 bbo closed bsf 5 tbo closed bsf 5 

medium 1 z1 0.00 z2 0.28 eps 0.32 beta 0.32 per 2.34e-8 dif 7e-5 rho 1 ira 0 eta 0 pres 75 zpr 0.0 act 0.2 

medium 2 z1 0.28 z2 0.596 eps 0.351 beta 0.351 per 2.34e-ll dif 1.55e-5 rho 1 ira 0 eta 0 

medium 3 z1 0.596 z2 0.626 eps 1.00 beta 1.00 per 2.34e-08 dif 7e-5 rho 1 ira 0 eta 0 pres 0 zpr 0.626 

background 0 

lambda 0 

tdelta 1 

theta 1 

time 2000 

wpz pres.dat 

wcz c.dat 

calcpres 

run 

end 

De structuur van de invoerfile is steeds dezelfde. Een grootheid gevolgd door 
een getal. Dit getal is de waarde die de grootheid krijgt. De grootheden uit de 
invoerfile worden hieronder besproken. 
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• 'zregion [1,2,3 ... ]': dit is een gebied waarin de berekening met bepaalde 
numerieke parameters uitgevoerd wordt. Dit heeft niets te maken met de 
eventueel te onderscheiden gebieden in de experimentele setup. Normaal
gesproken wordt slechts 1 'zregion' gebruikt per simulatie. In een 'zregion' 
wordt de nauwkeurigheid van de simulatie en de aard van de grenzen inge
voerd. Indien men verschillende gedeelten van de opstelling met verschil
lende nauwkeurigheden wil simuleren kan men meerdere 'zregions' definie
ren, beginnend met 'zregion 1', 'zregion 2' enz. Normaal gesproken is er 
slechts één 'zregion'. 

• 'z2': de totale lengte van de 'zregion' in meters. 

• 'zde': de stapgrootte in de 'zregion' in meters. 

• 'bbo': deze waarde is gelijk aan 'closed' of 'open' en is ingevoerd om een 
driedimensionale opstelling te modelleren in 1 dimensie. De term 'bbo' 
geeft aan of het programma rekening moet houden met diffusie door de 
ondergrens van het systeem. Wanneer het driedimensionale systeem bij
voorbeeld aan het begin bestaat uit een zeer smal tuitje waardoor het gas 
binnenstroomt is er geen diffusie door de ondergrens van het systeem. Een 
goede benadering kan dan bereikt worden door 'bbo' gelijk aan 'closed' te 
maken. Stroming door het systeem is altijd mogelijk en hier heeft 'bbo' 
geen invloed op. 

• 'bsf': de 'boundary squeeze factor' voor de ondergrens en de bovengrens 
van het systeem. De waarde hiervan geeft aan hoeveel keer nauwkeuriger 
de berekening plaats moet vinden dicht bij de grens van het systeem. Een 
goede waarde is 5. Dit wordt normaalgesproken niet veranderd. 

• 'tbo': gelijk aan 'bbo' maar dan voor de bovengrens. 

• 'medium [1,2,3 .. ]': dit zijn de gebieden die men wenst te onderscheiden in 
het systeem. Deze gebieden moeten overeenkomen met de te onderscheiden 
gebieden in de experimentele opstelling die men wenst te simuleren. 

• 'z1 ': het beginpunt van het gebied in meters. Voor het eerste gebied zal dit 
meestal '0' zijn. 

• 'z2': het eindpunt van het gebied in meters. Bij het laatste gebied moet de 
waarde voor 'z2' gelijk zijn aan de waarde voor 'z2' van de 'zregion'. 

• 'eps': de porositeit van het gebied. 

• 'beta': de voor radioactiviteit gecorrigeerde porositeit van het gebied. Voor 
stabiele gassen is dit altijd gelijk aan de waarde van 'eps'. 
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• 'per': de permeabiliteit van het gebied in m 2. 

• 'dif': de diffusiecoëfficient van het gebied in m2 s-1
. 

• 'rho': dichtheid van radonproductie. Voor stabiele gassen is deze waarde 
niet van belang. 

• 'ira': radiumconcentratie. Voor stabiele gassen IS deze waarde niet van 
belang 

• 'eta': radonemanatiefactor. Voor stabiele gassen is deze waarde niet van 
belang. 

• 'pres': deze term komt alleen voor in het eerste en laatste gebied. De waarde 
is gelijk aan de druk aan het begin (eerste gebied) of de druk aan het eind 
(laatste gebied) in Pa. 

• 'zpr': het punt waarop de druk aangegeven door 'pres' geldig is. Dit zal 
normaalgesproken 0.0 zijn voor het eerste gebied en de totale lengte van 
het systeem voor het laatste gebied. Normaalgesproken zal deze 'zpr' gelijk 
zijn aan de 'z2' van de laaste 'zregion' en aan de 'z2' van het laatste gebied. 

• 'act': dit is de waarde van de concentratie aan het begin van het systeem 
indien geen randvoorwaarde is ingesteld in het programma. Als er wel een 
randvoorwaarde aanwezig is vervalt deze parameter. 

• 'background': voor stabiele gassen is dit gelijk aan 0. 

• 'lambda': voor stabiele gassen is dit gelijk aan 0. 

• 'tdelta': de grootte van de tijdstap in seconden. Een goede waarde is 1/1000 
van de totale tijd. 

• 'theta': een parameter die aangeeft hoe de numerieke integratie gebeurt. 
Deze waarde moet liggen tussen 0 en 1 en de beste waarde is gelijk aan 1. 

• 'time': dit geeft aan hoelang men de simulatie wenst door te laten gaan. 
De waarde is gelijk aan de totale simulatietijd in seconden. 

• 'wpz': de naam van de file waarin men het drukveld wenst op te slaan. 

• 'wcz': de naam van de file waarin men het concentratieveld wenst op te 
slaan. 

• 'calcpres' indien deze instructie aanwezig is wordt het drukveld weggeschre
ven. 

• 'run': de instructie om het programma te starten. 

• 'end': de instructie om het programma te beeindigen. 
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3.3.4 Invoeren van de opstelling 

De experimentele opstelling moet nu worden ingevoerd in de invoerfile. De groot
heden die men moet vastleggen zijn de lengte, de porositeit en de diffusiecoëffi
cient van de verschillende gebieden. In het programma zelf moet de begin- en 
randvoorwaarde nog ingevoerd worden. 

Glaskorrels 

Diverse gedeelten van de opstelling zijn gevuld met dicht op elkaar gepakte glas
korrels met 3 mm diameter. De maximale pakking van bollen met gelijke diameter 
staat bekend als de dichte bol stapeling. De porositeit <P van deze pakking is 0.28. 
In de opstelling zal een dergelijke pakking niet gehaald worden, zodat een waarde 
van 0.32 á 0.35 reëler lijkt. In [GR094] staat een waarde van 0.32 vermeld en 
deze waarde wordt gebruikt. Er is niets bekend over de diffusiecoëfficient in het 
glaskorrelstuk Er wordt aangenomen dat deze gelijk aan Deff = ~Dmal· De 
tortuositeit T van de glaskorrels wordt geschat op 1.5. 

Begin- en eindtrechters 

De meetopstelling is cilindervormig en dus eenvoudig in één dimensie te re
presenteren. De begin- en eindtrechters kunnen echter moeilijkheden veroor
zaken. Het probleem is hoe deze 3-dimensionale objecten te representeren in een 
ééndimensionaal computermodel. Een mogelijke methode is de trechter te be
schouwen als een cilinder met een effectieve lengte Lef f. Deze lengte wordt dan 
zodanig gekozen dat de cilinder een inhoud heeft gelijk aan de inhoud van de 
trechter. De inhoud van een trechter is gelijk aan ~OL met 0 de oppervlakte 
van het grondvlak en L de lengte. Een cilinder met doorsnede 0 en lengte Lef f 

heeft een inhoud van 0 Lef f zodat voor de effectieve lengte van een trechter geldt: 

Leff = ~L. 

In Figuur (3.5) is een schematische tekening te zien van de beide trechters. De 
effectieve lengte van de linkertrechter is dan gelijk aan ~ · 40 mm =13.3 mm. De 
trechter rechts in de figuur bestaat uit een trechtergedeelte en een cylindrisch 
stuk. De effectieve lengte hiervan is dan gelijk aan ~ · 35 mm + 24 mm = 35.7 
mm. 

Geometrie 1 

Een schets van geometrie 1 is te zien in Figuur ( 4.1). De te onderscheiden gebieden 
zijn als volgt: 

• gebied 1: het glaskorrelstuk van 13.3+24=37.3 cm. De porositeit is gelijk 
aan 0.32. De diffusiecoëfficient is gelijk aan de diffusiecoëfficient in een 
poreus medium. 
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Figuur 3.5: Een schematische tekening van de twee trechters die deel van het 
systeem uitmaken. De linkertrechter was aan het begin van de opstelling geplaatst, 
de trechter rechts in de figuur aan het eind. 

• gebied 2: de klepruimte van 1 cm. De porositeit is gelijk aan 1. De diffu
siecoëfficient is gelijk aan de diffusiecoëfficient van helium in stikstof. 

• gebied 3: de meetkolom van 31.6 cm. De porositeit is gelijk aan de in 
dit onderzoek bepaalde waarde. De diffusiecoëfficient is in eerste instantie 
gelijk aan de diffusiecoëfficient in een poreus medium Deff = *Dmol· 

• de eindtrechter van 3.6 cm. De porositeit is gelijk aan 1. De diffusieco-
efficient is gelijk aan de diffusiecoëfficient van helium in stikstof. 

