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Samenvatting 

In het kader van het onderzoeksproject, dat de vermindering van radon uitstoot door bouw
materialen nastreeft, worden de transportprocessen van edelgassen in droog en nat 
gekarakteriseerd zand bestudeerd. Aan dit onderzoek is, in het kader van afstudeerprojecten, door 
een aantal studenten een meetopstelling gebouwd en een aantal analyseprogramma's ontwikkeld. 
Mijn doelstelling van het afstudeeronderzoek was het evalueren van de meetopstelling en de met 
de analyseprogramma's verkregen meetresultaten. 

Ten eerste is gecontroleerd of de toegepaste procedure, om de meetkolom met nat zand te vullen, 
een homogene verdeling van het vocht in de kolom garandeert. Nadat dit zo bleek te zijn, kon 
het drooggedrag van de afzonderlijke segmenten van het poreuze medium in de meetkolom 
onderzocht worden bij langdurige doorstroming met droog stikstofgas. Zolang het vochtgehalte 
in de segmenten niet te laag wordt, is het poreuze medium in staat om het vochtgehalte 
homogeen te houden. Bij zeer lage vochtgehalten treedt er een inhomogene verdeling op, die er 
op wijst dat er absorptie en desarptie van water aan zandkorrels optreedt. 

De precieze bepaling van de diffusiecoëfficiënt van helium in het gebruikte poreuze medium, 
door middel van een numeriek analyseprogramma, bleek nog veel problemen op te leveren. Ik 
heb getracht deze problemen te analyseren en zo mogelijk oplossingen proberen te vinden. Ten 
eerste blijkt bij metingen aan nat zand, die met een schommelende kolom worden uitgevoerd, 
om te voorkomen dat het water uit de zandmatrix zakt, dat de edelgasconcentratie waarden 
gemeten door de gasanalysator, veel variatie bevatten. Dit bleek te worden veroorzaakt door het 
optreden van natuurlijke convectie langs de windingen van het spiraalvormige gloeidraadje, 
waarmee het gas geanalyseerd wordt. Deze convectie is sterk afhankelijk van de oriëntatie van 
het draadje. 
De variatie in de meetwaarden is op een aantal manieren verminderd. Ten eerste, is er een 
elastischer gloeidraadje gebruikt, waardoor het spiraaltje minder gaat doorhangen en zo de 
ruimte tussen de windingen, waar de natuurlijke convectie optreedt, tot een minimum wordt 
beperkt. Ten tweede, werd er een cirkelvormig gloeidraadje gebruikt, dat door de 
cirkelsymmetrie minder invloed van de schommelbeweging ondervindt. 

Daarnaast werd tot nu toe een conversie van de data bestanden uitgevoerd, waarbij de 
concentratieverandering genormeerd werd. De uiterste waarden, 0 en I, werden bepaald aan de 
hand van de laagst respectievelijk hoogst optredende waarden. Mede door de grote variaties, is 
die benadering onjuist, omdat er geen rekening wordt gehouden met de spreiding rond de 
gemiddelden. In mijn project, heb ik een meer statistisch verantwoorde manier van conversie 
ontwikkeld. Het gevolg is wel dat de analyse resultaten veranderen. Kwamen bij de 
oorspronkelijke conversie de resultaten overeen met de literatuurwaarden, nu blijken ze een 
afwijking te vertonen. De oorzaak hiervan zal nog nader onderzocht moeten worden. 



Verder gaven de uitkomsten van enkele experimenten de aanleiding om te veronderstellen dat 
er ook diffusie optreedt in de uitstroomopening van de meetkolom. Mijn voorgangers waren 
ervan uitgegaan, dat deze diffusie verwaarloosbaar was. Simulaties van het concentratieverloop 
in de meetkolom, waarbij de diffusie in de uitstroomopening als randvoorwaarde was 
meegenomen, gaven geen definitieve bevestiging van deze hypothese, omdat de procedure van 
de uitgevoerde experiment niet precies kan worden gesimuleerd. De simulaties geven wel inzicht 
in welke van de twee transportprocessen: diffusie of convectie, overheersen. 

Verder heb ik een analytische oplossing uitgewerkt van de transportvergelijking, waarbij de 
diffusie uit de uitstroomopening is meegenomen. De beschikbare tijd, liet echter niet toe die 
oplossing te programmeren en te toetsen. 

Aan de hand van de bevindingen uit de experimenten, worden er tenslotte aanbevelingen gedaan 
voor het ontwerp van een nieuwe meetopstelling, waarbij randeffecten geminimaliseerd worden. 

De opbouw van het verslag ziet er als volgt uit: 
Allereerst wordt er in hoofdstuk 1 een overzicht gegeven van de achtergronden van het 
onderzoek en wordt de radon problematiek en de daaruit volgende beleidsstandpunten 
behandeld. Tevens wordt het, tijdens het onderzoek gebruikte poreuze medium, gekarakteriseerd. 

Hoofdstuk 2 behandeld de theorie van de transportprocessen in poreuze media, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt, tussen de processen op microscopische en de processen op 
macroscopische schaal. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de meetopstelling besproken, evenals de methodes waarop de 
metingen, analyses en simulaties worden uitgevoerd. 

In hoofdstuk 4 wordt de aanzet gegeven voor een analytische oplossing van de 
transportvergelijking, met als randvoorwaarde: diffusie uit de uitstroomopening van 
meetopstelling. 

De verkregen resultaten worden behandeld in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 behandelt de simulaties van het concentratieverloop in de meetkolom, waarna de 
conclusies van mijn afstudeeronderzoek worden geponeerd. Het verslag wordt afgesloten met 
de aanbevelingen voor de nieuw te bouwen meetopstelling en aanpassingen in het numerieke 
anal yseprogramma. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Problematiek van Radon 

In de meeste Europese landen levert radon in de binnenlucht de grootste bijdrage tot de 
stralingsbelasting. Als het enige gasvormige vervalprodukt in de natuurlijke vervalreeksen van 
uranium e38U), thorium (232Th) of actinium (235U), die als spoorelement in de grond en daaruit 
vervaardigde bouwmaterialen aanwezig zijn, kan het inerte edelgas radon, dat zich moeilijk 
hecht aan andere stoffen, uit de bodem en de bouwmaterialen ontsnappen en in het leefmilieu 
terecht komen. 

Van alle radon isotopen draagt 222Rn uit de 238U vervalreeks het meeste bij aan de radon 
concentratie in het milieu. Door de halfwaardetijd van 3,8 dagen, kan met behulp van diffusie
transport in de poriën van de grond, een afstand afgelegd worden van 0, I - 2 m voordat het 
vervalt. Naast 222Rn worden er nog twee andere isotopen geproduceerd in de twee overige 
natuurlijke verval reeksen. Ten eerste 220Rn afkomstig van 232Th met een halfwaardetijd van 55,6 
s en 219Rn afkomstig van 235U met een halfwaardetijd van 3,96 s. Door deze korte 
halfwaardetijden zijn hun concentraties in het milieu in het algemeen aanzienlijk lager dan voor 
222Rn. 

Uit het vrijgekomen radon ontstaan metallische vervalproducten, die bij inademing zich kunnen 
afzetten op het longweefseL Omdat deze vervalproducten alfa-deeltjes uitzenden, wordt het 
longweefsel lokaal aan een relatief hoge dosis straling blootgesteld, waardoor uiteindelijk 
longkanker kan ontstaan. 

De risico's van radon bij hoge concentraties zijn, met behulp van epidemiologische studies bij 
mijnwerkers, die blootgesteld zijn aan radon tijdens het werk, goed onderzocht en in het 
algemeen onbetwist. Controverse bestaat over de geldigheid van de lineaire extrapolatie van deze 
risico's naar blootstellingen aan lage radonconcentraties. In 1995 is door B.L. Cohen, [COH95], 
een ecologische studie gepubliceerd waarin een negatieve correlatie is gevonden tussen de 
gemiddelde radonconcentratie binnenshuis en het optreden van longkanker. 
Ecologische studies zijn gebaseerd op het verband tussen het aantal ziektegevallen in groepen 
en de geschatte blootstelling van deze groepen. Onder epidemiologen en statistici was het al 
langer bekend, dat de methodieken van ecologische studie's beperkingen hebben, en het kan 
aangetoond worden dat ze bevooroordeelde schattingen voortbrengen van blootstelling -
reactierelaties, [STI90]. In het algemeen wordt daarom in het beleid uitgegaan van een lineaire 
dosis-effect relatie, zoals die door de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming wordt 
aanbevolen. 
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De doelen van het beleid van de Nederlandse Regering voor radon, zijn geformuleerd in het 
"Beleidsstandpunt Radon" gepubliceerd in 1994, [BEL94]. 
Deze doelen zijn: 
1) De huidige bouwpraktijk zodanig aanpassen, dat de gemiddelde radonconcentratie voor de 
nieuw te bouwen huizen (100.000 huizen per jaar) minder dan 20 Bq m-3 wordt. 
2) De bestaande huizen (geschat op 5 tot 6 miljoen huizen) zodanig aanpassen, dat de 
gemiddelde radonconcentratie niet 20 Bq m-3 overschrijdt. 
3) Voorkomen dat de gemiddelde bijdrage van bouwmaterialen aan de totale stralingsdosis de 
gemiddelde bijdrage van 0,7 mSv jaar-' (gemeten in 1984) overschrijdt. 

Indien geen aanpassing worden uitgevoerd, verwacht men een gemiddelde concentratie van 32 
Bq m-3

. Om de doelen in het "Beleidsstandpunt Radon" te bereiken, voorziet de Nederlandse 
Regering een geleidelijke aanpassing van de huidige bouwmethoden en het gebruik van 
bouwmaterialen. Deze aanpassingen zullen geleidelijk ingebouwd moeten worden onder 
voorwaarde, dat ze niet tot grote onregelmatigheden zullen leiden in de marktmechanismen van 
de bouwwereld. 
Integratie van kennis uit verschillende disciplines ten aanzien van andere aspecten van het 
binnenmilieu en energie prestatie is nodig, om te voorkomen dat een reductie van radon leidt tot 
een verhoging van de vochtigheid, het energieverbruik of andere binnenmilieu-vervuilers. 

De belangrijkste barrière voor de toepassing van radon reducerende maatregelen is, dat de 
perceptie van het risico van radon bij het publiek laag is en, in vergelijking met andere risico's, 
niet correspondeert met de grootte van het risico, tevens duiken er regelmatig tegenstrijdige 
verhalen op over de risico's van radon. Deze lage risico perceptie komt vooral door het feit dat 
radon een natuurlijk, kleurloos en reukloos agens is, dat niet direct resulteert in ongemak, maar 
alleen de kans op longkanker verhoogt. Verder is de algemene acceptatie om preventieve 
maatregelen te nemen laag, omdat de positieve effecten van de maatregelen niet direct zichtbaar 
ZIJn. 

In het eerste landelijke radon onderzoeksprogramma: Stralingsaspecten van Wonen en 
aanverwante Radiologische Aspecten (SA WORA), dat tussen 1982 en 1986 plaatsvond, werd 
door het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (K.V.I.) in 1984, 
bij een gemiddelde achtergrondstraling in de buitenlucht van 3 Bq m-3

, binnenshuis een 
gemiddelde radonconcentratie gemeten die een log-normale verdeling had met een gemiddelde 
van 22 Bq m-3 en een mediane waarde van 17 Bq m-\ [SDN97]. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde uit dit onderzoek, dat de bodem voor 70% en 
de bouwmaterialen voor 30%, bijdragen aan de radonconcentratie in het binnenmilieu [VAA93]. 
Bij het landelijke vervolgonderzoek van het RIVM, dat gedurende 1995 - 1996 plaatsvond aan 
woningen gebouwd tussen 1985 en 1994, is er, bij wederom een achtergrondstraling in de 
buitenlucht van 3 Bq m-', binnenshuis een gemiddelde concentratie van 28 Bq m-3 gemeten. Dit 
betekent dat in nieuwbouwwoningen de radonconcentratie 25% hoger is, dan in het huizen areaal 
gebouwd voor 1984. In deze recent gebouwde huizen zijn, door het toepassen van nieuwe 
bouwmaterialen waaraan industriële restproducten zoals vliegas zijn toegevoegd, die vaak een 
verhoogde natuurlijke radioactiviteit hebben, en afgenomen ventilatievouden om het energie 
verbruik te verminderen, uitschieters naar 50 Bq m-3 geen uitzondering. 
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Volgens lineaire extrapolatie zullen, bij radonconcentraties van 28 Bq m-3
, circa 800 gevallen 

van dodelijke longkanker per jaar onder de circa 15 miljoen Nederlandse inwoners optreden. 
Hiermee is radon de ernstigste vervuiler van het binnenklimaat 
Het RIVM concludeerde uit dit laatste onderzoek, dat de bodem van de kruipruimte voor 15% 
en de bouwmaterialen voor 70% bijdragen aan de radonconcentratie in het binnenmilieu, de 
overige 15% zijn afkomstig uit de openlucht, [SDN97]. 
Met deze getallen ondersteund het RIVM uiteindelijk toch de reeds geopperde stelling in de 
intreerede van prof. dr. R.J. de Meijer, voor zijn benoeming tot deeltijdhoogleraar aan de T.U. 
Eindhoven in 1992, [INT93]. { eppur si muove} 

1.2 Doel van het onderzoek 

In het kader van het hiervoor genoemde algemene streven, om de radonproductie van 
bouwmaterialen te beperken, is door de afdelingen Fysische Aspecten van de Gebouwde 
Omgeving (FAGO) en Deeltjesfysica van de T.U. Eindhoven, een onderzoeksprogramma 
opgesteld, dat tot doel heeft de radonproductie van bouwmaterialen te verminderen. 

Als eerste stap wordt geprobeerd, met behulp van experimenten, de transportprocessen (stroming 
plus advectie) van niet-radioactieve-edelgassen te bepalen, en indien mogelijk, analytisch te 
beschrijven, in droge en vochtige homogene poreuze media. De reden om niet-radioactieve
edelgassen te verkiezen boven radon, ligt in het feit dat edelgassen eveneens inert zijn en weinig 
affiniteit hebben om zich chemisch te binden aan het poreuze materiaal, kortom vrijwel dezelfde 
eigenschappen als radon. Deze edelgassen worden echter, in tegenstelling tot radon, niet door 
het zand gegenereerd. Verder is in principe de meetopstelling eenvoudiger. 

De volgende stap in het onderzoeksprogramma bestaat uit het gebruik van nieuw meetmethoden, 
zodat uitspraken over de transportprocessen van edelgassen, niet alleen worden gebaseerd op 
meetresultaten verkregen aan het uiteinde van de opstelling, maar ook op meetresultaten 
afkomstig uit de kern van het poreuze medium zelf, waarbij zelfs inhomogene poreuze media 
gebruikt kunnen worden. Met behulp van Positron Emission Profiling (PEP), kan de positie van 
het radioactieve edelgas krypton ( 9Kr; 7% p+, 93% electroncapture; halfwaardetijd 35,9 h) in 
het poreuze medium bepaald worden, door de positie bepaling van de twee coïnciderende 
fotonen. De verschillende radon-isotopen uit de natuurlijke vervalreeksen kunnen hiervoor niet 
gebruikt worden, omdat er geen positron-emitters bij zitten. De halfwaardetijd van 79Kr is lang 
genoeg voor het gebruik in experimenten, maar aan de andere kant kort genoeg om 
afvalproblemen te voorkomen. Verder zijn alle vervalprodukten van 79Kr stabiel. Als PEP in 
combinatie met Nuclear Magnetic Resonance (NMR) gebruikt wordt, kan het transport van 
edelgas en de precieze locatie van het water in het monster bepaald worden. Kennis over de 
invloed van de vochtverdelingen op de transport eigenschappen van het medium voor radon, is 
belangrijk, aangezien het Nederlandse klimaat garant staat voor inhomogene vochtverdelingen 
in de bouwmaterialen. 
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Uiteindelijk zal het onderzoeksprogramma de transportprocessen in echte bouwmaterialen gaan 
bestuderen, waarna de bouwwereld geadviseerd kan worden bij de vervaardiging van laag radon
exhalerende produkten, zodat aan de mogelijke toekomstige strengere wettelijke eisen voldaan 
kan worden. 

1.3 Kader waarin het onderzoek past 

Door het gedrag van edelgassen in poreuze media te bestuderen, kunnen uiteindelijk uitspraken 
worden gedaan over de transportprocessen van het radioactieve edelgas radon uit 
bouwmaterialen. 

1.4 Resultaten voorgaande onderzoeken 

K.V.I. Groningen 
Het SA WORA-project heeft de blootstelling aan radon in Nederland in kaart gebracht, maar 
tevens werd duidelijk dat uit deze inventarisatie geen conclusies konden worden getrokken 
omtrent effectieve tegenmaatregelen. Daardoor werd in het vervolg project: RENA, gekozen 
voor een kwantitatieve beschrijving van de processen, die verantwoordelijk zijn voor 
radoninfiltratie. Hierbij werd één woning met zelf ontwikkelde, gevoelige radon
meetinstrumenten, zo nauwkeurig mogelijk onderzocht, om na te gaan, of met de toen bekende 
inzichten over radoninfiltratie, een kwantitatieve beschrijving kon worden verkregen. De 
beschrijving bleek veel complexer, daar er een onbekende bron optrad. 
Modellen waarin het transport van radon in poreuze media zo goed mogelijk wordt beschreven, 
geven aan dat als de stroming door het materiaal toeneemt, er bij lage stroom-snelheden eerst 
meer radon uit het materiaal komt, dan door diffusie alleen, en dat bij hoge stroomsnelheden het 
materiaal wordt schoongeblazen. Als deze modellen kloppen, geven zij een verklaring voor deze 
onbekende bron. 
Met onder andere het project: "Radon Transport in Soil" (RADTRAS) wordt getracht deze 
modellen te toetsen. W.H. van der Spoel, [SP093], heeft in het kader van dit project, tijdens zijn 
afstuderen, een model ontwikkeld dat het radontransport in zand beschrijft, gebaseerd op basis 
vergelijkingen die het transport van radon door poreuze materialen beschrijven. Het één
dimensionale-model wordt bij de T.U. Eindhoven gebruikt om het edelgas transport in een 
zandkolom te onderzoeken. 

T.U. Eindhoven 
E.H. de Groot, [GR094], heeft gekeken naar transporteigenschappen van gassen in poreuze 
materialen. Van belang hierbij was de mate van menging, die optreedt tussen verschillende 
gassen die door het materiaal stromen. Deze mate van menging komt tot uitdrukking in de 
dispersie coëfficiënt, K, en is afhankelijk van materiaaleigenschappen, zoals 
poriegrootteverdeling, doordringbaarheid, vochtigheid en van de viscositeit- en 
dichtheidsverschillen tussen diffunderende gassen. 
Verder heeft ze een opstelling ontworpen en gebouwd, waarmee het mogelijk is een 
concentratiestap van helium aan te bieden aan een poreus medium verzadigd met stikstof. 
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C.F. Meijers, [MEI95], zocht naar een beschrijving van het transport van heliumgas door een 
poreus medium. Hij concludeerde dat het transport van gassen door poreuze media goed is te 
modelleren met het computer-simulatieprogramma, ontwikkeld door W.H. van der Spoel, en de 
theoretisch afgeleide diffusiecoëfficiënt Dhutk = E1: • Dnwlecutair· 

R.J.M. Vootz, [V0096], heeft drie modellen gevonden, waarin de permeabiliteit gecorrigeerd 
kan worden voor de veranderde porositeit, zodat het effect van de verandering in vochtgehalte, 
waardoor immers de porositeit verandert, op de permeabiliteit, beschreven kan worden. Verder 
heeft hij permeabiliteits- en diffusiemetingen verricht aan een vochtig poreus medium. De 
belangrijkste conclusies hieruit waren, dat de permeabiliteit goed te modelleren is tot een 
vochtigheidsgraad van 30% en de diffusiemetingen niet zijn te verifiëren met de 
literatuurwaarde, omdat de tortuositeit verandert als er water aan het poreuze medium wordt 
toegevoegd. In de literatuur is geen enkel bruikbaar model gevonden, dat de tortuositeit als 
functie van de vochtigheidsgraad modelleert. 

Mijn doelstelling die uit bovenstaande onderzoeken volgen, zijn: 
A) Verificatie resultaten R.J.M. Vootz, omdat proefmetingen verschillen aangaven. De 
gasanalysator, die werd gebruikt, bleek namelijk een grotere variatie te genereren in de 
meetwaarden. 
B) reproduceerbaarbeid controleren van: 

- diffusiemetingen aan droog zand. 
- diffusiemetingen aan nat zand bij verschillende vochtigheidsgraden. 

Samenvattend wordt de doelstelling van dit afstudeeronderzoek: het evalueren van de 
meetopstelling en de met de analyseprogramma's verkregen meetresultaten. 

1.5 Werkzaamheden afstudeeronderzoek 

Ten eerste is onderzoek gedaan naar het drooggedrag van het natte poreuze medium in de 
meetkolom. Daarna zijn de resultaten uit het onderzoek van R.J.M. Vootz aangevuld en 
verbeterd. Hierbij wordt eerst de variatie in de meetwaarden, veroorzaakt door de gasanalysator, 
geïdentificeerd. Waarna op een aantal manieren deze variatie wordt verminderd. 
Het numeriek analyseprogramma, dat de diffusiecoëfficiënt berekent aan de hand van de gas 
concentratiewaarden verkregen met de gasanalysator, is aangepast aan deze variatie. 
Verder is het diffusiegedrag in de uitlooptrechter van de meetkolom met analytische en 
numerieke methoden onderzocht. 
Uiteindelijk is, aan de hand van de verkregen resultaten, een nieuwe opstelling ontworpen, die 
tevens geschikt is voor PEP en NMR metingen. 
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1.6 Karakterisatie van het poreuze medium 

Als te onderzoeken poreus medium, is voor zand gekozen, aangezien dit het meest eenvoudige 
type bouwmateriaal is, dat een homogene verdeling heeft en waarvan de fysische eigenschappen 
eenduidig en afzonderlijk zijn te bepalen. 
Tijdens de experimenten wordt zand van de commerciële firma Ankersmit te Deventer 
(tegenwoordig Ankerpoort geheten) gebruikt, omdat het een nauwe korrelgrootte verdeling heeft 
tussen 250 tot 500 jlm. Het bestaat hoofdzakelijk uit Si02 en voor 0,15 % uit organisch 
materiaal, [MES94]. Hieronder volgen de relevante gegevens van het Ankersmit zand: 

• Dichtheid zand Pzand : (2.624 ± 0.005) • 103 kg m-3 [MES94]; 
• Bulkdichtheid Phulk : (1.76 ± 0.09) • 103 kg m-3 [SP093]; 
• Porositeit E : 0.36 ± 0.02 [SP093]; 
• Permeabiliteit N2 KN : (3.55 ± 0.03) • 10- 11 m2 [MEI95]; 
• Permeabiliteit He 

2 
: (3.61 ± 0.03) • 10-11 m2 [MEI95]; KHe 

• Tortuositeit 't : 0.73 ± 0.06 [SP093]; 
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Hoofdstuk 2 

Algemene theorie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de fysische achtergronden van de transportprocessen van edelgassen in 
poreuze media beschreven. Eerst wordt de algemene moleculaire diffusietheorie beschreven, 
waarbij de gasdeeltjes door middel van stroming en diffusie getransporteerd kunnen worden. 
Daarna worden de transportprocessen in poreuze media op microscopische schaal behandeld. De 
wanden van de capillairen zorgen bij gasstroming voor extra menging, dispersie genaamd. 
Uiteindelijk worden de transportprocessen in poreuze media op macroscopische schaal 
behandeld, hierbij wordt het medium met een drietal fysische parameters gekarakteriseerd. 

2.2 Moleculaire diffusie 

Het transport van gasmoleculen kan op twee manieren plaatsvinden. 
I • Stroming: bewegen van de moleculen onder invloed van een drukveld; 

11 • Diffusie: veroorzaakt door de Brownse beweging van de moleculen, 
met als resultaat, het vereffenen van concentratieverschillen. 
(Er hoeft geen drukgradiënt aanwezig te zijn) 

Door het opstellen van een transportvergelijking, waarin beide processen zijn opgenomen, kan 
de concentratie van de moleculen als functie van de plaats en de tijd bepaald worden. Tevens 
worden er nog enkele dimensieloze getallen gedefinieerd, die het transport karakteriseren. 

2.2.1 De transportvergelijking 

De vergelijking voor de diffusie van moleculen in een medium van andere moleculen kan 
afgeleid worden uit de continuïteitsvergelijking, [MUY90], die aangeeft dat de totale 
hoeveelheid materie behouden blijft: 

ac(.x,t) + v·fcx,t) 
at 

0. (2.1) 

In deze formule is x de positie in 3 dimensies, t de tijd [s], C(x,t) de concentratie [m-3
] van 

de diffunderende moleculen. 
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De flux F(x,t) [m-2 s· 1
] van deze moleculen is afkomstig uit de Wet van Fick voor een binair 

mengsel: 

F(x,t) -DmVC(x,t). (2.2) 

Vergelijking 2.2 geeft aan dat de flux evenredig is met de concentratiegradiënt en met een 
evenredigheidsconstante Dm [m2 s·1

], moleculaire diffusiecoëfficiënt genaamd. 
Deze coëfficiënt is temperatuurafhankelijk en wordt meestal benaderd door, [TOU75]: 

Dm(T) = D{ ~l ", (2.3) 

waarbij T [K] de absolute temperatuur is, D0 [m2 s· 1
] de moleculaire diffusiecoëfficiënt bij 

temperatuur T0 , en n is een constante variërend tussen 1,6 en 2,0. D0 en n zijn afhankelijk van 
de gassen in het binaire mengsel. 

Voor diffusie in een stromend medium, met snelheid v(x,t) [m s· 1
], geldt: 

F = -D VC + C v. m (2.4) 

Bij constante Dm en v, wordt uit (2.1) en (2.4) de diffusie- of transportvergel~jking afgeleid: 

(2.5) 

Om een indicatie van het gedrag van de bovenstaande diffusievergelijking te krijgen, wordt ter 
vereenvoudiging naar de één-dimensionale diffusievergelijking gekeken: 

aC(x,t) = D a2C(x,t) 

at m ax2 

~( t) aC(x,t) 
V X, . 

a x 
(2.6) 

Deze één-dimensionale diffusievergelijking kan, met de beginvoorwaarde: 

C(x,O) = C
0 

voor x:<::O; (2.7a) 

0 voor x>O; (2.7b) 
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en de randvoorwaarden: 

C(O,t) C0 voor t~O; (2.8a) 

C(co,t) 0 voor t~O; (2.8b) 

worden opgelost. Ogata en Banks, [OGA61], verkregen door middel van Laptace-transformatie 
de volgende oplossing: 

C(x,t) = - er.fc + exp - er.fc . Co . ( x-vt l ( vx l . ( x+vt l 
2 J4Dmt Dm J4Dmt 

(2.9) 

2.2.2 Kentallen 

Enkele dimensieloze getallen worden gebruikt om het gastransport op een eenvoudige manier 
te kunnen karakteriseren. 

De dimensieloze tUd r, is een maat voor de verstreken tijd sinds de aanvang van het 
transportproces. 

(2.10) 

waarbij a de straal van de buis is. 

Het kental van Péclet geeft aan welke van de twee mechanismen, diffusie of stroming, de 
overhand heeft in het systeem. 

met um: 

u L 
Pe m 

D m 

de gemiddelde snelheid van de stroming; 
een karakteristieke lengte; en 
plaatselijke moleculaire diffusiecoëfficiënt. 

(2.11) 
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Het kental van Reynolds geeft de verhouding van convectieve krachten tot de wrijvingskrachten 
en wordt gedefinieerd door: 

Re 
Pu 2a m 

(2.12) 

waarbij p [kg m-3
] de dichtheid en 11 [Pas] de dynamische viscositeit van het stromende medium 

is. Het is een maat voor de overgang van visceuze naar turbulente stroming. Bijvoorbeeld in een 
cirkelvormige buis is de stroming visceus voor Re < 2300. 

2.3 Dispersie 

Bij transportprocesen in poreuze media op microscopische schaal, wordt de menging door 
moleculaire diffusie versterkt door menging ten gevolge van snelheidsverschillen en menging 
veroorzaakt door de structuur van het medium. De combinatie van deze drie processen wordt 
effectieve diffusie of dispersie genoemd. 
Andere oorzaken van dispersie, die overigens in onze experimenten worden verwaarloosd, zijn: 
turbulentie, adsorptie en desarptie van gasdeeltjes aan en van het poreuze materiaal en 
verschillen in viscositeit en dichtheid van de gebruikte gassen. 
De menging ten gevolge van snelheidsverschillen, hydrodynamische dispersie genaamd, in 
rechte capillairen met cirkelvormige doorsnede, werd voor het eerst theoretische beschreven door 
Taylor, [TA Y53], [TA Y54]. Hij beschrijft twee verschillende situaties: 

1. Het geval dat moleculaire diffusie verwaarloosbaar is en dispersie alleen 
veroorzaakt wordt door convectie. 

2. Het geval dat alleen axiale moleculaire diffusie verwaarloosbaar is. 
Aris, [ARI56], brengt door middel van een momentenmethode de axiale diffusie in rekening. 
Tevens wordt een oplossing gegeven voor niet-ronde capillairen. 
Taylordispersie geldt echter alleen bij hoge Fe-waarden en na grote tijd: Pe » I 00, -r » 0,8. 
Ananthakrishnan et al, [ANA65], leidde een oplossing af, die ook bij lage waarden voorPeen 
-r geldig is. 
Voor de menging veroorzaakt door de structuur van het medium, de zogenaamde mechanische 
dispersie, heeft Saffman, [SAF60], een model opgesteld, waarin het poreuze medium als een 
aaneenschakeling van uniforme kanaaltjes met een willekeurige ruimtelijke oriëntatie wordt 
voorgesteld. Deze vertakkingen zijn een extra bron van dispersie, omdat verschillende 
gasdeeltjes trajecten van verschillende lengte en met verschillende snelheden afleggen, waardoor 
vereffening van concentratieverschillen optreedt. Dit proces is in de stroomrichting anders dan 
in de richting loodrecht daarop. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen longitudinale en 
transversale dispersie. 
De overeenkomst tussen de hierboven genoemde vormen van dispersie is, dat de diffusie
coëfficiënt bestaat uit de som van de moleculaire diffusiecoëfficiënt en een schijnbare 
diffusiecoëfficiënt 
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2.3.1 Hydrodynamische dispersie 

2.3.1.1 Taylor oplossing 

De snelheid op een afstand r vanaf de centrale-as van een cirkelvormig capillair met straal a, 
wordt gegeven door de wet van Poiseuille: 

u(r) = 2um[l - ::} (2.13) 

hierin is U 111 de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes. 
De gemiddelde concentratie over de doorsnede van het capillair C

111 
wordt gedefinieerd door: 

2 a 

C = - J C(x,r,t) r dr. 
m 2 

a o 
(2.14) 

De diffusievergelijking, weergegeven in formule 2.5, kan met de snelheidsverdeling van 
Poiseuille en gebruik makend van cilindercoördinaten, geschreven worden als: 

ac = D ( a2c + _!_ ac + a2cl - 2u ( 1 - _!}___] ac (2.15) 
at m ar 2 r ar ax 2 m a 2 a x ' 

met x de richting langs de centrale-as van het capillair. 
De eerste twee componenten, in de eerste term aan de rechterkant van (2.15), beschrijven de 
radiële moleculaire diffussie veroorzaakt door de concentratiegradiënt in radiële richting. De 
derde component, beschrijft de axiale moleculaire diffusie, veroorzaakt door gradiënten in axiale 
richting. De laatste term geeft de convectie weer. 
Ervan uitgaande dat de wand van het capillair impermeabel is, moet aan (2.15) een 
randvoorwaarde worden toegevoegd: 

ac 
ar 0 op r a. (2.16) 
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Convectieve dispersie 

Allereerst wordt het geval, dat moleculaire diffusie verwaarloosbaar is, bekeken. 
De eerste drie componenten van de eerste term aan de rechterzijde van (2.15) kunnen worden 
weggelaten. De dispersie is zuiver convectief, er is alleen hydrodynamische dispersie, en de 
concentratie C is een oplossing van de vergelijking, 

ac + 2u ( 1 ~ .c_l ac = o. (2.17) at m a 2 ax 

De beginvoorwaarde op t=O is: 

C = .f(x,r) = C
0
(1-H(x)), 

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

De oplossing voor C luidt: 

C = f(x~ut,r) 

(2.18) 

(2.19) 

Wanneer bij een vaste straal r van links naar rechts wordt gegaan, vindt de omslag van wel gas, 
C= I, naar geen gas, C=O, plaats bij x=x*=ut, door van vergelijking 2.13 gebruik te maken, volgt 
hieruit: x' =2u (1-r 2/a 2)t. m 

Voor de gemiddelde concentratie over de doorsnede van het capillair, wordt vergelijking 2.19 
geïntegreerd tussen r=O en r=aJ 1 ~(x* /(2umt)), in navolging van definitie 2.14: 

a 

2 J C(x,r,t)rdr 
a2 

0 

2c J rdr 2 () 
a o 

c0( 1--x ]· 
2U11 / 

(2.20) 
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Axiale convectie en radiële diffusie 

Als alleen de axiale moleculaire diffusie verwaarloosd wordt, speelt de derde term aan de 
rechterzijde van (2.15) geen rol. Taylor gebruikte als beperkende voorwaarde, dat radiële 
concentratiegradiënten onmiddellijk gereduceerd worden door de moleculaire diffusie in radiële 
richting. Dit kan uitgedrukt worden als: 

a 2 L ---- « --
(3,8?Dm 2um' 

(2.21) 

waarbij L de lengte is, waarin waarneembare concentratieveranderingen in axiale richting 
optreden. Met deze beperkende voorwaarde leidde Taylor, voor de dispersie in een loodrecht 
vlak in een cirkelvormig capillair dat met snelheid um meebeweegt met de stroming, een 
differentiaalvergelijking af, die de vorm van een diffusievergelijking heeft: 

(2.22) 

waarbij 

ç = x- u t. 
m (2.23) 

De factor k wordt de schijnbare diffusiecoëfficiënt genoemd en wordt gedefinieerd door: 

k = 
48D 

(2.24) 
m 

2.3.1.2 Aris oplossing 

Met de momentenmethode, [KREY], [EDW68], komt Aris [ARI56] tot een soortgelijk resultaat 
als Taylor. Als de gemiddelde concentratie wordt gemeten als functie van de tijd t, dan kan de 
gemiddelde tijd t (of eerste moment) van een concentratieprofiel gedefinieerd worden als: 

(2.25) 
0 0 

De variantie d (of tweede moment) van het profiel is gedefinieerd door: 

(2.26) 
0 0 
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De gemiddelde snelheid, un" en de effectieve diffusiecoëfficiënt, K, kunnen uitgedrukt worden 
als een functie van de gemiddelde tijd en de variantie: 

u = ( Llll· m - ' D.t 
(2.27) 

K ~u~(~'] (2.28) 

Hierbij zijn D.t en D.a2 het verschil tussen de gemiddelde tijden respectievelijk de varianties van 
twee verschillende meetpunten en Lil de afstand tussen deze punten. Als de gemiddelde tijd en 
de variantie berekend worden uit het concentratieprofiel, dan kan de gemiddelde snelheid en de 
effectieve diffusiecoëfficiënt bepaald worden uit de bovenstaande formules. 

Dispersievergelijking met axiale diffusie 

Wanneer de axiale diffusie in de afleiding meegenomen wordt, ontstaat er een 
dispersievergelijking in de vorm van een diffusievergelijking met een diffusiecoëfficiënt, die de 
som is van de moleculaire en de schijnbare diffusiecoëfficiënten: 

K=D 
111 

2 2 
a um 

+ K--. 
D 

111 

(2.29) 

Hierin is K een profielfactor, die afhankelijk is van het profiel van het capillair en de aard van 
de stroming. Voor visceuze stroming in een rond capillair is K=l/48. Voor elliptische doorsneden 
wordt K gegeven door: 

K 

met e de excentriciteit: 

1 24-24e 2+5e 5 

48 24-12e 2 

e=R 
Hierin is a de korte en b de lange as van de ellips. 

(2.30) 

(2.31) 
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De Taylor oplossing kan beschouwd worden als een deelverzameling van de Aris oplossing voor 
Dm« k. Gecombineerd met de voorwaarde in (2.21) kan het toepassingsgebied van de Taylor 
oplossing als volgt uitgedrukt worden: 

J48 « aum « (3,8)2 L 
D 2 a 

(2.32) 
m 

De oplossing van Aris is daarentegen geldig als Dm z k. 

2.3.1.3 Geldigheidsgebieden 

Om een beter inzicht te krijgen in de aard van de transportprocessen wordt eerst de effectieve 
diffusiecoëfficiënt uitgedrukt als functie van het Péclet-getal: 

(2.33) 

Voor lage Péclet-getallen is moleculaire diffusie het belangrijkste transportproces. Voor hoge 
Péclet-getallen wordt de effectieve diffusie gelijk aan de schijnbare diffusiecoëfficiënt waardoor 
de Taylor oplossing gelijk is aan de Aris oplossing en convectie het belangrijkste transportproces 
wordt. 
Dus het Péclet-getal bepaalt of dispersie gedomineerd wordt door convectie of moleculaire 
diffusie. In figuur 2.1 wordt de verhouding van de effectieve en de moleculaire 
diffusiecoëfficiënt weergegeven als functie van het Péclet-getal. 

10
2 

10' 

10' 1----------~ 

Figuur 2.1. Verhouding van de effectieve 
diffusiecoëfficiënt en de moleculaire 
diffusiecoëfficiënt als functie van het Péclet getal. 
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De geldigheid van de Taylor-Aris theorie is onderzocht door Ananthakrishnan, Gillen Barduhn, 
[ANA65]. Met behulp van numerieke methoden berekenden zij het verschil tussen het, bij 
benadering, analytische Taylor-Aris model en hun numerieke oplossing van de diffusie
vergelijking. De resultaten zijn weergegeven in figuur 2.2.De grenzen voor -r waarboven de 
Taylor-Aris oplossing geldig is, zodat de Taylor-Aris oplossing minder dan 5% afwijkt van de 
numerieke oplossing, wordt weergegeven in tabel 2.1. 

Pe 

Î 
10.000 

100 

1 

alleen 
numerieke 
oplossing 

toevoeging van 
Ananth., Gill & 
Barduhn 
1111111111111 

ZUIVere 
diffi.Jsi 

0.01 

Taylor ·s 
oplossmg 

__..". 1 100 

Figuur 2.2. Grafische samenvatting met de 
geldigheidsgebieden van de eerder genoemde 
oplossingen, uit [ANA65], Pe=au,/Dm en -r=D"Jia2

. 

Tabel 2.1. Minimum waarden voor de dimensieloze t~jd hU verschillende Péclet getallen, 
waarboven Taylor-Aris geldig is. 

Pe '[min 

> 200 0,80 

50 I ,10 

25 I ,25 

10 1,75 

5 4,5 

I >20,00 
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2.3.2 Mechanische dispersie 

Random-walk model van Saffman 

Saffman stelde in 1960, [SAF60], een beschrijving van gastransport in een poreus medium op, 
waarbij een poreus medium wordt voorgesteld als een statistisch isotroop netwerk van identieke 
rechte kanalen met lengte l en cirkelvormige doorsnede met straal a, waarbij a « l. Hierbij 
worden de effecten van moleculaire diffusie net zo groot als, of groter dan, die van convectieve 
menging beschouwd, (uml)/D<;,O(l ), hetgeen overeenkomt met de omstandigheden die heersen 
in onze meetopstelling. De weg die een fluïdum deeltje aflegt, wordt hierbij beschouwd als 
"random walk", waarbij iedere stap een random gekozen richting heeft. 
Voor de stroming in de capillairen, is het Reynolds-getal zodanig laag gekozen, dat niet-visceuze 
(turbulentie) effecten te verwaarlozen zijn, waardoor de macroscopische stroming aan de wet van 
Darcy voldoet. 
Door de gemiddelde snelheid in de kanaaltjes te bepalen, wordt een uitdrukking voor de 
dispersiecoëfficiënt gevonden, die afhankelijk is van de eigenschappen van het materiaal. 

Met behulp van de Lagrangiaanse correlatiemethode, worden de dispersiecoëfficiënten bepaald 
voor longitudinale en transversale richtingen. 
Voor Pe « 1 wordt de longitudinale diffusiecoëfficiënt gegeven door: 

K = K + PezD 
L m 15 ' (2.34) 

waarbij een empirische waarde Km=213D wordt gevonden 
granulaire bedden. 

m experimenten verricht aan 

De transversale diffusiecoëfficiënt wordt gegeven door: 

Pe 2D 
K = K +--

T m 40 

Beide bestaan dus wederom uit de som van een moleculaire diffusiecoëfficiënt en een 
schijnbare diffusiecoëfficiënt. 

(2.35) 
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2.4 Bulktransport 

Op porieniveau speelt het microscopische transport zich af in de poriën en capillairen van het 
poreuze medium. Elk capillair op zich bestaat uit een uniform buisje, dat goed te beschrijven is 
door de diffusievergelijking. 
Op macroscopisch niveau kan het poreuze medium gezien worden als een multi-fase systeem 
waarbij 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. 
De karakterisatie van een medium is mogelijk door de invoering van een drietal parameters 
waarmee de structuur van het medium beschreven kan worden. 

2.4.1 Porositeit 

In de macroscopische aanpak wordt een representatief elementair volume (REV) voor een poreus 
medium, ÖV (m3

), gedefinieerd als de som van de volumina die door drie fasen wordt ingenomen 
(vaste stof ÖVS' water ÖV wen lucht ÖVa). 

öV = öV +ÖV +ÖV. s w a (2.36) 

De grootte van een REV moet zodanig zijn, dat volumetrische gemiddelden statistische betekenis 
hebben. Daarentegen moet het REV klein genoeg zijn om te voorkomen, dat van belang zijnde 
details en variaties in het poreuze domein, uitgevlakt worden. 
Men kan twee soorten lege porieruimten ÖVP onderscheiden: 

• de effectieve lege ruimte is dat gedeelte van de poriën, dat een continue lege ruimte 
vormt binnen het medium Ö V cp· 

• de geïsoleerde lege ruimte is in feite een verzameling van doodlopende poriën, öVctp' 
en poriën die niet in verbinding staan met andere poriën, ÖV;p· 

Alleen de effectieve lege ruimten leveren een bijdrage aan het gastransport. Het in de 
experimenten gebruikte zand bestaat uit losse korrels, waardoor er weinig tot geen geïsoleerde 
ruimten zullen zijn. Echter door toevoegen van vocht kunnen, in de matrix van het zand, 
geïsoleerde ruimten ontstaan. 
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De porositeit E, de met lucht gevulde porositeit Ea en de met water gevulde porositeit Ew worden 
gedefinieerd als: 

Met derhalve E = E + E a w 

E 
öV" 
öV 

Het volume waarin zich lucht bevindt, wordt bepaald door de volgende procedure. 

(2.37a) 

(2.37b) 

(2.37c) 

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 
nat dmo!{ 

E 
(2.38) 

De totale massa m is nu gelijk aan: 

(2.39) 

Hierin zijn Pw en P., respectievelijk de dichtheid van het water en van het vaste materiaal. Vw en 
V, zijn respectievelijk het volume dat door het water of het vaste materiaal wordt ingenomen. 
Met behulp van de formules 2.37 kan men nu voor het volume van het water en het vaste 
materiaal schrijven als: 

(2.40) 

Hieruit volgt nu het volume van het vaste materiaal en kan de soortelijke massa van het vaste 
materiaal worden bepaald. Deze bedraagt voor het Ankersmit-zand: 2624 ± 5 kg/m3

, [MES94]. 
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Nu P., bekend is, kan de porositeit in het vervolg gemakkelijker worden berekend. Hiertoe wordt 
formule 2.39 omgeschreven voor het totale gewicht van het droge materiaal: 

m =pV+pV. droog s s a a (2.41) 

Met Pa en V a respectievelijk de soortelijke massa en het volume van de lucht in het zand 
(porievolume ). Als formule 2.41 en formule 2.40 gecombineerd worden, ontstaat de 
uiteindelijke uitdrukking voor de porositeit: 

mdroog mdroog 
P,--- ps--V-. V m (2.42) tot tot l _ droog. E "' 

Ps-pa Ps PsVtot 

Met formule 2.42 zal in dit verslag de porositeit berekend worden van het droge Ankersmit zand. 

2.4.2 Permeabiliteit 

Gassen in een poreus medium kunnen verplaatst worden door bulktransport in de luchtfase, ten 
gevolge van drukverschillen. 
Om gasstroming in een poreus medium te beschrijven, kan de wet van Darcy gebruikt worden. 

q = -KA VP. 
11 

(2.43) 

Indien het poreuze materiaal homogeen is, kan vergelijking 2.43 weergegeven worden als: 

hierin is: 
• q: 
e K: 

• ~P: 
•A: 
• 11: 
•L: 

~ K~PA q = ----

11L 

het instromende debiet [m3 s-1
]; 

de permeabiliteit [m2
]; 

het drukverschil over het poreuze materiaal [Pa]; 
de doorsnede van het poreuze medium [m2

]; 

de dynamische viscositeit van het instromende medium [Pas]; 
de lengte waarover het drukverschil staat [m]. 

(2.44) 

De permeabiliteitKis een maat voor de "geleidbaarheid" van een medium voor een aanstromend 
gas of 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. 
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De poriesnelheid kan met de wet van Darcy bepaald worden, door eerst de debietsnelheid te 
bepalen met q=vdehiet•A. Aangezien slechts een fractie E, van de doorsnede A, bestaat uit lege 
ruimte, dient A vervangen te worden door EA, hierdoor wordt de poriesnelheid: 

K~P 

f..!LE 
(2.45) 

2.4.3 Tortuositeit 

Bij de karakterisatie van een poreus medium blijkt de tortuostiteit een belangrijke parameter te 
zijn. De tortuositeit is een maat voor de "kronkeligheid" van de effectieve lege ruimten waardoor 
het gastransport plaatsvindt. Een willekeurig gasdeeltje legt door deze kronkeligbeid een langere 
weg af, dan een deeltje dat evenwijdig aan de stroming zou voortbewegen. De verhouding tussen 
de kortste afstand, een rechte lijn, dz, en het gemiddelde van de afstanden van alle mogelijke 
paden, dz ', zoals weergegeven in figuur 2.3, geldt als definitie voor de tortuositeit. 

1: = dz 

<dz'> 
(2.46) 

dz 

@ 

~ 
dz' 

Figuur 2.3. Schematische voorstelling van de 
tortuositeit. 

Vaak wordt in de literatuur een andere 
definitie van de tortuositeit toegepast. Dan 
wordt de werkelijk afgelegde afstand gedeeld 
door de kortste afstand. In dit verslag zal 
definitie 2.46 aangehouden worden. 
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2.4.4 De transportvergelijking voor macroscopische media 

De afleiding van de transportvergelijking steunt op de methode afkomstig uit het "Multi-phase 
radon generation and transport in porous materials" onderzoek van Rogers en Nielson, [ROG91]. 
Zij transformeerden gedetaileerde radonvergelijkingen voor iedere fase, naar één vergelijking 
voor één fase, met gebruikmaking van uitgebreide definities van diffusie en permeabiliteit. 
W.H. van der Spoel heeft deze methode verder uitgewerkt voor het poreuze medium dat bij het 
K.V.I. en bij Deeltjesfysica aan de T.U.Eindhoven gebruikt wordt, [SP093]. 

De vergelijking voor bulktransport van een stabiel gas door een poreus medium kan geschreven 
worden als: 

p aC(x,t) 

at 
-\JF 

Hierin is: C(x,t): concentratie ter plekke x en ten tijde t; 
F: gasflux [m-2 s-1

]; 

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

p = Ea +EL8 +pk = (1 -8)E +EL8 +pk. 

Hierin is: E": porositeit (volume waarin zich lucht bevindt); 
E: porositeit indien geen water aanwezig zou zijn; 
L: Ostwald constante; 
8: vochtigheidsgraad; 
p: bulkdichtheid van het poreuze medium [kg m-3

]; 

k: oppervlakte absorptiecoëfficiënt [ m3 kg- 1
]. 

(2.47) 

(2.48) 

De Ostwald constante is een maat voor de oplosbaarheid van een gas in een vloeistof. Helium 
en stikstof lossen beide slecht op in water en hebben dus een lage Ostwald constante, [HA OCH]: 

He : 7 ,044·10-6 

N 2 : 1,274·10-5 

Bij een vochtigheidsgraad 8 s 0,3 voor de uitgevoerde experimenten, wordt de term: L8, 
verwaarloosbaar klein. 
De oppervlakte absorptie-coëfficiënt van radon bleek, in experimenten die door het K.V.I. zijn 
uitgevoerd aan hetzelfde zand dat ook in ons onderzoek gebruikt wordt, zeer klein te zijn. Indien 
wordt aangenomen dat dat ook voor helium geldt, dan kan de laatste term in vergelijking 2.48 
verwaarloosd worden. 
Samenvattend kan er dus gesteld worden dat, voor de beschrijving van onze experimenten geldt: 

p"' Ea 

Uit de wet van Darcy kan de bulksnelheid worden afgeleid: 

V = -~\lP. 
!l 

(2.49) 
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De bulkflux, ten gevolge van convectie, Fe, is nu gelijk aan: 

Fe = v·C(x,t) = -C(x,t).!5_VP 
11 

De bijdrage van de diffusie aan de bulkgasflux wordt gegeven door de wet van Fick: 

F = -Dac_ 
d ax 

(2.50) 

(2.51) 

D [m2 s- 1
] wordt de bulkdiffusiecoëfficiënt genoemd en wordt in ons geval gegeven door de 

vergelijking: 

(2.52) 

met DHe en Dw de moleculaire diffusiecoëfficiënten voor respectievelijk helium in stikstof en 
helium in water. 1:w is de tortuositeit voor helium transport in de water-fase. Aangezien helium 
nauwelijks oplost in water, is het massatransport van helium in water te verwaarlozen. De 
bulkdiffusiecoëfficiënt is daardoor dus gelijk aan: D = E"'tDHe 

De transportvergelijking kan nu als volgt opgeschreven worden: 

ac(x,t) 

at 

K 
-VPVC(x,t)+V(DeVC(x,t)), 
EY (2.53) 

met De de effectieve diffusiecoëfficiënt. De relatie tussen de bulk- (D), effectieve- (D } en de 
moleculaire diffusiecoëfficiënt (DHe) is dus met verwaarlozing van de tweede term in 
vergelijking 2.52: 

D 
(2.54) 

2.4.5 Relatie tussen diffusie en convectie 

In een poreus medium wordt dispersie, macroscopisch gezien, veroorzaakt door grofweg twee 
processen namelijk: ten eerste moleculaire diffusie en ten tweede een extra menging, die ontstaat 
door het zich splitsen en samenvoegen van de gasstroming bij het passeren van vaste deeltjes 
(eddy diffusion). 
Moleculaire diffusie is dominant voor Re < 0,1; 
Eddy dijfusion domineert bij Re > 10. 
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Volgens Edwards en Richardson, [EDW68], is bij hogere Reynolds-getallen, het Péclet-getal 
constant: 

Pe (2.55) 

Uit experimenten verricht door Edwards en Richardson, [EDW68], aan glaskorrels, werd het 
volgende verband tussen eddy dijfusion en de poriesnelheid gevonden: 

Re> 10. (2.56) 

Worden moleculaire diffusie en eddy dijfusion gesommeerd, dan ontstaat de volgende 
vergel ijking: 

Q) 

a.. 

r:D rn + 0,5 vporied. 

De = 0.5 vporie d 
experimentele curve (eddy diffusie) 

~ -~----=-=~· 
\ 

De= DM T + 0.5 V porie d 
(theoretische curve) 

///' D.=DMT 
(moleculaire diffusie) 

Re 
Figuur 2.4. Diffusiecoëfficiënt als functie van het 

Reynolds-getal in een poreus medium. 

(2.57) 

In figuur 2.4 zijn zowel de theoretische als de gemeten diffusiecoefficient weergegeven.In de 
door mij uitgevoerde experimenten is het Reynolds-getal kleiner dan 0, 1 en verwacht ik dat de 
gemeten diffusiecoëfficiënt onafhankelijk zal zijn van de stroomsnelheid van het gas. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet en analytische methode 

3.1 Experimentele opzet 

3.1.1 Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek, dat een deel is van een groter project met als uiteindelijke doel te komen 
tot nieuwe bouwmaterialen met lagere radonexhalatie, richt zich op het beschrijven van 
gastransport in en door bouwmaterialen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
cilindervormige opstelling: deze geometrie geeft eenvoudige oplossingen voor de vergelijkingen, 
die het gas-concentratieprofiel beschrijven. De bescheiden lengte van circa 30 cm maakt de 
opstelling makkelijk hanteerbaar, terwijl deze lengte toch lang genoeg is om korte 
doorstroomtijden te voorkomen. Om de randeffecten aan de wand zoveel mogelijk te elimineren, 
heeft de cilinder een binnen diameter van 7 cm. 
Aangezien de opstelling een buitenmuur van een gebouw tracht te modelleren zullen de aan
gelegde drukken over de kolom overeen moeten komen met de door windbelasting veroorzaakte 
drukverschillen van zo'n 5 tot 100 Pa. Via de wet van Darcy kan hieruit het benodigde debiet 
door de kolom bepaald worden, dat afhankelijk is van de permeabiliteit K van het poreuze 
medium en de dynamische-viscositeit 11 van het gas. C.F. Meijers, [MEI95], heeft voor de 
permeabiliteit van het Ankersmit zand en de dynamische viscositeit van de bij de meting 
gebruikte gassen, stikstof en helium, gevonden: 

KN = (3.55 ± 0.03) •10- 11 m 2 

KH: = (3.61 ± 0.03)•10- 11 m 2 
bij: flN = (17.4 ± 0.2)·10-6 Pas (293K) [TOU70] 
bij: fl:e = (19.4 ± 0.2)·10-6 Pas (293K) [TOU70] 

De in de opstelling optredende Péclet-getallen zijn in de orde van Pe=O(I0-3
), [GR094], zodat 

het diffusieve transport overheerst over het transport veroorzaakt door de stroming. Voor de 
dimensieloze tijd geldt r=0(105

), [GR094], waardoor bij aanvang van het mengproces, als het 
heliummengsel als stapfunctie wordt aangeboden, het transport door diffusie zeer sterk is. 
Als analytische methode wordt het genereren en verwerken van de meetdata door de 
gasanalysator en het numerieke analyse programma behandeld. 
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3.1.2 Meetopstelling 

Voor het uitvoeren van de diffusiemetingen, waarbij een 20% He I 80% N2 mengsel in een met 
stikstof verzadigd poreus medium diffundeert, bestaat de opstelling grofweg uit vier gedeeltes: 

• de meetkolom; 
• een schommelconstructie; 
• een gastoevoergedeelte; 
• een meet- en regeleenheid. 

Vado 

Figuur 3.1. Meetopstelling voor diffusiemetingen. 

I ADC 

j__c ' 
I' 

I 

A 

TCD 

/1 

~ Gasleiding 

Electrische leiding 

I Afsluiter 

(TCD) 

De aluminium meetkolom bestaat uit drie afzonderlijke compartimenten die luchtdicht aan elkaar 
worden gekoppeld met behulp van 0-ringen en flensverbindingen. 
Het eerste compartiment zorgt ervoor dat het gas, (in de tijd gezien), met een blokvormig profiel 
het hoofdcompartiment binnenstroomt. Hiertoe wordt een trechtervorm gebruikt die een 
geleidelijke overgang vormt van de diameter van de gasaanvoerleiding naar de diameter van het 
hoofdcompartiment Tevens bevat deze zogenaamde inlooptrechter glaskorrels met een 
gemiddelde diameter van 3 mmomeen homogene gasverdeling in de trechter te bewerkstelligen. 
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De inlooptrechter heeft een permeabiliteit van ongeveer K=4•1 o-9 m2 en een porositeit van 
ongeveer E=0.32, uit [SME92]. Deze permeabiliteit is een factor honderd groter dan die van het 
te onderzoeken poreuze medium, daarom zal de bijdrage van de inlooptrechter aan het 
drukverschil veel kleiner zijn dan die van het poreuze medium. 

Het hoofdcompartiment bevat het te onderzoeken poreuze medium. Omdat tijdens dit onderzoek 
los korrelig Ankersmit zand wordt gebruikt, wordt het compartiment aan weerszijde afgesloten 
met roestvrijstalen gaasjes, om het zand op zijn plaats te houden. Het gaasje, dat bestaat uit 
gaatjes van 20 11m * 20 11m, wordt ondersteund door een ronde aluminium plaat met een 
doorsnede gelijk aan het compartiment en voorzien van gaten met een diameter van ongeveer 
I 0 mm. Deze manier van afsluiten garandeert een zo goed als ongestoorde gasstroming. 

Het laatste compartiment is wederom trechtervormig, maar nu zonder glaskorrels, en herbergt 
de gasanalysator. De reden van de trechtervorm ligt nu in het geheel niet bij het homogeniseren 
van de gasstroming, maar bij het afschermen van de gasanalysator, zodat de luchtstromingen die 
optreden in de experimenteerruimte, de gevoelige detector niet te sterk beïnvloeden en de 
gasstroom toch vrijwel ongestoord naar de buitenlucht wordt afgevoerd. 

~ gasleiding 

glaskorrels poreus medium leeg 

F 7cm 

6cm 31.6cm 4 cm' 

Figuur 3.2. Meetkolom met de afzonderlijke compartimenten, afmetingen en poreuze media. 
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De schommelconstructie, die overigens niet is aangegeven in figuur 3.1, is nodig voor 
diffusiemetingen in nat zand. Bij hoge vochtigheidsgraden (> 30 %) zakt namelijk het water door 
de zwaartekracht uit, [V0096]. Hierdoor ontstaat een inhomogene waterverdeling in de 
zandmatrix en varieert de permeabiliteit van de zandkolom met de hoogte, waardoor de stroming 
niet meer isotroop is en de interpretatie van de meetresultaten zeer gecompliceerd wordt. Door 
de meetsectie te schommelen krijgt het water geen tijd om uit te zakken en tevens worden de 
aansluitdraden van de gasanalysator en de gasleidingen niet aan een destructieve rotatie 
onderworpen. De schommelfrequentie is, afgezien van slipverschijnselen, circa 50 s. 

Het gastoevoergedeelte geeft aan de experimentator de mogelijkheid om tussen verschillende 
gassen te kiezen. Het gekozen gas stroomt dan via flexibele leidingen naar de flowcontroler 
(MKS PR 3000) die een bereik heeft van 0 tot 1000 ml/min. In het tussenliggende leidingstuk 
zit nog een T-stuk dat leidt naar de druksensor (MKS 223B) met een bereik van -10 tot +10 
mbar. Deze druksensor wordt gebruikt om te controleren of het poreuze medium een zodanige 
verandering ondergaat tijdens een meetsessie, dat de permeabiliteit verandert. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als het water uit de zandmatrix zakt. 

De meet- en regeleenheid zorgt ervoor dat de analoge meetgegevens van de gasanalysator, in dit 
geval een Thermal Conductivity Detector (TCD), flowcontroleren druksensor via een 12 kanaais 
ADC omgezet worden naar digitale waarden, waarna ze via het Phylan netwerk in een bestand 
kunnen worden opgeslagen. Het converteren naar een digitale waarde en in een dataregister 
plaatsen duurt maximaal 43 I..IS waarvan de eerste 25 11s de spanning wordt vastgehouden door 
een sample en hold versterker, daarna gaat in maximaal 18 I..IS de ingang van de sample en hold 
versterker weer naar het aangeboden spanningsniveau, [FTI94]. De DAC zet een via het 
toetsenbord ingevoerde waarde voor de flow om in een analoog signaal dat de flowcontroler 
aanstuurt. 
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3.1.3 Meetmethode 

Hieronder volgen de meetmethodes die gebruikt zijn voor: ten eerste, het vullen van de 
meetsectie met zowel droog als nat zand. Ten tweede, het uitvoeren van een diffusiemeting met 
de meetopstelling. Ten slotte de bepaling van het drooggedrag van het natte zand in de 
meetsectie. 

3.1.3.1 Vullen van de meetsectie 

Tijdens de experimenten werden metingen verricht aan droog en nat zand. De preparatie van 
beide gebeurt op een verschillend manier. Alleen de voorbereiding is globaal hetzelfde omdat 
beide uitgaan van volledig droog zand. Dit drogen gebeurt in een stoof bij ruim 100 oe 
gedurende minimaal 8 uur, waarna het zand blijft staan totdat het afgekoeld is tot 
kamertemperatuur. Deze hoge temperaturen zorgen er tevens voor, dat micro-organismen in het 
zand, niet kunnen uitgroeien, waardoor de porositeit en de permeabiliteit constant zullen blijven 
gedurende het gehele onderzoek. 

Droog zand 
De aan één kant met het gaasje afgesloten kolom wordt gewogen, waarna het droge zand met 
kleine hoeveelheden in de kolom gebracht wordt. Ondertussen wordt het zand aangestampt met 
behulp van een hamer. Als het zandnivo gelijk is met de top van de kolom, wordt het geheel 
gewogen en afgesloten met het andere gaasje waarop zich de gasanalysator bevindt. 

Nat zand 
Het gedroogde zand wordt in een glazen schaal gewogen, waarna met behulp van de 
dichtheidsgegevens van het zand (Pzand = (2,624 ± 0,005)•1 03 kg m~3 , [MES94]; 
Pbuik = (1,76 ± 0,09)•103 kg m~3 , [SP093]) en een schatting van de porositeit E.,chattinR"' 0.39, het 
volume van de lucht in de poriën ~'bepaald kan worden. 

m 

~) 
zand, schaal•E 

schattin!i 
Pbulk 

(3.1) 

Er is hier een schatting voor de porositeit nodig, want de porositeitsbepaling, zoals geschreven 
in paragraaf 2.4.1, gaat ervan uit dat het gehele medium in water ondergedompeld wordt, hetgeen 
voor ons onmogelijk is, omdat daarna het zand weer gedroogd moet worden. 
Om de gewenste vochtigheidsgraad 8 [%] te verkrijgen, wordt mwater. ''"""' = 8/1 00• Vp•pwater [kg] 
gedestilleerd water toegevoegd. Hierna moet het zand gedurende lange tijd krachtig geroerd 
worden, zodat er een homogene vochtverdeling wordt verkregen. Voordat de droge en schone 
kolom gevuld wordt, wordt eerst aan een kant het aluminium plaatje waarop zich het gaasje 
bevindt, vast geschroefd, waarna de kolom gewogen wordt. Het natte zand wordt daarna telkens 
met kleine hoeveelheden in de kolom gebracht, terwijl het onderwijl met behulp van een hamer 
aangestampt wordt, zodat grote met lucht gevulde holtes door het kleven van het zand 
voorkomen worden. Als het nivo van het zand gelijk is met de bovenrand van de kolom, wordt 
de kolom plus inhoud gewogen en afgesloten met het andere gaasje. 
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De verhouding zand I water in de kolom wordt bepaald uit de verhouding zand I water in de 
schaal. Hierbij wordt er dus vanuit gegaan dat de gehele schaal zodanig geroerd is, dat er een 
homogene verdeling is opgetreden en dat er tijdens het vullen van de kolom geen vocht verliezen 
zijn opgetreden. 

minhoud schaal = mzmul, schaal + mwater, schaal mporeus medium = n1zmul, kolom + m~l'(lfer, kolom (3.2a) 

mzand, kolom 
mporeus medium 

mzand, sc/wui 
minhoud schaal 

mwater, kolom 
nzporeus medium 

111water, sc/wal (3.2b) 
minhoud schaal 

De porositeit, E, en de met lucht gevulde porositeit, Ea, worden nu als volgt bepaald: 

waarbij: 

E = 1_ mzand, kolom. 

p zand V buis ' 

E 
IV ( 

mwater,kolmnl· 

PwaterVhuis 

(3.3a) 

(3.3b) 

(3.3c) 

Het percentage vocht in het porie volume van het zand, dat zich in de kolom bevindt, wordt 
berekend door: 

E 
8 1 - __!I_. (3.4) 

E 

Dit percentage blijkt steeds iets lager te zijn dan er in eerste instantie werd bijgedaan. 
De verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat er toch verlies is opgetreden door verdamping, vocht 
aan de schaal blijft kleven of een opeenstapeling van afrondfouten. 
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3.1.3.2 Diffusiemetingen 

De meetsectie is gevuld met ofwel droog of nat Ankersmit-zand, waarvan de diffusiecoëfficiënt 
bepaald moet worden. De buis wordt eerst gedurende circa I 0 minuten doorgespoeld met stikstof 
om er voor te zorgen dat de meetkolom volledig verzadigd is met stikstof. Het debiet van het 
stikstof kan handmatig worden ingesteld met behulp van een stelschroef aan de flowmeter die 
in de gasleiding is opgenomen (vado in figuur 3.1 ). Vervolgens wordt de 'stikstof' -slang van de 
ingangstrechter losgekoppeld en vervangen door de slang die gekoppeld is aan de gasfles met 
het 20% helium I 80% stikstof mengsel. De druksensor die aan deze leiding is gekoppeld zal een 
verhoogde druk meten, omdat het poreuze medium immers als een weerstand werkt. Deze 
drukverhoging 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 numerieke analyse programma (zie ~3.2.3). In deze file staan de 
concentratie-profielen, zoals deze zijn gemeten met de gasanalysator, als functie van de tijd. De 
andere uitvoerfile bevat de gemeten druk en flow gedurende het experiment. Deze file dient 
slechts als controle, om na te gaan of de omstandigheden tijdens het experiment constant zijn 
gebleven. 

3.1.3.3 Meten van het drooggedrag van de meetkolom 

Aangezien het natte poreuze medium met droog gas wordt doorstroomd, zal het vochtgehalte in 
de poriën gaan dalen, waardoor de fysische eigenschappen van het poreuze medium zullen 
veranderen. Het is alleen nog onbekend hoe snel het vochtgehalte afneemt en of die daling 
gelijkmatig plaatsvindt over de gehele kolom. 

De experimenten om het drooggedrag te bepalen worden bij relatief lage vochtigheicts-gehalten 
uitgevoerd (20-25% van het porievolume zal bezet zijn met water), omdat anders de kolom moet 
roteren met het gevaar dat bijvoorbeeld ergens midden in de nacht de kolom vastloopt, waarna 
het water de gelegenheid krijgt om uit te zakken en de meting dus onbetrouwbaar wordt. Er 
wordt gekozen voor stikstofgas als drooggas, omdat dit het goedkoopste is, zeker bij de grote 
hoeveelheden die nodig zijn bij langdurige metingen. 

Eerst wordt nagegaan hoeveel vocht verdampt uit het gehele poreuze medium bij verschillende 
stroomsnelheden en doorstroomtijden. Hiervoor wordt de kolom steeds volgens de beschreven 
vulmethode gevuld, waarna aan weerszijden de trechters luchtdicht aan de kolom gekoppeld 
worden. Via een bypass (niet aangegeven in figuur 3.1) wordt de stikstofgasfles aan de 
gasleiding, waarin de flowcontroler is opgenomen, gekoppeld. De flowcontroler wordt ingesteld 
op de gewenste stroomsnelheid. Na afloop wordt de gasleiding afgekoppeld, de trechters 
verwijderd en de kolom geopend, waarna deze onmiddellijk wordt gewogen. 
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Daarna wordt nagegaan of het, met de hiervoor beschreven vulmethode, mogelijk is om een 
homogene vochtverdeling over de gehele lengte van de kolom te verkrijgen. Hiertoe wordt de 
kolom geheel gevuld. Onmiddellijk daarna wordt gestart met het leeg halen van de kolom, zodat 
er niet of nauwelijks vocht kan verdampen aan de buitenlucht. Het leeghalen gebeurt in zes 
stappen. Per stap wordt globaal één sector, van de zes gelijke sectoren waarin de zandkolom 
virtueel is opgedeeld, leeg gelepeld. Hierbij worden ook de wanden goed schoongemaakt, zodat 
het zand dat normaal aan de wand blijft kleven niet in aanraking komt met het zand dat uit de 
volgende sectie wordt gelepeld. