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Sa~nenvatting 

In het kader van het onderzoek naar het ontstaan en transport van het radioactieve edelgas 
radon in bouwmaterialen, wordt gekeken naar de transporteigenschappen van gassen in 
poreuze materialen. Van belang hierbij is de mate waarin een gas zich door een poreus me
dium heen kan verplaatsen. Deze grootte van verplaatsing komt tot uitdrukking in de diffusie
coëfficiënt en viscositeit van het gas en is afhankelijk van materiaaleigenschappen, zoals 
poriegrootteverdeling, doordringbaarheid (permeabiliteit), vochtigheidsgraad en tortuositeit. 
In het experimentele deel van het onderzoek zijn zuiver stikstof en helium en een mengsel van 
beide gebruikt als modelgassen. 

Allereerst wordt er in hoofdstuk 1 een overzicht gegeven van de achtergronden van het onder
zoek en worden de grootheden die een poreus medium karakteriseren toegelicht. 

In hoofdstuk 2 wordt de experimentele opzet van het onderzoek toegelicht. Hier wordt de 
opstelling besproken evenals de methode waarop de metingen worden uitgevoerd en verwerkt. 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 dieper in op de modellering van het gastransport door een 
poreus medium. De permeabiliteit wordt gemodelleerd met de volgende drie modellen: het 
Kozeny-Carman model, wet pressing paper model en het model van Mualem. Ook wordt de 
transportvergelijking van een gastransport door een niet poreus medium aangepast zodat deze 
toepasbaar is op een poreus medium. Tot slot wordt er in dit hoofdstuk een exacte oplossing 
van deze transportvergelijking gegeven voor onze meetgeomtrie. Deze oplossing zal gebruikt 
worden om de resultaten van de simulatie te verifiëren. 

In hoofdstuk 4 en 5 staan de meetresultaten en de uitwerkingen van de verrichte metingen. 
Er zijn permeabiliteitsmetingen uitgevoerd met als poreus medium het zogenaamde gezeefde 
Ankersmit zand. Hierbij is de invloed van water op de permeabiliteit onderzocht. Het bleek 
dat de afname van de permeabiliteit goed te modelleren is tot een vochtgehalte van 30%. 
Boven dit vochtpercentage neemt de permeabiliteit sterk af. Dit is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het feit dat het water niet meer in de kleine poriën zit maar door het zand heen 
kan bewegen en zo de grotere poriën afsluit. 
Vervolgens zijn er diffusiemetingen verricht met een stapfunctie van 20/80% helium in 
stikstof. De resultaten van deze metingen aan het droge Ankersmitzand zijn in goede overeen
stemming met de theorie. Als er vocht aan het zand werd toegevoegd bleek het niet meer 
mogelijk om de gemeten waarde te verifieren met de literatuurwaarde doordat de tortuositeit 
van waarde verandert als er water aan het poreuze medium wordt toegevoegd. In de literatuur 
is er geen enkel model gevonden dat de tortuositeit als functie van de vochtigheidsgraad 
modelleerd. 
De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek getrokken mogen worden is dat de permeabi
liteit goed te modelleren is tot een vochtigheidsgraad van 30% en dat er verder onderzoek 
gedaan moet worden naar de tortuositeit als er vocht aan het poreuze medium wordt toege
voegd. 
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1 
Inleiding 

t. t Doelstelling 

De Nederlandse regering streeft er naar om in de komende jaren de gemiddelde 
concentratie van radon binnenshuis terug te brengen van 30 Bq/m3 naar 20 Bq/m3

• 

Daarbij mag de dosis die er uit bouwmaterialen komt niet groter worden dan het in 
1984 gemeten gemiddelde van 0,7 mSv/jaar [PV-03]. 
Grondslag voor de maatregel voor bouwmaterialen is een berekening gemaakt aan het 
einde van het SAWORA onderzoek in 1985. Bij de berekening van deze dosis uit 
bouwmaterialen werd echter, volgens de huidige inzichten, de exhalatie van radon 
t.o.v. van de gamma-emissie ondergewaardeerd. Uit metingen bleek later dat de 
bijdrage van radon groter was dan destijds werd aangenomen. Hierdoor zal, om aan de 
mogelijke toekomstige strengere wettelijke eisen te voldoen, de radon-exhalatie 
uit bouwmaterialen moeten worden teruggedrongen. Om dit te bereiken zullen er 
nieuwe eisen aan de interne structuur van de bouwmaterialen gesteld moeten worden. 
Hierbij is inzicht in het gastransport door de poreuze bouwmaterialen 
onontbeerlijk. 
In Eindhoven wordt in het zogenaamde . 'krytrap' 
onderzoek, gastransport door poreuze media 
onderzocht. Het onderzoek wordt verricht met 
behulp van de gassen stikstof en helium die door 
een goed gekarakteriseerd poreus medium stromen. 
Als het eerste poreuze medium wordt het 
zogenaamde Ankersmit zand gebruikt waarvan 
belangrijke grootheden zoals poriegrootte 
verdeling en porositeit bekend zijn. Door de com
plexiteit van de experimenten stap voor stap op 
te voeren proberen we tot een kloppende be
schrijving van het gastransport te komen. In 
eerder onderzoek is men er reeds in geslaagd 
inzicht te krijgen in het gastransport door een 
droog poreus medium [MEI95], [GR094]. Het 
logische vervolg is het poreuze medium te be
vochtigen en opnieuw tot een beschrijving van het 
gastransport te komen. De volgende stap zal het 
meten van het gastransport zijn met behulp van 
radioactief krypton, te meten met de positron 
erruss10n profiler. Ook zullen er dan 
vochtprofiel-metingen worden verricht met een 
NMR-opstelling. Hierna zal worden overgegaan op 
echte bouwmaterialen in plaats van los zand. Dit 
alles moet leiden tot meer inzicht in het 
gastransport door poreuze media en tot een 
reductie van de blootstelling aan radon in ons 
leefmilieu. 
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1 .2 Karakterisering van poreuze media 

Poreuze media zijn stoffen waarin de drie toestandsvormen, vaste stof, vloeistof 
en gas tot op kleine schaal naast elkaar kunnen voorkomen. In de matrix van de vaste 
stof bevinden zich holten die al dan niet met elkaar verbonden zijn en die gevuld 
kunnen zijn met gas en/of vloeistof. 
Het in dit onderzoek gebruikte poreuze medium is het geclassificeerd zand van de 
firma Ankersmit. Poreuze media kunnen met behulp van diverse grootheden worden 
gekarakteriseerd. De volgende grootheden zijn in dit onderzoek van belang: 
porositeit, vochtigheidsgraad, tortuositeit, permeabiliteit en poriegrootte
verdeling. De betekenis van deze grootheden zullen hieronder · worden toegelicht, 
tevens zullen de meetmethoden waarmee deze grootheden worden bepaald besproken 
worden. 

Porositeit 

De porositeit van een droog poreus medium is de verhouding tussen het volume waarin 
zich lucht bevindt (V1) en het totale volume (Vro1) van een monster en wordt 
aangeduid met de Griekse letter é. In formulevorm is dit: 

VI 
E=-. (1.1) 

V, a 

Als er water in het poreuze medium zit zal de porositeit van lucht worden aangeven 
met de Griekse letter é

0
• 

Men kan nu twee soorten lege ruimten onderscheiden: 
e De effectieve lege ruimten. Door dit gedeelte van de poriën vindt het 

gastransport plaats. 
e De geïsoleerde ruimten. Hieronder vallen de poriën die niet met andere poriën in 

verbinding staan. 

Alleen de effectieve lege ruimten leveren een bijdrage aan het gastransport. Het 
in onze experimenten gebruikte poreuze medium bestaat uit losse korrels zand 
waardoor er intrinsiek slechts wetmg tot geen geïsoleerde ruimten zullen zijn. 
Echter door het toevoegen van vocht kunnen in de matrix van het losse zand 
geïsoleerde ruimten ontstaan. 
De getalwaarde van de porositeit is 
materialen gelijk aan 0. Het volume 
de volgende procedure. 

dus altijd kleiner dan 1 en is voor massieve 
waarin zich lucht bevindt, wordt bepaald door 

Een droog poreus medium, waarvan het totale volume bekend is, wordt nadat het 
gewicht ervan bepaald is, in een waterbad gelegd. Hierin blijft het monster zo lang 
liggen totdat het helemaal met water verzadigd is. Het volume waarin zich eerst 
lucht bevond, is nu gevuld met water. 
De porositeit is nu als volgt te berekenen: 

m -m ra drmg 

Pw e=-----
Vtlt 
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De totale massa m is nu gelijk aan: 

m=p V +p V . s s w w (1.3) 

Hierin zijn Pw en p, respectievelijk de dichtheid van het water en van het vaste 
materiaal. Vw en V s zijn respectievelijk het volume dat door het water of het vaste 
materiaal wordt ingenomen. Met behulp van formule 1.1 kan men nu voor het volume 
van het water en het vaste materiaal schrijven als: 

(1.4) 

Hieruit volgt nu het volume van het vaste materiaal en kan de soortelijke massa van 
het vaste materiaal worden bepaald. Deze bedraagt voor het Ankersmitzand 
2,634±0,010 kg/I. 
Nu deze bekend is kan de porositeit in het vervolg gemakkelijker worden berekend. 
Hiertoe wordt formule 1.3 omgeschreven voor het totale gewicht van het droge 
materiaal: 

m=p V +p1V1• s s (1.5) 

Met p1 en V1 respectievelijk de soortelijke massa en het volume van lucht 
(porievolume). Als formule 1.5 en formule 1.4 gecombineerd worden, ontstaat de 
uiteindelijke uitdrukking voor de porositeit: 

m m 
Ps-y P .. -V 

E ta ::::: tlt (1.6) 

Ps-pi Ps 

Met de hier bovenstaande afgeleide formule zal m dit verslag de porositeit 
berekend worden van het droge Ankersmit zand. 

Vochtigheidsgraad 

Met de vochtigheidsgraad, aangeduid met de letter s, wordt het gedeelte van de 
poriën in de matrix van de vaste stof bedoeld dat gevuld is met water. De 
getalwaarde van de vochtigheidsgraad ligt tussen 0, geen vocht in de poriën, en 1, 
alle poriën gevuld met water. 
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Porie&rootteverdelin& 

De positie van het water in het poreuze medium kan 
bij benadering worden berekend door middel van de 

zeer fijn zand 

zogenaamde 'pressure head'. De pressure head is een 
maat voor de kracht die nodig is om water in of uit 
het poreuze medium te krijgen. Deze pressure head 
wordt als volgt bepaald. 
Een kolom die gevuld is met een poreus medium, in ons 
geval het Ankersmit zand, ligt op een laag zeer fijn 
zand dat aan de onderkant wordt aangesloten op een 
in hoogte verstelbaar water reservoir, zie figuur 
l.I. Als het reservoir nu wordt opgetild zal er 
water m het Ankersmit zand geduwd worden 
("wetting" genoemd). Als het reservoir zakt zal het 
water weer uit het Ankersmit zand getrokken worden 
("drying"). Deze metingen zijn reeds verricht op 
het KVI te Groningen [SP095]. De resultaten staan in 

~ur 1.1: Schematische voorstelling van 
opstelling ter bepaling van de pressure 
zd 

figuur 1.2 afgebeeld. De wetting meting is als eerst 
verricht, direct gevolgd door de drying meting. Het verschil in beide metingen 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het water bij de drying meting in de 
kleine capillairen blijft zitten. Hierdoor kost het meer moeite om het water uit 
het Ankersmit zand te krijgen zodat de pressure head van de drying meting hoger 
ligt dan de wetting meting. Ook blijkt dat niet al het water uit het zand getrokken 
kan worden, de dryingmeting haalt niet een vochtigheidsgraad van 0. 

A 
60 

40 

20 

Door Genuchten [GEN80] wordt voor een pressure head curve de volgende empirische 
benadering voorgesteld: 

s=(l +(a.h)~-~ (1.6) 

Hierin is s de vochtigheidsgraad, h [cm] de pressure head en «, n en m ZIJn nader te 
bepalen constanten. 

• 

Pressure head Ankersmit zand 

G----E> fit drying 
____. fitwelling 

A meting welling 
• meting drying 

a. 

m 

n 

"wetting" "drying" 

0,102 0,038 

0,90 0,89 

9,02 9,02 

oL-~--~--~--~--~--~--~--~--~~ 

0 .2 .4 .6 

Vochtigheidsgraad 

ur 1.2: Pressure head curve Ankersmit zand .. 

Gastransport door een nat poreus medium 

.8 1.0 

4 



.Het poreuze medium kan als een stelsel van 
capillairen van verschillende diameter 
worden voorgesteld. Het water wordt uit die 
capillairen getrokken waar de zwaartekracht 
groter is dan de kracht door de 
capillairwerking. Bij een bepaalde hoogte 
van het waterreservoir worden dus 
capillairen van een bepaalde diameter 

Figuur 1.3: Toelichting bij formule 1. 7. 

gevuld of leeggetrokken. De diameter van 
deze capillairen kan worden berekend uit de 
formule voor de stijghoogte in een capillair 
[K0083]: 

h 2acos<p 

p~R 

Hierin IS a de oppervlakte-spanning van water (0,07 N/m2
), h de hoogte 

water m een capillair, R de straal van een capillair, g de 
krachtversnelling (9,81 rn/s2

) en (/J de hoek tussen de meniscus en de wand 
capillair (zie figuur 1.3). 

(1.7) 

van het 
zwaarte
van het 

De resultaten van de omrekening van het vochtgehalte naar een capillairstraal, met 
behulp van formule 1.6 en 1.7, staan in figuur 1.4. Als vervolgens deze krommen 
naar het vochtgehalte (s) wordt gedifferentieerd ontstaat de zogenaamde pone
grootteverdeling, deze is weergegeven in figuur 1.5. 

Vullen van de capillairen 

.8 

-o • • wetting ct! 
ct! v----'il drying ..... .6 Cl 
(/) 

-o 
"(i) 
..c 
0) 

:;:::: 
..c .4 (.) 
0 
> 

.2 

o~~~~====~~~~~~~~~~~~~ 
0 50 100 150 

straal capillairen [urn] 
Figuur 1.4: Straal capillairen die gevuld zijn bij een bepaalde 
vochtigheidsgraad. 
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Vullen van de capillairen 

.05 r-.---....-....-....-r-....-....-..-..-r-..-..-....-..-r-....-....-....-....-r-...---...---...---...--, 

- .04 
"C .... 
Q) 
Q) 

E .... ~ wetting 0 
c 

.03 13----El drying Q) 

~ 
c 
Q) .... 
;m 
ï5 .. . 02 
ctS 
(.) 

(ij -c 
ctS 
ctS 

.01 

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b_~ 
0 50 100 150 200 250 

straal capillairen [urn] 
Figuur 1.5: De berekende poriegrootteverdeling van het Ankersmit zand. 

Als er water aan het poreuze medium wordt toegevoegd zullen eerst de kleinste 
poriën gevuld worden omdat dit energetisch voordeliger is (zie formule 1.7). Men 
ziet dat de verdeling van de grootte van de capillairen van het Ankersmit zand 
bijna symmetrisch is maar dat de gemiddelde poriegrootte verschillend is voor 
drying en wetting. Dit wordt veroorzaakt door de hysterese in de meting van de 
pressure head. 

Tortuositeit 

Een andere belangrijke grootheid bij poreuze media ts de tortuositeit. De 
tortuositeit, aangeduid met de Griekse letter r, is 
een maat voor de 'kronkeligheid' van transportpaden 

dz in een poreus medium. Een gasdeeltje dat door een 

dz' 
Figuur 1.6: Schematische voorstel
ling tortuositeit 

Gastransport door een nat poreus medium 

poreus medium stroomt zal voortdurend van richting 
worden veranderd door botsingen met de vaste 
deeltjes. De verhouding tussen de kortste afstand, 
een rechte lijn, en de werkelijk afgelegde afstand 
noemt men de tortuositeit. In figuur 1.6 is dit voor 
de duidelijkheid schematisch weergegeven. 

dz 
1:=-. 

dz 1 (1.8) 

Vaak wordt er echter ook een andere definitie van de 
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tortuositeit gebruikt. Bij die definitie wordt de werkelijke afgelegde afstand 
gedeeld door de kortste afstand. In dit verslag zal de definitie gebruikt worden 
zoals deze staat vermeld in formule 1.8. 
De tortuositeit is bepaald met de hieronder beschreven meetprocedure. 