De beginsituatie is de volgende: een concentratie van 1 of 0.2 voor de eerste 
26.3 cm ( glaskorrels plus klep) en een concentratie van nul voor de rest van het 
systeem. De randvoorwaarde is een concentratie van 1 of 0.2 voor t > 0 aan het 
begin van de opstelling. Bij deze geometrie zijn 'bbo' en 'tbo' gelijk aan 'closed'. 

geometrie 2 

Een schets van geometrie 2 is te zien in Figuur ( 4.2). Hierin zijn de gebieden als 
volgt. 

• trechter met glaskorrels van 1.3 cm. De porositeit is gelijk aan 0.32. De 
diffusiecoëfficient is gelijk aan de diffusiecoëfficient in een poreus medium. 

• meetkolom van 31.6 cm. De porositeit is gelijk aan de in dit onderzoek 
bepaalde waarde. De diffusiecoëfficient is in eerste instantie gelijk aan de 
diffusiecoëfficient in een poreus medium Dei 1 = * Dmol· 

• de eindtrechter van 3.6 cm. De porositeit is gelijk aan 1. De diffusieco
efficient is gelijk aan de diffusiecoëfficient van helium in stikstof. 
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De beginsituatie is de volgende: een concentratie gelijk aan nul voor de gehele 
opstelling. De randvoorwaarde is een concentratie van 0.2 voor t > 0 aan het 
begin van de opstelling. Ook hier zijn 'bbo' en 'tbo' gelijk aan 'closed'. 
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Hoofdstuk 4 

Experimentele opzet 

Dit onderzoek is een deel van een groter project met als uiteindelijk doel te ko
men tot nieuwe bouwmaterialen met lagere radonuitstoot. In eerste instantie 
richt het project zich op het beschrijven van gas-transport door bouwmaterialen. 
Er is een opstelling ontworpen en gebouwd om het transport van gassen door een 
poreus materiaal te bestuderen ([GR094]). Deze opstelling wordt gebruikt om de 
diffusie van helium in stikstof door een poreus materiaal (zand) te onderzoeken. 
Hiertoe wordt een helium-stapfunctie aangeboden aan een poreus materiaal ge
vuld met stikstof. Het verloop van de heliumconcentratie in het materiaal wordt 
dan bestudeerd. 

4.1 De opstelling 

Er zijn twee geometriëen gebruikt bij de concentratiemetingen. Vrijwel alle ex
perimenten zijn uitgevoerd met geometrie 1, slechts twee experimenten werden 
gedaan met geometrie 2. 

4.1.1 Geometrie 1 

In Figuur ( 4.1) is deze opstelling weergegeven. De bovenste figuur geeft een gede
tailleerd overzicht van de meetopstelling en de onderste figuur geeft een schema
tisch overzicht van de aan- en afvoerleidingen en de diverse meters en regelaars. 
Met deze opstelling is het mogelijk een stapfunctie van de heliumconcentratie aan 
te bieden aan de meetkolom. Deze stapfunctie wordt gecreëerd door middel van 
de vacuümklep in het systeem. Deze klep bestaat uit twee metalen afscheidingen 
met ongeveer 1 cm tussenruimte. De linkerafscheiding bevat een gaatje waardoor 
het gas de klep kan binnenstromen. De andere afscheiding is niet doordringbaar 
en vormt de scheiding tussen het stikstof en het helium. De klep wordt geopend 
en gesloten door middel van perslucht. De klep is geplaatst tussen de meetkolom 
en de diffusiekamer. De diffusiekamer heeft dezelfde diameter als de meetkolom 
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Figuur 4.1: De meetopstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van de vacuümklep 
(Geometrie 1). De bovenste figuur is een doorsnede van de buis met daarin de 
verschillende elementen. De onderste figuur geeft een overzicht van de slangen 

en kraantjes die bij een experiment van belang zijn. 
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en is gevuld met een glaskorrels van 3 mm diameter. De diffusiekamer grenst aan 
het inloopstuk. Dit gedeelte van de opstelling zorgt ervoor dat het toegevoerde 
gas zich goed over de doorsnede van de buis verspreidt. Ook deze ruimte is met 
glaskorrels gevuld. 

Het is mogelijk een tweede klep te plaatsen tussen de diffusiekamer en het in
loopstuk. Met deze tweede klep kan een hoeveelheid gas opgesloten worden in 
de diffusiekamer. In [GR094] is de tweede klep gebruikt om op deze manier een 
pulsfunctie tot stand te brengen. In dit onderzoek is de tweede klep niet gebruikt. 

De afscheiding tussen het inloopstuk en de diffusiekamer wordt gevormd door twee 
gaasjes. Voor het inloopstuk en achter de meetkolom bevindt zich een trechter die 
het gas in en uit de opstelling voert. De begintrechter is gevuld met glaskorrels, 
de eindtrechter is leeg. Ook hier vormt een gaasje de afscheiding tussen trechter 
en buissegment. 

Aan de hand van Figuur (4.1) kan nu de meetprocedure beschreven worden: 

• Aan het begin van een reeks experimenten wordt de opstelling volledig door
gespoeld met stikstof gas. Dit is noodzakelijk om eventuele overgebleven 
heliumresten te verwijderen uit de opstelling. Bij het doorspoelen is kraan
tje 2 geopend en staat de flowregelaar op een groot debiet ingesteld. Ook is 
de klep in het systeem open. Voor een snelle doorspoeling kan ook kraantje 
4 geopend worden zodat de diffusiekamer rechtstreeks op de stikstofcilinder 
is aangesloten. Al het helium is verdwenen wanneer de gasanalysator een 
uitslag geeft die correspondeert met 100 % stikstof en stabiel is. Op dit 
moment wordt de gasanalysator op nul afgeregeld. 

• De klep in het systeem wordt gesloten. 

• De linkerkant van het systeem, dat wil zeggen de kant waar het gas de 
opstelling binnenkomt, wordt leeggepompt. Ook de toevoerleidingen wor
den leeggezogen, zodat er links van de klep een vacuüm onstaat. Bij het 
pompen zijn alleen kraantje 3 en 4 geopend. 

• Het vacuüm wordt vervolgens gevuld met gas. Dit kan 100 %helium zijn of 
een mengsel van 80 % stikstof en 20 % helium. Bij het vullen zijn kraantje 
1 en 4 geopend zodat ook de toevoerleidingen gevuld worden. Wanneer er 
genoeg helium in de buis aanwezig is wordt kraantje 4 gesloten. 

• De rnass-flow-controller F wordt ingesteld op het gewenste debiet. 

• De rnass-flow-controller wordt geactiveerd en helium gas stroomt de opstel
ling binnen. Om de opgebouwde druk in de diffusiekamer te laten zakken 
wordt kraantje 5 opengezet. Hierdoor kan het helium-gas uit de opstelling 
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ontsnappen. Via deze procedure wordt de overdruk verlaagd tot vrijwel nul 
en kan de flow-regelaar zich op het gewenste debiet instellen. 

• De x,t-schrijver wordt aangezet. 

• De klep wordt geopend en kraantje 5 wordt meteen hierna gesloten. Zodra 
kraantje 5 dicht is stroomt het ingestelde debiet door de opstelling. Men 
kan dan kraantje 6 openen om de druk over de opstelling bij te houden. 
Dit kraantje is aangebracht om de drukmeter te beschermen tijdens het 
vacuumpompen. 

• Door het kleine drukpulsje dat door het openen van de klep ontstaat wordt 
het begintijdstip gemarkeerd op de x,t-schrijver. Indien dit pulsje ontbreekt 
moet het begintijdstip met de hand worden gemarkeerd. 

• Het experiment loopt door totdat de TCD's hun stabiele maximumwaarde 
hebben bereikt op de x,t-schrijver. Op dit moment is de concentratie helium 
maximaal en kan het experiment als beeindigd worden beschouwd. 

• De flow-regelaar wordt uitgezet en het volgende experiment kan voorbereid 
worden. 

4.1.2 Geometrie 2 

In deze geometrie zijn de vacuümklep, de diffusiekamer en het inloopstuk verwij
derd. In Figuur ( 4.2) is een doorsnede van deze opstelling te zien samen met het 
bijbehorende buizenstelsel. De meetprocedure is bij deze geometrie als volgt: 

• Door het openen van kraantje 2 en 4 en het instellen van de flow-regelaar 
op een hoog debiet kan de opstelling doorgespoeld worden met stikstof. 
Wanneer al het helium verwijderd is worden de TCD's op nul afgeregeld. 

• De verbinding tussen buis en toevoerleiding wordt verbroken en de flow
regelaar wordt geactiveerd. 

• Zodra er alleen helium door de toevoerleidingen stroomt, wordt de verbin
ding tussen buis en toevoerleiding weer hersteld. Op deze manier ontstaat 
er een stapfunctie van de heliumconcentratie aan het begin van de opstel
ling. 

De meetprocedure bij geometrie 2 is minder ontwikkeld dan die bij geometrie 
1. Indien meer experimenten uitgevoerd gaan worden met deze geometrie, is het 
aan te raden deze meetprocedure te verbeteren. Omdat slechts twee experimenten 
met deze opstelling gedaan zijn, is niet verder onderzocht in hoeverre dit haalbaar 
IS. 
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Figuur 4.2: De meetopstelling zonder vacuümklep (Geometrie 2). De bovenste 
figuur is een doorsnede van de buis die bestaat uit de meetkolom met trechters. 
De onderste figuur geeft een overzicht van de slangen en kraantjes die bij een 

experiment van belang zijn. 
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4.2 De TCD's 

De heliumconcentratie werd in [GR094] gemeten met een gasanalysator die via 
een slangetje op de eindtrechter van het systeem werd aangesloten. De interpre
tatie van de metingen leverde problemen op omdat de looptijd t 0 tussen verlaten 
van de opstelling en binnentreden van de detector onbekend was. In plaats van 
deze gasanalysator te gebruiken is besloten zelfgemaakte detectors te gebruiken, 
die in de meetkolom zelf geplaatst kunnen worden. 

