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Samenvatting 

In het kader van het onderzoek naar het ontstaan en het transport van het radioactieve edelgas radon 

in bouwmaterialen, wordt gekeken naar de transporteigenschappen van gassen in poreuze materialen. 

Van belang hierbij is de mate van menging die optreedt tussen verschillende gassen die door het 

materiaal stromen. Deze mate van menging komt tot uitdrukking in de dispersiecoëfficiënt, K, en is 

afhankelijk van materiaaleigenschappen, zoals poriegrootteverdeling, doordringbaarheid, vochtigheid en 

van de viscositeits- en dichtheidsverschillen tussen de ditfunderende gassen. In het experimentele deel 

van het onderzoek zijn stikstof en helium als modelgassen gekozen. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 1 een overzicht gegeven van een aantal onderzoeken die op dit gebied zijn 

verricht, zowel experimenten als theoretische beschrijvingen. 

In hoofdstuk 2 wordt de dispersie op porieschaal, Taylordispersie, beschreven. Dit hoofdstuk behandelt 

de theorie van Taylor-Aris over een laminaire stroming door een rond capillair. Het blijkt dat dispersie 

aan soortelijke vergelijkingen voldoet als moleculaire diffusie. 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 over naar mechanische dispersie, dat wil zeggen de dispersie in een 

poreus materiaal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dispersie in de richting van de stroming 

(longitudinale richting) met dispersiecoëfficiënt ~. en in de richting loodrecht op de stroming 

(transversale richting) met dispersiecoëfficiënt Kr· 

Hoedstuk 4 behandelt de experimentele opzet. Eerst zijn de porositeit en de permeabiliteit van het 

'Ankersmit 0.25-0.50 mm' zand, dat gebruikt is als poreus materiaal, bepaald. Dit zand bleek bij 

kamertemperatuur een permeabiliteit 1\: = (3.60 ± 0.03) •10 - 11 m2 te hebben bij een stikstofstroming en 

11: = (3.21 ±0.04) ·10- 11 m2 bij een heliumstroming door het zand. De porositeit is tfl = (0.36±0.02). 

Vervolgens zijn experimenten gedaan om de pulsrespons met helium, en de staprespons met helium 

en met stikstof te bepalen. Hiermee is getracht de dispersiecoëfficiënt te bepalen door er met behulp 

van het computerprogramma Plotdata een functie, met dezelfde vorm als de oplossing voor de 

concentratieverdeling in een porie, aan te fitten. Er is in alle drie de gevallen gemeten bij vier 

verschillende stroomsnelheden, die zo klein zijn dat verwacht mocht worden dat de dispersie 

diffusie-gedomineerd is. 

In hoofdstuk 5 staan de resultaten van de porositeit- en permeabiliteitsbepaling van de zandkolom en 

van de drie maal vier experimenten. Tenslotte geeft hoofdstuk 6 de conclusies van dit afstudeerwerk en 

de aanbevelingen voor het vervolg van het project. De belangrijkste conclusie is dat om het theoretische 

model te kunnen toetsen, het experiment anders opgezet moet worden, waarbij onder andere het 

contrast op het gebied van dichtheid en viscositeit tussen de twee modelgassen genivelleerd moet 

worden. 
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1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Radium, dat in de aardbodem voorkomt, heeft als vervalprodukt het edelgas radon. Dit radon bindt zich 

moeilijk aan andere stoffen, wel wordt het door stroming van bijvoorbeeld lucht meegevoerd. Wanneer 

de vervalprodukten van radon ingeademd worden en in de longen vervallen, kan er longkanker ontstaan. 

Dit is de reden dat er momenteel veel onderzoek gedaan wordt om methoden te vinden om radon 

zoveel mogelijk uit ons leefmilieu te weren. 

Omdat aardse materialen voor bouwmaterialen de basis vormen, ontstaat radon ook hierin. Naast het 

radon dat uit de aardbodem via kelders en kruipruimten een huis binnenkomt, komt er dus ook radon 

via bouwmaterialen in het binnenhuismilieu terecht. Het ligt voor de hand dat de mate waarin dit gebeurt 

afhankelijk is van het soort materiaal en van de manier waarop dit materiaal is opgebouwd. Met name 

de poriegrootteverdeling kan een rol spelen. Tijdens dit onderzoek, uitgevoerd aan de TU te Eindhoven, 

faculteit Technische Natuurkunde (werkgroep kernfysische technieken, in samenwerking met de 

werkgroep gasdynamica en aeroacoustiek, de vakgroep fysische aspecten van de gebouwde omgeving 

van de faculteit Bouwkunde en het K.V.I. te Groningen), zal getracht worden een beter begrip te krijgen 

van de stroming van gassen in poreuze (bouw- )materialen en hoe deze van het drukverschil over het 

materiaal en de vochtigheid ervan afhangen. 

Als eerste stap is een opstelling ontworpen en gebouwd, waarbij in eerste instantie de menging van 

helium en stikstof is bestudeerd. Er is bij ontwerpen rekening gehouden met het feit dat deze opstelling 

later gebruikt zal worden voor experimenten waarbij de menging van het radioactieve krypton 79Kr als 

tracer in een dragergas met bijvoorbeeld stikstof in-situ bepaald kan worden. Dit zal gebeuren met een 

detector die in de werkgroep kernfysische technieken in ontwikkeling is. Deze detector bepaalt de plaats 

waar positronemissie heeft plaats gevonden door het coïncident detecteren van de twee gamma's, die 

bij het 6+-verval onder een hoek van 180° worden uitgezonden. Er moest dus gezocht worden naar een 

gas met dezelfde eigenschappen als radon, dat onder uitzending van positronen vervalt. Het 79Kr vervalt 

in 7% van de gevallen met positronemissie en is net als radon een edelgas. Bovendien heeft 79Kr een 

halfwaardetijd van 36 uur, hetgeen lang genoeg is om experimenten mee te doen en kort genoeg om 

ons geen zorgen te hoeven maken over de opslag en verwerking van de afvalprodukten. De 

vervalproducten van 79Kr zijn allen stabiel. 

§1.1 Doelstelling 

De doelstelling van dit afstudeerproject is om meer inzicht te krijgen in de stromingseigenschappen van 

gassen die door poreuze materialen stromen. Aan de hand van een literatuuronderzoek wordt gekeken 

naar de haalbaarheid van het uitvoeren van experimenten om de invloed van materiaaleigenschappen, 

zoals poriegrootteverdeling, permeabiliteit en vochtigheid, op de stroming te bepalen. Wanneer blijkt dat 

het haalbaar is om deze invloeden te bepalen, moet een opstelling ontworpen en gebouwd worden, 
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1 Inleiding 

waarna de experimenten ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. 

In eerste instantie zal de menging van helium en stikstof, die door een zandkolom stromen, bestudeerd 

worden. Van een zandkolom mag verondersteld worden dat het een mooi homogeen medium is. Hierbij 

wordt de mate van menging alleen aan het einde van de zandkolom bepaald. Ook andere, homogene 

materialen kunnen onderzocht worden. Later kan de complexiteit van de experimenten opgevoerd 

worden door met materialen te werken zoals gips, zandsteen, baksteen en beton, die in afnemende mate 

als homogeen beschouwd mogen worden. De keuze voor helium en stikstof is gemaakt, omdat deze 

gassen niet of nauwelijks zullen adsorberen aan het poreuze materiaal en omdat deze eenvoudig te 

verkrijgen zijn. 

Wanneer de experimenten met ook andere stabiele gassen voorspoedig verlopen, kan met 79Kr ook de 

menging in inhomogene, poreuze materialen bepaald worden. Met 79Kr verwacht men informatie te 

verkrijgen die inzicht geeft in de menging tijdens de stroming in het poreuze materiaal. 

§1.2 Dispersie 

Wanneer een gas bestaande uit verschillende componenten, in dit geval helium- of stikstofdeeltjes, in 

een niet homogene samenstelling door een poreus materiaal stroomt, zal menging optreden. We 

noemen dit 'effectieve diffusie' of 'dispersie'. Deze menging kan opgesplitst worden in drie delen: 

menging met als resultaat vereffening van concentratieverschillen, de z.g. diffusie, menging als gevolg 

van snelheidsverschillen, de z.g. hydrodynamische dispersie, en menging die veroorzaakt wordt door 

de structuur van het medium: mechanische dispersie. Andere oorzaken van mening zijn turbulentie, 

adsorptie en desarptie van gasdeeltjes aan en van het poreuze materiaal en verschillen in viscositeit en 

dichtheid van de gebruikte gassen. Bij voldoende kleine stroomsnelheden is turbulentie niet van belang. 

Wanneer modelgassen helium en stikstof in hoge concentraties worden gebruikt, zal ad- en desarptie 

ook geen grote rol spelen. Verschillen in viscositeit en dichtheid kunnen vermeden worden door te 

werken met gassen van gelijke aard. Dit laatste gebeurt in de praktijk door te werken met tracers, 

waarbij het dragergas gelijk is aan het omgevingsgas. 

Indien er in de poriën geen stroming is, vindt de vereffening van concentratieverschillen uitsluitend plaats 

op moleculaire schaal. We spreken dan van moleculaire diffusie, veroorzaakt door de Brownse beweging 

van de moleculen. Als er wel stroming is wordt het effect van de diffusie versterkt, zodat de menging 

veel effectiever is. 

De dispersie die optreedt bij stroming in een recht capillair heet Taylordispersie, genoemd naar 

Sir G.I.Taylor [TAY53), [TAY54), die daar in 1953 voor het eerst een theoretische beschrijving voor gaf. 

Hij verwaarloosde in eerste instantie de moleculaire diffusie in axiale richting. In 1956 werd door Aris 

[ARI56] deze axiale moleculaire diffusie in rekening gebracht. Ananthakrishan, Gill en Barduhn [ANA65) 

gaven in 1965 de oplossing voor niet ronde capillairen. 

2 



1 Inleiding 

Taylordispersie is een verschijnsel dat optreedt wanneer zich in een capillair twee gassen bevinden, 

aanvankelijk gescheiden door een vlak loodrecht op het capillair. Men zet een potentiaalverschil 

(bijvoorbeeld een drukverschil) over het capillair waardoor er een Poiseuillestroming zal ontstaan. Hierbij 

is de snelheid in het midden van het capillair het grootst en aan de rand nul. Het scheidingsvlak zal dus 

vervormen. Er ontstaan concentratieverschillen in de dwarsrichting die door moleculaire diffusie worden 

genivelleerd: 'dispersie door convectie'. Taylordispersie doet zich op porieschaal voor in een poreus 

materiaal. 

1n aen poreus materiaal hebben de stroomlijnen vele vertakkingen. Dit is een extra bron van dispersie 

omdat verschillende gasdeeltjes wegen van verschillende lengte en met verschillende snelheden 

afleggen. Hierdoor vindt vereffening van concentratieverschillen plaats. Het proces zal in de 

stroomrichting anders zijn dan in de richting loodrecht daarop. We maken daarom onderscheid tussen 

longitudinale en transversale dispersie. 

Een andere factor die dispersie veroorzaakt, is de microscopische inhomogene verdeling van de 

porieafmetingen. Ook de inhomogeniteit en anisatrapie op macroschaal levert een bijdrage aan de 

dispersie. De dispersie veroorzaakt door de structuur van de poriën en van het medium zelf wordt, zoals 

al eerder vermeld, mechanische dispersie genoemd. 

§1.3 Modelbeschrijvingen 

Voor de verschillende soorten dispersie zijn diverse theoretische modellen opgesteld. Al deze modellen 

hebben een beperkt geldigheidsgebied, meestal uitgedrukt in het dimensieloze Peclèt- getal voor diffusie 

Peen de dimensieloze tijdr.Het Pe-getal geeft de verhouding van volumetransport door convectie en 

door diffusie: Pe = aum/D, met a de straal van het kanaal, urn de gemiddelde snelheid en D de moleculaire 

diffusiecoëfficiënt; r geeft de verhouding Dtja2 weer waarin t de tijd is,die verstreken is sinds het begin 

van de menging. 

Een van die modellen is opgesteld door Saffman [SAF59], [SAF60]. Hij stelt zich het poreuze medium 

voor als een aaneenschakeling van uniforme kanaaltjes, die willekeurig georiënteerd zijn. Hij vindt, door 

in deze kanaaltjes de gemiddelde snelheid te bepalen, een uitdrukking voor de dispersiecoëfficiënt die 

bepaald wordt door eigenschappen van het materiaal. Haring & Greenkorn, [HAR70], leidden een 

beschrijving af waarbij de kanaaltjes niet uniform zijn, maar willekeurig verdeelde afmetingen hebben. 

Hun theorie geldt echter alleen voor grote snelheden, waarbij moleculaire diffusie verwaarloosd mag 

worden. 

Een andere manier om een theoretische beschrijving te vinden voor dispersie in een poreus medium is 

het middelen van microscopische diffusie- en transportvergelijkingen over een representatief elementair 

volume, R.E.V., van het poreuze medium. Deze middeling gebeurt meestal numeriek waarna de 

macroscopische vergelijkingen ontstaan. Voor men daadwerkelijk iets kan uitrekenen moet men 
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1 Inleiding 

veronderstellingen doen over de structuur van het poreuze medium. Zo stelden Whitaker en anderen 

[WHI67], [CAR83] zich het poreuze medium voor als opgebouwd uit gestapeldecylindersom hun model 

te toetsen aan experimenten [EID83]. 

Ook Bear & Bachmat [BEA84], [BEA90] geven zo'n statistische afleiding en nemen daarin zelfs de 

effecten van adsorptie, chemische reacties, radioactief verval en de aanwezigheid van bronnen en putten 

mee. De vergelijkingen die dan ontstaan kunnen alleen numeriek opgelost worden. Bovendien ontstaat 

er een dispersietensor met, in het drie-dimensionale geval, 81 componenten (in twee dimensies 16, die 

reduceren tot slechts twee In een isotroop, homogeen medium) [BEA61a], [JOS61], [SCH61]. Deze 

tensor hangt in principe samen met de microscopische structuur van het medium. 

§1.4 Overzicht van experimenten 

De eerder genoemde theorie van Saffman blijkt zeer goed overeen te komen met resultaten verkregen 

uit experimenten, die zijn uitgevoerd in korrelig materiaal. Die experimenten zijn allemaal nogal 

verschillend van aard. De experimentatoren gebruikten diverse methoden om de concentratieverschillen 

te bepalen, waarbij ook onderscheid gemaakt moet worden tussen dispersie in longitudinale richting en 

in transversale richting. 

Van de 18 voor dit werk bestudeerde experimenten behandelen er elf alleen de longitudinale dispersie: 

Bear [BEA61 b]; Carberry & Bretton [CAR58]; Ebach & White [EBA58]; Edwards & Richardson [EDW68]; 

Evans & Kenney [EVA66]; De Maria & White [MAR60]; McHenry & Wilhelm [MCH57]; Pfannkuch 

[PFA63]; Ven Rosenberg [ROS56]; Srivastava [SRI92]; Voight [VOI90]. Er zijn er vier die transversale 

en longitudinale dispersie beschouwen: Gunn & Pryce [GUN69a]; Han et al. [HAN85]; Harleman & 

Rumer [HAR63] en Sinclair & Potter [SIN65]. Er is er één die alleen transversale dispersie bestudeerde: 

Grane & Gardner [GRA61]. En tenslotte Kim et al. [KIM87] en Pearl et al. [PEA93] interesseerden zich 

uitsluitend voor moleculaire diffusie. 

Bijna alle experimentatoren gebruikten korrelig materiaal, zoals zand of glaskorrels. In [GRA61] is ook 

een experiment met zandsteen beschreven. 

Van de 18 gebruikten er zes water en een NaCI-oplossing, waarbij vijf van hen door middel van 

geleiding de concentratieverschillen bepaalden: [BEA61 b], [HAN85], [HAR63], [PFA63], [SRI92]. [PEA93] 

voegde bij de Na Cl- oplossing nog NiCI2 toe zodat hij door middel van 'Magnetic Resonance' de 

concentratieverschillen in beeld kon brengen. Bij vier experimenten werd water met verf gebruikt en een 

fotocel om de concentraties te bepalen: [BEA61 b] (ook Na Cl- oplossing), [CAR58], [EBA58] en [VOI90]. 

Er waren er twee die andere vloeistoffen gebruikten: [GRA61) gebruikte Soltrol C als basis en 

1 - joodpentaan als tracer; [ROS56] gebruikte ethyl n- butyraat en benzeen omdat deze gelijke dichtheid 

en viscositeit hebben. 
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1 Inleiding 

Er waren acht experimenten waarbij met gassen gewerkt werd en omdat wij dat ook gaan doen volgt 

hier een beknopt overzicht deze werken: 

[CAR58] paste gaschromatografie toe op helium onder hoge druk met lucht als tracer bij twee 

snelheden, namelijk 0.3 cm s- 1 en 2.7 cm s- 1
• {Hij voerde ook experimenten uit met water en verf.) Om 

de concentraties te bepalen werd een 'thermal conductivity cel' gebruikt. Dit apparaat bepaalt In een 

brug van Wheatstone het verschil tussen de warmteweerstand van het mengsel en die van een referentie 

gas, waarmee de concentratieverhouding bepaald kan worden. 

[EDW68] mat de pulsresponsie van de tracer argon in lucht waarbij een ionisatiecel gebruikt werd. Er 

werd over een groot snelhedengebied gemeten: 0.090 cm s- 1 
- 32 cm s- 1

• 

[EVA66] gebruikte verschillende tracers, H2, He, C2H4 en Ar, in het dragergas N2• En ook N2 als tracer 

in Ar-dragergas. De concentratie van de tracer werd bepaald met een thermal conductivity cel. De 

snelheden (door loodkorrels): 1.8 cm s- 1 
- 7.2 cm s- 1

• 

[GUN69a] bekeek de frequentieresponsie van argon in lucht met behulp van een ionisatiecel bij 

snelheden tussen 1.8 cm s - 1 en 117 cm s - 1
• Deze methode houdt in dat de concentratie van het tracer 

in sinusvorm in het dragergas wordt aangeboden. 

[KIM87] gebruikte bij zijn diffusie- experiment van argon in stikstof thermistors om door temperatuurver

schillen de concentratie argon te bepalen. 

(MAR60] mat met lucht en helium en bepaalde de concentratie He aan het einde van de opstelling met 

een ionisatieceL De snelheden waren groot: het dispersiegebied van zuivere convectie. 

[MCH57] gebruikte als tracers H2 en C2H4 in het dragergas N2• De frequentieresponsie werd bepaald met 

behulp van een ionisatieceL Weer werd gemeten bij grote snelheden in het gebied van zuivere convectie. 

[SIN65) deed metingen met kwikdamp in lucht en bepaalde de frequentieresponsie met een speciaal 

voor kwikdamp ontwikkelde u.v.-absorptiemeter bij snelheden tussen 4 cm s- 1 en 15 cm s- 1
• 

De resultaten van al deze experimenten komen op één kromme te liggen, wanneer de dispersiecoëffi

ciënt gedeeld door de moleculaire diffusiecoëfficiënt uitgezet wordt tegen het bijbehorende Pe-getal. 

De vorm van deze kromme zal in hoofdstuk drie besproken worden. 

§1.5 Definities en begrippen 

Enkele begrippen die het poreuze medium betreffen worden als volgt gedefinieerd: 

De porositeit 4> is de volumefractie van vrije ruimte in het medium. 

De permeabiliteit "' is de doordringbaarheid voor een fluïdum in een medium en wordt gedefi

nieerd in de wet van Darcy 

v= -~('ïJp-pg) 
IJ. 

(1.1) 

hierin is v de over de doorsnede gemiddelde snelheid, p de druk, g de versnelling ten gevolge 

van de zwaartekracht, J.J. de viscositeit en p de dichtheid van het fluïdum. 
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1 Inleiding 

De deeltjesafmeting dP is een maat voor de gemiddelde doorsnede van een deeltje van het 

medium en wordt ook als schatting van de gemiddelde poriedoorsnede gebruikt. 

De hydrodynamische tortuositeit T' is een maat voor het gemiddelde verschil tussen de 

microscopische en de macroscopische stroomrichting in ieder punt. Dit is van belang bij 

poreuze media omdat een gasdeeltje een nogal kronkelige weg aflegt ten opzichte van de weg 

die een gasdeeltje zou afleggen zonder het poreuze medium. 

De electrische tortuositeit T houdt ook rekening met vernauwingen in de poriekanalen waardoor 

een gasdeeltje steeds zal versnellen en vertragen (dit wordt vanaf nu de tortuositeit T genoemd). 
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2 Taylordispersie 

Hoofdstuk 2 Taylordispersie 

Dispersie in een rond capillair werd voor het eerst beschreven door Griffith in 1911. In 1953 werd door 

Taylor een theoretische beschrijving afgeleid [TAY53], [TAY54) waarbij hij onderscheid maakte tussen 

de situatie dat moleculaire diffusie helemaal verwaarloosbaar is, (de stroomsnelheid is groot), en het 

geval dat alleen axiale moleculaire diffusie verwaarloosbaar is. In het laatste geval voldoet de dispersie 

aan een soortgelijke vergelijking als waaraan moleculaire diffusie zelf voldoet. In 1956 werd door Aris 

[ARI56] via een momentenmethode gevonden dat er ook een soortgelijke vergelijking geldig is wanneer 

axiale diffusie In de afleiding meegenomen wordt. De door Taylor verkregen oplossing geldt echter alleen 

bij hoge Pa-waarden en na grote tijd: Pe»100, r»0.8. Dit werd geconcludeerd door Ananthakrishnan, 

Gillen Barduhn in 1965 [ANA65]. Zelf leidden zij een oplossing af die ook voor lage Pa-getallen geldig 

is. 

§2.1 Taylor oplossing 

Figuur 2.1: Verplaatsing van het scheidingsvlak tussen twee gassen bij laminaire stroming in een capillair zonder diffusie 
en dispersie, Poiseuilie-stroming 

In figuur 2.1 is de uitgangssituatie voor de theorie van Taylordispersie afgebeeld: een laminaire stroming 

in een capillair met straal a. Op t=O zijn de twee gassen gescheiden door een denkbeeldig vlak op x=O, 

dan wordt een drukverschil aangebracht en gaan de gassen stromen. In de bovenste figuur is het 

snelheidsprotiel afgebeeld op drie verschillende tijden. Het onderste deel van figuur 2.1 laat de 

concentratieverhouding zien. De vorm hiervan wordt in §2.1.1 uitgelegd. 

De snelheidsverdeling, u(r), over een doorsnede van een rond capillair wordt gegeven door de wet van 

Poiseuille: 

u(r) =2um t -::] (2.1) 
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2 Taylordispersie 

Hierin is um de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes. 

Verder wordt gedefinieerd voor de gemiddelde concentratie over de doorsnede van het capillair Cm: 

a 

Cm=~ fc(x',r,t)rdr . 
a2~ 

(2.2) 

De concentratie C(x,r,t) is in het algemeen een oplossing van de diffusievergelijking van Fick, die de 

beweging als gevolg van moleculaire diffusie beschrijft. Hieraan moet echter een term toegevoegd 

worden voor de convectie, zodat de totale vergelijking luidt: 

(2.3) 

Hierin is D de moleculaire diffusiecoëfficiënt. In cylindercoördinaten kan vergelijking (2.3), met voor de 

snelheid (2.1) ingevuld, worden geschreven als 

(2.4) 

Hierin geven de eerste twee termen links de radiële diffusie weer. De derde term links is de axiale 

diffusie, die verwaarloosbaar is bij grote t omdat er dan sprake is van een evenwicht. De tweede term 

rechts is de convectieterm. 

§2.1.1 Convectieve dispersie 

Allereerst bekijken we nu het geval waarbij moleculaire diffusie verwaarloosbaar is: D'V2C=O in (2.3). De 

dispersie is zuiver convectief, er is alleen hydrodynamische dispersie, en de concentratie C is een 

oplossing van 

(2.5) 

De beginvoorwaarde op t=O luidt: 

C=f(x,r)= C0(1-H(x)), (2.6a) 

waarin H(x-x*) de Heavisidefunctie is met in dit geval x*=O (H(x-x*)=O voorx<x* en H(x-x*) =1 voor 

X>X*). 
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De oplossing voor C luidt: 

C=f(x-ut,r)= C,(1-H(x-2u. [1-:: )t)) 

Deze oplossing wordt verduidelijkt in figuur 2.2: wan

neer we bij een vaste straal r van links naar rechts 

bewegen vindt de omslag van wel gas, C=1, naar 

geen gas, C=O, plaats bij x=x*=ut. Wanneer voor u 

uitdrukking (2.1) ingevuld wordt, volgt 

x*=2um(1-r/a~t. 

Vergelijking (2.6b) wordt geïntegreerd tussen r=O en 

r=ar(1 -~) volgens definitie (2.2): 
2umt 

Voor enkele waarden van t is (2.7) afgebeeld in figuur 

2.3 waarbij verticaal de verhouding van de gemiddelde 

concentratie Cm en de beginconcentratie C0 uitstaat en 

horizontaal de verplaatsing x. Dat er een lineair ver

band ontstaat komt door het ronde capillair: wanneer 

we een doorsnede beschouwen bevindt het gas zich 

in een binnencirkel van de doorsnede. Voor de gemid

delde concentratie over deze doorsnede wordt het 

oppervlak van de binnencirkel ten opzichte van het 

gehele oppervlak bepaald. Dit veroorzaakt het lineaire 

verband. 

§2.1.2 Axiale convectie en radiële diffusie 

2 Taylordispersie 

(2.6b) 

x::o x* 2u t . . m 

:1 

: 
I' '• · ·1-H(x-x*) 

·0 x* --7X 

Figuur 2.2: Transformatie van stromingsprotiel naar een 
Heavisidefunctie 

(2.7) 

Figuur 2.3: Concentratieverdeling bij verwaarloosbare 
moleculaire diffusie 

Voor het geval dat we moleculaire diffusie in radiële richting en hydrodynamische dispersie hebben, 

moet figuur 2.1 aangepast worden, zie figuur 2.4. 
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2 Taylordispersie 

In figuur 2.4 is te zien dat het stromingsprotiel afvlakt wanneer dispersie optreedt. Dit heeft als gevolg 

dat de rechte lijnen in de onderste figuur veranderen in krommen, (complementaire errorfuncties), wat 

hieronder aangetoond wordt met een afleiding. 

Figuur 2.4: Verplaatsing en vervorming van het scheidingsvlak tussen twee gassen bij een laminaire stroming in een rond 
capillair. 

Voordat overgegaan wordt op de beschrijving van het geval dat alleen axiale diffusie verwaarloosbaar 

is, wordt eerst een nieuw coördinatenstelsel gedefiniëerd, dat met de gemiddelde snelheid um met de 

stroming meebeweegt en vervangen daartoe x door x'= x- umt, u door u'= u- um en verder nog r door 

z=rja. Vergelijking (2.4) zonder de term voor axiale diffusie (de derde term aan de linker kant) wordt 

dan 

{2.8) 

Hierin heeft um de waarde van de gemiddelde snelheid uit het vorige stelsel. In het huidige stelsel is de 

gemiddelde snelheid nul. Als randvoorwaarde geldt dat ~ =0 op z= 1 (geen stroming door de wand 

van het capillair). Als 
ax1 

ac onafhankelijk van z wordt verondersteld, Is 

C(x' ,z) = Cx.(x') + A(z2
- Y.!z4

) 

een oplossing van {2.8). De factor A wordt gevonden door {2.9) in {2.8) in te vullen: 

A= a 
2
um aC(x' ,z) . Met (2.9), waarin A nu ingevuld kan worden, en definitie (2.2) wordt 

40 ax' 

Cm=Cx-(x')+ a2um aC(x' ,z) 
120 ax' 
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2 Taylordispersie 

zodat we voor C(x' ,z) ook kunnen schrijven 

(2.11) 

De flux Q door het vlak loodrecht op x' wordt gegeven door 

, ~2u 2]ac Q =211-a 2 f C(x' ,z)u(z)zdz = ""11'a 2 m ~ 
~ 48D ax' 

(2.12) 

Met de continuneitsvergelijking: 

(2.13) 

en (2.12) volgt 

(2.14) 

Deze vergelijking heeft de vorm van een diffusievergelijking. Dispersie in een vlak in een rond capillair, 

dat met snelheid um meebeweegt met de stroming, wordt beschreven met een diffusievergelijking met 

2 2 

de 'schijnbare' diffusiecoëfficiënt k =a um . (Deze dispersie vergelijking wordt ook nog op een andere 
480 

manier afgeleid door Taylor. Hierbij wordt het effect van een kleine verandering in ac op de verdeling 
ax1 

a2u 
van C op een doorsnede onderzocht. Hierbij volgt precies dezelfde uitdrukking voor k, mits 

40
m cel, 

waarbij L de lengte van het capillair is.) 

De oplossing van de vergelijking, afgebeeld in figuur 2.5, wordt gegeven door: 

(2.15) 
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2 Taylordispersie 

waarin erfc staat voor de complementaire errorfunctie 

die als volgt gedefinieerd is: 
1 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2.16) 

Cm 
Co 

0 

In figuur 2.5 staat weer op de verticale as de verhou

ding van Cm en C0 en horizontaal de verplaatsing x. De 

gestippelde lijnen geven de oplossing voor zuivere 

convectie uit figuur 2.3. 
Figuur 2.5: Concentratieverdeling zonder axiale diffusie 

§2.1.3 Grenzen 

De benadering, zoals die hierboven vermeld is, is alleen geldig als de tijd nodig om de radiële variatie 

in C door middel van moleculaire diffusie uit te wissen, veel korter is dan de tijd die axiale convectie 

nodig heeft om een merkbare verandering in C te veroorzaken. Hierdoor en met de voorwaarde 

waaronder de dispersievergelijking afgeleid werd, worden de grenzen van geldigheid van de 

dispersievergelijking bepaald: 

(i) axiale moleculaire diffusie is veel kleiner dan de dispersie beschreven door k: 

(ii) 

Dcc 
a2u 2 

k=--m- , dus uma/D » .f48 z 6.9 
480 

gestelde eis bij afleiding: 
a2u 1 
__ m- =À , met À klein, dus 4L/a » uma/D. 

40 L 

Gecombineerd levert dit op 4L ~ U,J3 ~ {48 . 
a 0 

§2.2 Aris oplossing 

Met een momentenmethode komt Aris in 1956 [ARI56] tot een soortgelijk resultaat als Taylor. Hieronder 

. 
volgt een beknopt overzicht van de door hem gebruikte methode: de n momenten zijn ~Jt nc(t)dt 
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Voor het Ode• het 151e en het 2de moment schrijft men 

. 
ode; ;Jc(t)dt=1, 

. 
1ste; ;JtC(t)dt=f, 

. 
2de: ;Jr2 C(r)dt-f

2
=if. 

Wanneer op twee plaatsen de concentratie als functie van de tijd wordt bepaald geldt: 

A,=A2, 

--- t::x N =t2 -t1 =-, 
u 

A-2 =a 2 -a 2 = 2Kt::x 
LliJ 2 1 --. u3 

Hieruit volgt een uitdrukking voor de effectieve diffusiecoëfficiënt, K. 

§2.2.1 Dispersie vergelijking met axiale diffusie 

2 Taylordispersie 

(2.17) 

(2.18) 

Wanneer de axiale diffusie In de afleiding meegenomen wordt, verschijnt er een dispersievergelijking in 

de vorm van de moleculaire diffusievergelijking met een diffusiecoëfficiënt, die de som is van de 

moleculaire en de schijnbare diffusiecoëfficiënten: 

a2u 2 

K=D+k=D+ 
48

; 

Aris noemt dit de 'effectieve' diffusiecoëfficiënt. De oplossing wordt nu gegeven door: 

§2.2.2 Profielfactor 

(2.19) 

(2.20) 

Aris behandelt in [ARI56] ook een oplossing voor capillairen met niet-cirkelvormige doorsneden. Voor 

niet- ronde buizen kan de effectieve diffusiecoëfficiënt uitgedrukt worden als 

a2u 2 
K=D+K.--m

D 
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2 Taylordispersie 

Hierin is K. een profielfactor, die afhankelijk is van het profiel van de stroming. Voor stroming in een rond 

capillair is K.=1/48, voor een blokvormig stromingsprofiel, een piston flow, is K.=O. Aris vond een 

uitdrukking voor K. voor elliptische doorsneden: 

1 24 -24e 2 +Se 5 

K.=-------
48 24-12e 2 

metede 'eccentricity': 

ï b 2 

e=V (1--) a2 

Hierin zijn a de korte en b de lange as van de ellips. 

§2.3 Oplossing voor kleine Pe- getallen 

(2.22) 

{2.23) 

Ananthakrishnan, Gill en Barduhn [ANA65] zochten naar oplossingen van de dispersievergelijking in het 

geval dat axiale moleculaire diffusie wel significant is. Dit is het geval bij kleine snelheden en na korte 

tijd na het begin van de menging. Via numerieke modellen vonden zij dat de Taylor-Aris oplos-sing 

slechts geldig is bij Pe = aum/D > 100 en .,. = Dtja2 > 0.8, zie figuur 2.6. 

Pe 

t 

1 
0.01 

alleen 
numerieke 
oplossing 

____...;.. '[ 10 0 

Figuur 2.6: Grafische samenvatting met de geldigheidsgebieden van de eerder genoemde oplossingen, uit [ANA65], 
Pe=aum/D en T=Dt/a2• 
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2 Taylordispersie 

Met effectieve diffusiecoëfficiënt 

4a 2 2 
K=D+Q um 

D 
{2.24) 

werd een oplossing gevonden voor kleinere Pe-getallen en kleinere r: 

Cm 1 ~.,ç x-u,J ~m}.,ç x+umt] -=- "c--+exp ,,c--
Co 2 2/Kt K 2/Kt 

(2.25) 

Hierbij is 0=1/192 als r<0.6 (Gebied waarin Tayloropl. ook geldig Is) 

Q = o als Pel r < 0.5 (Gebied van zuivere diffusie) 

0=0.007r0
·
55 als r >0.6 (Overgangsgebied). 

§2.4 Taylor-Aris oplossing in het geval van pulsrespons 

In de hieraan voorafgaande paragrafen wordt steeds van staprespons uitgegaan, zie figuur 2.1 en 2.4. 

De beginvoorwaarde luidt dan dat op t=O C=1 voor x<O en C=O voor x>O. Zo volgt uiteindelijk 

vergelijking {2.20) als oplossing van differentiaalvergelijking 2.4. 

Een andere oplossing krijgt men wanneer zich in de beginsituatie op x=O een puls van gas 2 bevindt 

in een omgeving van gas 1, zie figuur 2.7. 

0~=r=,=ra 
· · · · x±:O · · · -x=~Dc=L.--- x=O 

g~l···J[···· ! ···········Jl··· ....... . 
- ... ----- .... . 

Figuur 2.7: Verplaatsing en vervorming van een puls gas in een ander gas bij een laminaire stroming in een rond capillair 

De oplossing in dit geval staat bekent als de tweede wet voor diffusie van Fick, uitdrukking {2.26): 

c 1 [ (x-u w] c: = 2{rr(D+k)t exp - 4(D:k)t · 
{2.26) 
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3 Mechanische dispersie 

Hoofdstuk 3 Mechanische dispersie 

Op macroscopische schaal treden extra verschijnselen 

op die bijdragen aan dispersie, zie [DUL79] en 

[GRE83]. Zo vindt bijvoorbeeld in poriekanalen die 

elkaar kruisen of raken op het kruispunt dispersie 

plaats in alle richtingen. Wanneer niet alle poriekanalen 

in het poreuze medium gelijk zijn van vorm of afmeting 

ontstaan ook verschillen in snelheden en concentraties. 

Voor een realistisch poreus medium moet de theorie 

van het vorige hoofdstuk uitgebreid worden. In figuur 

3.1 is schematisch een tekening gemaakt van een 

korrelig poreus medium waar een gas door stroomt. 

De breedte van het menggebied wordt steeds groter, 

waardoor het concentratieprofiel minder steil wordt. 

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen 

dispersie in longitudinale (axiale) richting, ~. en in 

transversale (radiële) richting, Kr. Dit kan duidelijk 

gemaakt worden met behulp van twee gedachtenexpe

rimenten, zie figuur 3.2. In het linker plaatje zien we 

een gasvolume, dat zich in een ander gas bevindt. De 

gasdeeltjes in dit volume verspreiden zich tijdens de 

Cm t Co 

Figuur 3.1: Menging in een poreus medium 

Figuur 3.2: Longitudinale en transversale dispersie 

stroming in de stroomrichting waarbij menging met het andere gas plaatsvindt. In het rechter plaatje 

stellen we ons twee parallel naast elkaar stromende gassen voor. Vanaf het moment dat zij het poreuze 

medium binnen gaan vindt er uitwisseling plaats van gasdeeltjes op het scheidingsvlak in de richting 

loodrecht op de stroming. Tijdens de stroming wordt het menggebied dat zo ontstaat steeds groter. 

De dispersiecoëfficiënt K komt op de plaatst van de effectieve diffusiecoëfficiënt (D + k) in de 

vergelijkingen (2.20) of (2.22). 

§3.1 Correlatie tussen dispersiecoëfficiënt en het Peclèt- getal 

Resultaten van dispersieexperimenten worden vaak uitgebeeld in de vorm van een figuur waarin K/D 

tegen Pe wordt uitgezet (zie figuur 3.3), waarbij Pe=vDF a; JD. Hierin is v0F de snelheid volgens de 

Dupuit-Forchheimer definitie: v0F=V/4> en 0" is de gemiddelde deeltjes-('particle')afmeting. Hoe de 
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3 Mechanische dispersie 

kromme precies loopt is afhankelijkvan de korrelgroot

te, maar de vorm is steeds hetzelfde, zowel voor ~ als 

voor KT. Bij dezelfde waarde van Pe voor Pe>1 is KT 

wel ongeveer een factor 20 kleiner dan ~-

De kromme is op te splitsen in drie delen: 

Het eerste deel voor lage Pe-getallen, waar diffusie 

domineert, loopt horizontaal. Als Pe naar 0 gaat, gaat 

K naar Delf=DjT. T is hierin de (electrische) tortuositeit; 

de waarde is voor zandachtige stoffen ongeveer 1.5 en 

voor zandsteen ongeveer 3. 

Het derde deel voor hoge Pe- getallen, waar convectie 

domineert, is een rechte lijn. De richtingscoëfficiënt 

geeft aan met welke macht van Pe KJD evenredig is. 

Bij Taylordispersie in een capillair (zie hoofdstuk 2) 

gold K/D = 1 + Pe2 /192. Uit experimenten voor poreuze 

materialen volgt echter dat K/D evenredig is met Pe1
·
2

, 

hoe de afhankelijkheid precies is hangt, zoals eerder 

opgemerkt, van de korrelgrootte af. 

Het tweede deel is een overgangsgebied. In §3.2.2 

staat het model van Saffman, dat dit deel van de 

kromme beschrijft. 

Figuur 3.3: Pa-afhankelijkheid van dispersiecoëfficiënten 

1 2 3 

1cP 
1---~--

Pe 

Figuur 3.4: Pe afhankelijkheid van f<t. 

Voor Pe»102 buigt de kromme weer terug naar een horizontale lijn, de stroming is nu turbulent en voor 

dit onderzoek niet interessant. 

§3.2 Verschillende modellen die mechanische dispersie in een korrelig materiaal 

beschrijven 

Er zijn drie verschillende manieren om een model op te stellen voor stroming door een poreus medium: 

De stroming door het poreuze medium opvatten als een random verschijnsel 

Het medium zelf beschouwen als een netwerk van capillairen met random verdeelde afmetingen 

Gebruik maken van een statistisch model met middeling over het volume 

§3.2.1 Random verschijnsel 

Er zijn modellen waarbij het poreuze medium voorgesteld wordt als een stapeling van gelijke cellen met 

daartussen kanalen met verwaarloosbaar volume. In de cellen vindt perfecte menging plaats, zodat de 
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3 Mechanische dispersie 

kans dat een tracer molecuul uit een cel gaat onafhankelijk is van de tijd dat hij al in de cel zit ('random 

residence model'). Uit de praktijk is echter gebleken dat er nauwelijks sprake kan zijn van perfecte 

menging, dus dat het model niet goed voldoet. 

§3.2.2 Random walk model van Saffman 

Bij het 'random walk model' is de kans op verplaatsing in alle richtingen even groot. Dit gaat echter zelfs 

in een isotroop medium niet op, want de richting waarin de hoofdstroming plaats vindt heeft de 

voorkeur. 

Saffman leidde in 1959, [SAF59], een theorie af waarbij het poreuze medium wordt voorgesteld als een 

een statistisch isotroop netwerk van rechte kanalen met gelijke lengte I en straal a. Hierbij beschouwde 

hij eerst in het bijzonder het geval dat diffusie-effecten veel kleiner zijn dan convectieve menging: 

Dccurndp. De weg van een flu"1äum deeltje wordt hierbij beschouwd als 'random walk' waarbij iedere stap 

een random gekozen richting heeft. 

In 1960 beschreef Saffman een tweede model, [SAF60], dat voor ons veel interessanter is. Hierbij zijn 

de effecten van moleculaire diffusie net zo groot als of groter dan die van convectieve menging, 

urndp/D=0(1). De hoofdstroming moet voldoen aan de wet van Darcy (1.1). We kiezen u de snelheid 

in de x-richting in een assenstelsel dat met de gemiddelde snelheid urn meebeweegt met de stroming 

(3.1) 

waarin q de gemiddelde snelheid in een porie, qK het random deel van de snelheid als gevolg van 

Taylordispersie en 0 = o (t) de hoek die het capillair, waarin het deeltje zich bevindt op tijd t, met de 

x-richting maakt. Om te voorkomen dat capillairen dubbel geteld worden geldt osos " . De 
2 

gemiddelde snelheid in een capillair, q, wordt gevonden met de wet van Hagen-Poiseuille 

en voor de macroscopische gemiddelde snelheid urn geldt 

.. 
2'11~ 

Um=I rq(O)cosOsinOdod4> =-~ ap . 
~ 21r 24J.& ax 

(3.2) 

(3.3) 

Dit is een ensemble-gemiddelde over de volumes en oriëntaties van alle kanaaltjes. Wanneer (3.2) en 

(3.3) gecombineerd worden volgt voor (3.1): 

u=urn(3cos20-1)+qKcosO. (3.4) 

Het random deel van de snelheid qK is als het ware de snelheid veroorzaakt door de Brownse beweging. 

Dit wil zeggen dat door botsingen van een deeltje met andere moleculen en doordat de locale 
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3 Mechanische dispersie 

gemiddelde snelheid op een punt van de doorsnede van het capillair varieert, de snelheid van het deeltje 

fluctueert. Dit is equivalent met Taylordispersie. Er geldt 

(3.5) 

1 

hierin stellen < > een middeling voor over alle posities in één kanaaltje: <X> = Jxd Ç waarin Ç een 

maat voor de afstand in de lengte-richting van een capillair is: Ç = 0 aan het begin, Ç = 1 aan het eind en 

Ç0 een willekeurige plaats in het capillair op IÇ0 van het beginenK is de effectieve diffusiecoëfficiënt van 

Taylor-Aris, vergelijking (2.19). 

Met u(t) de snelheidscomponent van een fluïdumdeeltje in de x- richting op tijdstipt en u(t') de snelheid 

op een later tijdstip t' kunnen we 

u (t)u (t 1) (3.6) 

bepalen. Hierin stelt de streep een middeling voor over alle mogelijke posities in één kanaaltje Ç, over 

alle mogelijke oriëntaties van de kanaaltjes 0 en over alle tijdsintervallen .,. . De verplaatsing in de 

x- richting na een tijd t is 

t 

X(t)=Ju(t')dt' . (3.7) 

En dus vinden we (3.6) terug in 

t 

~X2(t) =2X(t)u(t) =2 fu---.(t.,..,....)u.....,..,(t""TT"1)dt' (3.8) 
dt ~ 

Wanneer u(t) een stationaire random functie van de tijd t is, is u(t)u(t 1)=R(t-t')=R(r). De 

correlatiefunctie R(.,.) hangt alleen af van het tijdsinterval en niet van een bepaald tijdstip. De streep geeft 

nu een stochastische middeling aan en u =X =0 . Vergelijking (3.8) wordt hiermee 

\ï2i;\ t-· 

d X (t) =2 f R(r)dr 
dt ~ 

(3.9) 
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en dus 

t • • 

~ =2 J<t-r)R(r)dr~2tJR(r)dr -2 JrR(r)dr (3.10) 

voor t groter dan de tijdschaal waarop de snelheden nog gecorreleerd zijn. We nemen aan dat de 

integralen convergeren en dat (3.10) is te schrijven als 

. 

~ . 
~- rR(r)dr=KL 
2t ~ 

(3.11) 

zodat JR(r)dr gezien mag worden als de effectieve longitudinale diffusiecoëfficiënt,~- Het is dus 

zaak om deze te bepalen aan de hand van de uitdrukkingen voor snelheden in het poreuze medium. 

Bovenstaande middelingsmethode wordt 'Langrangiaanse correlatie methode' genoemd. Vergelijking 

(3.6) is de Langrangiaanse correlatiefunctie of covariantie. We gaan deze uitdrukking uitrekenen met 

behulp van vergelijking (3.4) voor de snelheid: 

uu 1 =um2(3cos20-1)(3cos201-1) +cosOcos01qlfl/ 
+um[cosOqK(3cos201-1) +cos01q/(3cos20 -1)]. 

(3.12) 

De laatse term in (3.12) is 0 omdat <qK> =0 en omdat volgens Saffman cosO onafhankelijk is van qK. 

In de tweede term in het rechter lid van (3.12) kunnen we cosO en cosO' aan elkaar gelijk stellen omdat 

qK en qK' alleen gecorreleerd zijn wanneer het tijdsinterval heel klein is. In dit kleine tijdsinterval is een 

groot aantal deeltjes nog niet van de ene in een ander capillair overgegaan. De tweede term is hierdoor 

te schrijven als 

111 

1 

cosocoso' Qlfl/ =cos20qlfl/ =-J cos20{q~f1/)sinOdO (3.13) 

en dit geeft een bijdrage aan de effectieve diffusiecoëfficiënt (zie (3.6)) van 

111 

t 1 2 2 

fcos0cos81q~/dr =-rKcos28sinOd8 =D +1._ a um . 
~ ~· 3 80 D 

(3.14) 

De eerste term in het rechter lid van (3.12) noemen we S(r) en bestaat uit twee delen. Het eerste deel, 
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3 Mechanische dispersie 

S1(r), bevat alle mogelijkheden waarbij het deeltje de uiteinden van het capillair niet bereikt na tijd r, 

zodat cosO = coso '. Het tweede deel, S2( r ), bevat alle mogelijkheden waarbij het deeltje wel in een ander 

capillair komt na tijd r, maar de integraal van (3.6) over deze bijdrage is 0, zodat dit deel niet bijdraagt 

in de effectieve diffusie. Voor S1(r) moeten we het volgende bepalen 

(3.15) 

metp=cosO, P=P(Ç0,J.',r) de kans dat een deeltje, dat zich op r =0 op IÇ0 van het begin bevindt, na een 

tijd r niet één van beide uitgangen heeft gepasseerd. 

De kans dat een deeltje zich tussen IÇ en I(Ç +dÇ) bevindt na tijd r is cdÇ, waarbij c een oplossing Is 

van 

ac q ac _ K a2c 
-+-----ar I 8Ç / 2 ae (3.16) 

met begin conditie c=cS(Ç-Ç0) op r=O. Kiezen we de randvoorwaarden C=O als Ç=O en als Ç=1, dat 

wil zeggen dat er volledige menging is wanneer het deeltje het capillair verlaat. Nu volgt voor de kans 
p 

1 

P(Ç0 ,J.',r) = Jc(Ç,r)dÇ = 

Ë 2n1r [1-(-1)ne M]e -MtQsiM1rÇ
0
exp[ -(n 2~ +M 2) Kr] 

1 n2~+M2 /2 

(3.17) 

met M = qi/2K, K de effectieve diffusiecoëfficiënt van Taylor-Aris. Wanneer we (3.17) invullen in (3.15) 

volgt een uitdrukking voor S1(r). De bijdrage van S1(r) op de effectieve diffusiecoëfficiënt wordt dan 

(3.18) 

De totale uitdrukking voor~ krijgen we door (3.14) en (3.18) bij elkaar op te tellen 

(3.19) 

In deze vergelijking moet echter de eerste term vervangen worden door 2D/3, zoals experimenteel 

gevonden was. De reden dat dit niet uit de theorie van Saffman volgt is, dat de vereenvoudiging van het 

medium tot een netwerk van capillairen met gelijke diameters niet met de werkelijkheid overeen komt 

(Een verbetering zou zijn de diameters van de capillairen een statistische verdeelde grootte te geven. 

Dan behoort het model tot de tweede mogelijkheid genoemd aan het begin van §3.2. Dit is gedaan door 

Haring en Greenkom [HAR70] voor het geval van zuiver convectie.) 
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3 Mechanische dispersie 

Met de factor 2D/3 en voor kleine Pe-getallen, Pe••1, vereenvoudigt vergelijking (3.19) tot 

K =~D+ um2f2 =~D+ Pe2D 
L 3 15D 3 15 

(3.20) 

wat constant is voor heel kleine Pa-getallen en evenredig met Pe2 voor Pa-getallen die bijna 1 zijn. 

Voor hoge Pa-getallen, 1ccPecc812/a2
, komt er voor (3.19) 

(3.21) 

Ook nu heeft de vergelijking een constant deel, maar voor grote Pa-getallen wordt vergelijking (3.21) 

evenredig met Pe. De term tussen de haken is namelijk nagenoeg constant. 

Voor de transversale effectieve diffusiecoëfficiënt moeten we de snelheid van het deeltje in de richting 

loodrecht op de hoofdstroming, v(t), bewerken 

v(t) = (3umcos0 +qjsinOcos<jl. (3.22) 

Op een vergelijkbare manier als voor de longitudinale effectieve diffusiecoëfficiënt vinden we nu voor KT 

(3.23) 

Voor Pecc1: 

(3.24) 

D 3 1 B
2
U 

2 

Kr=-+-UJ+---m-+0 
3 16 40 D l D 3 1 a

2 ~) =- +-PeD +--Pe2D +0 . 
3 16 40 / 2 Pe 

(3.25) 

De resultaten van Saffman zijn voor twee verschillende verhoudingen van ajl afgebeeld In figuur 3.5 

tezamen met experimenten. Voor de diameter van de kanaaltjes a kan worden genomen a=~ . 

Voor de lengte van de kanaaltjes I wordt meestal de korrelgrootte van het materiaal genomen. De 

verhouding ajl mag bij dit model niet groter zijn dan 1/5. 
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3 Mechanische dispersie 

Het niet precies overeenkomen van experiment en theorie ligt aan het feit dat stroomlijnen van 

gasdeeltjes niet echt random zijn. De richting van de hoofdstroming heeft namelijk de voorkeur. Ook het 

eerdergenoemde feit dat de structuur van een por~us medium niet te beschrijven is met uniforme 

capillairen speelt een rol. Dit manco kan grotendeels opgelost worden door een factor 14D op te tellen 

bij de door Saffman gevonden uitdrukkingen voor ~ en K1. 

7 3 
10 10 
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Figuur 3.5: Experimenten vergeleken met theorie van Saffman, uit [HAN85] 

§3.2.3 Statistische modellen gebaseerd op middeling over het volume 

In 1972 beschreef Bear [BEA84], [BEA90] voor het eerst een theorie 

waarmee de stroming van een flu"1äum door een poreus medium 

werd beschreven. Uitgangspunt hierbij was dat alle macroscopische 

eigenschappen van het poreuze medium middelingen over het volu

me zijn van de corresponderende microscopische eigenschappen. 

Het volume waarover gemiddeld wordt, is het zogenaamde REV, 

Representative Elementary Volume, zie figuur 3.6. (Het totale volume 

van het poreuze materiaal binnen REV is U0• De S .. geeft een door 

het subscript bepaald oppervlak aan. Deze symbolen komen terug 

in de vergelijkingen en integralen die Bear bepaalt.) 

Figuur 3.6: Representive Elementary Vol
ume, cz geeft de poriën aan, IJ geeft de 
vaste stof aan. 

Eerst wordt een middeling over de poriedoorsnede uitgevoerd en de zo verkregen gemiddelde waarde 

wordt toegekend aan het punt op de as van de porie. Dit is een goede benadering bij lange dunne 

poriekanalen. De tweede stap is het middelen van de 'puntwaarden' over alle assen in REV. Bear 

beschrijft in zijn boek een aantal middelingsregeltjes en als deze toegepast worden op de microscopi

sche balansvergelijking (3.26) ontstaat (3.27), de algemene macroscopische balansvergelijking voor de 

component a in het fluïdum 
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(aangenomen wordt dat het poreuze medium zelf geen snelheid heeft): 

ae ) - =-V• (eV+J +pr at 

a:;ë =-V· <P.[ev +ËW +J"]- ~ r[eV+J]· vdS+<P.Pr . 
os!~ 

3 Mechanische dispersie 

(3.26) 

(3.27) 

Met e een eigenschap van het flu"1äum, V de snelheid, J de flux van de eigenschap e, pr een bronterm 

van eigenschap e in het medium, v de eenheidsvector op het oppervlak en <P. de porositeit. Bovendien 

geldt dat alle middelingen over volume van de fase a gaan en dat ë(x',t;x) =e(x',t;x) -ë(x,t) en 

V(x',t;x) =V(x',t;x) -V(x,t). 

Voor de massabalans van de component-yin het flu"1äum moetevervangen worden door p', en J door 

J'. We herkennen dan in de eerste term, <P.P'V , de advectieflux, met V beschreven door de wet van 

Darcy (1.1 ). De tweede term stelt de dispersieflux voor die door Bear als volgt gedefinieerd wordt: 

p'V =-K•Vp' . De definitie voor de diffusieflux is J'=-D"•Vp' . 

Als geldt dat de beweging van het fluïdum isochoor en de dichtheid uniform is, dat er behoud van massa 

is en dat het oppervlak s .. ~ ondoordringbaar is voor het flu"1äum, dan is de ide component van de 

dispersieflux ook te schrijven als: 

-. - a , v.:v. "'lfY 
P'V. = -K. _!_=-a. _!_!_t(Pe' r)_!_ 

I lm ax lklm V I ax 
m m 

(3.28) 

Hierop is de sommatieconventie van Einstein van toepassing. De functie f(Pe',r) is 

f(Pe',r) = Pe' 
Pe' +1 +r 

(3.29) 

Als Pecc1 : f(Pe',r) =O(Pe'). 

Pe••1 : f(Pe',r)z1. 

r geeft de verhouding van de karakteristieke afmetingen in de richting van de stroming en in de richting 

Joodrecht daarop, r = 1./ ll •. De coëfficiënten audm drukken de dispersiviteit uit en worden volledig bepaald 

door eigenschappen van het poreuze medium op microschaal. 
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3 Mechanische dispersie 

Als aan bovenstaande eisen is voldaan is a1k1m te schrijven als: 

(3.30) 

In dit geval wordt 

(3.31) 

en dus bij een uniforme stroming in de x-richting, Vx=V, wordt de dispersietensor: 

8t_V 0 0 

K= 0 f(PeY,r) 

0 0 

Kis de bijdrage van de stroming in de dispersie en heeft voor kleine Pe (Pecc1) evenredigheid K-y2 en 

voor Pe-+co: K-V. 

De re component van de diffusieflux van de -y- component in het flu"1äum Is te schrijven als 

(3.32) 

Hierin zijn Ti1* de componenten van de tortuositeitstensor T. Voor de meeste korrelige materialen geldt 

T*11=0.67 ó iJ· Dit volgt uit experimenten: De11 = D jT =0.670, zie §3.1.1, waarbij gezegd moet worden dat Bear 

de reciproke tortuositeit gebruikt. 

Wanneer een deel van het fluïdum a wordt geadsorbeerd door de vaste stof s verdwijnt er een deel f 

van de stromende massa: 

(3.33) 

met F de concentratie flu"1äum op de vaste stof enk, de degradatiesnelheid-constante. 

Door aanwezigheid van bronnen en putten ontstaat en verdwijnt er flu"1äum in het circuit. Dit komt tot 

uitdrukking in: 

t!J.P.r.y = :E R(ml (x{ml,t) ó (x-x<ml)cR(ml-:E Q<r> (x<",t) ó (x-x<")c (x,t) (3.34) 
(m) (r) 

hierin geven x<m> en x<rl respectievelijk de mde plaats waar een bron zit en de ~e plaats waar een put zit 

weer. R en Q geven aan hoe sterk de bronnen (R) of de putten (Q) zijn. In het algemeen is het niet 

nodig om met puntbronnen en -putten te werken en kan een homogene bron of put worden 
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3 Mechanische dispersie 

verondersteld. 

Bij radioactief verval van de beschouwde component in het fluïdum treedt er concentratieverlies op: 

flux= -4>.>.c, net als bij degradatie door een chemische reactie: flux= -4>.k.c. 

Alles bij elkaar levert dit de volgende massavergelijking op (f:flu'•äum, s:solid): 

§3.3 Verwachtingen van de grootte van mechanische dispersie in een vast 

poreus materiaal 

Uit het voorgaande literatuuronderzoek Is gebleken, dat wanneer een experiment met een gasstroom 

wordt uitgevoerd door een droog, korrelig materiaal, zoals zand of glaskorrels, bij drukverschillen tot 

1000 Pa, er geen dispersie zal optreden. Daarvoor zullen de snelheden te klein zijn. Dit is bijvoorbeeld 

te zien in de linker figuur van figuur 3.5: de meetpunten van Edwards en Richardson en de meetpunten 

van Blackwell et al. komen links in de figuur terecht. Dit betekent dat de menging vrijwel alleen door 

diffusie veroorzaakt wordt en dat de enige materiaaleigenschappen, die uit zo'n experiment te halen 

zijn, de tortuositeit en de permeabiliteit zijn. Deze zijn echter op eenvoudigere manieren ook te vinden. 

Bij vaste poreuze materialen, zoals zandsteen en gips, ligt dit anders. Het ligt in de verwachting dat er 

in dit geval andere vormen van dispersie optreden als bij experimenten met korrelige materialen, omdat 

bij vaste poreuze materialen niet alle poriën met elkaar verbonden zijn, wat bij korrelige materialen wel 

verondersteld mag worden. Er zijn doodlopende poriën, splitsingen van poriën waarvan de wegen niet 

meer bij elkaar komen en rondlopende poriën waardoor de stroming op sommige plaatsen circuleert. 

Bovendien is de tortuositeit van zandsteen ongeveer twee maal zo groot als die van los zand, waardoor 

de vorm van de kromme K/D tegen Pe zeker anders zal zijn, namelijk met een asymtotische waarde D fT 
voor Pecc1 die veel lager ligt dan bij korrelig materiaal. 

In de literatuur werd slechts één artikel, Grane & Gardner 1961, over een experiment met zandsteen 

gevonden. Na een kleine bewerking van de daarin genoemde resultaten kon figuur 3. 7 getekend worden. 

Hierin is de getrokken lijn het resultaat van metingen bij stroming van de vloeistof Soltrol C door losse 

glaskorrels met een diameter van 0.25 mm De gestippelde lijnen begrenzen het gebied waar de 

meetpunten van een stroming door zandsteen terecht kunnen komen: de linker lijn is getrokken met als 

karakteristieke lengte de diameter van de smalste porie, 0.015 mm, en de andere stippellijn heeft als 

karakteristieke lengte de diameter van de breedste porie, tevens de gemiddelde korrel grootte, 0.18 mm. 

Het lijkt er dus inderdaad op dat dispersie bij kleinere Pe-getallen een rol gaat spelen bij de menging. 
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3 Mechanische dispersie 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de inhomogeniteit van het zandsteen, hetgeen zich onder 

andere maniffesteert in een breed bereik van poriegroottes. 
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Figuur 3.7: Gemeten verhouding van de transversale dispersiecoëfficiënt en de diffusiecoëfficiënt van Soltrol C door 
glaskorrels en zandsteen [GRA61] 

28 



4 Experimentele opzet 

Hoofdstuk 4 Experimentele opzet 

Door het bepalen van de effectieve dispersiecoëfficiënt K voor verschillende poreuze materialen onder 

verschillende omstandigheden, zoals druk en vochtigheid, kan de invloed van die parameters op de 

stroming bepaald worden. Bij inhomogene materialen is het noodzakelijk om op verschillende plaatsen 

in het materiaal de effectieve dispersiecoëfficiënt te bepalen om zo iets te kunnen zeggen over de 

invloed van de inhomogeniteit op de stroming. 

Uit de onderlinge verschillen tussen resultaten van twee verschillende poreuze materialen wordt meer 

inzicht verkregen over de invloed van de structuur van bouwmaterialen op de uitstoot van radon, dat 

immers door de luchtstroming door de muur wordt meegevoerd. 

Bij het ontwerpen van de opstelling is met deze aspecten rekening gehouden. Bij alle experimenten is, 

als eerste keus voor het poreuze medium, zand gebruikt. Zand wordt beschouwd als een mooi homo

geen, poreus materiaal, zodat de eerste experimenten een vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn. 

Later kan door echte bouwmaterialen te gebruiken de complexiteit van de experimenten opgevoerd wor

den. Steeds is gekeken naar de menging van stikstof en helium, hoewel het theoretische model van de 

vorige hoofdstukken alleen geldig is voor gassen van gelijke aard (viscositeit en dichtheid ongeveer ge

lijk). De effectieve dispersiecoëfficiënt is alleen aan het einde van de zandkolom bepaald, omdat het bij 

stabiele gassen zeer moeilijk is om de concentratieverdeling in het poreuze materiaal te bepalen zonder 

de stroming te verstoren. 

§4.1 Randvoorwaarden bij het ontwerp van de meetkolom 

§4.1.1 Geometrie 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt, dat een cylindervormige geometrie een eenvoudige oplossing geeft 

van de vergelijkingen, die het concentratieprofiel beschrijven. Een randvoorwaarde Is dus dat het 

bouwmateriaal cylindervormig is. De lengte van de cylinder is 30 cm, wat lang genoeg is om te korte 

doorstroomtijden te voorkomen en toch nog een fysiek hanteerbare opstelling garandeert. Voor de 

diameter wordt 7 cm gekozen: groot genoeg om met beschikbare flow- en drukmeters wat te kunnen 

meten en om geen last te hoeven hebben van randeffecten. Bovendien is rekening gehouden met het 

feit dat de zandkolom zo smal moet worden, dat bij de metingen met het radioactieve krypton 79Kr de 

-y-straling zo min mogelijk geabsorbeerd zal worden. 

De afmetingen van de complete meetkolom worden begrensd door de afmetingen van de detector waar

mee gemeten zal gaan worden met het radioactieve krypton, zie figuur 4.1. Deze detector is opgebouwd 

uit twintig kleine detectoren, met elk een BGO- scintillatiekristal bestaande uit ,bismuthgermaniumQxide, 

Bi4Ge30 12, en een photomultiplier. Met zo'n decteetor kan een invallend -y- deeltje gedetecteerd worden. 
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4 Experimentele opzet 

Er komen er boven en onder het bouwmateriaal tien naast elkaar 

te hangen. De twee rijen detectoren kunnen minimaal 7 cm en 

maximaal 60 cm uit elkaar gehangen worden. Een detector is 

0.6 cm breed en tussen twee detectoren is maximaal 4.5 cm 

ruimte, zodat een rij detectoren minimaal 6 cm en maximaal ( 

51 cm breed kan zijn, [MEI94). 
~--------------~ 

Ook is er rekening mee gehouden dat het mogelijk moet zijn om 

van bouwmateriaal te wisselen. De hele opstelling kan eenvoudig 

gedemonteerd worden. 

§4.1.2 Meetomstandigheden 

. . · 5cm·50cm 

Rguur 4.1: Schematische weergave van de 
meetopstelling met de 1wintig BGO-detec
toren en de zandkolom. De afmetingen 
geven de mogelijke ruimte tussen de detec· 
toren. 

In de praktijk staat er over een buitenmuur van een gebouw een drukverschil van zo'n 5 tot 100 Pa. 

Tijdens dit project zal gemeten worden in dit bereik en wellicht ook met grotere drukverschillen tot 

maximaal zo'n 1000 Pa. Dit heeft tot gevolg dat via de wet van Darcy, vergelijking (1.1) 

V=-~('ilp-pg) ' 
J.L 

(1.1) 

ook de snelheid waarmee het gas door een bouwmateriaal stroomt vastligt, en met de diameter van het 

materiaal ligt ook het debiet vast: 

(4.1) 

Dit debiet zal net als de snelheid wel afhankelijk zijn van de permeabiliteit K. van het materiaal en de 

viscositeit J.L van het gas. 

Het drukverschil over de meetkolom was tussen 10 Pa en 50 Pa, waarbij een debiet gemeten werd 

tussen 15 mi en 75 mi stikstof per minuut. De bijbehorende Pe-getallen zijn in de orde van Pe=0(10-3
) 

en voor de dimensieloze tijd geldt r =0(105
). 
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De experimenten zijn uitgevoerd met homogeen zand: 'Ankersmit 0.25 - 0.50 mm'. De eigenschappen 

zoals die in [SP093] gevonden werden staan in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Eigenschappen van het gebruikte Ankersmit zand 

Korrelgrootte dP 0.25 • 0.50 mm 

Porositeit ' 0.36 ~ 0.02 

Bulkdichtheid p (1.76:!: 0.09)·103 kg m-3 

Dichtheid zand Pzand (2.74 ~ 0.14)·103 kg m-3 

Tortuositeit T 1.37 ~ 0.11 

Permeabiliteit 1e (5.45 ~ 0.13)·10- 11 m2 

§4.2 Meetopstelling 

BOem 

Figuur 4.2: Schematisch overzicht van de meetkolom. Oe gearceerde onderdelen zijn gevuld met glaskorrrels. 

In figuur 4.2 is de meetkolom, waarmee de experimenten zijn uitgevoerd, schematisch afgebeeld. De 

kolom bestaat uit drie aluminium buissegmenten, drie vacuümkleppen en twee trechtervormige 

onderdelen. Het idee om voor deze vorm te kiezen werd gevonden in een artikel van Gunn & Pryce 

[GUN69] waarin een soortgelijke meetkolom werd gebruikt. Zij deden metingen met glaskorrels met 

diameters van 0.37, 0.70, 1.98 en 6.0 mm en in het inloopstuk deden ze grotere glaskorrels met een 

diameter van 6.4 mm. De diameter van hun kolom was 75 mm en de lengte was ongeveer 60 cm. 

Het bouwmateriaal, in dit geval zand, zit in een buissegment met een binnen diameter van 71 mm en 

een lengte van 316 mm. Het zand wordt in de buis gehouden door twee roestvrijstalen gaasjes met 

gaatjes van 20 JLm x 20 JLm, die tegen de buis geklemd worden door twee aluminium platen waar grote 

gaten in geboord zijn met een doorsnede van ongeveer 10 mm. Het buissegment wordt aan beide 

kanten afgesloten door middel van twee van de drie pneumatische vacuümkleppen. De flenzen die bij 

de kleppen horen hebben een doorsnede van 16 cm. 
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Voor het buissegment waarin zich het zand bevindt, is een segment bevestigd met daarin een zeer 

poreus materiaal: glaskorrels met een gemiddelde diameter dP = 3 mm. Dit is de diffusiekamer, met een 

lengte van 15 cm. De glaskorrels hebben een permeabiliteit van ongeveer k = 4 •1 0 -e m2 en een porositeit 

van ongeveer ~=0.32, uit [SME92]. Deze permeabiliteit is een factor honderd groter dan die van het 

Ankersmit zand, daàrom zal de bijdrage van de met gláskorrels gevulde onderdelen aan het drukverschil 

veel kleiner zijn dan die van de zandkolom. De porositeit is echter ongeveer gelijk wat de passage van 

het gas door deze onderdelen soepel doet verlopen, zodat hierin nauwelijks menging plaats vindt. 

Door middel van een aan- en afvoermogelijkheid kan het omgevingsgas uit de diffusiekamer worden 

gepompt en kan vervolgens het tracer- en dragergas erin worden gelaten. Voor de diffusiekamer 

bevindt zich ook een pneumatische klep, zodat ook dit deel van de meetkolom afgesloten kan worden. 

Dit is nodig omdat het tracergas dan geruime tijd de mogelijkheid kan worden gegeven zich over dit hele 

volume te verdelen, alvorens het experiment wordt gestart. 

Het stuwgas dat bij een convectieproef dit gasvolume moet voortstuwen wordt via een trechtervormig 

onderdeel van de meetkolom toegelaten tot het 8 cm lange buissegment dat zich voor het diffusieseg

ment bevindt. Dit is het inloopstuk dat samen met de trechter als taak heeft het stuwgas een blokvormig 

profiel te geven. Ook in het inloopstuk zitten glaskorrels met een gemiddelde diameter van 3 mm. 

Wanneer het tracergas de zandkolom doorlopen heeft, zal er aan de ene kant menging plaatsvinden met 

het omgevingsgas in het bouwmateriaal en aan de andere kant met het stuwgas. Dit mengsel wordt 

afgevoerd via een andere trechter, die weer gevuld is met glaskorrels met een gemiddelde diameter van 

3 mm. De totale afmeting van de meetkolom is ongeveer 80 cm. 

Wanneer de meetkolom op bovenstaande manier wordt opgebouwd kan de pulsrespons gemeten. Om 

een staprespons te meten kunnen de diffusiekamer en één klep er tussen uit gehaald worden. Zo kan 

de menging bepaald worden tussen het stuwgas en het omgevingsgas dat in het zand zit. 

§4.3 Bepalen van de porositeit en de permeabiliteit van de zandkolom 

Van het zand dat bij de experimenten gebruikt wordt, is bekend dat het een permeabiliteit heeft van 

~~:=5.45•10- 11 m2 bij een porositeit van ~=0.36 [SP093]. zie tabel4.1. De pakking van het zand in de 

buis is extra verdicht waardoor de porositeit en daarmee de permeabiliteit zijn gedaald. Het is dus 

noodzakelijk om deze parameters opnieuw te bepalen. 

§4.3.1 Bepalen van de porositeit van de zandkolom 

Om de porositeit van het zand te bepalen moet de massa van de zandkolom bepaald worden. Wanneer 

het buissegment zo vol mogelijk met zand gevuld is en het niveau zelf niet meer zakt wanneer er tegen 

de buis geklopt wordt met een hamer, wordt het zand inclusief de aluminium buis, waarvan de massa 
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al eerder bepaald is, gewogen. Met het gegeven dat het totale volume van het zand en de poriën 

V= (1.25 ± 0.04) •1 0-3 m3 is, kan dan de dichtheid van de zandkolom Pkotom bepaald worden. De porositeit 

volgt dan met vergelijking (4.2) 

.1. ( 1 .1.) J. Pzand- PkoJom 
Pkolom='f'• PJucht+ -'f' • Pzand-+ 'f'=---- (4.2) 

Pzand- PJucht 

Waarbij genomen wordt Ptucht= (1.1950±0.0005) kg m-3 (bijT =293 K) en Pzanct= (2.74±0.14) •103 kg m-3
, 

zie tabel 4.1. 

§4.3.2 Bepalen van de permeabiliteit van de zandkolom 

Het bepalen van de permeabiliteit is gedaan met standaard stikstof en standaard helium met een 

opstelling zoals in figuur 4.3 schematisch is afgebeeld. 

RFM: Regelbare flow meter 
OM: Drukmeter 
K Klep 

K 

Figuur 4.3: Stroomschema om permeabiliteit van het zand te bepalen 

Van de meetkolom die in figuur 4.2 schematisch is weergegeven, wordt alleen de eerste trechter, het 

inloopstuk, gevuld met glaskorrels, één klep en de buis met zand gebruikt. Met behulp van de 

flowregelaar van het merk Brooks, type R2-15-A, wordt een debiet ingesteld. Het bijbehorende 

drukverschil over de meetkolom ten opzichte van de buitendruk wordt gemeten met een drukmeter van 

het merk Validyne, type DP103-10, waarin membraan nr.22 is ingebouwd met een bereik tot 1000 Pa 

(Om de drukval over het bouwmateriaal te bepalen moet gecompenseerd worden voor de drukval over 

de andere onderdelen. Deze drukval is eerst bepaald door een experiment uit te voeren zonder het 

segment met bouwmateriaal). Dit wordt een aantal malen herhaald waarbij het debiet gevarieerd werd 

tussen 200 mi min-t en 1200 mi min-t. Met behulp van de wet van Darcy (4.1) kan uit de helling van de 

zo verkregen rechte de permeabiliteit worden bepaald. 

Er is een aantal keer gemeten, waarbij de meetkolom afwisselend horizontaal en verticaal werd geplaatst. 

Als in beide gevallen niet dezelfde afhankelijkheid wordt gemeten, blijkt de permeabiliteit van de 

horizontale zandkolom groter. Het zand zit dan te los in de buis, zodat het zand, door de zwaartekracht, 

onderin de buis dichter op elkaar zit dan bovenin de buis. Het gas stroomt nu gemakkelijker door het 

zand dan bij een homogene pakking. Er blijkt dan inderdaad dat er zand kan worden toegevoegd, wat 

ook gebeurt. De meting wordt daarna herhaald tot er geen verschil in de waarden van de permeabiliteit 

bij horizontale en verticale positie kan worden gemeten. 
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§4.4 Experimenten met stabiele gassen 

§4.4.1 Pulsrespons 

In figuur 4.4 is hét stroomschema afgebeeld voor de 'pulsrespons'metingen met stabiel helium. De 

methode die hier wordt uitgevoerd wordt pulsrespons genoemd omdat een relatief kleine hoeveelheid 

helium door het zand, met in de poriën stikstof, wordt gestuwd door een stikstofstroom. Voordat de 

stroming wordt ingeschakeld, wordt de meetkolom eerst helemaal gespoeld met stikstof waarna de twee 

linker kleppen sluiten. Daarna wordt met behulp van de vacuümpomp van The We/eh Scientific 

Company, model 1402, de diffusiekamer gasvrij gemaakt en wordt er vervolgens helium ingelaten als 

tracergas met stikstof als dragergas (tijdens de hierna besproken experimenten is met 100% helium 

gewerkt). 

1: invoer stuwgas 
2: invoer dragergas 
3 invoer tracer 
4: uitvoer mengsel 
5,6: in· en uitvoer 

referentiegas 

FM: Flow meter 
OR: Drukregelaar 
GA: Gasanalysator 
VP: Vacuumpomp 
(R)K: (Regelbare) Klep 

Figuur 4.4: Stroomschema tijdens de experimenten waarbij een 'puls' helium door het zand gestuwd wordt 

Wanneer het helium zich over het hele volume heeft verdeeld, worden de kleppen voorzichtig geopend. 

Meteen zullen de drukregelaar van het merk MKS, controller type 250C, in combinatie met de 

MKS-drukmeter, type 223BD, ervoor zorgen, (door de regelbare MKS-klep, type 248AC, voldoende 

ver open te zetten), dat het gewenste drukverschil over de meetkolom en de gasanalysator ingesteld 

wordt. Wanneer het debiet voldoende groot is wordt de gasanalysator van het merk Gow-Mac, model 

10-952, aangezet. De werking van de gasanalysator wordt beschreven in §4.4.3. Het signaal, dat de 

gasanalaysator afgeeft, wordt op een x-t schrijver van het merk Linseis zichtbaar gemaakt. Het is een 

maat voor de verhouding van de gassen in het mengsel dat door de gasanalysator stroomt. Er is wel 

een referentiegas nodig, gemeten door een Rota -flowmeter, type L0.025/1.9- 2438 (Bij alle 

experimenten is stikstof als referentiegas gebruikt). De zo verkregen kromme wordt na afloop van het 

experiment in een computer ingevoerd en geanalyseerd met behulp van vergelijking (2.22), waarin (D + k) 

vervangen is door KL. 

Na de gasanalysator is een flowmeter van het merk Brooks, type R2 -15-AAA, in de schakeling 
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opgenomen, zodat ter controle het debiet afgelezen kan worden. De menging is bepaald bij vier 

verschillende stroomsnelheden. 

§4.4.2 Staprespons 

Er zijn ook metingen gedaan, waarbij een stap in de concentratie aan het zand werd aangeboden. Dit 

gebeurde door als stuwgas helium en omgevingsgas stikstof in het zand te gebruiken en ook andersom 

met stikstof als stuwgas en helium in het zand. Bij deze 'staprespons'metingen, is de diffusiekamer niet 

in de meetkolom opgenomen. Na het spoelen met het omgevings gas, wordt het inloopstuk afgepompt 

en gevuld met stuwgas. Verder gaat het experiment hetzelfde als bij de pulsresponsmetingen: wanneer 

de klep open gaat stelt er zich een drukverschil in, het signaal van de gasanalysator wordt weer 

uitgeschreven met de x-t schrijver en naderhand ingevoerd in een computer, zodat de krommeverder 

geanalyseerd kan worden met behulp van vergelijking (2.20), waarin (D+k) vervangen is door~· 

§4.4.3 De gasanalysator 

De gasanalysator is een zogenaamde 'thermal conductivity cel'. Het bestaat uit een honingraatvormig 

metalen blokje waarvan de ribben 38 mm lang zijn en ook de hoogte 38 mm is. Het blokje bevat vier 

holtes waardoor gas stroomt, zie figuur 4.5. 

Referentie gas 

Figuur 4.5: De gasanalysator, waarbij twee van de vier holtes met daarin de weerstanddraden zichtbaar zijn gemaakt • 

In een holte bevindt zich een weerstanddraad, waarvan de weerstand toeneemt met de temperatuur. 

Door twee van de vier holtes stroomt een referentiegas, door de andere twee stroomt het gas, dat door 

het zand heeft gestroomd. 

Door de weerstanddraden R,, R2 , S, en S2 gaat een electrische stroom, die de draden opwarmt, zie 

figuur 4.6. Deze warmte wordt ondermeer afgegeven aan het voorbijstromende gas. Omdat de 

warmteweerstand van het sample niet gelijk is aan die van de referentie, is de temperatuur van de 

weerstanddraden aan de samplekant niet gelijk aan die van de referentiekant en zijn dus ook de 

waarden van de electrische weerstanden ongelijk. Oe weerstanden zijn opgenomen in een brug van 
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Wheatstone. 

100.Q 

voeding 

-=-1svolt 

balans 

polariteit 

Figuur 4.6: De electrische schakeling, waarmee de gasanalysator werkt. R1 en A:! zijn de weerstanddraden aan de 
referentiekant en S1 en S2 zijn de weerstanddraden aan de samplekant 

Met een balansweerstand kan voor een experiment de nulstand bijgeregeld worden, wanneer door 

sample en referentiekant stikstof stroomt. De maximale schaaluitslag wordt bepaald door als samplegas 

100% helium te nemen. Verder wordt aangenomen dat de uitslag van de gasanalysator lineair is met het 

heliumgehalte, omdat ervan uitgegaan wordt dat voor de warmteweerstand van het mengsel geldt 

Cmengsel = X• Cgasl + (1-X) • Cgas2· (4.3) 

waarbij x de volumefractie van gas1 van het totale volume is. De apparatuur om deze veronderstelling 

experimenteel te verifiëren ontbrak. 

In de schakeling is een mogelijkheid ingebouwd om het afgegeven signaal te versterken voor het naar 

de x-t schrijver gaat. Ook is het mogelijk om de electrische stroom te varieren bij een bepaalde 

voedingspanning. 

Door het signaal te registreren als functie van de tijd, kan de mate van menging bepaald worden door 

te fitten met vergelijking (2.20) bij stapresponsie en met vergelijking (2.26) bij pulsresponsie. Hieruit kan 

de longitudinale effectieve dispersiecoëfficiënt, KL, worden bepaald, bij verschillende debieten. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de experimenten weergegeven. De daarbij opgegeven 

foutenmarges zijn berekend volgens de algemene regels van de statistische foutenanalyse, die voor de 

volledigheid zijn opgenomen In de appendix. 

§5.1 Porositeit van de zandkolom 

De porositeit wordt bepaald op de manier zoals in §4.3.1 is beschreven. De massa van de zandkolom, 

waarmee geëxperimenteerd is, bedraagt m = (2.191 ± 0.002) kg. Met V= (1.25 ± 0.04) •1 0-3 m3 als waarde 

voor het volume volgt hiermee voor de dichtheid van de zandkol om: Pkolom = (1. 76 ± 0.04) •1 03 kg m -3
• 

Wanneer dit resultaat wordt ingevuld in vergelijking (4.2) vinden we een waarde voor de porositeit van 

4>=(0.36±0.02). Dit is precies dezelfde waarde als in tabel4.1. 

§5.2 Permeabiliteit van de zandkolom 

In de volgende paragrafen zijn alleen die resultaten van permeabiliteitsmetingen vermeld, waarbij het 

verschil tussen de waarde van de permeabiliteit bij horizontaal en verticaal houden van de meetkolom 

voldoende klein was. De metingen zijn uitgevoerd zoals beschreven is in §4.3.2. De permeabiliteit is een 

eigenschap van het poreuze materiaal en daarom wordt bij metingen met stikstof en helium dezelfde 

waarde verwacht. 

§5.2.1 Bepaling van de permeabiliteit met stikstof 

Om de permeabiliteit te bepalen wordt het drukverschil afgelezen bij een ingesteld debiet. Het instellen 

van het debiet gaat met een flowregelaar waarvan de schaal is uitgedrukt in liters lucht per minuut. Voor 

de twee experimenten met stikstof worden zo de rechten bepaald die in figuur 5.1 zijn afgebeeld. De 

fouten marges geven de instelonnauwkeurigheid van het debiet: dq = 0.005 schaaldelen. De fluctuaties 

in de aflezing van het drukverschil waren ongeveer dp=0.5 Pa. Dit worden de meetfouten genoemd. 

De richtingscoëfficiënt en de asafsnijding zijn bepaald met een fit aan een rechte, waarbij de meetfouten 

zijn meegenomen: 

ilp1 = (758±2) qsehaal • (9.7±1.4) 

ilp2 = (752±4) qsehaal - (14±3) 

(5.1) 

(5.2) 

waarbij x/=0.23 en x 2
2 =0.85. Deze x 2 -waarden zijn een maat voor de verhouding van de interne fouten 

en de meetfouten. De fouten die uit deze fit volgen, worden de interne fouten genoemd. Deze interne 

fouten zijn kleiner dan de meetfouten omdat er meerdere punten op de lijn zijn bepaald. 
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De beide meetseries liggen naast elkaar, wat verklaard kan worden omdat onder iets verschillende 

omstandigheden is gemeten. De temperatuur bijvoorbeeld zal tijdens de beide meetserie niet precies 

hetzelfde zijn geweest. 
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Figuur 5.1: Twee series meetresultaten om de permeabiliteit van het zand te bepalen, uitgevoerd met stikstof, met op 
de horizontale as het debiet in schaaldelen van de gebruikte flowregelaar 

Om uit de vergelijkingen (5.1) of (5.2) de permeabiliteit te bepalen moet in rekening gebracht worden 

dat de schaal van de flowregelaar niet het debiet van stikstof geeft, maar dat van lucht. Om dat te 

kunnen doen is de flowregelaar geijkt bij de ijk- en controledienst van de CTD op de TUE. 

1.2 

,.--, 1.0 
c 
E 

............ 0.8 
L-..J 

..... 
0 ...... 0.6 ffl 

.:;(. 

...... 
ffl 

...... 0.4 
(J) 

Ll 
(J) 

-o 0.2 

0.0 
0.0 0.4 0.6 0.8 

debiet [schaaldelen]. 
0.2 1.0 

Figuur 5.2: Verband tussen de schaal van de flowregelaar en het debiet stikstof, bepaald met een ijking bij de CTD. 

Voor stikstof is het verband in figuur 5.2 weergegeven. De ijking is uitgevoerd bij atmosferische druk 
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(p=1013 mbar) en een omgevingtemperatuur van T=293 K. De vergelijking van de lijn is 

y= -0.0237 + 1.22 x - 0.0456 ~ (5.3) 

De standaardafwijking in het met dit verband bepaalde debiet is volgens de CTD a=0.0051 min- 1
• 

Wanneer voor dit verband gecorrigeerd wordt, onstaat figuur 5.3. Langs de horizontale as staat nu het 

ware stikstofdebiet uitgezet. 
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Rguur 5.3: Twee series meetresultaten om de permeabiliteit van het zand te bepalen, uitgevoerd met stikstof, waarbij 
het debiet gecorrigeerd is, zodat het echte stikstofdebiet door de zandkolom is uitgezet 

Hierin zijn alle parameters in S.l. eenheden uitgedrukt. De foutenmarges die in figuur A.3 zijn afgebeeld 

zijn de echte fouten, waarin de meetfouten, de interne fouten en de standaardafwijking in de ijking zijn 

meegenomen. Het echte verband tussen het drukverschil en de stikstofstroom is: 

.llp,= {39.0±0.2)•106 q,- (3±2) 

.llp2= (38.7±0.3)•106 q2- (7±4) 

(5.4) 

(5.5) 

Met de wet van Darcy, waarin het debiet is opgenomen in plaats van de snelheid, is het verband tussen 

.llp en q als volgt uit te drukken 

~L /){)=-- q 
~tA 

(5.6) 

Met behulp van formule (5.6) en de waarden L = (0.3160 ± 0.0005) m, A= (3.96 ± 0.02) • 10 -a m2 en 

~(N2)=17.5·10-s Pas bij T=293 K, uit [IRV84], volgt uit (5.1) en (5.2) voor de permeabiliteit 
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~e 1 =(3.58±0.04) ·10- 11 m2 en~t2 = (3.61 ±0.04) •10- 11 m2
• Dezebeidewaardenvoor~e liggen binnenelkaars 

foutenmarge. Uit de twee experimenten volgt derhalve door een gewogen gemiddelde, zie appendix te 

nemen een waarde van ~e = (3.60 ± 0.03) • 10-11 m2
• 

• • c!' J 

§5.2.2 Bepaling van de permeabiliteit met helium 

Er zijn drie experimenten met helium verricht, zie figuur 5.4. De foutenmarges geven de fouten per 

meetpunt weer: dq=0.005 schaaldelen en dp=0.5 Pa. 
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Figuur 5.4: Drie series meetresultaten om de permeabiliteit van het zand te bepalen, uitgevoerd met helium, met op de 
horizontale as het debiet in schaaldelen van de gebruikte flowregelaar 

De vergelijkingen van de kromme zijn bepaald met een kwadratisch verband, waarbij de meetfouten 

weer zijn meegenomen: 

b.p3 = (990±60) Qschaat2 + (590±50) Qschaal + (2±10} 

b.p4 = (1110±60) Qschaal2 + (510±60) Qschaal • (6±10) 

b.p5 = (1900±300) qschaal2 - (300±200) qschaal + (180±50} 

(5.7) 

(5.8} 

(5.9) 

waarbij de x2
3 = 1.09 en x2

4 =0.30, dus volgt voor dq3 =0.0052 schaaldelen en voor dq4 =0.005 schaalde

len. Kromme 5 is niet goed te fitten aan een kwadratische functie, x2 = 10.8 met dq5 = 0.005 schaaldelen. 

Het fitten van kromme 5 met een kwadratische functie is onvoldoende. Voordat we met hogere graads 

polynomen gaan fitten, kijken we eerst of de fouten kleiner worden wanneer voor het debiet, met helium 

in plaats van lucht, gecorrigieerd wordt met behulp van de ijking. 

Voor helium geeft de CTD het verband, dat in figuur 5.5 is weergegeven. Ook deze ijking is uitgevoerd 

bij atmosferische druk (p=1013 mbar) en een omgevingstemperatuur van T=293 K. De standaardaf

wijking in het met dit verband bepaalde debiet is volgens de CTD u=0.0871 min- 1
• 
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Figuur 5.5: Verband tussen de schaal van de flowregelaar en het debiet helium, bepaald met een ijking bij de CTD. 

Het kwadratisch verband waarmee gefit is luidt: 

y= 0.0572 + 0.442 x + 1.59 Y!. (5.10) 

Wanneer voor dit verband gecorrigeerd wordt, ontstaat de figuur 5.6, waarin alle parameters in S.l. 

eenheden zijn uitgedrukt. 
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Figuur 5.6: Drie series meetresultaten om de permeabiliteit van het zand te bepalen, uitgevoerd met helium, waarbij het 
debiet gecorrigeerd is, zodat het echte heliumdebiet door de zandkolom is uitgezet 

De foutenmarges die in figuur 5.6 zijn afgebeeld zijn de echte fouten, waarin de meetfouten, de interne 

fouten en de standaardafwijking in de ijking zijn meegenomen. 
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De rechten zijn als volgt uit te drukken: 

b.p3= (47.1 ±0.7)•106 q3 + (4±8), 

b.p4= {48.4±0.5)·106 q3- {21 ±6), 

b.p5 = {48.2 ± 1.8) •1 06 q3 + {20 ± 20). 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

De in vergelijkingen (5.11), (5.12) en (5.13) opgegeven fouten zijn externe fouten aangezien de 

x2-waarden groter dan 1 waren. De onnauwkeurigheid in het debiet wordt weergegeven door externe 

onnauwkeurigheden: dq3=1.7·10-7 m3 s· 1
, dq4 =1.3•10-7 m3 s· 1 en dq5 =5.0•10-7 m

3 
s·

1
• 

Met (5.6) volgt voor de permeabiliteit IC3={3.25±0.06)•10-11 m2
, IC4 =(3.17±0.06)•10-

11 
m

2 
en 

IC
5
=(3.18±0.12)•10-11 m2 (bij T=293 Kis JL=19.2·10-6 Pas, uit [IRV84]). Ook nu liggen de waarden 

voor IC (bijna) in elkaars foutenmarge, maar de onnauwkeurigheid is met helium wel veel groter dan met 

stikstof. De waarde voor IC die hieruit volgt door een gewogen gemiddelde te nemen, zie appendix 1, 

is IC= (3.21 ±0.04) ·10- 11 m2
• 

§5.3 Pulsrespons 

De pulsresponsmetingen met een bepaalde hoeveelheid helium in stikstof zijn uitgevoerd zoals In §4.4.1 

staat beschreven. Er zijn bij vier drukverschillen experimenten gedaan, zie tabel 5.1. De meetwaarden 

van de gasanalysator zijn geschaald met de waarden voor 100% helium C0• In figuur 5.7 zijn de 

meetwaarden samen met de daarbij gevonden functies afgebeeld . 
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Figuur 5.7: De resultaten van vier meetseries om de pulsresponsie van een puls helium, dat door het zand stroomt, te 
bepalen 

Vergelijking {2.26) uit §2.4 geeft de oplossing voor een pulsrespons in één porie. Om de situatie te 

42 



5 Resultaten 

kunnen beschrijven in een stelsel poriën, namelijk de zandkolom, zijn we er in eerste instantie vanuit 
gegaan dat deze vergelijking ook ons probleem van toepassing is, wanneer we (D + k) vervangen door 

~en urn door vP. Voor de parameter x wordt de lengte van de zandkolom ingevuld: x=0.316 m. In het 

experiment verloopt een tijd ta tussen het verlaten van het gas van de zandkolom en het bereiken van 

de gasanalysator. De uitdrukking voor de relatieve waarden van de gasanalysatoraanduiding wordt 

gegeven door vergelijking (5.14) 

(5.14) 

Hierbij is b' een normalisatieconstante die volgens vergelijking (2.26) 1 /2.f 1r zou moeten zijn. Bij het fitten 

van de data met deze vergelijking kon echter geen beschrijving gevonden worden, veroorzaakt door een 

te groot aantal vrijheidsgraden. Door KL en de normalisatieconstante samen te voegen tot parameter b 

ontstaat vergelijking (5.15) 

C b [-(0.316-vp(t-t0 ))
2

] 
-- exp 
C0 V(t-to) 4Kdt-t0 ) 

(5.15) 

In tabel 5.1 zijn de uit de fit verkregen waarden voor b, vP, KL en ta getabeleerd. Ook de normatisatiecon

stante b.f~ is uitgerekend: 

Tabel 5.1: Resultaten van de pulsresponsexperimenten 

exp. nr. drukverschil b [s-'h) poriesnelheid dispersie- t0 [s] b .fKL 

(:!:0.5) [Pa] [10-4 m s- 1] coëfficiënt [10"2 m] 

over vP [10-s m2 s-1] 

zandkolom ~ 

18 48.0 8.13:!:0.04 3.61 :!:0.03 1.40:!:0.04 -69:!:7 3.04:!:0.06 

19 36.0 8.45:!:0.03 2.79:!:0.01 1.33:!:0.03 -n±6 3.08:!:0.05 

20 24.0 9.69:!:0.02 2.053:!:0.005 1.40:!:0.01 -76:!:3 3.626:!:0.019 

21 12.0 10.38:!:0.03 1.174:!:0.004 1.14:!:0.01 -156:!:7 3.51 :!:0.03 

De fouten in b, vP, ~ en ta volgden uit de fit, waarbij de meetonnauwkeurigheid aan de fit werd 

meegegeven. Uit tabel 5.1 valt op dat de waarde b.f~ niet constant (en niet dimensieloos) is en ook 

steeds een factor 8.5 ± 0. 7 kleiner is dan de 1 j2.f 1r die we op grond van vergelijking (2.26) verwachten. 

Verder valt op dat de waarden van t0 negatief zijn. Dit is fysisch niet realistisch en wijst erop dat de 

gekozen theoretische beschrijving niet adequaat is. 

De waarden van vP kunnen worden geëvalueerd door het bijbehorende debiet uit te rekenen en dit debiet 

te vergelijken met de gemeten en met vergelijking (4.1) berekende waarden. Tabel 5.2 geeft een 

overzicht van deze debieten. Het debiet van het stikstof dat door de referentiekant van de gasanalysator 

stroomt was steeds (6.0 ± 0.5) • 1 0-7 m3 s - 1
• 

43 



5 Resultaten 

Tabel 5.2: Verschillende waarden voor het debiet bij pulsresponsexperimenten 

exp. nr. drukverschil debiet (10-7 m3 s- 1] 

(:!:0.5) (Pa] 

over berekend gemeten fit sample 
zandkolom met (4.1) samplé '· 

(:!:0.16) v;,A4> 

18 48.0 12.4:!:0.2 11.8 5.14:!:0.03 

19 36.0 9.28:!:0.17 8.8 3.669:!:0.014 

20 24.0 6.19:!:0.15 6.3 2.927:!:0.007 

21 12.0 3.09:!:0.13 2.7 1.674:!:0.006 

In tabel 5.2 kan de het debiet zoals dat uit de wet van Darcy volgt (derde kolom) vergeleken worden met 

het gemeten debiet (vierde kolom) en met het debiet zoals dat uit de fit volgt (vijfde kolom). Het 

gemeten debiet komt goed overeen met het debiet bepaald met vergelijking (4.1 ). De verschillen hierin 

kunnen zijn ontstaan omdat het debiet gemeten wordt achter de gasanalysator en het daardoor iets 

warmer is dan de de omgevingstemperatuur waarbij de flowmeter geijkt is. 

Het debiet dat berekend wordt met de snelheid in de poriën vP is ongeveer een factor 2 kleiner dan het 

berekende debiet. Deze discrepantie neemt toe met grotere drukken (van 1.85±0.08 bij 12.0 Pa tot 

2.41 ± 0.04 bij 48.0 Pa). Oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat vergelijking (5.15) uit een theoretisch model 

volgt, waarbij aangenomen is dat een zeer smalle puls wordt aangeboden aan het poreuze materiaal. 

Daar is bij deze experimenten geen sprake van: de breedte van de puls is 0.16 m; de helft van de 

breedte van de zandkolom. 

Alle discrepanties wijzen erop dat de gekozen beschrijving niet opgaat voor onze experimentele situatie. 

We hebben er daarom voor gekozen het onderzoeken van andere gevoeligheden van de parameters 

achterwege te laten en vervolgens een staprespons te bestuderen. 

§5.4 Staprespons 

Er zijn negen verschillende stapresponsexperimenten gedaan op de manier zoals in §4.4.2 is 

beschreven. Bij vijf experimenten zat stikstof als omgevingsgas in het zand en werd een stap naar 1 00% 

helium aangeboden en bij vier experimenten zat helium in het zand en werd stikstof als stuwgas 

gebruikt. 

§5.4.1 Stikstof in het zand en helium als stuwgas 

In figuur 5.8 staan de meetwaarden, weer gedeeld door de uitslag van de gasanalysator bij 100% helium, 

van experimenten 15, 13, 10 en 12, met de bijbehorende functies. Bij deze experimenten zat stikstof in 

het zand en was helium het stuwgas. 
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Figuur 5.8: Vier series meetresultaten om de stapresponsie van een stap helium, dat door het zand stroomt, te bepalen 

Er is gefit met vergelijking (5.16), die dezelfde vorm heeft als vergelijking (2.20): 

(5.16} 

Ook nu is (D+k) in vergelijking (2.20) vervangen door~. urn door vP ent door (t-ta). Voor x is weer de 

lengte van de zandkolom genomen: X=0.316 m. 

De waarden die met deze fit gevonden zijn voor vP, KL, la en a zijn weergegeven in tabel 5.3 met de 

fouten die volgden uit de fit. Hierbij zijn de meetfouten aan de fit toegevoegd, om de juiste fouten te 

verkrijgen. 

Tabel 5.3: Resultaten van de stapresponsexperimenten met helium als stuwgas 

exp. nr. drukverschil poriesnelheid dispersie- fa [s) a 

(z0.5) [Pa) [10-4 m s- 1] coëfficiënt 

over vP [10-5 m2 s- 1] 

zandkolom ~ 

15 48.0 7.76z0.11 6.2z0.2 129z5 0.4978 ± 0.0006 

13 36.0 5.85±0.09 5.0±0.2 97z7 0.4987±0.0006 

9 24.0 3.87±0.04 4.11 ±0.05 11 ±6 0.4877:!:: 0.0007 

10 24.0 3.78±0.04 3.87±0.08 2±7 0.5087:!:: 0.0008 

12 12.0 1.50±0.02 1.51 ±0.04 50±20 0.500±0.001 

Uit de parameter a komt in alle vijf de gevallen de waarde 0.5 die we op grond van vergelijking (2.20) 

mogen verwachten. De parameter to is steeds positief en varieert tussen 2 en 129 seconden. In 
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tegenstelling tot wat we verwachten neemt la echter toe met het drukverschil. 

Uit de resultaten van experimenten nummer 9 en 10 is een schatting van de reproduceerbaarheld te 

halen, omdat dit twee soortgelijke experimenten zijn geweest, die onder dezelfde omstandigheden zijn 

uitgevoerd op twee verschillende dagen. De relatieve fout in ~. die hieruit volgt, is dus 6% en In het met 

de fit gevonden debiet 2%. 

Uit de fit volgt voor de snelheid in de poriën vP één 'gemiddelde' snelheid. Tijdens het experiment is de 

snelheid echter niet constant, omdat de druk constant wordt gehouden en eerst het stikstof dat in het 

zand zit de stroomsnelheid bepaalt, en later, als er vooral helium in het zand zit bepaalt helium de 

snelheid. De snelheid is in beide gevallen niet hetzelfde omdat de viscositeit verschillend is: 

JL(He}=19.2·10-6 Pas en JL(N2)=17.5•10-6 Pas bij T=293 K. Bovendien is er gemeten dat ook de 

permeabiliteit van het zand verschilt voor beide gassen: ~~:(He)=(3.21 ±0.04)•10-11 m2 en 

~~:(NJ = (3.60±0.03) •10- 11 m2
• Met de wetvan Darcy (1.1) levert dit een verschil in de snelheden van 23%. 

De waarden van vP kunnen worden geëvalueerd door het bijbehorende debiet te vergelijken met de 

gemeten debiet en helium en stikstof en de met vergelijking (4.1) berekende waarden voor beide gassen. 

Tabel 5.4 geeft een overzicht van deze debieten. 

Tabel 5.4: Verschillende waarden voor het debiet bij stapresponsexperimenten met helium als stuwgas 

exp. nr. drukverschil debiet van het sample [10-7 m3js) 

(:t0.5) [Pa) 

over bepaald gemeten bepaald gemeten fit 
zandkolom met (4.1) begin N2 met (4.1) eind He 

begin N2 (:!:0.2) eind He (:!:0.2) vPAt/J 

15 48.0 12.4:!:0.2 12.7 10.1 :!:0.2 9.0 11.06:!:0.16 

13 36.0 9.28:!:0.17 9.7 7.5:!:0.2 6.5 8.34:!:0.12 

9 24.0 6.19:!:0.15 6.7 5.03:!:0.15 4.5 5.51 :!:0.06 

10 24.0 6.19:!:0.15 6.7 5.03:!:0.15 4.5 5.39:!:0.06 

12 12.0 3.09:!:0.13 3.2 2.51:!:0.12 1.7 2.13:!:0.02 

Het debiet van de referentiestroom was steeds (6.0±0.5)•10-7 m3 s- 1
• 

Omdat we nu met twee verschillende gassen werken is voor beide gevallen het debiet gemeten en met 

vergelijking (4.1) berekand.Uit tabel 5.4, derde en vijfde kolom zien we dat de tweedebieten een factor 

1.23 verschillen. De waarden van kolom 3 en 4 en die van kolom 5 en 6 komen weer vrij goed overeen, 

net als bij de pulsresponsexperimenten. De verschillen zijn bij helium groter dan bij stikstof, wat ligt aan 

de grotere temperatuursgevoeligheld van de ijking met van helium. Zoals ook al bij de pulsresponsresul

taten opgemerkt is, wordt ook hier het debiet bij een iets hogere temperatuur gemeten dan waarbij de 

ijking van de flowmeter is geschied. Nu zien we ook dat het debiet berekend met vP tussen de gemeten 

en berekende debieten van helium en stikstof uitkomen. 
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§5.4.2 Helium in het zand en stikstof als stuwgas 

Met stikstof als stuwgas en helium in het zand zijn vier verschillende experimenten gedaan, zie figuur 

5.9. 
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Figuur 5.9: Vier series meetresultaten van de staprespons van stikstof door zand gevuld met helium 

Er is weer gefit met vergelijking (5.16). Hiervoor is het noodzakelijk dat (1-C/C0) uitgezet wordt In plaats 

van C/C0• In tabel 5.5 staan de resultaten. De opgegeven fouten in de gefitte snelheid en in de 

dispersiecoëfficiënt volgden weer uit de fit. Schattingen van de werkelijke fouten zijn, zoals bepaald uit 

de resultaten van experimenten 9 en 10, in de orde van 2% voor het debiet q en 6% voor de 

dispersiecoëfficiënt ~· 

Tabel 5.5: Resultaten van de stapresponsexperimenten met stikstof als stuwgas 

exp. nr. drukverschil poriesnelheid dispersie- la [s] a 

(:t0.5) [Pa] [10- 4 m s·1] coëfficiënt 

over de vP [10-5m2 s·1] 

zandkolom ~ 

16 48.0 4.11 :t0.09 1.87:t0.08 -24:t 17 0.5004 :t 0.0013 

14 36.0 3.10:t0.05 1.41 :t0.05 -118:t18 0.5044 :t 0.0009 

11 24.0 1.76:t0.03 0.93:t0.04 -337:t30 0.518:t0.002 

17 12.0 1.20:t0.02 1.02:t0.03 -363:t35 0.5080:t0.0010 

De parameter a komt goed overeen met de verwachting volgens vergelijking (2.20). De parameter la is 

steeds negatief en varieert tussen -24 en -363 seconden; bij een langzamere stroming ontstaat een meer 

negatieve fo. Dit zagen we ook bij de pulsresponsexperimenten, verder worden de tijden minder negatief; 

beide verschijnselen zijn fysisch niet realistisch. 

De waarden voor ~ zijn nu lager dan bij de stapresponsexperimenten waarbij stikstof in het zand zat 
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en helium als stuwgas werd gebruikt. Blijkbaar speelt de volgorde waarin helium en stikstof door het 

zand stromen een grote rol bij de mate van menging die optreedt. 

Om de waarden van vP te kunnen Interpreteren wordt het hiermee berekende debiet in tabel 5.6 weer 

vergeleken met de verschillende gemeten debieten en de debieten berekend voor stikstof ·en helium met 

vergelijking (4.1 ). 

Tabel 5.6: Verschillende waarden voor het debiet van de stapresponsexperimenten met stikstof als stuwgas 

exp. nr. drukverschil debiet van het sample (10-7 m3fs] 

(:!:0.5) (Pa) 

over de bepaald gemeten bepaald gemeten fit 
zandkolom met (4.1) begin He met (4.1) eind N2 

begin He (:!:0.2) eind N2 (:!:0.2) vPAifJ 

16 48.0 10.1 :!:0.2 8.7 12.4:!:0.2 12.2 5.86:!:0.12 

14 36.0 7.5:!:0.2 6.7 9.28:!:0.17 9.5 4.42:!:0.07 

11 24.0 5.03:!:0.15 4.5 6.19:!:0.15 6.5 2.51 :!:0.06 

17 12.0 2.51 :!:0.12 1.7 3.09:!:0.13 3.2 1.71 :!:0.02 

Het debiet van de referentiestroom was steeds (6.0 ± 0.5) • 10-7 m3 s - 1
• Het gemeten debiet van helium 

ligt nu weer iets onder het berekende debiet, het berekende en gemeten debiet van stikstof komt wel 

weer goed overeen. Het debiet bepaald met vP is net als bij de pulsresponsexperimenten ongeveer een 

factor 2 te laag. Dit varieert vergeleken met het berekende debiet van helium tussen (1.47±0.07) bij 

12 Pa en (2.00±0.08) bij 24 Pa. Vergeleken met het berekende debiet van stikstof varieert het tussen 

(1.80±0.08) bij 12 Pa en (2.47±0.08) bij 24 Pa. 
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Hoofdstuk 6 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

§6.1 Porositeit en permeabiliteit van de zandkolom 

Voor de porositeit van de gebruikte 'Ankersmit 0.25 - 0.50 mm' zandkolom werd een waarde van 

~=(0.36±0.02) bepaald. Voor de permeabiliteit werd gevonden: ~e=(3.60±0.03)•10- 11 m2 wanneer er 

stikstof door het zand stroomt en ~e= (3.21 ±0.04) ·10-11 m2 wanneer er helium door het zand stroomt. 

De waarde voor stikstof is uit twee metingen bepaald en die voor helium uit drie metingen, waarbij 

onderling goede overstemming optrad. Dat de waarden voor stikstof en helium niet overeenkomen wordt 

aan de ijking van de gebruikte flowmeter door de CTD toegeschreven. Vooral de standaardafwijking van 

de ijking met helium was groot: a=1.5•10-6 m3 s- 1 bij debieten tussen van q=2 en 20•10-6 m3 s- 1
• 

§6.2 Dispersiecoëfficiënten 

Wanneer alle gevonden dispersiecoëfficiënten uit de tabellen 5.1, 5.2 en 5.3 bijelkaar in één figuur 

worden geplaatst als functie van het daarbij behorende debiet ontstaat figuur 6.1. 
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Figuur 6.1: De dispersiecoëfficiënten als functie van het met vP uit de fits berekende debiet, gevonden met de 
pulsresponsmetingen met helium en de stapresponsmetingen met stikstof en helium 

De foutenmarges die in figuur 6.1 staan zijn gebaseerd op de schatting van de onnauwkeurigheden 

verkregen met experimenten 9 en 10. Dit waren twee dezelfde experimenten onder nagenoeg dezelfde 

omstandigheden. Het verschil in de snelheden was 2% en in de dispersiecoëfficiënten was 6%. 

Met het in hoofdstukken 2 en 3 beschreven theoretische model verwachten we dat, bij de kleine 

snelheden die hier gebruikt zijn, de dispersiecoëfficiënt nog geen afhankelijkheid van de stroomsnelheid 
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vertoont; de dispersiecoëfficiënt bestaat uit de moleculaire diffusiecoëfficiënt gedeeld door de tortuositeit. 

De moleculaire diffusiecoëfficiënt voor tracergas lucht in helium is D=5.1•10-5 m2 s-t, uit [CAR58]. en 

voor tracergas helium in lucht D=7.0·10-5 m2 s-\ uit [EVA66). De tortuositeit van het gebruikte zand 

is T=1.4, [SP093). Alle meetpunten zouden volgens de theorie op de waarde K=4.3•10-5 m2 s-1 uit 

moeten komen, maar we zien dat niet. Wel is de grootteorde goed. 

Voor de experimenten waarbij de pulsrespons van helium en de staprespons van stikstof werden 

bepaald, zou men aan de hand van figuur 6.1 kunnen zeggen dat er in het diffusiegebied gemeten is. 

Dit is duidelijk niet het geval bij de experimenten waarbij de stapresponsie van helium is bepaald. Het 

is echter niet juist om veel waarde te hechten !ian bovenstaande resultaten, omdat de toegepaste theorie 

alleen geldig is voor flu'räa van gelijke aard. Dat de uitgevoerde experimenten af zouden wijken van het 

model was dus voorzien, maar omdat de beperkingen van de gasanalysator niet of nauwelijks bekend 

waren, is gekozen om in eerste instantie met een groot contrast in de concentratie tussen de gassen 

te werken. Toen dat lukte is gekozen om de meetserie met 100% helium en 100% stikstof eerst af te 

maken, en later met mengsels te gaan werken. Helaas liet de tijd het niet toe om nog metingen met 

verdunde oplossingen uit te voeren. 

De door de fit gevonden waarden voor de snelheid wijken nogal af van de waargenomen snelheden. Een 

van de verklaringen hiervoor is dat de snelheid in de poriën tijdens een experiment verandert, doordat 

er een ander gas door stroomt bij hetzelfde drukverschil. De fit geeft dus hoogstens een gemiddelde 

snelheid. Bij de stapresponsexperimenten met helium (nr. 15, 13, 10 en 12), werd hiervoor gecorrigeerd, 

zie figuur 6.2. 
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Figuur 6.2: Resultaten van de stapresponsexperimenten waarbij wel en niet gecorrigieerd is voor de veranderende 
snelheid 

Deze correctie gebeurde door de tijdschaal aan te passen zodanig dat de snelheid op het tijdstip dat 

het punt C/C0 = 1/2 bereikt wordt gelijk blijft. Voor dat punt wordt de snelheid vergroot (tot t=O s) tot 

de snelheid van 100% stikstof en na dat punt wordt de snelheid verkleind (tot t=2800 s) tot de snelheid 
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van 1 00% helium. 

Bij de stapresponsexperimenten met helium als stuwgas is het met vP berekende debiet, zoals verwacht, 

ongeveer het gemiddelde van de berekende debieten van helium en stikstof. Bij de resultaten van de 

stapresponsexperimenten met stikstof als stuwgas en bij pulsrespons treedt dat verschijnsel niet op: het 

debiet dat door de fit gevonden wordt, is steeds ongeveer twee maal zo klein als het gemeten debiet 

van stikstof en van helium. 

Geconcludeerd kan worden dat het aanpassen van de theorie aan de uitgevoerde experimenten een 

zeer moeilijke opgave lijkt, omdat niet alleen voor de snelheid van de gassen gecorrigieerd moet 

worden. Ook de verschillende aard van de gassen zorgt voor verstoring. Deze verschillen hebben 

daardoor niet alleen invloed op de snelheid maar ook op de dispersiecoëfficiënt De visceuze effecten 

en de effecten veroorzaakt door dichtheidsverschillen moeten daarom in volgende experimenten zoveel 

mogelijk vermeden worden. 

Jets anders dat opvalt is dat de snelheden die gemeten zijn niet met elkaar in overeenstemming zijn. 

Zoals eerder opgemerkt, wordt verwacht dat het debiet van stikstof 23% groter is dan die van helium. 

Het verschil is echter veel groter, namelijk ongeveer 40%. Een reden hiervoor zou kunnen zijn, dat de 

flowmeters geijkt zijn met gassen op kamertemperatuur en de debieten zijn gemeten met gassen, die 

door de gasanalysator gestroomd zijn. Deze zullen een iets hogere temperatuur hebben. 

§6.3 Aanbevelingen 

Tijdens het experimenteren met helium en stikstof als mengende gassen en los zand als poreus 

materiaal in een opstelling bestaande uit een aluminium buis die op drie plaatsen onderbroken wordt 

door pneumatische kleppen zijn ons verschillende dingen opgevallen die verbeterd kunnen worden. 

Het is voor de betrouwbaarheid van de experimenten noodzakelijk dat er in de toekomst gewerkt gaat 

worden met twee flowcontrollers, die de volumestromen door beide kanten van de gasanalysator 

constant en even groot houden. Wanneer in het vervolg gewerkt gaat worden met helium als tracer in 

het dragergas stikstof, zal, naar verwachting ook het fitten met de functies (2.20) en (2.22) meer 

bevredigende resultaten opleveren. 

Een andere aanpassing die gemaakt zou moeten worden heeft te maken met de pneumatische kleppen. 

Deze nemen eigenlijk te veel volume in ten opzichte van het volume van de poriën. Hierdoor wordt bij 

het openen van de klep tussen het inloopstuk en de zandkolom een deel van het gas uit het zand 

gezogen. Dit kan mogelijk voorkomen worden wanneer een buffervolume met stuw- of dragergas wordt 

ingebouwd, zodat het volume dat ontstaat wanneer de klep geopend wordt zich vult met dit gas in plaats 

van het gas uit de poriën. Hoe groot het effect van deze verstoring is op de dispersie is nog niet 

onderzocht. 
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Het zou ook geen overbodige luxe zijn een meetcomputer aan de gasanalysator te schakelen, zodat de 

data meteen opgeslagen worden en eventueel al tijdens het experiment verwerkt en geanalyseerd 

kunnen worden. T at nu toe werd de kromme die op de x- t schrijver verscheen punt voor punt 

opgemeten en 'de resultatêm ingèvoerd. . .:· .. 

Pas wanneer met stabiele gassen de resultaten voldoen aan de verwachtingen kan overgegaan worden 

op het in-situ meten met 79Kr. Alvorens hier aan begonnen kan worden moeten er ook nog enige 

aanpassingen gemaakt worden aan de meetkolom zelf. Het moet horizontaal tussen de BGO-detectoren 

gehangen kunnen worden, zie figuur 4.1. ldeëen voor een statief zijn er al wel, maar omdat de standaard 

van de detector zelf nog niet af was, is hier nog niets mee gedaan. Een ander aspect, waar nog aan 

gewerkt moet worden is dat, omdat 79Kr radioactief is, de opstelling echt lekvrij moet zijn. I ets dat hierbij 

zou kunnen helpen is dat de flenzen, waarmee de kleppen in het stromingsdevice zijn geklemd, opelkaar 

worden afgesteld. Niet alle flenzen zijn gelijk, zodat een klep soms maar op twee punten, in plaats van 

vier, kan worden vastgeklemd. Ook moet een manier gevonden worden om het gas wat uit de 

meetkolom stroomt op te vangen. 
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Symbolenlijst 

Symbolenlijst 

a = straal van de buis, specifieke 1 ste straal ellips 

b = specifieke 2de straal ellips 

C = concentratie in een punt, constante in formule van Lingy 

Cm = concentratie gemiddeld over de doorsnede 

D,D = moleculaire diffusiecoëfficiënt, -tensor 

De" = effectieve diffusiecoëfficiënt, D/X 

dP = afmeting van een deeltje in het medium 

F = concentratie fluïdum geadsorbeerd op vaste stof 

g = gravitatieconstante 

H(x-x*) = Heaviside functie, H(x-x*)=O als x<x* en H(x-x*)=1 als x>x* 

J = fluxaanduiding 

k = schijnbare diffusiecoëff.van Taylor, (a2um 2 /480), degradatiesnelheidsconstante, permeabiliteit 

van een poreus medium 

K,K = effectieve diffusiecoëfficiënt, -tensor van Aris, D+k 

= poriekanaal lengte 

L = meng lengte tussen Cm/C0 = 0.1 en 0.9 

m =massa 

p =druk 

P = kans 

Pe = Peclèt getal, (2aum/D) 

Pe' = Dynamisch Pe-getal, (v0Fdp/KJ 

q = snelheid van de stroming in een porie, debiet 

0 = getal tussen 0 en 1/192, putsterkte 

r = radiële afstand 

R = bronsterkte, aanduiding correlatiefunctie 

ReP = Reynoldsgetal, (v0Fdpp/v) 

t = tijd 

T = electrische tortuositeit 

T' = hydrodynamische tortuositeit 

u = snelheid 

v = snelheid 

vDF = Dupuit-Forchheimer benadering voor snelheid in een poriekanaal, vj~ 

V =volume 

x = axiale afstand 

x' = axiale afstand relatief tot het vlak wat beweegt met snelheid um, x- umt 

z = dimensieloze radiële afstand, r ja 

., = aanduiding voor component in flu"1äum, constante uit formule van Lingy 

c5(x-x1) = Dirac-delta functie, 0 als x~ en IX) als X=Xo 
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Symbolenlijst 

fJ = hoek die porie maakt met hoofdstroming 

" = permeabiliteit van het medium, eccentricity, (1-b2/a~'~~ 
>. = klein getal, constante uit formule van Lingy, radioactieve vervalconstante 

Jl. = viscositeit van het fluïdum 

e = dimensieloze plaatsaanduiding in één poriekanaaltje 

p = dichtheid 

r = dimensieloze tijd, (Dtfa2
), tijdsinterval 

4> = porositeit 

Sub- of superscripts: 

f = fluïdum 

K = veroorzaakt door Taylordispersie 

l = longitudinaal 

m = gemiddelde 

(m) = geeft de mde bron aan 

(r) = geeft de ~e put aan 

s = solid 

T = transversaal 

a = fase van het fluïdum 

-y = component in het fluïdum 
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Appendix 

Appendix 

Functionele verbanden van meetwaarden 

Wanneer een meetwaarde van een fysische grootheid I een functie Is van i andere onafhankelijke 

meetwaarden 11 tot en met 1;, alle met meetonnauwkeurigheid dl1 tot en met dl;. dan is 

I= f(l 1,12,. •• ,1;) (A1.1) 

en 

(A1.2) 

Bepalen van de echte fouten in een experiment 

Wanneer een vergelijking bepaald wordt van een serie meetresultaten door te fitten aan een functie, kan 

de nauwkeurigheid van de fit bepaald worden met de zogenaamde x 2 -methode. Waarbij geldt: 

(A1.3) 

Hierin is N het aantal meetpunten, dat meegenomen wordt in de fit, en M het aantal vrijheidsgraden in 

de fitfunctie. Wanneer x2 < 1 geldt dat voor de echte fouten de grootste van de twee, interne fout of 

meetfout, genomen moet worden. Wanneer x 2 > 1 is de echte fout te bereken met de meetfout • ,( x 2
• 

Gewogen gemiddelde 

Uit verschillende experimenten worden meetwaarden verzameld waarvan verondersteld wordt dat ze een 

greep zijn uit een gaussische verdeling rond een gemiddelde waarde. ledere meetwaarde heeft een 

eigen onnauwkeurigheid. Voor het gewogen gemiddelde waarin die verschillende onnauwkeurigheden 

worden meegenomen krijgt men door dx2/dx=O te stellen: 

(A1.4) 

en voor de fout hierin geldt: 

1 
2 = E A~2 • 

/),X I UA/ 

(A1.5) 
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