Een cilinder, die aan de boven- en onderkant kan worden afgesloten met een metalen 
deksel waarin gaten zitten, wordt gevuld met het te onderzoeken poreuze medium 
(links in figuur 1. 7). Deze cilinder wordt geplaatst in een andere cilinder 
waarvan de wanden niet elektrisch geleidend zijn. Vervolgens wordt het geheel 
geplaatst in een opstelling zoals is weergegeven in figuur 1.7. 

buiten cilinder 

electrode 

binnen cilinder 

poreus 
medium 

Figuur 1.7: Schematische weergave van de meetopstelling ter bepaling van de tortuositeit 

De cilinders worden opgenomen in een vloeistofstromings-circuit dat wordt 
aangedreven door pomp P. De vloeistof die wordt gebruikt is een 0.01M KCl
oplossing. De afsluitdeksels van de cilinder waarin zich het poreuze materiaal 
bevindt, worden aangesloten op een wisselspanningsbron waarvan zowel de spanning 
als de frequentie gevarieerd kan worden. De stroom die door het elektrisch circuit 
zal gaan lopen wordt gemeten met behulp van de ampère-meter (A). De cilinders 
zullen voor de meting gedurende een dusdanige tijd in het vloeistofstromings
circuit worden geplaatst tot alle ponen met de zoutoplossing gevuld zijn. De 
vloeistof zal elektrisch geleidend zijn omdat KCl in het water dissocieert. Door 
de impedantie van de cilinder te meten, met het poreuze medium (Zsampte) en zonder 
het poreuze medium (Z0) kan de tortuositeit als volgt berekend worden: 

Zo 

EZsaT{ie 

De porositeit € is nodig om te compenseren 
doorstromings-oppervlak van het poreuze medium. 
Deze meetprocedure kan alleen de tortuositeit 
materialen. De tortuositeits-metingen aan het droge 
het KVI te Groningen verricht [MES94] waarbij een 
0,638 ± 0,003 werd gevonden. 

(1.9) 

voor het kleinere vloeistof 

bepalen van droge poreuze 
Ankersmit zand zijn reeds op 
waarde voor de tortuositeit van 

Vocht zal, zoals reeds vermeld, de poriën van klein naar groot opvullen. De 
gasstroming zal dus bij een hogere vochtigheidsgraad steeds meer plaatsvinden 
door de grotere poriën. Zoals vermeld kan de invloed van vocht op de tortuositeit 
niet met deze meetmethode worden bepaald. 
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Permeabiliteit. 

De permeabiliteit K is de 'geleidbaarheid' van een medium voor een aanstromend gas 
of aanstromende vloeistof. De waarde van de permeabiliteit is alleen afhankelijk 
van de poriestructuur van het poreuze medium en niet van het soort gas of vloeistof 
dat er doorheen stroomt. De permeabiliteit wordt gedefinieerd door de wet van 
Darcy: 

KA 
q=--\IP. 

f..l 
(1.10) 

Als het poreuze medium homogeen is, wat in onze experimenten het geval lijkt, kan 
bovenstaande vergelijking weergegeven worden als: 

q= 

hierin is: 

K.llPA 

f..lL 

e q: het debiet van de transportstroom [m-3 s·1
]; 

e K: de permeabiliteit [m2
]; 

e A: het doorstromingsoppervlak [m2
]; 

e .!lP: de drukval over het poreuze medium [Pa]; 
e f.!: de dynamische viscositeit van het instromende medium [Pas]; 
e L: de lengte waarover het drukverlies gemeten wordt [m]. 

1 .3 Gegevens Ankersmit zand. 

Hieronder staan de voor ons relevante gegevens van het Ankermit zand vermeld: 

Korrelgrootte dP 
Dichtheid zand Pzaru1 
Tortuositeit r 

: 0,25-0,50 mm. 
: (2,634 ± 0,0 10) ·103 kg m·3

• 

:0,638 ± 0,003. 
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2 
Experi~nentele opzet en 
analytische ~nethode 

In dit onderzoek zijn er twee soorten metingen verricht namelijk: permeabiliteitsmetingen en 
diffusiemetingen. Voor beide metingen is er een andere verwerkingsmethode van de meetdata 
nodig, bovendien is voor beide metingen de meetopstelling (meetgeometrie) anders. Als eerste 
zal in dit hoofdstuk de meetgeometrie van de permeabiliteitsmetingen worden toegelicht, 
gevolgd door de verwerkingsmethode van de meetdata. Daarna komen de diffusiemetingen aan 
bod. Ook hier zal de meetgeometrie en de verwerking van de meetdata besproken worden. 

2. 1 De pern~eabiliteitsn~etingen 

2. t. t De lf'leetgeolf'letrie 

In figuur 2.1 is de meetopstelling weergegeven zoals deze is gebruikt voor de permeabiliteits
metingen. 

2 
glaskorrels 

6cm 16cm 

figuur 2.1: meetopstelling voor de permeabiliteitsmetingen 

~ gasleiding 

I afsluiter 

poreuze medium 

I 

ll 

31.6cm 

1 

4cm 

De opstelling bestaat grofweg uit drie gedeeltes: een aluminium meetkolom, een schommelcon
structie (niet weergegeven) en een gastoevoergedeelte. 
De aluminium meetkolom is in deze meetgeometrie opgebouwd uit 4 verschillende comparti
menten die aan elkaar zijn bevestigd door schroefverbindingen. Tussen elk van de compartimen
ten bevinden zich ringen die ervoor moeten zorgen dat de compartimenten luchtdicht op elkaar 
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aansluiten. Op de positie waar het gas de meetkolom binnenstroomt bevindt zich de zogenaamde 
inlooptrechter. De inlooptrechter is gevuld met glaskorrels die ervoor moeten zorgen dat het gas 
zich in de radiële richting gelijkmatig over de meetkolom verspreidt. Als het gas de inlooptrech
ter verlaat komt het in de zogenaamde diffusiekamer terecht die eveneens gevuld is met glaskor
rels. Ook hier dienen de glaskorrels voor een gelijkmatige verdeling van het gas over de doorsne
de van de meetkolom. Op dit compartiment zit ook een aansluitingmogelijkheid voor een druk
opnemer. Als het gas dit compartiment verlaat komt het terecht in de meetsectie, de grootste 
sectie van de meetkolom, waarin zich het te onderzoeken medium bevindt. Tenslotte stroomt het 
gas via de uitlooptrechter naar de buitenlucht weg. 
Het tweede gedeelte van de opstelling bestaat uit een schommelconstructie die gedurende het 
onderzoek aan de opstelling is toegevoegd. Het bleek uit metingen dat het water in de meetsectie 
bij hogere vochtigheidsgraden uitzakte. Door dit proces ontstaat er een inhomogene 
waterverdeling in het zand waardoor de meetresultaten niet goed te interpreteren zijn. Om deze 
inhomogeniteit te voorkomen wordt de buis voortdurend om haar as heen en weer gedraaid 
waardoor het water homogeen verdeeld blijft. De reden waarom de buis schommelt en niet 
voortdurend in één richting draait, zijn de aansluitingen van de druksensor op de diffusiekamer 
en de aansluiting van de TCD's (zie §2.2.1). 
Het laatste gedeelte van de opstelling bestaat uit de aansluitingen van het gas op de meetkolom 
en de meet- en regelapparatuur. De permeabiliteitsmetingen worden verricht met zuiver helium 
en stikstof. De gaskeuze wordt met behulp van de afsluiters 1 en 2 ingesteld. Het gas stroomt dan 
via pvc-leidingen naar de flowcontroler (F). De flowcontroler (MKS PR3000) heeft een bereik 
van 0 tot 1000 ml/min. Het gas wordt vervolgens naar de inlooptrechter van de meetkolom 
geleid. De druk in de diffusiekamer wordt gemeten met behulp van de druksensor (P). Deze 
sensor (MKS 223B) heeft een bereik van -10 tot +10 mbar. 

2. t .2 Meet- en verwerkingsnrethode van de nreetdata 

De permeabiliteit van een medium wordt bepaald met behulp van de wet van Darcy (zie § 1.3). 
Deze wet legt een lineair verband tussen het debiet door en het drukverschil over een medium. 
Als bij verschillende debieten de druk wordt gemeten, kan met behulp van de kleinste kwadraten 
methode de evenredigheidsconstante tussen beide bepaald worden. Deze constante is gelijk aan: 
KA/pL (zie formule 1.11). Deze metingen, met als het poreuze medium het Ankersmit zand, zijn 
verricht met de gassen helium en stikstof. 
De metingen aan het Ankersmit zand, met een bekende vochtigheidsgraad, zijn met elke gassoort 
in tweevoud uitgevoerd. Als deze metingen zijn verricht wordt de meetsectie uit de meetkolom 
gedemonteerd en gedurende 2 dagen in een oven geplaatst op een temperatuur van 110°C. 
Gedurende deze twee dagen zal het water uit het poreuze medium verdampen, zonder dat de 
interne structuur van het poreuze medium verandert. De meetsectie wordt vervolgens weer in de 
meetkolom gemonteerd waarna metingen worden herhaald. Na deze meting wordt het Ankersmit 
zand uit de meetsectie gehaald om opnieuw homogeen bevochtigd te worden waarna 
bovenstaande meetprocedure herhaald wordt bij een andere vochtigheidsgraad. 
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figuur 2.2: Voorbeeld van een permeabiliteitsmeting 
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= +0.615x' -0.691, R:1.50, max dev:3.03 

= +0.613x' -o.283, R:1.53, max dev:3.00 

=+0.552x1 +1.25, R:0.716, maxdev:1.33 

= +0.553x' +0.902, R:0.735, max dev:1.39 

Debiet (mi/min) 

In figuur 2.2 zijn de meetresulaten weergeven van een permeabiliteitsmeting waarbij het 
Ankersmit zand een vochtigheidsgraad had van 4,8 %. Links staan de meetresultaten van het 
gedroogde zand, rechts de meetresultaten van het bevochtigde zand. De meetresulaten zijn reeds 
gefit en de resultaten hiervan staan eveneens in bovenstaande figuren. In werkelijkheid staan in 
elke grafiek 4 lijnen uit, echter de reproduceerbaarheid is dusdanig goed dat de fits van twee 
metingen samenvallen (metingen zijn in tweevoud uitgevoerd). De bovenste lijn in beide figuren 
komt overeen met de meting waarbij helium als meetgas is gebruikt, de onderste zijn de 
metingen voor het stikstofgas. 
Door nu de richtingscoëfficiënten van de droge en natte meting op elkaar te delen berekent men 
de relatieve permeabiliteit van nat zand t.o.v. droog zand. De resulaten van deze meting zijn: 

K = 0,577 =0 94. 
rHe 0,614 ' 

K = 0,518 =0 94. 
rN2 0 553 ' , 

met K,He en K,N2 de relatieve permeabiliteit voor respectievelijk helium en stikstof. 
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2.2 De di"usie~netingen 

2.2. I De lf'IBBIIIBOif'letrie 

In figuur 2.3 is de meetgeometrie weergegeven zoals deze is gebruikt bij de diffusiemetingen. 
Het verschil tussen deze geometrie en de meetgeometrie zoals die wordt gebruikt bij de 
permeabiliteitsmetingen is het ontbreken van de diffusiekamer. Omdat er nu geen aansluit
mogelijkheid meer is voor de druksensor op de meetkolom is deze nu opgenomen in het 
gasleidingcircuit De reden waarom de diffusiekamer is weggelaten uit de meetkolom hangt 
samen met de problemen die ontstaan bij de modellering van het gastransport. Hierop zal in 
§2.2.2.2 verder worden ingegaan. 

F 

2 

figuur 2.3: meetopstelling voor de diffusiemetingen 

- Gasleiding 

Electrische leiding 

I Afsluiter 

Verder zijn er nu twee zogenaamde TCD's (Thermal Conductivity Detector) in de meetkolom 
opgenomen die in staat zijn de samenstelling van het gas te meten. Deze TCD's zullen uitvoerig 
worden beschreven in §2.2.2.1. De druksensor, de flowcontroller en de TCD's zullen worden 
uitgelezen met behulp van een, in dit onderzoek geïmplementeerde, ADC (Analog Digital 
Convertor). Het signaal dat van de TCD's afkomt is echter te zwak om rechtstreeks te kunnen 
worden uitgelezen door de ADC. Daarom wordt het signaal eerst versterkt door een electrisch 
circuit (A). De bij de diffusiemeting gebruikte gassen zijn puur stikstof en een mengsel van 20% 
helium in stikstof. De reden waarom we dit mengsel gebruiken is dat bij een mengsel van 20% 
helium en 80% stikstof de TCD's lineair zijn (zie §2.2.2.1), bij hogere concentraties van helium 
zijn ze dit niet. 
De DAC (Digital Analog Convertor) wordt gebruikt om softwarematig het debiet te kunnen 
instellen. Hierdoor zullen ook in de toekomst de permeabiliteitsmetingen volledig 
geautomatiseerd kunnen worden verricht. 
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2.2.2 De lf'leetlf'lelhode en verwerking van de lf'leetdata. 

De meetsectie is gevuld met vochtig Ankersmit zand waarvan de diffusiecoëfficiënt bepaald 
moet worden. De buis wordt eerst gedurende 10 minuten gespoeld met stikstof om er voor te 
zorgen dat slechts één gassoort in de meetkolom aanwezig is. Het debiet van het stikstof kan 
worden ingesteld met behulp van een vadometer (vado). Vervolgens wordt de slang op de 
ingangstrechter los gemaakt en vervangen door de slang waaruit het helium mengsel stroomt. 
Hierdoor zal de druk die de druksensor meet oplopen. Dit is het startcriterium voor het 
meetsysteem. De verschillende signalen zullen nu, in van tevoren ingestelde tijdsintervallen, 
gemeten worden. De meetdata worden na afloop bewerkt door een apart computerprogramma die 
de gemeten waarden omrekent naar fysische waarden. Dit computerprogramma produceert twee 
uitvoerfiles. Eén file zal worden gebruikt als invoerfile voor het fitprogramma (zie §2.2.2.2). In 
deze file staan de concentratie-profielen zoals deze zijn gemeten met de TCD als functie van de 
tijd. De andere uitvoerfile bevat de gemeten druk en flow gedurende het experiment. Deze file 
dient slechts als controle om te kunnen bepalen of de omstandigheden tijdens het experiment 
constant zijn gebleven. 
Twee belangrijke aspecten van de diffusiemeting vormen de TCD en het fitprogramma. Beide 
zullen hieronder uitgebreider toegelicht worden. Deze paragraaf zal ten slotte worden afgesloten 
met een voorbeeld van een meting. 

2.2.2. 1 De TCD's 

De TCD (Thermal Conductivity Detector) is in essentie een zeer eenvoudige sensor. Het hart van 
de sensor is een dunne wolfraamdraad die in de gasstroming wordt gehangen. Door het draadje 
wordt een electrische stroom gestuurd waardoor de draad warm zal worden. Deze wamte geeft de 
draad vervolgens af aan het gas dat langs de draad stroomt. Deze warmteafgifte is afhankelijk 
van de warmtegeleidingscoëfficiënt van dat gas. Als dit gas nu een mengsel is van twee gassen 
die elk een andere warmtegeleidingscoëffiënt hebben kan men uit de grootte van de 
warmteafgifte de samenstelling van het gas bepalen. De temperatuur van het draadje wordt dus 
bepaald door de hoeveelheid warmte die het gas opneemt. De electrische weerstand van het 
draadje is echter ook afhankelijk van de temperatuur. Er bestaat dus een verband tussen 
gassamenstelling en de stroom door de wolfraamdraad. Deze verandering van de weerstand is 
echter gering zodat de TCD in een brug van Wheatstone wordt opgenomen om de verandering 
van weerstand nauwkeurig te kunnen bepalen. De gemeten brugspanning is dus een maat voor de 
samenstelling van het gas. 
De samenstelling van het gas beïnvloedt de brugspanning via een viertal stappen: 

• samenstelling gas --+ warmtegeleiding 
• warmtegeleiding --+ temperatuur draad 
• temperatuur draad--+ weerstand draad 
• weerstand draad --+ brugspanning 

Er zal nu hieronder een relatie tussen brugspanning en de samenstelling van het gas worden 
afgeleid. 
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Warmtegeleiding van een binair mengsel 

Het gas dat in onze experimenten wordt gebruikt is een helium/stikstof mengsel. De warmte
geleidingscoëfficiënten van zuiver helium en stikstof zullen worden aangeduid met 
respectievelijk: Ä.He en Äm [W/mK]. Als we de concentratie van helium x noemen is de 
concentratie van stikstof gelijk aan ( 1-x). Voor de warmtegeleidingscoëfficiënt A. van het mengsel 
leidde Wassiljewa [W AS04] de volgende relatie af: 

ÀNz ÀHe 
--------+--------

x I-x 
I +Ai21-x I +A21~ 

À=g(x) 
(2.3) 

Wassiljewa berekende ook analytisch de coëfficiënten A 12 en A21 maar deze uitkomsten waren 
niet bevredigend. De waarden voor deze coëfficiënten zullen in ons geval worden berekend door 
bovenstaande vergelijking te fitten aan waarden van A. bij verschillende waarden van x. 

Temperatuur 

Een verandering in de warmtegeleiding veroorzaakt een verandering in de temperatuur van de 
weerstandsdraad. Uitgaande van r:'T=O en een warmteproductie in de draad van U=fRrcv kan de 
volgende relatie worden afgeleid [LIT70]: 

hierin is: 

dT 

d'A 

• 1: stroom door de TCD-draad [A]; 
• 1: constante van Joule [m]; 
• RTco: weerstand van de TCD-draad [Q]; 
• G: geometriefactor van de detector; 
• T: temperatuur [K]. 

Weerstand 

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

Rrcv=Ro(l +rx1). 

(2.4) 

(2.5) 

hierin is a [Q/K] de temperatuurscoëfficiënt. De afgeleide van bovenstaande vergelijking naar de 
temperatuur is gelijk aan: 

(2.6) 
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Bru~spannin~ 

Als de TCD wordt opgenomen in een Wheatstone-brug kan uit de brugbalans de relatie tussen 
weerstandsverandering en de spanningsverandering over de brug worden afgeleid [HOL89]. 

Epoxy frame 

Wolfraamdraad 

figuur 2.3: De brug van wheatstone en een TCD. 

dV R 1 
-----"'g-=-V.-----
dRrcD b (RI +RTcDf 

(2.7) 

Hierin is: 
• V g : de te meten spaning [V]; 
• V b : spanning over de brug [V]; 
• R1 :een brugweerstand (100 Q ). 
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Gassamenstelling als functie van de spanning over de Wheatstone-brug. 

Met de resultaten van de hierboven afgeleide verbanden kan nu de beoogde relatie samengesteld 
worden. Met À=g(x) uit vergelijking 2.3 geldt: 

dVg = VbR 1 

dR RI+RTCD 

dT 

d}., 

dR 
-=Ra. 
dT 0 

d}.. _ dg(x) 
----
dx dx 

Wanneer al deze termen vermenigvuldigd worden ontstaat de volgende vergelijking: 

dVg = dVg dR dT d}.. = 

dx dR dTdÀ dx 

RIRTcD . 1 . dg(x) _ -C 1 . dg(x) -- ---- -- ---
(RI +RTCD)2 g(x)2 dx g(x)2 dx 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

De faktor C bevat een aantal constanten en de termen J2 en RTcD· Deze laatste zijn weliswaar niet 
constant (ze variëren met À) maar er wordt verondersteld dat de variaties hierdoor in C te 
verwaarlozen zijn. De veronderstelling is alleen correct voor kleine concentratieverschillen. Om 
Vg als functie van de samenstelling x te krijgen moet er over x geïntegreerd worden: 

V (x)=-CJx_1_. dg(z) dz=C·( _1 ___ 1_). 
g ogW2 ~ gW ~~ 

(2.13) 

Als we de brugspanning nu zo normeren dat geldt Vg(O)=O en Vg( 1)=1 dan kan de constante C 
exact bepaald worden: 

met als resultaat: 

ÀHeÀN2 c 
ÀN2 -}.,He 

Nu kan formule 2.13 als volgt herschreven worden: 
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(2.16) 

Deze uitdrukking kan omgeschreven worden in de vorm: 

ÀN.ÀHe 

g(x) À V +; (1-V) 
N2 g He g 

(2.17) 

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

x=g inv(z) 
ÀN.ÀHe 

met z= 2 

ÀNV+À8 (1-V) 
2 g e g 

(2.18) 

De inverse van g blijkt na enig rekenwerk gelijk te zijn aan: 

(2.19) 

hierin is: 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

De inverse functie 

De parameters A 12 en A21 in vergelijking 2.3 kunnen nu bepaald worden. Uit [WEA88] volgt dat 
Ä8 e=0,148 W/mK en ÄN2=0,0251 W/mK en uit [TOU75] is de warmtegeleidingscoëfficiënt Ä van 
een aantal He/N2 mengsels bekend. In figuur 2.5 is deze fit weergegeven. 
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figuur 2.5: Waarden van de warmtegeleidingscoëfficiënt À. als functie van diverse 
waarden van de heliumconcentratie x en de fitcurve door de punten. 

Voor A12=0,855 en voor A21=2,49 bleek de berekende en de gemeten curve het beste met elkaar 
in overeenstemming. Nu de constante A 12 en A21 bekend zijn, is met formule 2.19) ook de 
brugspanning (Vg) als functie van de gassamenstelling bekend. Om te controlleren of de 
theoretisch afleiding overeenstemd met de werkelijke brugspanning zijn de gasdetectoren geijkt 
[MEI95]. Het resultaat van deze ijking staat in figuur 2.6. 

1.0 

.8 

.6 
~ 
E 

§ 
.4 

.2 

0 
0 

Ijkgrafiek TCD 's 

D Ijkgrafiek TCD 1 
V Ijkgrafiek TCD 2 

Theoretische ijking 

.2 .4 .6 

VNmax 

.8 1.0 

figuur 2.6: Een ijkgrafiek voor de beide TCD 's. In de figuur is ook de theoretisch 
afgeleide relatie te zien. 

In onze experimenten is de concentratie van het helium in het stikstof nooit groter dan 20%. Uit 
figuur 2.6 blijkt dat brugspanning bij deze concentraties rechtevenredig is met de 
gassamenstelling. Deze evenredigheid zal worden gebruikt om in onze experimenten de brug
spanning te relateren aan de gassamenstelling. 
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2.2.2.2 Het tltprogramma. 

Inleiding 

Het programma dat gebruikt wordt voor het fitten van de meetgegevens van de diffusiemetingen 
is in essentie hetzelfde programma dat Chris Meijer gebruikte [MEI95]. Aan het door ons 
gebruikte programma is echter een fitprocedure toegevoegd waardoor het mogelijk is de 
meetdata rechtstreeks in het programma in te lezen (de zogenaamde invoerfile). De resultaten 
van de berekeningen worden vervolgens weer opgeslagen (deze file wordt hier de uitvoerfile 
genoemd). In het programma dat Chris gebruikte was dit niet mogelijk waardoor de meetdata op 
een zeer omslachtige manier uitgewerkt moesten worden (trial en error). Het huidige programma 
is geschreven in Decpascal waardoor het programma kan worden gedraaid op de VMSN AX. Dit 
levert een tijdswinst op van circa 50% ten opzicht van hetzelfde programma in TurbopascaL 

Werking programma 

Om de differentiaalvergelijking (formule 3.47) numeriek op te lossen is uitgegaan van de 
zogenaamde eindige-volume methode. Uitgangspunt hierbij is het behoud van massa van het 
stromende medium. 
Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking op een één-dimensionaal gebied Q, wordt dit 
gebied allereerst overdekt met een rekenrooster. Hierdoor wordt Q opgedeeld in I genummerde 
kleine gebiedjes Q; (i=l,2, ... ,/). 
Voor elke Q; wordt vervolgens, aan de hand van massabehouds-overwegingen, een algebraïsche 
vergelijking opsteld waarin de onbekende concentraties in Q;_1, Q; en Qi+I zullen voorkomen. Op 
deze manier verkrijgt men een stelsel van 1+1 (d.i. inclusief de randpunten van Q waarvoor 
randvoorwaarden gelden) vergelijkingen voor de onbekende porieconcentraties C; in ieder 
gebiedje Q;. De tijdsafhankelijkheid van het transportproces wordt gemodelleerd door de tijd in 
kleine stapjes Llt te discretiseren en voorgaande uit te voeren voor elke stapje Llt. Het opstellen 
van de algebraïsche vergelijking zal kort, en vereenvoudigd, worden toegelicht voor één gebiedje 
Q; welke niet aan de rand ligt van Q. 

De netto hoeveelheid heliumatomen die per tijdseenheid, op tijdstip t, het gebiedje Q; 

binnentreedt t.g.v. diffusie, Fd [N s-1
], wordt benaderd door: 

F =A D. I+ I D. I I- . 

( 
c. ,-c. e.-c. '] 

d I dzi 1-1 dzi-! 
(2.23) 

waarin: 
A :Oppervlak [m2

]; 

D; :Bulk diffusiecoëfficiënt van het poreuze medium tussen de middens van Q; en Qi+I 

[m2s-1]; 

C; : Heliumconcentratie in de poriën in 0; [N m-3
]; 

dz; :Afstand tussen de middens van Q; en Qi+I [m]. 

Hierin ziet men een discretisatie aan beide zijden van Q; op basis van de wet van Fick die stelt 
dat de diffusieflux evenredig is met de gradiënt van de concentratie. Naast diffusie is er ook 
transport door advectie. De benadering voor de netto hoeveelheid heliumatomen die per 
tijdseenheid, op tijdstip t, het gebiedje Q; binnenstromen t.g.v. advectie, Fe [N s- 1

], is: 
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F =- I+ I I I-~ c. l+C. C.+C. IJ 
C 2 2 • (2.24) 

waarin Q [m3 s·1
] het debiet van het stromende medium is en positief is als de stroom in de 

positieve z-richting loopt. De som van formule 2.23 en 2.24 is de totale netto toename van het 
aantal heliumatomen per tijdseenheid in het beschikbare porievolume van 0;. Dit wordt in het 
model benaderd door: 

C.n -C. 
AV. I I F F 
t-' d+ c·· 

I l:it 
(2.25) 

waarin: 
p; :gecorrigeerde porositeit van 0; (zie formule 3.37); 
en; :de heliumconcentratie [N m·3

] op tijdstip t+..dt; 
V; :volume van gebiedje 0; [m3

]: 

dz. 1+dz. 
V.=A I- I 

I 2 (2.26) 

Men ziet dat met formule 2.25 de heliumconcentratie een tijdstap ..dt later direkt, aan de hand van 
de bekende concentraties in het hele gebied Q, kan worden berekend. Het gebruik van een 
dergelijke berekening wordt een expliciete methode genoemd waarbij het opstellen van een 
stelsel vergelijkingen niet aan de orde is. De computerberekeningen bij een expliciete methode 
zijn in het algemeen erg snel maar voorwaarde voor een stabiele oplossing is dat ..dt niet te groot 
mag worden. Een groter probleem met een expliciete methode is echter de numerieke diffu"sie die 
hiermee wordt geïntroduceerd. Men kan aantonen dat deze (o.a.) evenredig is met de snelheid 
van het stromende medium en de roosterafstand dz. Gebruikt men bijvoorbeeld een 
roosterafstand van 5 mm en een stroomsnelheid van 1 mm s·1

, is de numerieke diffusie in de orde 
van 5 10-6 m2s-1

• Aangezien de werkelijke diffusiecoëfficiënt zelfs lager is, zal de oplossing sterk 
afwijken van de gemeten waarden. 
Deze problemen kunnen gedeeltelijk worden vermeden door in formule 2.23 en 2.24 niet de 
concentraties op tijdstip t te gebruiken, maar op tijdstip t+l:it. Samen met formule 2.25 verkrijgt 
men dan voor elk gebiedje 0; een algebraïsche vergelijking met drie onbekenden: C\1, cni en 
cni+l" 

Dit resulteert in een stelsel van /+ 1 (d.i. inclusief de randpunten van Q waarvoor 
randvoorwaarden gelden) vergelijkingen voor de porieconcentraties C'; op tijdstip t+..dt. Voor het 
berekenen van de concentraties moet in principe voor elke stap van t naar t+ ..dt het stelsel worden 
opgesteld en opgelost. Deze methode, waarbij de nieuwe concentraties worden berekend aan de 
hand van vergelijkingen waarin deze nieuwe concentraties reeds voorkomen, wordt impliciet 
genoemd. De mate waarin de berekening impliciet wordt uitgevoerd (men kan voor een deel ook 
de oude concentraties in de berekening verwerken) kan in het programma worden aangegeven 
met 8. De waarde van deze parameter ligt tussen 0 (volledig expliciet) en 1 (volledig impliciet). 
Men kan aantonen dat de numerieke diffusie t.g.v. van het advectieve deel in formule 2.25 bij de 
volledig impliciete methode evenredig is met 1hv/ ..dt waarin vP [m s· 1

] de gecorrigeerde 
poriesnelheid in de z-richting is, en gelijk is aan Q·( PAX1

• Men ziet dat de numerieke diffusie (bij 
kleine stroomsnelheden) veel kleiner is dan bij de expliciete methode en door middel van 
verkleining van ..dt te minimaliseren is. 
Voor de gebieden die aan de rand liggen, Q 1 en Q1, moeten de randvoorwaarden (zie bijlage 2) 
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gelden. In navolging van de procedure voor de andere gebieden, wordt ook voor deze gebiedjes 
een algebraïsche vergelijking opgesteld door het beschouwen van een massa-balans. 
Voor 0 1 komt dit neer op een advectieve instroom van QC0 (C0 is de heliumconcentratie van het 
instromende medium) en een uitstroom van: 

CI+C2 
Q . 

2 
(2.27) 

Daarnaast is er voor dit gebied een diffusieve uitstroom van: 

c2-cl 
AD1 • 

dz1 

(2.28) 

(er is geen diffusieveinstroom omdat het oppervlak van het instroomgaatje zeer klein is t.o.v. A). 
Voor het laatste gebiedje 0; wordt de advectieve instroom gelijk gesteld aan: 

(2.29) 

en de uitstroom aan QC1. Verder is er een diffusieve instroom van: 

c -c AD 1-1 I 
/-1 d 

zl-I 
(2.30) 

(er is geen diffusieve uitstroom, omdat het oppervlak van het uitstroomgaatje zeer klein is t.o.v. 
A). 

Bij het modelleren van d~ meetkolom zijn er echter een aantal moeilijkheden. De in- en uit
looptrechter zijn vanwege hun vorm eigenlijk niet 1 D te modelleren. Het zal blijken dat de 
grootte van de uitlooptrechter gevarieerd moet worden om een goede fit te krijgen. Verder is de 
diffusiekamer uit de meetgeometrie verwijderd om de complexiteit van het model te verkleinen. 
De porositeit en diffusiecoëfficiënt van dit medium zijn niet exact bekend waardoor er een fout 
ontstaat in het berekende concentratieprofieL Dit zelfde probleem doet zich ook met de trechters 
voor, echter de afmetingen van de trechters zijn veel kleiner waardoor de fout in het 
concentratieprofiel ook kleiner zal zijn. 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de grootheden en hun gemodelleerde waarde. 

Sectie D [m2/s] E Len_&e [m] 

Inlooptrechter 1,7. 10-5 0,32 0,025 

Meetsectie wordt berekend afhankelijk van de 0,316 
vulling 

Uitlooptrechter 7 o · lo-s • 1 variabel 

Gastransport door een nat poreus medium 21 



2.2.2.3 Voorbeeld van een meting 

Als voorbeeld van een meting is de meting gekozen bij een vochtigheidsgraad s =4,7 % en 
porositeit Ea= 0,354. De meetprocedure is uitvoerig beschreven in § 2.2.2.1. In figuur 2.7 staan 
de gemeten curven en met het fitprogramma berekende curven. 
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~ ë .4 

~ 
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.2 

voorbeeld van een diffusiemeting 
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figuur 2.7: Voorbeeld van een diffusiemeting 
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Het rechter gedeelte van figuur 2.7 is toegevoegd is een uitvergrooting van een gedeelte van het 
linkergedeelte van figuur 2.7. 
De ge fitte diffusiecoëfficiënt is gelijk aan: D = ( 1,40 ± 0, 19)·1 o-s m2/s. 

2.3 Vullen van de meetsectie 

Zoals reeds is vermeld wordt het zand na elke meting uit de meetsectie gehaald en gedroogd in 
een oven. Als het zand weer droog en afgekoeld is, kan de meetsectie weer met het zand worden 
gevuld. Hieronder zal deze procedure beschreven worden: 
Als eerste wordt het Ankersmit zand en de meetsectie gewogen. Uit de massa van het zand kan 
men met de gegevens uit § 1.3 de hoeveelheid lucht die in de poriën van het zand aanwezig is 
berekenen. Voor de porositeit wordt een waarde tussen de 0,34 en 0,38 genomen, afhankelijk van 
de hoeveelheid water waarmee het zand bevochtigd zal worden. Een bekende hoeveelheid water 
wordt aan het zand toegevoegd en het geheel wordt goed met elkaar vermengd zodat het water 
homogeen verdeeld is. Vervolgens wordt het zand met kleine hoeveelheden in de kolom gestopt 
en telkens stevig aangedrukt. Als de buis helemaal gevuld is, wordt het geheel gewogen. De 
massa van de buis is bekend waardoor de gezamenlijke massa van zand en het water bepaald kan 
worden. Doordat de massaverhouding tussen het water en het Ankersmit zand bekend is, kan 
men bepalen hoeveel water en hoeveel zand er in de meetsectie aanwezig is. Het volume van de 
meetsectie is eveneens bekend waardoor de porositeit en vochtigheidsgraad precies bepaald 
kunnen worden. 
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2.4 Foutenanalyse 

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 .i-methode. 
Waarbij geldt: 

N ( berekend_ gemeten) 
2_ 1 'Ç"' X; X; 
x----~ . 

N-Mi=I f!:.x 2 
I 

(2.31) 

Hierin is N het aantal meetpunten dat meegenomen is in de fit, M het aantal vrijheidsgraden in de 
fitfunctie, X; de datawaarde en Lix; de fout in de gemeten datawaarde. Wanneer .i < 1 geldt dat 
voor de echte fouten de grootste van de twee, interne fouten of meetfouten genomen moet 
worden. Wanneer X > 1 is de echte fout te berekenen met de meetfout· v_i. 

Gewogen gemiddelde. 

Uit verschillende experimenten worden meetwaarden verzameld waarvan verondersteld wordt 
dat ze een groep zijn uit een gausssische verdeling rond een gemiddelde waarde. Iedere 
meetwaarde heeft een eigen onnauwkeurigheid. Het gewogen gemiddelde waarin die 
verschillende onnauwkeurigheden worden meegenomen krijgt men door d_ildx = 0 te stellen: 

en voor de fout hierin geldt: 
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N X. 
L-~
i=l A-- 2 

- LUl 
x 

N 1 
L
i =I flx _2 

I 

1 N 1 
-=L-. 
(flx)2 i=Iflx/ 

(2.32) 

(2.33) 
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3 
Beschrijving transport
processen 

3. t Inleiding 

Voor gastransport door een poreus medium zijn porositeit en permeabiliteit belangrijke 
grootheden. De permeabiliteit beschrijft de 'geleidbaarheid' van het poreuze medium voor een 
gas- of vloeistoftransport. Inzicht in het gedrag van de permeabiliteit bij veranderingen in of 
van het medium is daarom van groot belang. 
Het specifieke probleem in dit gedeelte van het krypton-project is dat de porositeit van 
experiment tot experiment verandert. Bij het veranderen van de vochtigheidsgraad van het 
Ankersmit zand (het door ons gebruikte poreuze medium) moet, om een zo homogeen 
mogelijke vochtverdeling te krijgen, het zand uit de meetsectie van de meetkolom gehaald 
worden. Het zand wordt dan gedroogd, opnieuw bevochtigd waarna de meetsectie weer met 
het zand wordt gevuld. De nieuwe vulling van de kolom zal echter niet dezelfde porositeit 
hebben als de vorige vulling waardoor de gemeten waarden van de permeabiliteit niet 
rechtstreeks met elkaar vergeleken kunnen worden. Er zal dus gezocht moeten worden naar 
een model waarin de permeabiliteit gecorrigeerd kan worden voor de veranderde porositeit 
zodat het effect van de verandering in vochtgehalte op de permeabiliteit beschreven kan 
worden. 
In dit hoofdstuk zullen de volgende modellen besproken worden: 

- Het Kozeny-Carman model. 
- Het wet pressing paper model. 
- Het model van Mualem. 

Tevens zal in dit hoofdstuk de transportvergelijking die het gastransport beschrijft door een 
niet-poreus medium worden gecorrigeerd voor een poreus medium. Met deze gecorrigeerde 
transportvergelijking zal in hoofdstuk 4 de invloed van water op het gastransport worden 
bepaald. Vervolgens zal er worden ingegaan op de relatie tussen de snelheid van de 
gasstroming en de diffusiecoëfficiënt. 
Tot slot zal in dit hoofdstuk van deze transportvergelijking de exacte oplossing worden 
bepaald voor de door ons gebruikte meetgeometrie. De resultaten van deze berekeningen 
zullen in hoofdstuk 4 worden gebruikt om te controleren of het fitprogramma de juiste 
resultaten geeft. 
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3.2 Modellering van de per~neabiliteit 

3.2. f Kozeny-Car~nan ~node/. 

Bij een ontwikkelde laminaire stroming ontstaat er in een buis een zogenaamde Poiseuille 
stroming. Deze stroming heeft een parabolisch snelheidsprofiel vlr) dat wordt gegeven door 
de volgende vergelijking [DON1]: 

R2ll.p[ ( r) 2] v (r) =-- 1 - - . 
z 4JlL R 

(3.1) 

Waarin: Llp [Pa] het drukverschil is dat wordt gemeten over een lengteL [m], J1 de viscositeit 
van het gas, R [m] de straal van de buis en r [m] de afstand tot de hartlijn van de buis. Door 
middeling over het oppervlak van de buis berekent men de gemiddelde snelheid vz [m s-1

]: 

- R2ll.p 
V=--. 

z 8J.1L 
(3.2) 

In een poreus medium leggen de gasdeeltjes echter, door de kronkeligbeid van het medium, 
een langere afstand af waardoor de lengte L gecorrigeerd moet worden (zie § 1.2). Tevens 
moet er voor het doorstroom-oppervlak worden gecorrigeerd omdat er geen stroming in de 
matrix van het poreuze materiaal optreedt. 
De gemiddelde snelheid, in het geval van een Poiseuille stroming is nu: 

EaR 2r;/:ip 

8J.IL 
(3.3) 

De kanalen in de matrix van het zand zullen echter niet van een constante diameter zijn maar 
zullen in diameter variëren. Om dit probleem te ondervangen zullen we de zogenaamde 
hydraulische straal introduceren. Deze straal is als volgt definieerd. 

R _ oppervlakte kanaal (
3

•
4

) 
h omtrek kanaal 

Voor een cilindervormig kanaal is Rh dus gelijk aan de helft van de stfàal. In de praktijk wordt 
R gelijk gesteld aan Rh (8/c )0

·
5

, waarbij c de vormfactor wordt genoemd die een experimentele 
constante is met een waarde tussen de 2 (cilindervormig kanaal) en 3. De factor 8 is gekozen 
zodat deze uiteindelijk in de Kozeny-Carman vergelijking wegvalt tegen de factor 8 uit 
vergelijking (3.3). Omdat de hydraulische straal niet constant hoeft te zijn in de richting van 
de stroming, vervangen we deze straal door het specifiek oppervlak S0 (m-1

). Dit oppervlak is 
gedefinieerd als het totale oppervlak waarlangs het gas kan stromen per eenheid van bulk 
volume in de matrix van het poreuze medium. 

(3.5) 
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De gemiddelde snelheid van de gastroom is nu: 

3 
'tEa /l.p 

c(l-e)2S; JlL 
(3.6) 

Combineren we dit met de formule van Darcy (formule 1.1) dan krijgen we voor de 
permeabiliteit de volgende uitdrukking: 

K=----
c(l-ea)2S; 

(3.7) 

De term c/-rwordt meestal als ko genoteerd, de "adjusted Kozeny-Carman constant". 
De bovenstaande formule van de permeabiliteit is alleen geldig in het geval van een laminaire 
stroming omdat er van een Poiseuille stromings profiel wordt uitgegaan. Dit betekent dat we 
in de capillairen een Reynoldsgetal moeten definiëren [MES94]. 

Re 
pv 

(3.8) 

De bovenstaande formulering van Reynoldsgetal wijkt af van de definitie van het 
Reynoldsgetal in een cilinder omdat de doorsnede niet constant is. Bij metingen aan 
glaskorrels bleek dat er in de capillairen al bij Re >2,0 turbulente stroming optreedt en 
bovenstaande formule van de permeabiliteit dus niet geldt [MES94]. 
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3.2.2 Wel pressing paper ~node/ 

3.2.2. 1 Inleiding 

Het model is opgesteld voor de beschrijving van het verwijderen van water uit nat papier in de 
papierindustrie [KAT92]. Hiervoor wordt er een grote druk uitgeoefend op het papier, door 
het tussen twee rollen te laten lopen waardoor het water uit de matrix van het papier zal 
worden gedrukt. 
Verondersteld wordt dat deze stroming van lucht en water in het papier een laminair profiel 
heeft, net zoals in het Kozeny-Carman model. 
Van deze stroming kan men het profiel berekenen en hieruit de gemiddelde snelheid. Uit deze 
gemiddelde snelheid kan dan vervolgens de permeabiliteit berekend worden (net zoals bij 
Kozeny-Carman-model). 

3.2.2.2 Model beschrijving 

Het poreuze medium wordt in dit model voorgesteld als een aantal capillairen die evenwijdig 
aan elkaar liggen en elkaar niet kruisen, zie figuur 3.1. Het water zit als een cilindrische 
mantel tegen de binnenkant van de capillairwand aan. Omdat er van cilindervormige 
capillairen wordt uitgegaan is het mogelijk om het snelheidsprofiel van de stroming door de 
capillairen exact te berekenen (in het geval van laminaire stroming). 
De Navier-Stokes vergelijking voor een cilindrisch symmetrische stroming in de z-richting 
wordt gegeven door: 

(3.9) 

Zoals is te zien in figuur 3.1. kunnen we twee gebieden onderscheiden waardoor stroming 
plaatsvindt, een gebied zonder water ( 1) en een gebied met water (2). 
In gebied (1) moet voor de viscositeit die van lucht (pa) worden ingevuld, verder geldt dat 
élp=-.dp/(L-1). 
De oplossing van vergelijking (3.9) in gebied (1) is het Poiseuille stromingsprofiel in een 
cilindrische capillair (zie ook formule 3.1): 

1 llpl 1 2 2 
u(r)=vs +----(R -r ). (3.10) 

4 (L-l) fla 

Met vs de snelheid van de wand. 
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~----- Vast materiaal 

------------- Porie ------------------

~ Water - --

-------------- Lucht 

~ 
I t----........ Volume 

element 

L).p 

figuur 3.1: het 'wet pressing paper' model 

A 

In gebied (2) is de viscositeit gelijk aan die van lucht als r<r1 en gelijk aan die van water (j.1 w) 
als r1<r<R. In gebied (2) geldt verder dat op=-iJpjl. Ook hier kan men het stromingsprofiel 
nu exact berekenen. 

u(r)=vs +--- --(r1 -r )+-(R -r1 ) 
1 /lp2( 1 2 2 1 2 2) 
4 [ !la llw 

(3.11) 

u(r)=v +-- -(R -r) 1 /lp2( 1 2 2) 
s 4 [ llw 

(3.12) 

Men kan nu, gebruikmakend van deze stromingsprofielen, de gemiddelde snelheid van va en 
vw in LJV uitdrukken als functie van de drukgradiënt iJp/L. Het resultaat hiervan is: 

- R 2 ( 1-x 2 )/lp 
Vw -vs- 81-lw y+(l-y}f(x) L. (3.13) 
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(3.14) 

waarin: 

<!>=~. 
llw 

(3.15) 

In een stationaire stroming is in gebied (2) de kracht die wordt veroorzaakt door het 
drukverschil Llp2 op de lucht in (2) gelijk aan de wrijvingskracht LlFaw tussen het water en de 
luchtstroming. De overeenkomstige krachtdichtheid wordt nu als volgt gedefinieerd: faw 
=LlFUl/ LlV. Deze krachtdichtheid kan ook worden omgeschreven naar termen van het 
stromingsprofiel met behulp van de volgende formule [DON2]: 

~~ a;;) '2nrl 

faw /::..V 
(3.16) 

In gebied (1) geldt r=R en in gebied (2) geldt dat r=r1• 

Het volume element LlV kan men uitdrukken in termen van het poreuze medium: 

!::..V= rcR
2
L_ 

E 
(3.17) 

Ook de vochtigheidsgraad s kan men uitdrukken in termen van het stromingsprofiel: 

s 
rc(R 2 -r 2)1 
___ 1_ (1-x2)y. 

rcR 2L 
(3.18) 

De vorm van de water-plugs in de capillairen kan worden gevariërd met behulp van de 
parameter y. De auteurs nemen deze als volgt in de modellering mee: 

y=sY O:o;y:o;l. (3.19) 

Als we formule 3.19 combineren met 3.18 kunnen we het vochtgehalte ook als functie van x 
schrijven. Bij toenemende vochtigheid worden de plugs zowel breder al langer. De vorm van 
de water-plugs als functie van de parameter y staan in figuur 3.2 . 
Als formule 3.14 wordt gecombineerd met 3.16 en door gebruik te 
maken van 3.18 kan de krachtdichtheid nu in zijn geheel genoteerd cLu:i!F:z:' ==:=::::w:::"at=er== 
worden in termen van het poreuze medium en het stromingsprofiel. \ v=o 

f =2S 211 (1-e)
2

( (1-s)s Y l (v -v ). (3.20) ~ u::J 
aw o a E (1-s 1-y)+es 1-y a w 

u::J u::J 
0<'{<1 

Waarin: S0 het specifiek oppervlak (zie formule 3.5). -'"' __ 
Bovenstaande krachtdichtheid is he~ gevolg.~an he~ snelheids~e:schil ['t.!.·.j v=t 

tussen de lucht- en de waterstrommg. GeliJksoortige vergehJkmgen 
6
-------

3
·
2 

" d 
1
. 

. 1guur . : ver e mg van 
kan men afletden voor de stroming van het gas langs de wand: het water 
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fas =2Sglla (1-e)
2 
(1-s)(l-s Y)( 1- €

2
-y l-1 

E 1-s 1-Y)2 +es 1-Y(2-s 1-Y) 
(3.21) 

Deze krachtdichtheden zorgen voor de drukval over het poreuze medium waardoor het gas 
stroomt. Deze krachtdichtheden zijn volgens Darcy gelijk aan: 

C = llaw 
aw k 

aw 
c =~ 

as k 
as 

a=w,s. (3.22) 

Hierin is llaw een gewogen gemiddelde van de viscositeit van water en die van lucht, 
afhankelijk van het oppervlak waarlangs de lucht stroomt. De letters a en s verwijzen 
respectievelijk naar lucht en de wand. Deze middeling is afhankelijk van de positie en 
hoeveelheid water in de capillairen omdat deze het stromings-protiel beïnvloeden en hiermee 
de krachtdichtheden. 

(3.23) 

Kaw en Kas zijn de partiële permeabiliteiten van de luchtstroming langs respectievelijk het water 
en de wand van de capillairen. Als formule 3.20 en 3.21 worden gecombineerd met formule 
3.22 kunnen de partiële permeabiliteiten worden uitgeschreven: 

1 
Kaw=K---

(1-s)sY 

K =K---
1
-- X ( 1 

as (1-s)(l-s Y) 

K 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

Uit bovenstaande vergelijkingen blijkt dat de partiële permeabiliteit rechtevenredig is met K, 

de Kozeny-Carman permeabiliteit (zie formule 3.7: 't =1, c=2 en de term e3 t.o.v. e in formule 
3.26 komt door het feit dat er hier met de partiële druk: EBJJ en de poriesnelheid vporie=vbuLIE 

gewerkt wordt). De relatieve permeabiliteit van lucht (Kra) is een gewogen gemiddelde van Kas 

en Kaw· 

(3.27) 

De term ( 1-sl is toegevoegd om de notatie in overeenstemming te brengen met de 
conventionele notatie van Wilder [WIL68]. De enige onbekende in dit model is y (deze komt 
tot uitdrukking in llaw ) en dit is een maat voor de verdeling van het water in de capillairen. 
De specifieke permeabiliteit K0 (=112S/) is niet van belang want deze wordt er uitgedeeld 
zodat de diameter van de capillairen in het model geen invloed hebben op de permeabiliteit. 
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3.2.3 Model van MualenJ 

Het model van Mualem [MUL76] is oorspronkelijk opgesteld om de hydraulische 
permeabiliteit van een poreus medium te voorspellen. De hydraulische permeabiliteit is een 
maat voor de geleidbaarheid van een poreus medium voor water en deze zal met het 
vochtgehalte toenemen (dit in tegenstelling tot de permeabiliteit voor een gas). 

Het model gaat uit van een homogeen poreus medium waarin de poriën worden voorgesteld 
als capillairen van diverse grootte die met elkaar in verbinding staan. De bijdrage van een met 
water gevulde capillair met een straal r tot het vochtgehalte s is gelijk aan: 

f(r)dr=ds. (3.28) 

metf(r) de porie-water verdelingsfunctie (zie figuur 1.4). De totale hoeveelheid water s(R) die 
in het poreuze medium zit als de capillairen tot een straal R zijn opgevuld, is: 

R 

J f(r)dr=s(R). (3.29) 
Rmin 

hierin is Rmin de straal van het dunste capillair in het poreuze medium. Als alle beschikbare 
poriën zijn opgevuld met water dan wordt de bovengrens gelijk aan Rrruu en is het resultaat van . 
de integraal in formule (3.29) gelijk aan 1. 
Omdat er wordt uitgegaan van een homogeen poreus medium is de oppervlakte porositeit, de 
porositeit van een plak met een dikte Llx, gelijk aan de porositeit van het poreuze medium. Als 
Llx>>Rrruu is de verdeling van de poriën aan twee kanten van die plak compleet onge
correleerd. De kans a(r,p) dat poriën met een straal r +drop een positie x in verbinding staan 
met poriën met een straal p + dp op een positie x + L1x is nu gelijk aan: 

a(r,p) =f(r)f(p )drdp. (3.30) 

Als Llx>>Rrruu zal deze kans gelijk aan nul zijn. Als Llx-o dan gaat a(r,p)-1 (complete 
correlatie). Omdat we geïnteresseerd zijn in de permeabiliteit ligt het voor de hand dat L1x in 
de ordegrootte moet liggen van de poriegrootte om zo uitspraken te kunnen doen hoe de 
poriën met elkaar verbonden zijn. De kans dat twee poriën met elkaar in verbinding staan (Llx 
in de orde van de poriegrootte) is nu: 

a(r,p) =G (R,r,p )f(r)f(p )drdp. (3.31) 

Hierin is G(R,r,p) een correctiefaktor voor de correlatie tussen poriën met een straal ren p bij 
een zekere vochtigheidsgraad s(R). Deze faktor is nodig omdat het mogelijk is dat één of 
beide porien bij een zekere vochtigheidsgraad zich met water vullen en zo dus niet meer 
bijdragen tot het gastransport. Om de bijdrage van de verschillende plakken tot het totale 
gastransport te kunnen berekenen worden de volgende veronderstellingen gedaan: 
1) De gastroming vindt alleen door de poriën plaats (geen bypass-stroming). 
2) De porieconfiguratie in een plak mag worden vervangen door twee capillairen die op 

elkaar aansluiten, waarvan de lengtes afhankelijk zijn van de straal van de capillairen 
(zie figuur 3.3): 
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2 p 

11 12 

figuur 3.3: verband tussen 
lengte en straal capillairen. 

II _ r 

12 p 
(3.32) 

Het kan worden aangetoond (zie bijlage 1) dat de permeabiliteit 
evenredig is met de faktor rp. Als we nu een correctiefaktor 
T(R,r,p) voor de tortuositeit invoeren kunnen we voor de relatieve 
permeabiliteit schrijven: 

Rrnax Rmax 

J J T(R,r,p) G(R,r,p) rpf(r}f(p )drdp 

K(s)- R R 
Rmax Rrnax 

(3.33) 

J J T(R,r,p)G(R,r,p)rpf(r}f(p)drdp 

Rmin Rmin 

Omdat er geen procedures bestaan om T(R,r,p) en G(R,r,p) onafhankelijk te bepalen nam 
Burdine (1954) aan dat. de tortuositeit en de correctiefaktor machtfuncties zijn van (1-s ). Als 
ook wij deze veronderstelling maken, kan formule 3.32 herschreven worden tot: 

R R 

J rf(r)dr J pj(p)dp 

K(s)=(l-s)n Rmin Rmin 
Rmax Rmax (3.34) 

J rf(r)dr J pj(p)dp 

met n als een vrije parameter. 
Bovenstaande vergelijking kunnen we omschrijven naar termen van de pressure-head (zie 
§ 1.2): r=llh(s) (h(s) is de pressure-head) enf(r)dr =ds. Het resultaat is: 

I 2 

J 
ds 

h(s) 
K(s)=(l-s) _s __ 

1 
ds 

J h(s) 
0 

(3.35) 
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3.3 Modellering gastransport 

3.3. f De transportvergelijking 

De vergelijking voor bulk transport van een stabiel gas door een poreus medium kan worden 
geschreven als [SP093]: 

~ ac (z,t) = _ 'VF. 
at 

Hierin is: c(z,t) : concentratie ter plekke z en ten tijde t; 
F : gasflux [m2s-1

]; 

~ : gecorrigeerde porositeit. 
De gecorrigeerde porositeit is als volgt gedefinieerd: 

hierin is: 

s 
p 
k 

~ =ea +eLs +pk=( 1 -s)e +eLs +pk. 

: porositeit (volume waarin zich lucht bevindt); 
: porositeit indien er geen water aanwezig zou zijn; 
: Ostwald constante; 
: vochtigheidsgraad; 
: Bulkdichtheid van het poreuze medium [kg m·3

]; 

: Oppervlakte absorptiecoeffcient [m3 kg-1
]. 

(3.36) 

(3.37) 

De Ostwald constante is een maat voor de oplosbaarheid van een gas in een vloeistof. De door 
ons gebruikte gassen, helium en stikstof, lossen beide slecht op in water en hebben dus een 
kleine Ostwald constante (He : 7,044·10-6

, N2: 1,274·10-5 zie [HAOCH]). Ook zal bij onze 
experimenten bij de diffusiemetingen de vochtigheidsgraad s niet groter zijn dan 0,3 waardoor 
de term Ls verwaarloosbaar klein is. 
De oppervlakte absorptie-coëfficiënt van radon bleek bij metingen op het K.V.I. zeer klein te 
zijn. Als we nu aannemen dat dit ook geldt voor helium kan ook de laatste term verwaarloosd 
worden. 
Samenvattend kan er dus gesteld worden dat, voor de beschrijving van onze experimenten 
geldt: p::::Ea. 

De flux F in de transportvergelijking wordt veroorzaakt door 2 processen namelijk: gastrans
port door convectie (Fe) en door diffusie (Fd). De bijdrage van convectie tot de bulktrans
portflux kan worden afgeleid uit de wet van Darcy: 

- _ Kap 
V----. (3.38) 

11 az 
De bulkflux door convectie Je is nu gelijk aan: 

- K 
Fc=vc(z,t) = -c(z,t)-\lp. 

11 
(3.39) 

De bijdrage van diffusie aan de bulkgasflux is gelijk aan: 

F =-Dac 
d az (3.40) 
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D wordt de bulkdiffusiecoëffciënt genoemd en wordt in ons geval gegeven door de ver
gelijking: 

(3.41) 

met DHe en Dw de moleculaire diffusiecoëfficiënten voor respectievelijk helium in stikstof en 
helium in water. Omdat er een verwaarloosbare .hoeveelheid helium in het water oplost, is het 
massatransport van helium door het water te verwaarlozen. De bulkdiffusiecoëfficiënt is dus 
gelijk aan: D=éa rDHe· Samenvattend kunnen we dus de volgende transportvergelijking 
opstellen: 

Bc(z t) K 
-'--'....;...=-'lp'lc(z,t)+'l(De'lc(z,t)). 

at EJl 
(3.42) 

Met De de effectieve diffusiecoëffciënt. De relatie tussen de bulk- (D), effectieve- (D )een de 
moleculaire diffusiecoëfficiënt (DHe) is dus: 

D 
D =-=r:D e He 

Ea 
(3.43) 

3.3.2 Relatie tussen dilfusie en convectie 

In formule 3.43 wordt een verband gelegd tussen tussen de effectieve, bulk en moleculaire 
diffusiecoëfficiënt. Dit verband geldt echter niet altijd omdat deze coëffciënten ook afhan
kelijk kunnen zijn van de snelheid waarmee een gas zich door een medium verplaatst. 
Afhankelijk van o.a. het getal van Peelet moeten de effectieve diffusiecoëfficiënten 
gecorrigeerd worden voor de vorm van het stromingsprofiel [GR094, VEN96]. Men kan dan 
diverse gebieden onderscheiden waarin de effectieve diffusiecoëfficiënt exact kan worden 
berekend. Voorbeelden hiervan zijn de Taylor-oplossing en de Taylor-Aris oplossing. Deze 
oplossingen zijn echter afgeleid voor stroming in een enkelvoudig capillair en zijn dus niet 
zondermeer geldig voor stroming in een poreus medium waar meerdere capillairen van 
verschillende afmetingen naast elkaar voorkomen. 
In een poreus medium wordt dispersie veroorzaakt door twee processen namelijk: moleculaire 
diffusie en een extra menging die ontstaat door het zich splitsen en samenvoegen van de 
gasstroming bij het passeren van vaste deeltjes. Deze laatste term wordt ook wel "eddy 
diffusion" genoemd. Het eerste proces, moleculaire diffusie, is dominant voor kleine 
Reynoldsgetallen (Re<O, 1 ), de "eddy diffusion" domineert bij hogere Reynoldsgetallen 
(Re>lO). 
Bij experimenten verricht door Edwards en Richardson [EDW67] bleek het Peelet getal 
constant te zijn bij hogere Reynoldsgetallen 

(3.44) 

Deze experimenten werden uitgevoerd met diverse poreuze media, zowel met zand- als 
glaskorrels. De korrelgrootte variërde hierbij tussen de 0,0377 en 0,60 cm. Het volgende 
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verband tussen de "eddy diffusion" en de poriesnelheid werd gevonden: 

De=0,5Ud Re>lO. (3.45) 

Worden moleculaire diffusie en "eddy diffusion" gesommeerd dan ontstaat de volgende 
verge-lijking: 

(3.46) 

In figuur 3.4 zijn zowel de theoretische als de gemeten diffusiecoëfficiënten weergeven. 

CD 
Q.. 

D.=0.5 ud 
experimentele curve (eddy diffusie) 

~~· 
/ \ 

D. = D,. T + 0.5 u d 
///' (theoretische curve) 

0 0 =DM T 
(moleculaire diffusie) 

Re 

Figuur 3.4: diffusiecoëfficiënt als functie van het 
Reynoldsgetal in een poreus medium. 

Omdat in ons experimenten het Reynoldsgetal kleiner zal ZIJn dan 0, 1 zal de gemeten 
diffusiecoëfficiënt niet afhankelijk zijn van de gassnelheid. 
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3.4 De exacte 
vergelijking. 

oplossing van de transport-

De exacte oplossing van de transportvergelijking, zoals in formule 3.42, zal worden gebruikt 
om de resultaten van het computer-programma te verifiëren. De berekening van de exacte 
oplossing zal hier summier worden behandeld, voor een uitgebreidere afleiding wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

De differentiaalvergelijking waarvan de oplossing bepaald moet worden luidt (formule 3.42): 

ac(z,t) = -v "Vc(z,t)+"V(D "Vc(z,t)) O<z<L. 
at e e (3.47) 

Hierin is L de lengte van de buis en ve de snelheid van het gas in de poriën die als volgt is ge
definieerd: 

K 
V =--'\lp. 

e flEa 
(3.48) 

Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking zijn twee randvoorwaarden en een 
beginvoorwaarde nodig. Op tijdsstip t=O is geen helium in de buis aanwezig, dus luidt de 
beginconditie: 

c(z,O)=O. (3.49) 

De randcondities volgen uit de massabalans aan het begin en einde van de buis onder de 
veronderstelling dat er aan de uiteinden geen massatransport is door diffusie. Deze 
veronderstelling is gerechtvaardigd daar de in- en uitstroomopeningen dusdanig klein zijn (zie 
§ 2.2.1) dat het massatransport door diffusie te verwaarlozen is t.o.v. het massatransport door 
convectie. De randvoorwaarden zijn nu: 

V (Co-C(z,t))+D aC(z,t) =0 t>O z=O. 
e e az (3.50) 

aC(z,t) -O t>O z=L. 
az 

(3.51) 

Hierin is C0 de heliumconcentratie van het gas dat binnenstroomt op z=O. 
Het oplossen van dit stelsel vergelijkingen wordt gedaan met behulp van Laplace 
transformatie. Voor een complete afleiding zie bijlage 2. 
De uiteindelijke oplossing luidt: 

C(z,t) =C r I+ t (k 2sin( w.L) + 2w .focos( w.Ll)( cos( wnz) +~sin( wnz)) e ~kz+pnt1 (3•52) 1 n=l g(wn) 

met: 
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L( _!_k 2 - 2u/) 
1 2 n 

g(w )=-(wn2 +-k 2) (2+kL)sin(w L) cos(wnL). 
n 4 n 2 wn 

hierin kan Pn berekend worden met: 

en zijn cvn de nulpunten van de onderstaande vergelijking: 

en is k een constante: 

( _!_k 2 - 2ul)sin( wL) + 2wkcos( wL) =0. 
2 
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(3.53) 

(3.54) 

(3.55) 

(3.56) 
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4 
Resultaten 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten besproken worden. Als eerst zullen de resultaten van de 
permeabiliteitsmetingen aan bod komen, gevolgd door van de controle van het fitprogramma met 
behulp van de exacte oplossing en tot slot de resultaten van de diffusiemetingen. 

4. 1 De per~neabiliteits~netingen. 

De permeabiliteitsmetingen zijn uitgevoerd tot een vochtigheidspercentage van 40 %. Boven dit 
vochtigheidspercentage liep de druk als functie van het gasdebiet zo snel op dat er geen 
nauwkeurige metingen meer verricht konden worden. Als de druk te hoog oploopt (circa 600 Pa) 
wordt het water uit het Ankersmitzand gedrukt en stroomt dan via de uitlooptrechter uit de 
meetkolom. De meetresultaten staan grafisch weergegeven in figuur 4.1 (de complete lijst van 
meetresultaten staan in bijlage 3). In de figuur staat de relatieve grootte van de permeabiliteit van 
het natte zand ten opzicht van het droge zand. Tevens staan in deze figuur de voorspelde 
permeabiliteiten volgens de modellen die staan vermeld in hoofdstuk 3. 

Permeabiliteitsmodellen vs metingen 

-~ .5 
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Mualem (n=1.2) 

V meting 
D wet pressing paper 0=0.15) 
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vochtgehalte s 
Figuur 4.1: Meetresultaten van de permeabiliteitsmetingen 
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Figuur 4.1 kan men grofweg in twee gedeelten opsplitsen: de meetresultaten tot een 
vochtigheidsgraad van circa 30% en de meetresulaten bij hogere vochtigheidsgraden. 
Bij de lagere vochtgehaltes blijken zowel het model van Mualem als het wet pressing paper 
model in goede overeenstemming te zijn met de meetresultaten. 
Opvallend aan de meetresultaten bij een vochtigheidsgraad groter dan 30% is dat de 
permeabiliteit afhankelijk wordt van het al dan niet laten roteren van de meetkolom. Als de 
kolom voor- en gedurende- de meting roteert, neemt de permeabiliteit sterk af als functie van de 
vochtigheidsgraad. Zowel het wet pressing paper model als het model van Mualem voorspellen 
deze sterke afname niet. Als de kolom niet roteert, neemt de permeabiliteit niet zo sterk af en 
geven de modellen wel een goede voorspelling van de permeabiliteit in ons meetgebied (tot een 
vochtigheidsgraad van 50% ). 
Het "knikpunt" ontstaat dus alleen als de kolom voor en gedurende de meting roteert. Tijdens 
deze metingen fluctueert de druk (fluctuatie van circa 5% van de druk over de kolom) bij een 
constante flow als functie van de draaipositie van de meetkolom. Deze drukfluctuatie duidt erop 
dat het water niet vast zit in de matrix van het zand maar kan bewegen door de poriën. 
De metingen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 30%, waarbij de kolom niet roteert laten 
zien dat de permeabiliteit afneemt als de kolom gedurende een tijd (bijvoorbeeld 1 uur) heeft stil 
gestaan. Ook dit duidt erop dat het water uitzakt naar de grotere poriën in het zand. Deze 
metingen ( hogere vochtigheidsgraad en een stilstaande meetkolom) staan niet in figuur 4.1 daar 
het water niet homogeen verdeeld is in het zand. 
Uit de figuur blijkt tevens dat het verschil tussen het model van Mualem en het wet pressing 
paper model vrij gering is. Het model van Mualem is eenvoudiger van opzet en is gemakkelijker 
toepasbaar. Nadeel van het model is wel dat de pressure head van het poreuze medium bekend 
moet zijn. 
Door Rogers en Nielson [ROG91], zijn soortgelijke permeabiliteitsmetingen uitgevoerd op 
zandlagen in de natuur ( ongezeefd). De meetresulaten voldeden aan de volgende empirische 
fitfunctie: K,=exp(-12 S). Ook deze curve is weergeven in bovenstaan de figuur. Het blijkt dat 
deze fitfunctie geen goede benadering is van onze meetdata. 
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figuur 4.2:Permeabiliteitsmetingen aan het droog Ankersmit zand. 
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Als alle meetresultaten van de permeabiliteitsmetingen aan droog Ankersmitzand in één grafiek 
worden uitgezet als functie van de porositeit ontstaat figuur 4.2. De fout in de porositeit bedraagt 
2% en die in de permeabiliteit 5%. We kunnen nu het model van Kozeny-Carman toetsen op deze 
meetresultaten. Het model heeft echter twee onbekende namelijk: de vormfactor c en het 
specifieke oppervlak Sa. De getalwaarde van c moet liggen tussen de 2 en 3 (zie §3.2.1). Een 
geschatte waarde voor c van 2,5 is dus reëel. De waarde van Sa kan worden berekend als het 
poreuze medium wordt voorgesteld als harde bollen die regelmatig op elkaar liggen [MES94]. 
Als er wordt verondersteld dat de gemiddelde deeltjesgrootte van het Ankersmitzand 375f..1m 
bedraagd, dan is Sa gelijk aan 16000 m-1

• De berekende waard van de permeabiliteit volgens het 
model van Kozeny-Carman komt dan uit op: 1,1 w-w m2

• Dit is dus een faktor 2 te groot, en kan 
dus niet worden gecorigeerd met een andere waarde van de vormfaktor c. Het Kozeny-Carman 
is dus niet in staat de permeabiliteit van droog zand te voorspellen. 
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4.2 Controle fitprograiJJIJJB 

Zoals reeds is vermeld zal de exacte oplossing van de differentiaalvergelijking gebruikt worden 
om de werking van het fitprogramma te controlleren. Hiertoe wordt de exacte oplossing van de 
differentiaalvergelijking als invoerfile gebruikt voor het fitprogramma. Deze controles zijn 
uitgevoerd voor drie verschillende flows, namelijk: 50, 100 en 200 ml/min. In alle fits is de te 
fitten diffusiecoëfficiënt gelijk aan: 1,5 1 o-s m2/s en de porositeit is altijd gelijk aan 0,32. 
Het fitprogramma zal de diffusiecoëfficiënt en de flow fitten waarbij de nauwkeurigheid van de 
fit zal worden vastgesteld als functie van de grootte van de tijds- en plaatsdiscretisatie. Tevens 
zal naar de X2 worden gekeken om de kwaliteit van de fits te kunnoen beoordelen. De resultaten 
van deze fits staan in onderstaande tabellen. 

Chi square 

In tabel 4.1 staat de X2 als functie van de discretisaties die plaatsvinden in het fitprogramma. De 
fout in de meetdata, zoals deze staat in de invoerfile, is gelijk aan 0,01 gekozen. Dit is zo gedaan 
daar de geschatte fout in de meetwaarde van de TCD' s ook 0,01 gedraagt. Hierdoor is het 
mogelijk om de hier verkregen resultaten toe te passen op de werkelijke diffusiemetingen. 
Uit de tabel blijkt dat alle waarde van de X2 klein zijn. De fits komen dus goed met de 
meetpunten overeen. De fits worden echter nog beter als de discretisatie kleiner wordt gekozen, 
zoals ook te verwachten is. 
Bij een hogere flow moet de tijdsdiscretisatie kleiner gekozen worden dan bij een lagere flow om 
tot eenzelfde X2 te komen. Dit komt doordat de concentratiegradiënten groter zijn bij een hogere 
flow en dat er dus een kleinere tijdsdiscretisatie nodig is om tot een goede benadering van deze 
gradiënten te komen. 
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tabel4.1: X functie van de discretisatiesin hetfitprogramma 

flow c:J dt [s] 

[ml/min] 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 ] 

0,001 2 16·10-5 

' 
5 96•10-5 

' 
2 03•104 

' 
7 57•104 

' 
2 76·10-3 

' 
1 03•10-2 

' 

50 0,0025 2,60•10-5 6 74·10-5 

' 
2 18•104 

' 
7,85•104 2,81·10-3 1,04·10-2 

0,005 4 53·10-5 

' 
9,88·10-5 2 73•104 

' 
8,88•104 3 00·10-3 

' 
1 08•10-2 

' 

0,001 4 27·10-5 

' 
1,47•104 5 55•104 

' 
2,15·10-3 7 74·10-3 

' 
2,83•10-2 

100 0,0025 5 45•10-5 

' 
1,69•104 5,99•104 2,24•10-3 7,89·10-3 2,85•10-2 

0,005 1 ,09•104 2 61•104 

' 
7,64•104 2 55·10-3 

' 
8 46•10-3 

' 
2 96•10-2 

' 

flow dz dt [s] 

[ml/min] [m] 3 13·10-3 

' 
6 25·10-2 

' 
0,125 0,25 0,5 1,0 

0,001 2 84•10-5 

' 
8 68·10-5 

' 
3,11•104 1 18·10-3 

' 
4,53•10-3 1 73•10-2 

' 

200 0,0025 6 10·10-5 

' 
1 42•104 

' 
4,11•104 1 37·10-3 

' 
4,90·10-3 1 80•10-2 

' 

0,005 2 92•104 

' 
4 53•104 

' 
8,81•104 2 15·10-3 

' 
6 30•10-3 

' 
2,06•10-2 

Diffusiecoëfficiënt 

Alle berekeningen zijn verricht met behulp van de impliciete rekenmethode. Zoals reeds in 
§2.2.2.2 is toegelicht geworden, zal door numerieke diffusie een afwijking onstaan t.o.v. de 
werkelijke diffusiecoëfficiënt. Deze afwijking is, bij de impliciete rekenmethode, evenredig met 
de flow in het kwadraat en rechtevenredig met de tijdsdiscretistatie. 
Zoals blijkt uit tabel 4.2 is dit inderdaad het geval. Als de flow een factor 2 toeneemt moet de 
tijdsdiscretisatie een factor 4 kleiner worden om tot dezelfde nauwkeurigheid te komen in de 
gefitte diffusiecoëfficiënt. Ook blijkt dat de plaatsdiscretisatie weinig tot geen invloed heeft op 
de nauwkeurigheid van de diffusiecoëfficiënten, deze worden overigens altijd te klein gefit. De 
afwijking in de diffusiecoëfficiënt kan dus kleiner worden gemaakt door de tijdsdiscretisatie 
steeds kleiner te maken. Echter, als dt een faktor 2 kleiner wordt gekozen neemt de rekentijd een 
faktor 2 toe en kunnen zeer lange rekentijden ontstaan. Er is daarom gekozen om de 
diffusiecoëfficiënt te fitten met een nauwkeurigheid van circa 1 %, hierdoor komen de 
rekentijden van de simulatie uit op circa 15 minuten voor een flow van 25 ml/min en op circa 5 
minuten voor een flow van 100 ml/min. 
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tabel4.2: Afwijking in procenten van de berekende diffusiecoëfficiënt t.o.v. de exacte 
diffusiecoëfficiënt 

flow D dt [s] 

[ml/min] 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 ] 

0,001 -0,06 -0,13 -0,25 -0,50 -0,97 -1,9 

50 0,0025 -0,07 -0,13 -0,25 -0,51 -0,97 -1,9 

0,005 -0,08 -0,14 -0,27 -0,52 -1,0 -1,9 

0,001 -0,24 -0,48 -0,95 -1,9 -3,7 -7,2 

100 0,0025 -0,25 -0,49 -0,97 -1,9 -3,7 -7,3 

0,005 -0,27 -0,51 -0,99 -1,9 -3,7 -7,2 

flow dz dt [s] 

[ml/min] [m] 3 13•10"3 

' 
6 25•10"2 

' 
0,125 0,25 0,5 1,0 

0,001 -0,2 -0,5 -0,9 -1,9 -3,7 -7,5 

200 0,0025 -0,2 -0,5 -1,0 -1,9 -3,8 -7,5 

0,005 -0,3 -0,5 -1,0 -1,9 -3,8 -7,6 
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Afwijkin~ in de ~efitte flow 

Zoals blijkt uit tabel4.3 (afwijking in promille) is de gefitte flow nauwelijks atbankelijk van de 
gekozen plaats- en tijdsdiscretisatie. Als er een discretisatie wordt gekozen om tot een 
nauwkeurige gefitte diffusiecoëffficiënt te komen levert dit altijd een nog nauwkeurigere gefitte 
flow op. Dit betekent dat de fout in de diffusiecoëfficiënt altijd groter is dan de fout in de gefitte 
flow. 

tabel4.3: De afwijking van de flow in promille t.o.v de exacte flow. 

flow dz dt [s] 

[ml/min] [m] 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 

0,001 0,2 0,4 0,8 1,4 2,6 5,2 

50 0,0025 0,2 0,4 0,8 1,4 2,6 5,2 

0,005 0,2 0,4 0,8 1,4 2,6 5,2 

0,001 0,4 0,7 1,4 2,9 5,6 10,9 

100 0,0025 0,4 0,7 1,5 2,9 5,6 10,9 

0,005 0,4 0,8 1,5 3,0 5,6 11,0 

flow dz dt [s] 

[ml/min] [m] 3 13·10-3 

' 
6,25·10-2 0,125 0,25 0,5 1,0 

0,001 0,2 0,4 0,8 1,5 3,0 5,9 

200 0,0025 0,2 0,4 0,8 1,5 3,0 6,0 

0,005 0,4 0,6 0,9 1,7 3,1 6,1 
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4.3 Resultaten van de diHusienJetingen. 

De diffusiemetingen zijn verricht tot een vochtgehalte van 25%. Bij een hoger vochtgehalte blijft 
het water niet in de matrix van de vaste stof zitten, maar kan het door het zand gaan bewegen. 
De metingen zijn in eerste instantie verricht met de TCD's, op de posities zoals deze staan in 
figuur 2.3. Als deze meetresultaten ingevoerd werden in het fitprogramma, kwamen de fitcurves 
niet goed overeen met de gemeten data. Als de meetresultaten van de TCD die aan de inloopkant 
zit niet in de simulatie werden meegenomen, kon het computerprogramma de meetdata wel goed 
fitten. Het gemeten concentratieprofiel in het begin van de meetkolom voldoet dus niet aan de 
transportvergelijking, die het fitprogramma gebruikt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er 
inloopverschijnselen optreden als het gas de meetkolom binnenstroomt. 
Zoals reeds is vermeld in §2.2.2.2 moet de uitlooptrechter bij elke fit worden aangepast om een 
goede fit van de meetdata te krijgen. De grootte van de uitlopptrechter wordt dusdanig gekozen 
dat de flow exact gefit wordt (er worden dus twee grootheden gefit namelijk: de flow en de 
diffusiecoëfficiënt). Zoals blijkt uit de meetresultaten in bijlage 4 is de verandering in afmeting 
van de uitlooptrechter in de orde van 1 cm. 

De eerste metingen die werden uitgevoerd, waren de diffusiemetingen aan het droge Ankersmit 
zand. Met deze resultaten kan worden gecontrolleerd of de gefitte waarde van de 
diffusiecoëfficiënt overeenkomt met de waarde die in de literatuur gegeven wordt. Het verband 
tussen de gefitte bulkdiffusiecoëfficiënt en de molculaire diffusiecoëffciënt (literatuurwaarde) 
staat in formule 3.43. De resultaten van deze metingen staan in bijlage 4. De 
bulkdiffusiecoëfficiënt heeft een gewogen gemiddelde van ( 1 ,304±0,026)·1 o-s m2/s. (Van deze 
metingen zijn, ter illustratie, in bijlage 4 ook de meetdata grafisch weergegeven, samen met de 
fitcurve van het computerprogramma. ). De hierbij horende moleculaire diffusiecoëfficiënt is dan 
gelijk aan: ( 6,09 ±0,22)·104 m2/s (de foutinEen -c zijn beide op 2% geschat). 
In figuur 4.2 staat de moleculaire diffusiecoëfficiënt uit als functie van de temperatuur, zoals deze 
in gevonden in [MAR72]. 
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figuur 4.2: De moleculaire diffusiecoëfficiënt van helium in stikstof 
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Bij een temperatuur van 18°C is de moleculaire diffusiecoëfficiënt gelijk aan: (6,89 ±0,41) · 104 

m2/s. De waarde van de gemeten moleculaire diffusiecoëfficiënt en de waarde uit literatuur 
ontlopen elkaar niet veel, maar vallen niet in elkaars foutenmarge. Deze afwijking kan worden 
veroorzaakt door twee faktoren: De metingen leveren niet de juiste bulkdiffusiecoëfficiënt of de 
waarde van de tortuositeit is niet juist. 
De meetopstelling is gecontroleerd op gaslekken of andere te kortkomingen, er is echter geen 
oorzaak gevonden die de metingen onbetrouwbaar zou maken. Het fitprogramma werkt correct 
en geeft correcte resultaten (zie §4.2). De tortuositeit van het Ankersmit is niet hier gemeten, 
maar op het K.V.I. te Groningen. Tevens zijn er in Groningen ook diffusiemetingen verricht van 
radon in het Ankersmitzand. Ook hier werd er een diffusiecoëfficiënt gevonden die te klein was. 
In de literatuur is het volgende verband gevonden tussen de porositeit en de tortuositeit van een 
glasbed (zonder vocht) [JOH82]: 

(4.1) 

Als met dit verband de tortuositeit wordt berekend dan vinden we voor de moleculaire diffusie
coëfficiënt een waarde van (6,66±0,27)-104 m2/s. Nu vallen de berekende en de literatuurwaarde 
van de moleculaire diffusiecoëfficiënt in elkaars foutenmarge. De diffusiemetingen met radon 
die zijn verricht in Groningen geven met bovenstaande relatie tussen porositeit en tortuositeit 
eveneens een goede waarde van de moleculaire diffusiecoëfficiënt [SP096]. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de gemeten diffusiecoëfficiënt bij verschillende 
vochtigheidsgraden. 

tabel 4.4: resultaten diffusiemetingen. 

Vochtigheids- D porositeit "(;berekend "(;model 

graad s [%] [10-6 m2/s] Ea (±2%) 

0 13,0 ± 0,3 0,337 0,56 ±0,04 0,581 ± 0,006 

4,7 14,0 ± 1,9 0,354 0,57 ±0,09 0,595 ± 0,006 

9,0 10,9 ± 0,3 0,341 0,46 ±0,03 0,584 ± 0,006 

14,5 9,6±0,6 0,318 0,44 ± 0,03 0,564 ± 0,005 

18,6 6,6 ±0,3 0,304 0,32 ±0,02 0,551 ± 0,005 

23,6 5,9 ±2,0 0,287 0,30 ± 0,10 0,536 ± 0,004 

Als er van uit wordt gegaan dat de metingen goede resultaten geven, dan kan men de tortuositeit 
van het Ankersmitzand bepalen bij verschillende vochtigheidsgraden met behulp van formule 
3.43. Voor de moleculaire diffusiecoëfficiënt wordt de waarde (6,89 ±0,41) · 104 genomen en 
in Ea wordt een fout verondersteld van 2%. Met deze gegevens wordt de kolom 'tberekend berekend 
in bovenstaande tabel. De kolom 'tmodel is de theoretische waarde volgens formule 4.1. 
Zoals is te zien vallen de berekende- en modelwaarde van de tortuositeit tot een vochtpercentage 
van circa 5 % samen. Dit is niet verwonderlijk daar het model voor de tortuositeit alleen geldig 
is voor droge media. 
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5 
Discussie, conclusies en 
aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen en analyses kort samengevat en 
besproken. De algemene conclusie van het onderzoek zal worden geformuleerd en er zullen 
enkele aanbevelingen tot voortzetting van het project worden gedaan. 

5. t De resultaten van het onderzoek. 

Er zijn resultaten over de modemisering van de experimentele opzet, permeabiliteitsmetingen, 
controle van het fitprogramma en de diffusiemetingen. In deze paragraaf zullen elk van deze aan 
bod komen. 

5. t. t Modernisering experimentele opzet 

De experimentele opzet van ket kryptonproject is gedurende dit afstudeeronderzoek sterk 
veranderd. De meetapparatuur is via een ADC en een DAC aangesloten op het phybus 
meetsysteem zodat de metingen automatisch verlopen en de meetgegevens rechtstreeks in data
files worden opgeslagen. Voorheen werden de meetgegevens geregistreerd met een x-t recorder 
waarna ze handmatig in de pc werden ingevoerd. Deze omslachtige werkwijze is nu overbodig. 
De computerprogramma's die voor deze automatische meetprocedure nodig zijn, werken 
allemaal foutloos en accuraat. Verder is de meetopstelling uitgebreid met een "wieginstallatie" 
die de meetkolom gedurende en tussen de metingen kan laten roteren zodat het water niet kan 
uitzakken. Uitzakken van het water is een ongewenst effect dat de interpretatie van de 
meetresultaten bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maken. Het fitprogramma dat wordt gebruikt om 
de diffusiecoëfficiënt te berekenen, is omgeschreven van Turbopascal naar DECpascal. Hierdoor 
is het mogelijk geworden het fitprogramma te laten draaien op de VMEN AX-computers die op 
de vakgroep aanwezig zijn. De geschatte tijdwinst bedraagt ongeveer 50%. 

s. 1 .2 Perrneabiliteitsrnetingen 

De permeabiliteitsmetingen zijn uitgevoerd tot een vochtigheidsgraad van 40%. De meet
resultaten wijzen er echter op dat het water bij een vochtigheidsgraad hoger dan 30% niet meer 
vast zit in de matrix van het zand. Het knikpunt lijkt voorspelbaar uit de poriegrootte verdeling 
die wordt berekend uit de pressurehead. Welke curve van de poriegrootteverdeling gebruikt 
wordt, wetting of drying, maakt voor het resultaat niets uit. Zodra het water de meest 
voorkomende poriën begint te vullen onstaat het knikpunt in de permeabiliteitscurve. 
Het model van Mualem en het wet pressing paper model geven beide een goede beschrijving van 
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de permeabiliteit tot een vochtgehalte van 30%. Beide modellen zijn fysisch gezien echter niet 
volledig toepasbaar. 
Het model van Mualem gaat ervan uit dat de porien netjes van klein naar groot worden opgevuld. 
Dit is alleen juist indien het zand met behulp van de opstelling waarmee de pressurehead wordt 
gemeten bevochtigd wordt. In ons geval wordt het water homogeen in het zand verdeeld 
waardoor de water-porie verdeling, waarvan het model van Mualem gebruik maakt, niet de 
water-porie verdeling is die in hoofdstuk 1 is afgeleid. Op het K.V.I. te groningen worden de 
permeabiliteitsmetingen uitgevoerd aan hetzelfde soort zand. Het zand wordt hier wel dusdanig 
bevochtigd dat het water de poriën van klein naar groot opvult. De meetresultaten daar laten ook 
geen afvallende permeabiliteit zien bij een vochtigheidsgraad van 30% en Mualem voorspelt daar 
de metingen goed tot een vochtigheidsgraad van 80% [SP096]. 
H~t wet pressing papermodel heeft twee zwakke punten, namelijk: alle capillairen zijn even groot 
en het water staat niet stil in de capillairen. Dit laatste bezwaar geldt voor meerdere modellen die 
gevonden zijn in de literatuur. Modellen waarin het water beweegt voorspellen namelijk hoe een 
medium droogt (het water stroomt eruit). Het wet pressing paper model is oorspronkelijk dan ook 
opgezet om het drogen van papier (in de papierindustrie) te beschrijven en te optimaliseren. Staat 
het water stil dan zijn er bijna geen industrieële toepassingen waardoor er ook minder onderzoek 
naar is verricht. Hierdoor zijn er dus weinig modellen bekend waarin het water stil staat. 

s. 1.3 Controle 'itprogra/JJIJJa. 

Het fitprogramma is gedurende deze afstudeerperiode gecontroleerd op haar juiste werking. Deze 
controle is gedaan met behulp van de exacte oplossing van de transportvergelijking zoals deze 
is afgeleid in hoofdstuk 3. Het fitprogramma bleek goed te werken. Er is toen gekeken naar de 
betrouwbaarheid van de resultaten die het programma geeft bij verschillende groottes van de 
discretisatie. De belangrijkste oorzaak die tot een verkeerd gefitte diffusiecoëfficiënt leidt bleek 
numerieke diffusie. Deze fout kan verkleind worden door de tijdsdiscretisatie kleiner te maken. 
De fout in de gefitte diffusiecoëfficiënt bleek, zoals theoretisch verwacht werd, evenredig te zijn 
met de flow in het kwadraat en rechtevenredig met de tijdsdiscretisatie. Verder blijkt uit de 
resultaten dat een goede grafische fit (X2 klein) niet altijd een juist gefitte diffusiecoëfficiënt 
opleverde. De nauwkeurigheid van de diffusiecoëfficiënt hangt, zoals reeds vermeld, in sterke 
mate af van numerieke diffusie en dus van de tijdsdiscretisatie. 

s. 1.4 De diHusieiJJetingen. 

De diffusiemetingen zijn verricht tot een vochtigheidsgraad van 25%. De berekende moleculaire 
diffusiecoëfficiënt, berekent met de gemeten waarde van de tortuositeit, komt niet overeen met 
de waarde zoals deze is gevonden in de literatuur. Wordt de tortuositeit berekent met behulp van 
een model, dan komen de berekende en de literatuurwaarde van de moleculaire diffusie
coëfficiënt wel overeen. Ook bij metingen in Groningen bleek dat de tortuositeit te groot was en 
dat het model van de tortuositeit wel goede resultaten gaf. 
Het model voor de tortuositeit is echter niet in staat om de tortuositeit te berekenen van poreuze 
media waarin water zit. Het gevolg is dat het verband tussen bulk- en moleculaire 
diffusiecoëfficiënt niet gecontroleerd kan worden zoals bij metingen aan droog zand. 

Gastransport door een nat poreus medium 48 



5.2 Conclusies. 

Het voornaamste doel van het project is een beschrijving te geven van het transport van gassen 
door poreuze media. Het eerste doel na het bouwen van de opstelling was te onderzoeken of een 
beschrijving van de transportprocessen mogelijk is voor het meest eenvoudig medium: droog 
homogeen zand. Dit gedeelte is, gedeeltelijk, gerealiseerd door Cris Meijers. Het logisch vervolg 
was nu het medium te bevochtigen om zo tot een complexer gastransportproces te komen. Uit 
metingen bleek dat het water boven een vochtigheidsgraad van 30% uitzakt, waardoor er een 
inhomogene waterverdeling in het zand ontstaat. Het wet pressing paper model en het model van 
Mualem voorspellen beide de permeabiliteit van het natte zand tot 30% goed( tot het water begint 
met uitzakken). Er zijn echter voor beide modellen argumenten aan te voeren waarom deze 
modellen niet geheel de werkelijkheid beschrijven. 
De diffusiemetingen aan het droge zand bleken in goede overeenstemming met de theoretische 
waarde. Als het zand bevochtigd wordt, kan er echter niet gecontroleerd worden of de 
diffusiecoëfficiënt met de literatuurwaarde overeenkomt. Als er water aan het zand toegevoegd 
wordt verandert ook de tortuositeit, waardoor de bulk en moleculaire diffusiecoëfficiënt niet meer 
met elkaar vergeleken kunnen worden. 

5.3 Aanbevelingen 

Hieronder staan enkele punten waaraan, naar mijn huidige inzichten, aandacht besteed moet 
worden om het kryptonproject met succes te kunnen voortzetten. 

Metingen aan een medium dat zeer goed gedefineerd is, bijvoorbeeld gaskorrels die in 
een oven aan elkaar vastgesmolten worden. Dan kan er gemakkelijker een relatie tussen 
tortuositeit en porositeit gevonden worden. 
Het computerprogramma moet worden veranderd zodat het programma in een batch kan 
draaien. Hierdoor is het mogelijk de simulaties 's nachts te laten lopen. 
Uitbreiden van de opstelling met een klep zodat bij diffusiemetingen de slang niet meer 
handmatig op de meetkolom hoeft worden aangesloten. 
Verder onderzoek doen waarom de lengte van de uitgangstrechter verandert moet worden 
om een goede fit van de meetgegevens te krijgen. 
Voordat er kan worden overgestapt op actief krypton, moet de opstelling eerst grondig 
gecontrolleerd worden op gaslekken. 
De productiemogelijkheden van actief krypton uit natriumbromide moeten nog nader 
onderzocht worden voordat er werkelijk met de PEP-opstelling gemeten kan worden. 
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Sy~r~bolenlijsl 

Grieks 

a: temperatuurcoétiiciënt [Q K 1
] 

P: gecorrigeerde porositeit 
y: vrij parameter in het wet pressing paper model 
e: porositeit van een poreus medium indien er geen water in (zou) zit(ten) 
E

3
: porositeit van een poreus medium (met water) 

K: permeabilteit [m2
] 

KrHe: relatieve permeabiliteit helium 
KrN2: relatieve permeabiliteit stikstof 
À: warmtegeleidingcoëfficiënt [W m-1K 1

] 

11: dyamische viscositeit [Pas] 
p: dichtheid [kg m-3

] 

a: oppervlakte spanning [Nm-2
] 

1:: tortuositeit 
x: chi 
w: hoekfrequentie [rad s-1

] 

Overige 

A: doorstromingsoppervlak [m2
] 

A12,A21 : constante 
C: constante 
C(z,t): concentratie ter plekke z ten tijde t 
dP: korrelgrootte van het poreuze medium [m] 
D: bulkdifussiecoëfficiënt [m2s-'] 
De: effectieve difussiecoëfficiënt [m2s-1

] 

Dm: moleculaire difussiecoëfficiënt [m2s-1
] 

g: zwaartekrachtversnelling [m2s-1
] 

g(x): warmtegeleidingscoëfficiënt als functie van de gassamenstelling [W m- 1K 1
] 

m,n: vrije constante 
k: constante (v/De) 
L: lengte waarover het drukverschil gemeten wordt [m] 
p: druk [Pa] 
q: debiet [m3s-1

] 

r: radieële positie in een capillair [m] 
R: straal capillair [m] 
T: temperatuur [K] 
v: bulksnelheid van het gas [m s- 1

] 

ve: poriesnelheid van het gas [m s-1
] 

V: volume [m3
] 

Vg,Vb: spanning [V] 
x: gassamenstelling 
z: eenheidsrichting 
Z: impedantie 
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Bijlage 1 

In deze bijlage zal worden aangetoond dat de permeabiliteit evenredig is met de faktor rp als 
we veronderstellen dat de poriën aan de volgende relatie voldoen: 

(1.1) u 
11 lz 

Als de capillairen in bovenstaande figuur wordt vervangen door een enkelvoudige capillair 
met straal R en lengte L dan gelden de volgende relaties: 
Behoud van flux: 

Totale druk gelijk aan de drukken over de verschillende delen: 

lip=tip1 +tip2. 

Behoud van volume: 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

Als er van laminaire stroming wordt uitgegaan kan het snelheidsprofiel door de capillairen 
worden uitgedrukt in termen van de drukgradiënt (zie formule 3.2). Als dit profiel wordt 
vermenig-vuldigd met het oppervlak van het capillair kan voor het behoud van flux het 
volgende worden geschreven: 

r4fipi p4fipz = R 4fip 

li lz L 
(1.5) 

Men kan de drukverschillen Llp 1 en Llp2 vervolgens uitdrukken in termen van het drukverschil 
Llp. Als deze uitdrukkingen worden gesubstitueerd in vergelijking 1.3 kan de lengte L van de 
enkelvoudige capillair als volgt worden omgeschreven: 

L=Ri~+!!_} (1.6) 
r4 p4 

Als bovenstaande vergelijking wordt gecombineerd met vergelijking 1.4 volgt voor de straal R 
van het vervangende capillair: 

(1.7) 

Combineren we deze uitdrukking met formule 1.11 dan volgt hieruit dat de permeabiliteit 
evenredig is met de R2 en dus met rp. 
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Bijlage2 

De exacte oplossing van de transportvergelijking 

De differentiaal vergelijking waarvan de oplossing bepaald moet worden is (formule 3.42): 

ac(z,t) = -v \lc(z,t)+\l(D \lc(z,t)) O<z<L 
at e e (11.1) 

Hierin is L de lengte van de buis en v ede poriesnelheid die als volgt is gedefinieerd: 

K 
V =--\lp 

e E Jl a 
(11.2) 

Voor het oplossen van de differentiaal moet de vergelijking worden aangevuld met twee 
randvoorwaarden en een beginvoorwaarde. Omdat er op tijdsstip t=O geen helium in de buis 
aanwezig is, is de beginconditie: 

c(z,O)=O (11.3) 

De randcondities volgen uit de massabalans op het begin en einde van de buis onder de 
aanname dat er aan de uiteinden geen massatransport is door difussie. Deze aanname is 
gerechtvaardigd daar de in- en uitstroomopeningen dusdanig klein zijn dat het massatransport 
door difussie te verwaarlozen is t.o.v. het massatransport door convectie. De randvoorwaarden 
zijn nu: 

V (Co-C(z,t))+D aC(z,t) =0 t>O z=O 
e e az 

aC(z,t) =0 t>O z=L 
az 

(11.4a) 

(11.4b) 

Hierin is C0 de concentratie waarmee het gas op z=O binnenstroomt. Voor de berekening van 
dit stelsel vergelijkingen maken we gebruik van Laplace transformatie: 

C(p) =Je -pt C(z,t)dt 

0 

Na transformatie krijgen we het volgende stelsel vergelijkingen: 
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Hierins k een constante die gelijk is aan : v/De 

De karakteristieke vergelijking van vergelijking (ll.6) is nu [KRYZ]: 

}...2-kJ...-L=o 
De 

De algemene oplossing is nu van de vorm: 

C=Ae Älz +Be 12z 

We kunnen nu onderscheid maken in drie soorten oplossingen: 
1] À1,2 beide reëel. 
2] À1,2 beide complex. 
3] À1,2 gelijk (dubbele wortel) . 

.6.1,2 beide reeel: 

(11.8) 

(11.9) 

(11.10) 

Door subsitutie van ll.lO in IT. 7 a en IT. 7b kunnen de constanten A en B in ll.lO bepaald 
worden. Vergelijking 11.10 dan kan bij reele À geschreven worden als: 

(11.11) 

.6.1,2 beide complex: 

Complexe À 's ontstaan alleen als p<- D~/4. We kunnen de karakteristieke vergelijking 
omschrijven in de volgende vorm: 
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De algemene oplossing ll.l 0 is nu van de vorm: 

.!.kz 

4 

C=e 2 [Acos(wz)+Bsin(wz)] 

w>O 
(11.12) 

(11.13) 

De constante A en B kunnen weer gevonden worden door de rand- en beginvoorwaarde te 
subsitueren in bovenstaande vergelijking. Het resultaat is: 

A 
C0[k 2sin(wL) +2wkcos(wL)] 

p[ ( .!.e-2w2)sin( wL) + 2wkcos( wL)] 
2 

kC0 k C0[k 2sin(wL)+2wkcos(wL)] 
B= --+ -------------

wp 2w p[ ( _!k 2 - 2w2)sin( wL) + 2wkcos( wL)] 
2 

2.1,2 gelijk (dubbele wortel): 

Als À1 gelijk is À2 dan geldt: p=-DJC/4, À1•2 = k/2. 
De algemene oplossing is nu gelijk aan: 

.!.kz 
C=(A+Bz)e 2 

De constanten A en B volgen weer uit de rand- en beginvoorwaarde: 

2 
4C0(k+L) 

A= 

_!k 2D L+2kD 
2 e e 

B 

Inverse Laplace transformatie 

(11.14a) 

(11.14b) 

(11.15) 

(11.16a) 

(11.16b) 

De oplossing C(z,t) vinden we nu door nu inverse Laplace transformatie toe te passen. De 
Laplace getransformeerde is van de vorm: 

(11.17) 

Hierin kan de functie g(p) worden voorgesteld als een polynoom van de graad m: 

Gastransport door een nat poreus medium 57 



(11.18) 

Hierin zijn de a's de verschillende nulpunten van de polynoom g(p). Voor de inverse 
Lap lacetransformatie kunnen we nu gebruik maken van de volgende eigenschap [SP093]: 

C( )
_Lm J(ar) a,t 

zt- --e 
' I r=l g (ar) 

(11.19) 

De terugtransformatie komt dus neer op het vinden van de nulpunten (voor p) van de noemer, 
waarna de noemer gediffentieerd wordt, de nulpunten ingevuld worden en alle deze termen 
worden gesommeerd. 
We moeten dus de nulpunten bepalen van de hierboven afgeleide vergelijkingen. 

Het kan worden aangetoond dat het enige nulpunt bij de oplossing voor reële /1. gelijk is aan 
p=O. De oplossing na terugtransformatie is gelijk aan C0 (wat natuurlijk te verwachten was, 
p=O is de stationaire oplossing). 

De oplossing voor Ä.1= /1.2 (dubbele wortel) heeft geen oplossingen. 
Het bepalen van de nulpunten van de oplossing met complexe de //.' s is zeer complex. In 
principe zijn er oneindig veel nulpunten van de goniometrische functies in de noemer. De 
onderlinge afstand tussen de nulpunten, als functie van w, blijkt echter altijd ongeveer JT/L. 
Wanneer het eerste nulpunt nauwkeurig is bepaald, is de positie van de andere al ongeveer 
bekend. De nulpunten worden door middel van een iteratief proces (Newton iteratie) numeriek 
bepaald. 
De oplossing van de oorspronkelijk differentiaalvergelijking kan nu als volgt opgeschreven 
worden: 

met: 

en: W
0

, de polen van vergelijking (ll.14a); 
Pn: uit vergelijking (ll.12). 
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(11.21) 
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Bijlage 3 

De resultaten van de permeabiliteitsmetingen staan in onderstaande tabellen. De druk p [Pa] is 
gefit als functie van de flow Q [mi min-1

]. Voor de fout in de afgelezen druk is een waarde van 
0,5 Pa gekozen. 

vochtgehalte 4,8% 
Ea=0,347 
E=0,365 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,615±0,002) Q- (0,7±0,6) 

He p=(0,613±0,002) Q- (0,3±0,7) 

Nz p=(0,552±0,001) Q + (1,3±0,3) 

Nz p=(0,553±0,001) Q + (0,9±0,3) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,579±0,002) Q + (0,4±0,5) 

He p=(0,575±0,002) Q + (1,8±0,5) 

Nz p=(0,518±0,001) Q- (3,5±0,3) 

Nz p=(0,517±0,001) Q+ (3,8±0,3) 
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xz 

2,2 

2,4 

0,51 

0,54 
KrHe=0,940 
KrN2=0,938 

xz 

1,4 

1,6 

0,32 

0,51 
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vochtgehalte 9,3% 
Ea=0,320 
€=0,353 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,676±0,002) Q- (3,4±0,4) 

He p=(0,671±0,002) Q- (1,7±0,3) 

N2 p=(0,609±0,001) Q- (0,8±0,1) 

N2 p=(0,612±0,001) Q- (1,6±0,2) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,540±0,002) Q - (0,2±0,2) 

N2 p=(0,487±0,001) Q+ (0,8±0,2) 

vochtgehalte 12,9% 
Ea=0,320 
€=0,367 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,675±0,003) Q + (0,4±0,7) 

He p=(0,671±0,003) Q + (2,1±0,8) 

Nz p=(0,601±0,001) Q + (3,2±0,3) 

Nz p=(0,601±0,001) Q + (3,0±0,3) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,548±0,002) Q - (0,9±0,5) 

He p=(0,546±0,002) Q - (0,3±0,5) 

Nz p=(0,493±0,001) Q- (2,1±0,3) 

Nz p=(0,493±0,001) Q+ (2,2±0,3) 
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x2 

0,84 

0,44 

0,09 

0,17 
KrHe=:=0,80 1 
KrN2=0,797 

x2 

0,29 

0,18 

x2 

2,5 

2,9 

0,43 

0,50 
KrHe=0,813 
KrNz=0,821 

xz 

1,3 

1,6 

0,34 

0,36 
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vochtgehalte 18,0% 
€ 3=0,294 
E=0,359 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,818±0,002) Q - (2,0±0,3) 

N2 p=(0,728±0,001) Q + (0,1±0,2) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

tEj p=(0,575±0,002) Q- (1,8±0,2) 

p=(0,512±0,00 1) Q+ (0,5±0,2) 2 

vochtgehalte 21 ,6% 
€ 3=0,279 
E=0,356 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(1,040±0,003) Q + (6,7±0,7) 

He p=(l,038±0,004) Q + (7,0±0,9) 

N2 p=(0,992±0,002) Q + (7,2±0,4) 

N2 p=(0,993±0,002) Q + (7,3±0,4) 

gedroogd zand 

. gassoort fit meetdata 

~ p=(0,611±0,002) Q- (1,7±0,5) 

p=(0,576±0,001) Q- (2,8±0,3) e 
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x2 

0,49 

0,32 

KrHe=0,703 
x2 KrN2=0,703 

0,38 

0,13 

x2 

4,9 

6,6 

1,7 

1,7 
KrHe=0,588 
KrN2=0,581 

y} 

2,2 

0,7 
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vochtgehalte 28,5% 
Ea=0,250 
E=0,349 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(l,303±0,003) Q + (8,9±0,4) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

I He I p=(0,643±0,002) Q - ( 1 ,2±0,2) 

vochtgehalte 32,5% 
Ea=0,241 
€=0,356 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(2,054±0,003) Q + (15,9±0,3) 

He p=(2,053±0,004) Q + (15,1±0,5) 

N2 p=(l,871±0,003) Q + (10,9±0,3) 

N2 p=(1,892±0,003) Q + (7,0±0,4) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,629±0,002) Q - (0,2±0,5) 

He p=(0,629±0,002) Q - (0,0±0,5) 

N2 p=(0,564±0,001) Q- (0,9±0,2) 

N2 p=(0,565±0,001) Q+ (0,6±0,2) 
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x2 

1,1 

KrHe=0,493 

x2 

0,36 

x2 

0,51 

1,2 

0,44 

0,65 
KrHe=0,307 
KrN2=0,300 

x2 

2,0 

2,2 

0,54 

0,50 
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vochtgehalte 35,4% 
Ea=0,232 
E=0,359 

Vochtig zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(3,006±0,007) Q + (20,5±0,7) 

He p=(2,992±0,009) Q + (22,3±0,9) 

Nz p=(2,723±0,005) Q + (20,8±0,6) 

Nz p=(2,721±0,004) Q + (22,6±0,5) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,623±0,002) Q - (0,6±0,5) 

He p=(0,621±0,002) Q- (0,9±0,4) 

Nz p=(0,561±0,001) Q- (1,5±0,2) 

Nz p=(0,561±0,001) Q + (1,5±0,2) 

vochtgehalte 38,3% 
Ea=0,222 
E=0,360 

Vochtig zand 

gassoort · fit meetdata 

He p=(5,99±0,02) Q + (55,3±0,9) 

He p=(5,96±0,02) Q + (55±1) 

Nz p=(5,480±0,009 ) Q + (52,2±0,6) 

Nz p=(5,468±0,008) Q + (52,2±0,5) 

gedroogd zand 

gassoort fit meetdata 

He p=(0,620±0,002) Q - (0,2±0,6) 

He p=(0,620±0,002) Q - (0,2±0,5) 

Nz p=(0,560±0,001) Q- (0,7±0,3) 

Nz p=(0,565±0,001) Q+ (1,2±0,3) 
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xz 
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3,6 

1,4 
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xz 
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0,51 

xz 
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KrHe=0,104 
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xz 

1,8 

1,3 

0,64 

0,56 
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Bijlage 4 
In deze bijlage staan de meetresulaten van de diffusiemetingen. Van de metingen waarbij er 
geen vocht in het zand zit, zijn ter illustratie tevens de gemeten curves gegeven. 
De kolom 'uit' is de lengte van de uitlooptrechter die gekozen is om tot een goede fit te 
komen. 

Meetresultaten aan droo& zand. 

Hoeveelheid zand in de buis: 2158 g. 
Ea = 0,3371 

~I filenaam 11 uit [m] I D [ x 10-5 m2/s] I Q [mllmin] 

1 flow25 0,011 1,258 ± 0,022 25,03 ± 0,07 

2 f25_1 0,017 1 ,457 ± 0,027 25,10 ± 0,06 

3 flow50 0.018 1,331 ± 0,025 50,00 ± 0,13 

4 flow75 0,028 1,325 ± 0,023 74,85 ± 0,15 

5 f75_1 0,025 1 ,364 ± 0,066 75,04 ± 0,15 

6 flowlOO 0,024 1,324 ± 0,027 100,32 ± 0,22 

7 flOO_l 0,030 1 ,344 ± 0,028 99,96 ±0,22 

8 flowlSO 0,032 1,127 ± 0,025 150,38 ± 0,25 

9 f150_1 0,032 1,236 ± 0,029 149,90 ± 0,28 

10 flow200 0,027 1,130 ± 0,029 200,25 ± 0,34 

Gewogen gemiddelde: D=(1,28 ± 0,21) 10-5 m2/s. 

I dt [s] 

4 27 10-2 

' 
1 

4,21 1o-2 1 

8,29 10-2 1 

6 oo 10-2 

' 
0,25 

6,60 10-2 0,25 

2 69 10-2 

' 
0,25 

6 04 10-2 

' 
0,25 

1 20 10-2 

' 
6,25 10-2 

1 54 10-2 

' 
6 25 10-2 

' 
1 64 10-2 

' 
6 25 10-2 

' 

De metingen 2,8 en 10 wijken sterk af van het hier bovenstaande gewogen gemiddelde. Als 
deze metingen niet meegenomen worden in de middeling dan krijgen we het volgende 
gewogen gemiddelde: 
Gewogen gemiddelde zonder meting 2,8 en 10: 0=(1,304 ± 0,026) 10-5m2/s. 
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Hieronder zijn als illustratie de meetgegevens en hun fits grafisch weergegeven. De naam 
boven de grafieken verwijzen naar de gegevens op de vorige pagina. 
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Metingen bij een vochtgehalte van 4.7%: 

Hoeveelheid zand in buis 
Hoeveelheid water in buis 
E :0,372 
Ea :0,354 

:2045 g 
:22 g 

~I filenaam 11 uit [m] I D [ x 10"5 m2/s] I Q [mi/min] 

1 25_05 - 1 0,022 1,478 ± 0,020 

2 25_05_2 0,025 1,667 ± 0,032 

3 50_05_1 0,028 1,551 ± 0,032 

4 50_05_2 0,050 1,314 ± 0,016 

5 75_05_1 0,022 1 ,382 ± 0,027 

6 75_05_2 0,022 1 ,399 ± 0,026 

7 100_05_1 0,028 1 ,306 ± 0,033 

8 100_05_2 0,027 1,315 ±0,026 

Gewogen gemiddelde: D=( 1,40 ± 0,19 ) 10·5 m2/s. 

Meting bij een vochtgehalte van 9.1%: 

Hoeveelheid zand in buis : 2044 g 
Hoeveelheid water in buis : 42 g 
E : 0,372 
Ea : 0,338 

24,81 ± 0,16 

24,80 ±0,07 

49,84 ± 0,15 

49,91 ± 0,07 

75,27 ± 0,17 

74,73 ± 0,17 

99,72 ±0,26 

100,28 ± 0,21 

~I filenaam 11 uit [m] I D [ x 10"5 m2/s] I Q [mi/min] 

1 50_10_1 0,016 1,131 ± 0,020 50,09 ± 0,12 

2 50_10_2 0,024 1,120 ± 0,021 50,02 ± 0,13 

3 75_10_1 0,028 1,141 ± 0,022 75,18 ± 0,16 

4 75_10_2 0,025 1,158 ± 0,022 75,14 ± 0,16 

5 100_10_1 0,026 1,122 ± 0,023 100,48 ± 0,20 

6 100_10_2 0,025 1,119 ± 0,023 100,29 ± 0,20 
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8,12 10·3 1 

1,17 10·1 1 
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2,44 10"3 0,25 

3,10 10·2 0,25 
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Metin& bij een vocht&ehalte van 8.9%: 

Hoeveelheid zand in buis 
Hoeveelheid water in buis 
E : 0,378 
Ea : 0,344 

nr. filenaam uit [m] 

7 25_10_4 0,005 

8 75_10_5 0,014 

9 75_10_6 0,015 

10 100_10_3 0,017 

11 100_10_ 4 0,019 

: 2027 g 
:41g 

D [ x 10-5 m2/s] 

1,067 ± 0,019 

1,040 ± 0,019 

1 ,054 ± 0,020 

1 ,067 ± 0,022 

1 ,024 ± 0,021 

Gewogen gemiddelde: (1,09 ± 0,03) 10-5 m2/s. 

Metingen bij een vochtgehalte van 14.5%: 

Hoeveelheid zand in buis 
Hoeveelheid water in buis 
E :0,372 
Ea : 0,318 

: 2045 g 
:67 g 

Q [mllmin] 

25,18 ± 0,07 

75,21 ±0,16 

74,95 ± 0,16 

99,87 ± 0,20 

100,50 ± 0,20 

~I filenaam 11 uit [m] I D [ x 10-6 m2/s] I Q [ml/min] 

1 25_15_1 0,020 10,53 ± 0,20 25,30 ± 0,14 

2 50_15_1 0,030 9,63 ± 0,20 50,11 ±0,12 

3 50_15_2 0,027 9,71 ± 0,20 49,94 ± 0,12 

4 75_15_1 0,026 9,57 ±0,20 74,86 ± 0,16 

5 75_15_2 0,028 9,41 ± 0,20 75,26 ± 0,20 

6 100_15_1 0,028 8,93 ± 0,19 100,14 ± 0,18 

7 100_15_2 0,042 7,35 ± 0,15 99,94 ±0,30 

Gewogen gemiddelde: D= (9,1 ± 2,5) 10-6 m2/s. 
Gewogen gemiddelde zonder meting 7: (9,62 ± 0,57) 10-6 m2/s. 
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0,25 

1,60 10-l 0,25 

68 



Meting bij een vochtgehalte van 18.6%: 

Hoeveelheid zand in buis 
Hoeveelheid water in buis 
E :0,373 
Ea: 0,304 

nr. filenaam uit [m] 

1 25_20_1 0,020 

2 25_20_2 0,042 

3 50_20_1 0,030 

4 50_20_2 0,024 

5 75_20_1 0,023 

6 75_20_2 0,023 

7 100_20_1 0,025 

8 100_20_2 0,025 

: 2041 g 
:86 g 

D [x 10'6 m2/s] 

6,85 ± 0,12 

6,90 ± 0,12 

6,16±0,12 

6,70 ±0,13 

6,15 ± 0,13 

7,00 ± 0,15 

6,37 ± 0,15 

6,52 ± 0,15 

Gewogen gemiddelde: D=(6,58 ± 0,31) 10-6 m2/s. 

Metingen bij een vochtgehalte van 23.6 %: 

Hoeveelheid zand in buis 
Hoeveelheid water in buis 
E : 0,375 
Ea : 0,287 

nr. filenaam uit [m] 

1 25_25_2 0,020 

2 50_25_1 0,035 

3 50_25_2 0,024 

4 75_25_1 0,019 

5 75_25_2 0,021 

6 100_25_1 0,024 

7 100_25_2 0,029 

: 2034 g 
: 110 g 

D [ x 10-6 m2/s] 

8,61 ± 0,15 

6,59 ±0,10 

6,59 ± 0,14 

5,96 ± 0,27 

5,95 ± 0,11 

5,08 ± 0,16 

4,79 ± 0,12 

Gewogen gemiddelde: D=(6,2 ± 4,0) 10-6 m2/s. 

Q [mllmin] 

24,97 ±0,06 

24,88 ± 0,05 

49,90 ± 0,10 

49,78 ±0,10 

74,94 ± 0,14 

74,81 ± 0,14 

100,16 ± 0,17 

100,11 ±0,17 

Q [mllmin] 

25,38 ± 0,16 

49.95 ±0,07 

50,45 ± 0,12 

74,69 ±0,20 

75,09 ± 0,12 

99,85 ± 0,20 

100,26 ± 0,14 

Gewogen gemiddelde zonder meting 1: D=(5,9 ± 2,0) 10-6 m2/s. 
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1,08 10·1 0,5 

5,66 10·2 0,5 
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7 67 10·2 
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. x2 dt [s] 

5,94 10-1 0,25 
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1,34 10-1 6 2510'2 
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