Het principe van een Thermal Conductivity -Detector of TCD is uiteengezet in 
paragraaf (3.1). Het belangrijkste onderdeel is een geleidende draad waarmee 
warmte opgewekt kan worden. Een gloeidraad uit een 100 W gloeilamp voldoet 
prima voor dit doel. Deze gloeidraad wordt ingebouwd in een plastic houdertje 
en door twee draadjes aan een spanningsbron verbonden. Het houdertje en de 
gloeidraad vormen de Thermal Conductivity Cell of TCC. Deze is schematisch 
weergegeven in Figuur (4.3). 

Voor dit onderzoek zijn twee TCC's gebouwd. Omdat één van de TCC's in het 

Figuur 4.3: Een schets van de zelfgebouwde Thermal Conductivity Cell. De dik
kere zwarte lijn is de gloeidraad die de warmte opwekt. 

zand geplaatst wordt, is deze met een gasdoorlatend gaasje omwikkeld. Op deze 
manier komt het zand niet in aanraking met de gloeidraad zodat alleen het gas 
verantwoordelijk is voor het afvoeren van de warmte. De TCC wordt opgenomen 
in een weerstandsbrug (zie paragraaf (3.1)) en het geheel is dan een Thermal 
Conductivity Detector. 

4.2.1 IJking TCD's 

In paragraaf (3.1) is een theoretische relatie afgeleid tussen de spanning over de 
TCD en de concentratie helium. Deze relatie is gebaseerd op een aantal veron
derstellingen die wellicht niet geheel geldig zijn. Onder meer de veronderstelling 

39 



dat de stroom door de TCC constant is blijkt niet geheel correct te zijn. Daarom 
zijn de beide TCD's geijkt voor verschillende concentraties heliurn en stikstof. 
Deze ijking is uitgevoerd met de opstelling in Figuur (4.4). 

De tweede flow-regelaar, aangeduid met F2 , is geijkt met behulp van de eerste 

He helium-vat 

N2 stikstof-vat 

F flow-regelaar 

F2 flow regelaar 

1·· 2 kraantjes 

x 

I 

I 
I 
I 

Figuur 4.4: Een schets van de opstelling waarmee de beide TCD 's geijkt zijn. 

flow-regelaar F. Met de opstelling in Figuur (4.4) kan nu een bepaald mengsel 
van heliurn en stikstof door de opstelling heen gestuurd worden. Door bijvoor
beeld 50 rnL/rnin heliurn bij Fen 150 rnL/rnin stikstof bij Fz in te stellen krijgt 
men een rnensel met 25 % heliurn en 75 % stikstof. Hetzelfde mengsel kan ook 
gemaakt worden voor een ander debiet. 

Een ijkgrafiek voor de beide TCD's kan opgesteld worden door verschillende 
mengsels helium/stikstof door de opstelling en de TCC's heen te sturen en de 
resulterende spanning te meten. Deze procedure is uitgevoerd met mengsels van 
0 % tot 100 % heliurn met stappen van 10 %. De ijking is uitgevoerd voor drie 
verschillende debieten: 50 rnL/rnin, 200 rnL/rnin en 500 rnL/rnin. Het debiet 
bleek geen invloed te hebben op de spanning over de TCD zodat de ijkgrafiek 
voor elk debiet geldig is. 

In Figuur ( 4.5) is de gemeten ijkcurve te zien voor de beide TCD's. Ook is in de 
figuur de theoretische relatie te zien. Gezien de eenvoud van de TCD's is er een 
vrij goede overeenstemming tussen theorie en praktijk. De gemeten curven zijn 
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Figuur 4.5: Een ijkgrafiek voor de beide TCD's. In de figuur is ook de theoretische 
afgeleide relatie te zien. 

gelijkvormig aan de theoretische kromme maar liggen iets hoger of lager. Het 
verschil tussen de ijkcurven voor de twee TCD's onderling kan wellicht verklaard 
worden door het feit dat één van de TCC's (nummer 2) zich in een open ruimte 
bevindt en de andere opgesloten is in het zand (nummer 1). 

Uit Figuur ( 4.5) blijkt dat het nodig is bij het omrekenen van gemeten spanning 
naar concentratie uit te gaan van de gemeten ijkgrafieken daar deze significant 
verschillen van de theoretische relatie. 

4.2.2 Specificaties van de TCD's 

Er zijn een aantal grootheden die van belang zijn bij het meten met de TCD's. 
Een aantal hiervan worden hieronder besproken. 

• Input: tijdens dit onderzoek is de weerstandsbrug met TCD aangesloten 
geweest op een 15 Volt voeding. De spanning over de TCC zelf bedroeg 
dan ongeveer 3 Volt. De stroom door de TCC bedroeg 0.10 tot 0.15 A. 

• Output: bij 100 %helium bedroeg het maximale spanningsverschil met 100 
% stikstof ongeveer 350 mV. Het mengsel met 20 % helium en 80 % stikstof 
gaf een maximaal verschil van ongeveer 70 mV. 

• Lineariteit: wanneer de TCD op deze manier gebruikt wordt, is de respons 
slechts lineair voor concentraties tot 20 % helium. Als er gebruik gemaakt 
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wordt van 100 % helium is het noodzakelijk een ijkgrafiek van de detector 
te maken en deze te gebruiken. Voorbeelden van deze ijkgrafieken zijn te 
zien in Figuur (4.5). 

• Responstijd: het is gebleken dat de reactietijd op snelle wisselingen van 
concentratie ligt in de orde van 1/10 van een seconde. Dit is snel genoeg 
en vormt bij deze opstelling geen belemmering bij het meten. 

• Reproduceerbaarheid: omdat een herhaling van een experiment de hele op
stelling betreft is het moeilijk te schatten waar een eventuele afwijking met 
een vorig experiment aan te wijten is. Een aantal experimenten zijn meer
dere keren herhaald. Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. 
Een voorlopige conclusie is dat de metingen met de zelfgebouwde TCD's 
goed reproduceerbaar zijn. 

• Nauwkeurigheid: deze factor is moeilijk te bepalen. De nauwkeurigheid 
hangt ook samen met het bewerken van de gegevens na het experiment. 
Bij een correcte instelling van de x,t-schrijver en een goede aflezing van de 
getekende grafiek is de nauwkeurigheid gelijk aan de nauwkeurigheid van 
de ijking. Deze is in de orde van 1 %. 
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Hoofdstuk 5 

Meetresultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden behandeld van de in de vorige hoofd
stukken beschreven experimenten. Deze experimenten zijn de permeabiliteit- en 
porositeitmeting en de concentratiemetingen met en zonder klep voor de twee 
stuwgassen. 

5.1 Permeabiliteit van het zand 

De permeabiliteit van de zandkolom kan gemeten worden door gebruikt te maken 
van de wet van Darcy (zie vergelijking (2.28)). Door het drukverschil uit te zetten 
tegen het debiet verwacht men een rechte lijn met richtingscoëfficient re: 

KA 
re=-. 

ILL 
(5.1) 

Om te controleren of het zand stevig gepakt zit in de kolom werd de permea
biliteitsmeting gedaan met de kolom in horizontale en verticale positie. Indien 
de pakking van het zand voldoende dicht is, zal er geen verschil tussen beide 
posities optreden. Bij een verticale positie van de kolom zal wel de zwaartekracht 
een rol spelen. De extra druk van de zwaartekracht wordt gegeven door pg. Deze 
extra druk zal resulteren in een uniforme verschuiving van de rechte lijn zodat de 
richtingscoëfficient hetzelfde blijft. Het is daarom beter te fitten met een functie 
y = ax + b in plaats van y = ax. De permeabiliteitsmeting met de kolom in 
horizontale en verticale positie werd uitgevoerd met twee gassen, te weten helium 
en stikstof. In totaal zijn er dus 4 verschillende metingen gedaan. De resultaten 
van deze metingen zijn te zien in Figuur (5.1) en (5.2). 

De metingen in horizontale en verticale positie vallen vrijwel over elkaar heen. 
Bij stikstof is er een verschil in richtingscoëfficient van 0.01 tussen de horizontale 
en verticale positie van de kolom. Bij helium is het verschil kleiner dan 0.01. De 
onzekerheid van de richtingscoëfficient bedraagt ongeveer 0.02 zodat de afwijkin-

43 



cc 
CL 

CL 
<I 

400 r-------------------~------~--~~ 

300 

200 

100 

p = 4 28"107 q -0.469 
p = 428"107 q -149 

0 ~------~----~------~----~--~ o o 2x1o-5 0.4x1o-5 o 6x1o-5 o 8x1o-5 1 Ox1o-5 

Figuur 5.1: Een grafiek van ,6.p tegen q voor het gas helium met de kolom in 
verticale en horizontale positie. De datapunten vallen over elkaar heen en de fits 
volgend uit de regressieanalyse zijn niet van elkaar te onderscheiden. 
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Figuur 5.2: Een grafiek van ,6.p tegen q voor het gas stikstof met de kolom in 
verticale en horizontale positie. De datapunten vallen over elkaar heen en de fits 

volgend uit de regressieanalyse zijn niet van elkaar te onderscheiden. 
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gen niet significant zijn. Om uit de richtingscoëfficienten de 1\, te bepalen moeten 
de grootheden in vergelijking (2.28) bekend zijn: 

• L = 0.316 ± 0.002 m 

• A= (3.96 ± 0.04) . 10-3 m2 

• f.LHe = (19.4 ± 0.2) · 10-6 Pas (293 K) [TOU70], 

• f.LN2 = (17.4 ± 0.2) · 10-6 Pas (293 K) [TOU70]. 

Wanneer bovenstaande waarden ingevuld worden in (5.1) volgt voorde permea
biliteit: 

/\,He = (3.61 ± 0.03) · 10-11 m2 

J\,N2 = (3.55 ± 0.03) · 10-11 m2 

De waarden vallen net binnen elkaars foutenmarge. In [GR094] is de permeabi
liteit van hetzelfde zand bepaald op 3.60 ±0.03 · 10-11 m2 voor stikstof en 3.21 
±0.04 ·10-11 m2 voor helium. De waarde voor stikstof komt goed overeen met de 
nu gemeten waarden. Voor helium is er een vrij groot verschil van meer dan 10 %. 
In [GR094] zijn waarden van de viscositeit gebruikt uit [IRV84]: f.LN

2 
= 17.5 ·10-6 

Pas en /-LHe = 19.2 · 10-6 Pas. Dit verschil is niet groot genoeg om het verschil 
tussen de huidige en eerdere meting van /\,He te verklaren. Dit verschil is waar
schijnlijk te wijten aan een onnauwkeurige ijking van de fiowmeter. 

5.2 Porositeit van het zand 

Bepaling van de porositeit is mogelijk door het bepalen van de massa van de 
zandkolom volgens vergelijking (2.26). De dichtheid van het gas in de open 
ruimten PI ligt in de orde van 1 kgm - 3 terwijl de dichtheid van het zand in de orde 
van 103 kgm-3 ligt. PI kan dus verwaarloosd worden met een fout van 0.1 %. Als 
alle andere grootheden in vergelijking (2.26) bekend zijn kan cjJ berekend worden. 

• V= (1.25 ± 0.02) · 10-3 m3 

• Ps = (2.634 ± 0.010) · 103 kgm-3 

• m = (2.135 ± 0.005) kg 

Hieruit volgt: 
cP = 0.351 ± 0.006. (5.2) 

In [GR094] is de porositeit ook gemeten. Het betrof hier een zandkolom van 
dezelfde afmetingen. Ook de pakking van het zand was zo stevig mogelijk. De 
porositeit van het zand werd bepaald op 0.36 ± 0.02. Deze waarde komt goed 
overeen met de in dit onderzoek gemeten waarde. 
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5.3 Tortuositeit van het zand 

De tortuositeit van een poreus medium is een moeilijk te bepalen grootheid. Het 
bepalen van de weg die een deeltje aflegt in dat medium is een microscopisch 
gegeven. In [MES94] is de tortuositeit van het gebruikte zand bepaald op 1.57 ± 
0.05. Deze waarde komt overeen met de benadering in [DUL74] van ongeveer 1.5 
voor fijnkorrelig zand. 

5.4 De concentratiemetingen 

Concentratiemetingen zijn uitgevoerd met twee opstellingen. Het merendeel van 
de metingen is uitgevoerd met de opstelling met de vacuümklep in het systeem 
(geometrie 1). Er zijn ook twee experimenten gedaan met een opstelling zonder 
klep (geometrie 2). Bij geometrie 1 zijn twee verschillende stuwgassen gebruikt. 
Eén stuwgas bestond uit 100 % helium en één uit een mengsel van 20 volume-% 
helium en 80 volume-% stikstof. De metingen zijn gedaan met de twee TCD's 
beschreven in hoofdstuk 4. De output van deze TCD's wordt opgetekend op een 
x,t-schrijver en de op deze manier ontstane kromme wordt handmatig opgemeten 
en in de computer ingevoerd. 

5.4.1 Geometrie 1 

Een schets van deze opstelling is gegeven in Figuur (4.1). De meetprocedure is in 
het begeleidend stuk tekst uiteengezet. Bij geometrie 1 is gebruik gemaakt van 
twee gasmengsels: 100 % helium en 20 % helium/80 % stikstof. 

100% helium 

Er zijn experimenten gedaan bij een aantal verschillende debieten. Deze varieer
den van 10 tot 500 mL/min. In Figuur (5.3) is de spanning over beide TCD's 
tijdens een meting uitgezet tegen de tijd voor 100 % helium voor twee debieten: 
20 en 200 mL/min. Deze grafieken zijn representatief voor een laag en een hoog 
debiet. Omdat de respons van de TCD's niet lineair is komen de spannings
krommen in Figuur (5.3) niet overeen met de concentratie. De spanning moet 
omgerekend worden naar de concentratie via de ijkgrafieken in Figuur ( 4.5). Om
dat de TCD's met de hand zijn gefabriceerd zijn er twee ijkgrafieken. Eén voor 
TCD 1 aan het begin van de kolom en één voor TCD 2 aan het eind van de 
kolom. Alle 'spanningskrommen' worden met de ijkgrafieken omgerekend naar 
'concentratiekrommen'. Voor de beide debieten uit Figuur (5.3) zijn in Figuur 
(5.4) de corresponderende concentraties te zien. 
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Figuur 5.3: De spanning over de TCD 's aan de in- en uitgang van de zandkolom 
als functie van de tijd voor een gasmengsel met 100% helium. De linker figuur is 
gemeten bij een debiet van 20 mL/min, de rechter bij een debiet van 200 mL/min. 
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Figuur 5.4: De heliumconcentratie aan de in- en uitgang van de zandkolom als 
functie van de tijd voor een gasmengsel met 100 % helium. De linker figuur is 
gemeten bij een debiet van 20 mL/min, de rechter bij een debiet van 200 mL/min. 
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Figuur 5.5: Een grafiek van de spanning en een grafiek van de heliumconcentratie 
als functie van de tijd voor een debiet van 200 mL/min 20 % helium. 

blijkt dat de omrekening van spanning naar concentratie een vrij groot effect 
heeft voor de 100 % helium metingen. Figuur (5.5) laat zien dat dit voor de 
20 % helium metingen veel minder het geval is. De reden hiervoor is dat voor 
concentraties tot ongeveer 20 % de ijking als lineair mag worden beschouwd (zie 
Figuur ( 4.5). In het geval van 20 % helium doet de ijking niets anders dan ver
menigvuldigen met een factor. 

Theoretisch gezien zijn er geen redenen om aan te nemen dat het transport van 
20 % helium anders verloopt dan het transport van 100 % helium. Dit kan on
derzocht worden door een meting met 100 % helium en een meting met 20 % 
helium bij hetzelfde debiet in één figuur te tekenen. Dit is gedaan in Figuur (5.6) 
waar de 200 mL/min metingen bij 20 en 100 % helium te zien zijn. De profielen 
van 100 en 20 % helium komen vrij goed overeen. Om te controleren of dit ook 
zo is voor ander debietem zijn de profielen bij 20 en 100 % helium ook vergeleken 
voor de debieten 300, 400 en 500 mL/min (zie Appendix). Bij al deze metingen is 
een verschil te zien tussen beide mengsels. Dit verschillijkt echter veroorzaakt te 
worden door een verschil in concentratieverloop aan het begin van de kolom tus
sen de 20 en 100 % metingen. Als gevolg van dit verschil vertoont de concentratie 
aan het eind van de kolom ook een ander verloop. Geen van de 100 % metingen 
heeft exact dezelfde beginconcentratie als de 20 % metingen zodat direct verge-
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Figuur 5.6: Een vergelijk tussen de metingen met 20 % en 100 % helium bij 200 
mL/min. 

lijken moeilijk is. Voorlopig wordt verondersteld dat het transportproces voor 
beide mengsels gelijk is. 

5.4.2 Bespreking van de concentratieprofielen 

In Figuur (5.7) zijn een aantal opgemeten krommen getekend voor lage debieten. 
Zowel het concentratieverloop aanhet eind als het concentratieverloop aan het 
begin van de kolom zijn te zien. In Figuur (5.8) zijn een aantal concentratie
krommen te zien voor hoge debieten. Uit Figuur (5.7) kunnen een aantal zaken 
worden afgeleid. Opvallend is dat men niet kan spreken van een stapfunctie aan 
het begin van de kolom. Slechts tot 70 % is er sprake van een zeer sterke stijging 
van de concentratie. De stijging van 70 tot de uiteindelijke 100 % helium verloopt 
veellangzamer dan het eerste gedeelte. De sterke stijging tot aan 70 %blijkt niet 
heinvloed te worden door de snelheid. De meting bij een debiet van 10 mL/min 
en die van 50 mL/min stijgen ongeveer even snel tot aan 70 %. Het gedeelte na 
deze 70 % is duidelijk snelheids-afhankelijk. 

Een ander punt is het vreemde gedrag van de metingen bij de lage debieten van 
10 en 20 mL/min. Na de stijging tot 70 % is er zelfs een lichte daling van de 
concentratie te constateren. Ook bij andere lage debieten is dit verschijnsel ge
constateerd. Na deze daling stijgt de concentratie geleidelijk door naar 100 %. 
Dit effect, en het feit dat de concentratiestijging tot 70 % onafhankelijk van de 
snelheid is, geven aan dat er nog onbekende processen spelen bij lage debieten. 
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Figuur 5. 7: Een aantal concentratiemetingen met 100 % helium en geometrie 1 
voor een aantal lage debieten. De bovenste figuur laat de concentratie aan het 
begin van de kolom zien en de onderste het verloop aan het einde van de kolom. 
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Figuur 5.8: Een aantal concentratiemetingen met 100 % helium en geometrie 1 
voor een aantal hoge debieten. De bovenste figuur laat de concentratie aan het 
begin van de kolom zien en de onderste het verloop aan het einde van de kolom. 
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Het verloop van de concentratie aan het eind van de kolom laat een veel gladder 
verloop zien. Alle krommen vertonen een typische S-vorm en van enige daling 
van de concentratie is geen sprake. Er is een duidelijke relatie tussen de snelheid 
van de stroming en de stijging van de kromme. Opvallend is dat deze relatie niet 
optreedt bij het tijdtip van eerste stijging. Alle krommen beginnen op hetzelfde 
tijdstip te stijgen ongeacht de snelheid van de stroming. Het verloop vanaf dit 
tijdstip vertoont wel een duidelijke afhankelijkheid van de snelheid. 

Figuur (5.8) laat een iets afwijkend beeld van Figuur (5. 7) zien. De krommen 
aan het begin van de kolom (de bovenste figuur) zijn nu meer afgerond. De snel
heid van de stroming is nu zo groot dat de stijging tot 70 % niet meer zo goed 
te herkennen is. Toch is de afhankelijkheid van de snelheid nog steeds niet erg 
groot. 

Uit de onderste figuur blijkt dat het tijdstip waarop de concentratie aan het eind 
van de kolom begint te stijgen duidelijk verschilt bij verschillende debieten. Dit 
is afwijkend van Figuur (5. 7). Een groter debiet resulteert bij hoge debieten in 
een eerdere stijging van de concentratie. Ook de stijging van de curve zelf neemt 
toe met de snelheid, net als in Figuur (5.7). 

5.4.3 Geometrie 2 

Behalve de experimenten met een klep in het systeem (geometrie 1) zijn er ook 
twee experimenten gedaan met geometrie 2 (zie Figuur (4.2)). In deze geometrie 
is geen klep aanwezig en de stapfunctie wordt op een andere manier tot stand 
gebracht. De metingen met geometrie 2 zijn in Figuur (5.9) te zien. De concen
tratie bij TCD 1 vertoont nu een veel gladder verloop dan bij de experimenten 
met klep. Dit is te begrijpen gezien het feit dat de stapfunctie nu verder van 
de detector af gebeurt. Er is dan meer tijd om het profiel glad te strijken. Het 
concentratieverloop na de kolom komt ongeveer overeen met de metingen in de 
Figuren (5.7) en (5.8). 
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Hoofdstuk 6 

Resultaten van de -analyses 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de twee analysetech
nieken uitgelegd in hoofdstuk 3. Met de fitprocedure wordt een waarde voor 
de poriesnelheid v en de diffusiecoëfficient D bepaald door de oplossing van de 
differentiaalvergelijking voor de experimentele situatie te fitten aan de metingen. 
Door middel van numerieke simulatie kan een schatting voor de diffusiecoëfficient 
D worden verkregen door de simulaties voor verschillende D te vergelijken met 
de metingen. 

6.1 Resultaten van de fitprocedure 

De concentratieprofielen aan het eind van de kolom kunnen worden geanalyseerd 
met een aantal technieken. Eén hiervan is de kleinste kwadraten methode waarbij 
het gemeten concentratieprofiel zo optimaal mogelijk wordt beschreven met een 
transportvergelijking door aanpassing van een aantal vrije parameters (zie hoofd
stuk 3). Dit is alleen mogelijk voor de experimenten uitgevoerd met geometrie 1. 
Indien de stapfunctie en het meetpunt in een verschillend medium liggen, zoals 
bij geometrie 2, is het model uitgaande van vergelijking (2.14) niet toepasbaar. 
Alhoewel de media bij geometrie 2 (glaskorrels en zand) qua porositeit niet zo erg 
veel verschillen, zal zelfs een kleine afwijking resulteren in een sterk afwijkende 
waarde voor de diffusiecoëfficient D gezien de kleine gevoeligheid van de fitfunctie 
voor deze parameter. 

Het resultaat van de fitprocedure is een waarde voor v, Den x2 (zie vergelijking 
(3.14)). In tabel (6.1) en (6.2) zijn de resultaten te zien van het fitten van de 
metingen met respectievelijk 100 % en 20 % helium. In de eerste kolom van 
deze tabellen is het debiet in mL/min aangegeven, vervolgens in de volgende ko
lommen de snelheid v, de diffusiecoëfficient D en de x2 waarde van de fit. In 
Figuur (6.1) zijn een aantal metingen en fit e zien. Bij alle metingen is 
een goede fit mogelijk (dat wil zeggenee kleine x2 )oJ Of de resultaten ook de ~ ~ \~ 
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q V D x2 

[rnL/rnin] [10-4rn/s] [10-5m2 /s] 
10 0.879 ± 0.013 3.37 ± 0.04 0.8 -, 

20 1. 701 ± 0.008 3.37 ± 0.03 0.25 ,, 

30 2.774 ± 0.011 3.47 ± 0.04 0.18 ' 

40 3.237 ± 0.014 3.28 ± 0.05 0.16 c"'"'"'"' Lj ~ J-A 
50 3.680 ± 0.013 3.74 ± 0.04 0.23 
60 4.948 ± 0.018 3.82 ± 0.06 0.19 I 

70 5.49 ± 0.019 3.94 ± 0.06 0.23 i 

0.82' 
~ 

80 6.41 ± 0.02 4.21 ± 0.07 
120 10.41 ± 0.04 4.36 ± 0.07 1.5 
140 12.03 ± 0.04 4.30 ± 0.07 0.71 
160 14.14 ± 0.04 4.55 ± 0.07 0.98 
200 17.18 ± 0.05 5.13 ± 0.08 0.45 
220 20.40 ± 0.06 5.59 ± 0.09 0.30 
240 21.37 ± 0.06 5.20 ± 0.08 0.50 
300 26.12 ± 0.06 6,07 ± 0.09 0.91 
400 35.11 ± 0.08 6.85 ± 0.11 1.6 
500 46.03 ± 0.09 7.92 ± 0.12 2.4 

Tabel 6.1: Waarden voor de poriesnelheid v en de diffusiecoéfficient D verkregen 

uit een fitproces waarbij het verloop van de heliumconcentratie aan de uitgang van 
de kolom beschreven is met vergelijking (2.14) met v en D als de te optimaliseren 
parameters. Het experiment werd uitgevoerd met geometrie 1 en aan het begin 
van de kolom werd een stapfunctie van 0 to 100 % helium aangeboden. 
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q V D x2 

[mL/min] [10- 4 m/s] [10-5m2 /s] 
35 3.173 ± 0.018 3.53 ± 0.06 0.18 
75 6. 703 ± 0.020 4.19 ± 0.06 0.08 

200 17.94 ± 0.05 5.42 ± 0.10 0.97 
250 22.55 ± 0.06 6.24 ± 0.12 0.75 
300 27.84 ± 0.08 6.39 ± 0.013 2.36 
400 37.43 ± 0.08 6.90 ± 0.13 1.6 
500 46.87 ± 0.10 7.10 ± 0.14 2.1 

Tabel 6.2: Waarden voor de poriesnelheid v en de diffusiecoéfficient D verkregen 

uit een fitproces waarbij het verloop van de heliumconcentratie aan de uitgang van 
de kolom beschreven is met vergelijking (2.14) met v en D als de te optimaliseren 
parameters. Het experiment werd uitgevoerd met geometrie 1 en aan het begin 
van de kolom werd een stapfunctie van 0 to 20 % helium aangeboden. 

correcte waarden voor de variabelen geven is nog niet duidelijk omdat het niet 
zeker is dat de gebruikte modellen correct zijn. 

6.2 Bespreking van de fitresultaten 

De resultaten van de fitprocedure staan vermeld in de Tabellen (6.1) en (6.2). 
Een voorwaarde bij het gebruiken van deze methode bij het bepalen van v en D 
is dat deze variabelen ona±bankelijk van elkaar zijn. Indien dit niet het geval is 
zal de methode niet leiden tot een betrouwbare snelheid en diffusiecoëfficient. 

In de fitprocedure worden v en D gevarieerd met als resultaat een minimale Q2 

(zie vergelijking (3.13)). Wanneer v en D afwijken van de ideale waarde zal Q2 

toenemen met de afwijking en zal de fit door de punten minder goed zijn. Het is 
nu mogelijk om in het 2-dimensionale v-D-vlak punten met gelijke Q2 met elkaar 
te verbinden en zo een iso-Q2 curve te tekenen. Een waarde die vaak genomen 
wordt is Q6 + 1 met Q6 de Q2-waarde van het minimum. Deze iso-Q 2 curve zal 
ellipsvormig zijn en om het minurnurn heen liggen. Indien nu de assen van de 
ellips niet langs de assen v en D liggen is er sprake van a±bankelijkheid. 

Een iso-Q 2 curve is voor de 200 mL/min 100 %helium meting getekend in Figuur 
(6.2). Uit Figuur (6.2) blijkt dat er vrijwel geen a±bankelijkheid tussen v en D 
bestaat. De assen van de ellips liggen vrijwellangs de assen van de grafiek. Bij 
andere concentratieprofielen is ongeveer hetzelfde patroon te zien. 

Behalve om de ona±bankelijkheid van de parameters te controleren kan Figuur 
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Figuur 6.1: Een grafiek van een aantal metingen en fitfuncties. De fitfuncties zijn 

vergelijking (2.14) met de parameters v enD als in Tabel (6.1). 
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Figuur 6.2: Een grafiek van Q2 + 1 tegen v en D voor de meting met 100 % 
helium en een debiet van 200 mL/min. 
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(6.2) ook gebruikt worden om de fout in v en D te schatten. De afwijking in 
D die resulteert in een stijging van Q2 met 1 is ongeveer gelijk aan 0.05. De 
parameter D kan op deze manier bepaald worden op (5.12 ± 0.05) · 10-s m2s-1 . 

Voor de poriesnelheid volgt op dezelfde manier (1. 716 ± 0.007) · 10-3 ms- 1 . Deze 
fouten komen goed overeen met de fouten in tabel (6.1). Ook is de verhouding 
van de fouten in v en D overeenkomstig Figuur (3.4) waaruit bleek dat de fout 
in v kleiner was dan de fout in D. In de volgende paragrafen zullen de gegevens 
uit Tabel (6.1) en (6.2) grafisch gerepresenteerd worden om de resultaten op een 
andere manier te kunnen controleren. 

6.2.1 Relatie tussen Vporie en Vdebiet 

Eén manier om de resultaten nader te bestuderen is de uit de fit gevonden snelheid 
uit te zetten tegen het debiet of de debietsnelheid. Deze snelheid v is de snelheid 
van het gas in de open ruimten van het medium (de poriesnelheid). Uit het 
ingestelde debiet kan de flowsnelheid bepaald worden: q = VJZowA. De doorsnede 
A is gelijk aan (3.96 ± 0.04) · 10-3 m 2

. De flowsnelheid is gerelateerd aan de 

poriesnelheid via Vporie = v f;w. De factor cjJ is het gevolg van het feit dat slechts 

een fractie cjJ van de doorsnede bestaat uit open ruimte. Door nu de berekende 
flowsnelheid uit te zetten tegen de gefit te poriesnelheid (uit tabel ( 6.1)) kan een 
waarde voor de porositeit bepaald worden. Een grafiek van Vporie tegen Vflow voor 
de experimenten met het 100 % helium mengsel is te zien in Figuur (6.3). Het 

0025 
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Figuur 6.3: Een grafiek van de uit het debiet berekende snelheid v flow tegen de uit 
de fit gevonden poriesnelheid Vporie voor de 100 % helium metingen. 
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is duidelijk dat er een lineair verband tussen beide is. Door een lineaire regressie 
toe te passen volgt een waarde voor de evenredigheidsconstante, welke gelijk 
moet zijn aan 4Y. In Figuur (6.3) is deze regressie op twee manieren uitgevoerd: 
Eénmaal met de vergelijking y = a1 x+ b en éénmaal met y = a2x. De constante b 
moet gelijk zijn aan 0 omdat er zonder debiet geen flowsnelheid is. Uit de Figuur 
blijkt dat a1 = 0.46 ± 0.02 en b = (2.4 ± 0.2) · 10-5 m/s. Deze waarde voor 
b is vrij klein zodat het gerechtvaardigd is aan te nemen dat Vporie = c · Vflow· 

Wanneer direct met de laatste vergelijking wordt gefit, volgt a 2 = 0.4 7 ± 0.02. 
Voor de experimenten met het 20 % heli u~ mengsel volgt op dezelfde manier 
a1 = 0.44±0.02 en a2 = 0.45±0.02. Al deze waarden voor 4Y verschillen significant 
van de direct bepaalde waarde van 4Y = 0.35± 0.06. Dit is een indicatie dat er 
problemen zijn met deze methode. 

6.2.2 Relatie tussen v en D 

Het is ook illustratief om de diffusiecoëfficient D tegen het debiet of de snelheid 
uit te zetten. In de literatuur is het gebruikelijk de totale diffusiecoëfficient Dt 
gedeeld door de moleculaire diffusiecoëfficient Dmol uit te zetten tegen het Péclet 
getal (zie hoofdstuk 1). Wanneer dit gedaan wordt voor de resultaten van de 
fitprocedure verkrijgt men Figuur (6.4). Vanwege het kleine bereik van Pe is 
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Figuur 6.4: Een grafiek van D tegen Pe voor de 100 % en 20 % helium metingen. 

gekozen voor een lineaire schaal in plaats van een logaritmische schaal zoals· ge
bruikelijk is. De figuur laat duidelijk zien dat voor zowel het 100 % helium als 
het 20 % helium mengsel de diffusiecoëfficient stijgt met het Péclet getal. Er lijkt 
zelfs sprake van een lineair verband. 
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Bij de Péclet getallen die bij deze experimenten optreden geeft de literatuur een 
constante waarde voor de diffusiecoëfficient (zie Figuur (2.1)). Ook dit doet ver
moeden dat de gebruikte methode voor het bepalen van v en D niet juist is. 

6.3 Resultaten van de simulaties 

Behalve met de fitprocedure zijn alle concentratiemetingen ook geanalyseerd met 
behulp van een computer. Elk experiment werd gesimuleerd met behulp van een 
programma en de resultaten van deze simulatie werden vergeleken met de betref
fende metingen. Voor de werking van het simulatieprogramma wordt verwezen 
naar hoofdstuk 3. 

6.3.1 Simulaties van geometrie 1 

Om een experiment te kunnen simuleren is het noodzakelijk de experimentele 
opstelling in te voeren in het programma. Ook de diverse eigenschappen van het 
poreuze medium dienen te worden ingevoerd. Dit zijn de porositeit, de permea
biliteit en de diffusiecoëfficient van het poreuze medium. 

De waarde van de porositeit is tijdens dit onderzoek bepaald op</>= 0.351 ±0.006. 
De permeabiliteit /'\,van het medium wordt door het programma gebruikt om via 
de wet van Darcy het debiet uit te rekenen. Omdat in dit onderzoek vooral het 
debiet als parameter werd gebruikt en niet zozeer de druk, is de waarde van de 
permeabiliteit aangepast. De nieuwe waarde van K, is geschaald met de druk. 
Dit betekent dat de waarde van K, zodanig is dat men bij de druk het debiet in 
mL/min kan invullen en het juiste drukveld ontstaat. 

De diffusiecoëfficient D wordt gebruikt als parameter voor de simulatie. Door 
simulaties uit te voeren met verschillende D, kan men bekijken bij welke waarde 
van D de simulatie het best overeenkomt met de metingen. Omdat de D
afhankelijkheid van het concentratieprofiel niet erg groot is bestaat er slechts 
weinig verschil tussen diverse simulaties met verschillende diffusiecoëfficienten. 
In Figuur (6.5) zijn een aantal simulaties van een experiment met 100 mL/min 
en geometrie 1 te zien. Door het geringe effect van een variatie van D is een erg 
nauwkeurige bepaling van D op deze manier niet mogelijk. Toch kan deze waarde 
vergeleken worden met de theoretische waarde of andere bepalingen van D. 

In Figuur (6.6) is een vergelijking te zien van de resultaten van een meting en 
een simulatie van het bijbehorende experiment. Het betreft hier een meting bij 
geometrie 1 met 20 % helium en een debiet van 75 mL/min aan zowel het begin 
als het eind van de kolom. De simulatie is uitgevoerd met de theoretische waarde 
voor D van 1.5 · 10-5 m2s-1

. 
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tijd [s] 

Figuur 6.5: Gesimuleerde heliumconcentratie aan de uitgang van de zandkolom 
van een experiment met geometrie 1 bij een debiet van 100 mL/min voor verschil
lende diffusiecoéfficienten. Kromme 1 komt overeen met een diffusiecoéfficient 
D = 1.0 · 10-5 m2 s- 1 , kromme 4 met D = 2.5 · 10- 5 m2 s- 1 . De tussenliggende 
krommen hebben een D = 1.5 en D = 2.0 · 10-5 m 2 s-1

. 

De numerieke simulatie met de theoretische waarde van D aan het eind van de 
kolom komt redelijk overeen met de meting. Er zijn echter duidelijke afwijkingen. 
De oorzaak van deze afwijking ligt in het concentratieprofiel aan de ingang van de 
kolom. Dit profiel en de simulatie verschillen al aan het begin van de kolom, nog 
voordat het gas de kolom binnenstroomt. Indien de simulatie al aan het begin 
van de kolom afwijkt van het experiment zal dit aan het eind van de kolom ook 
het geval zijn. Ook bij andere meetresultaten is hetzelfde gedrag te zien. Een 
verschil in beginsituatie dat resulteert in een verschil aan het eind van de kolom. 
Figuur (6.6) geeft aan dat het numerieke model geen goede beschrijving geeft van 
de beginsituatie van het experiment. Op deze manier is het dus niet mogelijk een 
betrouwbare waarde voor D te bepalen. 

Dit probleem is te omzeilen door de simulatie pas te laten beginnen aan het be
gin van de zandkolom en het gebied ervoor niet te simuleren. Het programma 
biedt de mogelijkheid een tijdsafhankelijke concentratiefunctie op te stellen en 
deze op een bepaalde positie in het systeem in te voeren. Het programma si
muleert dan het concentratieverloop in de kolom met de aangeboden functie als 
randvoorwaaarde. Voor deze tijdsafhankelijke concentratie kiezen we de concen
tratie opgetekend door TCD 1 op een punt aan het begin van de zandkolom. Op 
deze manier wordt het gedeelte van de opstelling voor de klep vervangen door 
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Figuur 6.6: De gemeten heliumconcentratie aan het begin (de bovenste figuur) 
en aan het eind (de onderste figuur) van de kolom bij een experiment met een 
gasmengsel van 20 % helium met geometrie 1 en een debiet van 75 mL/min. 
Ook is in de figuren een simulatie van dit experiment weergegeven met een D = 
1.5 · 10-5 m2 s-1 . 
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een 'black box'. Wat er in deze 'black box' gebeurt blijft onbekend, slechts de 
concentratie aan het eind ervan is gegeven. In Figuur ( 6. 7) is deze procedure 
schematisch aangegeven. 

Het bij de ingang van de kolom opgemeten profiel kan gerepresenteerd worden 

flow 

~~ black box 

tcd's 

zand 

31.6 cm 

Figuur 6. 7: Een schematische weergave van de simulatiemethode met de tijdsaf
hankelijke beginfunctie waarbij het eerste deel van de opstelling vervangen wordt 
door een 'black box'. 

door middel van een combinatie van standaardfuncties en op deze manier inge
voerd worden in het programma. Het is gebleken dat een functie van de volgende 
vorm het beste het gemeten profiel voor de verschillende debieten beschrijft: 

(6.1) 

In het algemeen kan een goede overeenstemming verkregen worden met i = 2, 
slechts incidenteel wordt een derde term meegenomen in de beschrijving. Er moet 
worden benadrukt dat de functie in vergelijking ( 6.1) een empirische benadering 
is en de grootheden ai en bi geen fysische betekenis hebben. Omdat de limiet 
voor t ----* oo van de metingen gelijk is aan een constante is een polynoom minder 
geschikt dan een combinatie van e-machten. 

De resultaten van de op deze manier uitgevoerde simulatie zijn grafisch weerge
geven in Figuur (6.8). Het blijkt nu dat het wel mogelijk is een goede overeen
komst te verkrijgen tussen simulatie en meting. Ook de andere metingen blijken 

63 



goed gesimuleerd te kunnen worden op deze manier. De diffusiecoëficient waarbij 

15 

05 -- srmulatre van het expertment ~ 
e Cgemeten bil TCD 1 ~ 
V Cgemeten brj TCD 2 . • - • ~ 

0 0 ........ ~--5-0_0 ______ ,_an-dv-::-:0-aa-rd-e v_an_d_e_'~-::-":-e __ __.2000 e Ji:~ 
tijd [s] r . .a 1 k r-~s--r 

Figuur 6.8: Een 20 % helium meting met geometrie 1 bij 75 mL/~ ~' )O . 
concentratie aan het begin (TCD 1) als aan het eind van de kolom (TCD 2) zijn 
weergegeven. In de figuur is ook een simulatie van het experiment te zien met 
D = 1.5 m2 ç 1

. Bij deze simulatie is gebruik gemaakt van de 'black box' methode 
(zie tekst). ---= 

over alle metingen genomen de beste overeenkomst bestaat, blijkt ongeveer 1.5 
·10-5 m2s- 1 te bedragen. Uit simulaties met_ verschillende diffusiecoëfficienten 
wordt de fout in D geschat op ongeveer 0.5 ·10-5 m2s-1

. Met deze methode kan 
de diffusiecoëfficient D dus bepaald worden op (1.5 ± 0.5) m 2s-1

. 

6.3.2 Simulaties van geometrie 2 

Er zijn ook twee experimenten uitgevoerd met geometrie 2. In deze geometrie 
bestaat de opstelling uit de zandkolom en twee trechters om het gas in en uit 
te laten stromen. Deze opstelling wordt weer 'ingevoerd' in het programma en 
de simulatie wordt gestart. In Figuur (6.9) zijn de twee metingen, bij 50 en 100 
mL/min te zien met de bijbehorende simulaties. 

Bij deze geometrie blijkt de directe simulatie met de theoretische waarde van D 
wel goed overeen te komen met de metingen. Dit geldt voor beide debieten en 
voor zowel het begin als het eind van de kolom. De diffusiecoëfficient kan bepaald 
worden op D = (1.5 ± 0.3) · 10-5 m2s-1

. 
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Figuur 6.9: De resultaten van de twee experimenten met 20% helium en geometrie 
2. Bij de bovenste figuur is het debiet 100 mL en bij de onderste figuur 50 
mL/min. In de figuur zijn ook de simulaties te zien van beide experimenten met 
een diffusiecoëfficient van 1.5 -10-5 m2 s-1 . 
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6.4 Bespreking van de simulaties 

Uit figuur (6.6) bleek dat directe simulatie van experimenten met klep niet leidde 
tot goede overeenstemming met de metingen. De reden hiervoor is dat de begin
situatie van het systeem niet overeenkomt met de verwachte stapfunctie. Anders 
is het bij de experimenten zonder klep. In dit geval is het correct uit te gaan 
van een stapfunctie. De simulaties en de metingen stemmen dan redelijk overeen. 
Er zijn echter een aantal parameters in het systeem die niet volledig bekend zijn 
en voor een verschil tussen simulatie en meting kunnen zorgen. Omdat nu ook 
het glaskorrelstuk bij de simulatie betrokken-wordt is het noodzakelijk voor dit 
medium een porositeit en een diffusiecoëfficient in te geven. De porositeit werd 
geschat op 0.32 maar is in dit onderzoek niet gemeten. Over de tortuositeit van 
de glaskorrels was niets bekend. Een verkeerde waarde van de tortuositeit zal 
resulteren in een verkeerde waarde voor de diffusiecoëfficient. De waarde voor de 
tortuositeit zal tussen 1 en 2 liggen en een waarde van 1.5 lijkt redelijk. Omdat 
het glaskorrelgedeelte slechts 1.3 cm lang is zal een verkeerde diffusiecoëfficient 
geen al te grote afwijking veroorzaken in het concentratieprofiel aan het eind van 
de opstelling. 

Een andere parameter is de effectieve lengte van de eind trechter. Deze Lef f 

is geïntroduceerd om de driedimensionale trechter te kunnen modelleren in een 
ééndimensionaal model. Omdat er een vrij groot verschil bestaat tussen de poro
siteit en diffusiecoëfficient van het zand enerzijds, en de porositeit en diffusiecoëffi
cient van lucht in de trechter anderzijds, zal een verkeerde lengte van de trechter 
invloed hebben op de concentratie aan het eind van de zandkolom De effectieve 
lengte van een trechter hangt in feite af van de mate van doorstroming. Het is 
dan ook mogelijk dat de effectieve lengte afha-nkelijk is van de snelheid van de 
stroming. Als ook Lef f gevarieerd wordt, blijkt een nog betere overeenstemming 
mogelijk. Een fysische achtergrond voor deze variatie is er echter niet. Met een 
Lef f = 2.5 cm blijkt de 100 mL/min meting uitstekend gesimuleerd te kunnen 
worden met een waarde voor D van 1.5 · 10- 5 m2s- 1 . Voor een debiet van 50 
mL/min is een waarde van Leff = 3.5 cm het best. Er blijken dus een aantal 
parameters in de simulatie voor te komen die niet geheel bekend zijn. 

66 



Hoofdstuk 7 

Discussie, conclusies en 
aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen en analyses kort samen
gevat en besproken. De algemene conclusie van het onderzoek zal worden gefor
muleerd en er zullen enkele aanbevelingen met betrekking tot voortzetting van 
het project worden gedaan. 

7.1 Resultaten van de metingen en analyses 

Er zijn resultaten beschikbaar van de meting van de porositeit, de permeabiliteit 
en de concentratie bij geometrie 1 en geometrie 2. Er zijn twee analysetechnieken 
gebruikt: een fitprocedure en een simulatieprogramma. 

7 .1.1 Meting van porositeit en permeabiliteit 

Er zijn 4 bepalingen van de permeabiliteit uitgevoerd. Hierbij werd gebruik ge
maakt van de gassen helium en stikstof. Voor beide gassen werd een experiment 
met de kolom in verticale en in horizontale positie uitgevoerd. Alle vier de meet
resultaten vielen binnen elkaars foutenmarge. Dit is een verbetering ten opzichte 
van [GR094] die te danken is aan een betere flow-regelaar. De bepaalde poro
siteit komt goed overeen met de metingen in [GR094] en [SP093]. Door een 
nauwkeuriger waarde van de dichtheid van het gebruikte zand te gebruiken is de 
fout in de porositeit van 5 % verminderd tot 1.5 %. 

7 .1.2 De concentratiemetingen 

Met de zelfgebouwde en geijkte Thermal Conductivity Detectors bleek het goed 
mogelijk de concentratie als functie van de tijd te bepalen. Het concentratiepro
fiel dat aan het begin van de kolom gemeten werd, bleek echter niet overeen te 
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stemmen met de verwachte stapfunctie. Vooral bij lage debieten bleken er grote 
afwijkingen op te treden. 

De oorzaak van deze afwijkingen kan gezocht worden in de gebruikte vacuümklep. 
De klep in gesloten toestand vormt de scheiding tussen de zandkolom gevuld met 
stikstof en de helium-stapfunctie. Het openen van de klep verandert de toestand 
van het systeem echter zodanig dat de stapfunctie niet langer aanwezig is. Het 
één en ander is schematisch verduidelijkt in de Figuren (7.1) en (7.2). Als aan 

glas 

He 

klep dicht 

I 
0 
' 

He 

Figuur 7.1: De positie van de klep aan het begin van het experiment. De klep is 
gesloten en vormt de scheiding tussen stikstof en helium. 

het begin van het experiment het glaskorrelstuk met helium gevuld wordt, zal 
ook de holte in de vacüumklep met helium worden gevuld. Dit is de situatie in 
Figuur (7.1 ). Vervolgens wordt de klep geopend en ontstaat de situatie in Figuur 
(7.2). De beide schijven van de klep, aangegeven door de zwarte rechthoeken in 
de figuur, schuiven dan naar buiten. Hierdoor wordt heliumgas uit de ruimte in 
de buis gestuwd en stikstof van de kolom in de klepruimte gezogen. Dit verklaart 
de sterke toename van de heliumconcentratie meteen na het openen van de klep. 
Zodra de klep in geopende toestand is, treedt het transportproces in werking 
en zal de heliumconcentratie door diffusie en stroming stijgen naar de maximale 
concentratie. 
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glas 

He 

klep open 

Figuur 7.2: De positie van de klep vlak na de opening. Helium wordt uit de 
bufferruimte van de klep gestuwd en stikstof wordt erin gezogen. 

7.1.3 Bepaling van v enD met een fitprocedure 

Bij de fitprocedure is uitgegaan van een model dat bestaat uit de !-dimensionale 
transportvergelijking en een stap als beginfunctie. Het blijkt goed mogelijk de 
oplossing van dit probleem te fitten aan de metingen met klep (er wordt een 
kleine x2 bereikt). Als de resultaten van de procedure aan een nader onderzoek 
worden onderworpen vertonen de waarden voor v en D verschillen met de ex
perimenteel bepaalde waarde van v en de uit de literatuur afgeleide waarde van 
D. De richtingcoëfficient tussen V debiet en V porie moet theoretisch gezien gelijk zijn 
aan de porositeit. De richtingscoëfficient heeft echter een waarde die 25 % hoger 
ligt. 

Een grafiek van de uit de fit bepaalde diffusiecoëfficient D tegen het Péclet-getal 
Pe geeft een sterke afhankelijkheid. Uit de literatuur volgt dat zulk gedrag pas 
optreedt bij Péclet-getallen die een factor 100 hoger liggen dan bij dit onderzoek 
het geval is. 

Ook hier is het de vacuümklep die de problemen veroorzaakt. Het openen van de 
klep aan het begin van het experiment brengt een grote verstoring in het systeem 
aan. Hierdoor is de beginsituatie niet meer overeenkomstig het theoretisch model 
en worden de resultaten onbetrouwbaar. De fitmethode voor de bepaling van v 
en D door middel van fitten is niet geschikt voor deze experimenten. 
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7.1.4 Simulatie van de experimenten 

Er blijkt een redelijke overeenstemming te zijn tussen de metingen met geometrie 
1 en de simulaties hiervan. De afwijkingen zijn opnieuw te wijten aan het openen 
van de klep. Dit is een dynamisch proces dat niet gesimuleerd kan worden. Het 
gesimuleerde concentratieverloop verschilt al aan het begin van de zandkolom 
met de metingen. Het is op deze manier niet mogelijk een uitspraak te doen over 
de diffusiecoëfficient of het model. 

--
Een betere methode blijkt mogelijk door de klep in het systeem te omzeilen. 
Door de gemeten concentratie aan het begin van de kolom te beschouwen als de 
randvoorwaarde van de concentratie is het mogelijk een goede overeenstemming 
te verkrijgen tussen meting en simulatie. De diffusiecoëfficient is op deze manier 
te bepalen op (1.5 ±0.5) · 10-5 m 2s-1

. Dit komt goed overeen met de waarde van 
1.55 ·10-5 m 2s-1 die D volgens een theoretische afleiding heeft. 

Bij de twee experimenten zonder klep is een goede overeenstemming mogelijk 
door rechtstreekse simulatie. Met deze geometrie dienen er een aantal parameters 
ingevoerd te worden die niet geheel bekend zijn zodat er enige onnauwkeurigheid 
in de diffusiecoëfficient D blijft. Met de theoretische diffusiecoëfficient van 1.55 
·10-5 m2s- 1 blijkt er een goede overeenstemming tussen meting en simulatie te 
bestaan. 

7.2 Conclusie van het onderzoek 

Het voornaamste doel van het project is een beschrijving te geven van het trans
port van gassen door poreuze media. Het eerste doel na het bouwen van de 
opstelling was te onderzoeken of een beschrijving van de transportprocessen mo
gelijk is voor het meest eenvoudige medium; droog homogeen zand. Als dit 
eenmaal gelukt is kan het systeem met meer variabelen uitgebreid worden. Het 
voornaamste probleem bij het beschrijven van het transport in droog homogeen 
zand vormde de vauümklep in het systeem. Zodra deze verdisconteerd was, bleek 
het goed mogelijk het transport te modelleren met een programma ontwikkeld 
aan het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen in 
1993. Het transport van heliumgas door droog homogeen zand bleek goed te be
schrijven door een diffusiecoëfficient Dt = ~ Dmol· Het project kan nu voortgezet 
worden met andere omstandigheden of met andere bouwmaterialen. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat het doel van dit onderzoek bereikt is. 
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7.3 Aanbevelingen 

Voor het verdere verloop van het onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen 
gedaan worden. Als er nog verder gebruik gemaakt gaat worden van de zelfge
maakte TCD's is het verstandig de invloed van temperatuur op de spanning van 
de TCD's te onderzoeken. Ook een verdere controle van de reproduceerbaarheid 
is aan te bevelen. 

Bij verdere experimenten met deze opstelling is het verstandig een keuze te maken 
tussen de opstelling met vacuümklep en de opstelling zonder klep. Alhoewel de 
aanwezigheid van de klep een goede theoretische beschrijving bemoeilijkt, biedt 
deze opstelling een eenvoudige, goed reproduceerbare methode om concentratie
metingen te doen. Als men vooral geïnteresseerd is in kwalitatieve verschillen 
tussen transport in zand en transport in andere materialen is de opstelling met 
klep wellicht te prefereren. Men kan een duidelijke vergelijking maken tussen 
de resultaten in zand en in andere bouwmaterialen zonder dat een kwantitatieve 
beschrijving nodig is. De vacuümklep blijft een onderdeel van het systeem dat 
niet goed te modelleren is. Indien dan ook nauwkeurige bepalingen van diverse 
transportparameters gewenst zijn zullen experimenten zonder klep moeten wor
den uitgevoerd. Het is dan wel van belang de meetprocedure te verbeteren en de 
reproduceerbaarheid te verhogen 

Voor een eenvoudiger te beschrijven systeem is het wellicht van belang de ruimte 
nu opgevuld door glaskorrels te vullen met hetzelfde materiaal als in de meet
kolom. Om randeffecten te voorkomen, is het is ook aan te bevelen de begin en 
eindtrechters beide met materiaal te vullen. Indien één van beide gevuld is met 
lucht zal er sprake zijn van verschillende gebieden met verschillende parameters. 
Dit bemoeilijkt een goede beschrijving van het transport. 
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Bijlage A 

Alle meetresultaten met 
simulaties 

A.1 Metingen met geometrie 1 en 100 % he
lium 
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(_) 

6 

deb1et iO mllm1n 
4 
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2 ---- parametensatre van de rngangsconcentratre 

C CHe aan het ernd van de kolom 
X CHe aan het begrn van de kolom 
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tijd [ s l 

Figuur A.l: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 10 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.2: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1} 100% helium en een debiet van 15 mL/min gemeten aan het 

begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 

te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 
Ç

1
. In deze 

berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.3: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1 J 100 % helium en een debiet van 20 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur AA: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1! 100 % helium en een debiet van 30 mL/min gemeten aan het 

begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m 2 s- 1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur A.5: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1! 100 % helium en een debiet van 4 0 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m 2 ç 1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur A.6: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 50 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 . In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A. 7: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 60 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.S: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 70 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m 2 ç 1 . In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.9: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 80 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1 . In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.lü: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 120 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 . 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 
ingangsconcentratie. 
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Figuur A.ll: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 140 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 

simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1
. 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 

ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l2: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1
1 

100 % helium en een debiet van 160 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 

simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëjjicient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1
. 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 

ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l3: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 200 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 

simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëjjicient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1
. 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 

ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l4: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 220 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1 . 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 
ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l5: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 240 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 . 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 
ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l6: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1! 100 % helium en een debiet van 300 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 . 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 
ingangsconcentratie. 
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Figuur A.17: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1! 100 % helium en een debiet van 400 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1

. 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 
ingangsconcentratie. 
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Figuur A.l8: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1, 100 % helium en een debiet van 500 mL/min gemeten aan 
het begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke 
simulatie te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m 2 ç 1

. 

In deze berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten 

ingangsconcentratie. 

84 



A.2 Metingen met geometrie 1 en 20 % helium 
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Figuur A.l9: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1! 20 % helium en een debiet van 35 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m 2 

Ç
1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur A.20: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1, 20 % helium en een debiet van 15 mL/min gemeten aan het 

begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1 . fn deze 

berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur A.21: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1, 20 % helium en een debiet van 200 mL/min gèmeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 

te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1
. In deze 

berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs

concentratie. 
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Figuur A.22: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1! 20 % helium en een debiet van 300 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.23: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1! 20 % helium en een debiet van 400 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1

. In deze 
berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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Figuur A.24: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 1) 20 % helium en een debiet van 500 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 . In deze 

berekening is gebruik gemaakt van een parameterisatie van de gemeten ingangs
concentratie. 
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A.3 Metingen met geometrie 2 
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Figuur A.25: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 

met geometrie 2, 20 % helium en een debiet van 50 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoéfficient D = 1.5 · 10-5 m2 s-1 van het 

experiment. 
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Figuur A.26: De heliumconcentratie als functie van de tijd voor een experiment 
met geometrie 1} 20 % helium en een debiet van 100 mL/min gemeten aan het 
begin en aan het eind van de kolom. In de figuur is ook een numerieke simulatie 
te zien voor een veronderstelde diffusiecoëfficient D = 1.5 · 10-5 m2 ç 1 van het 

experiment. 
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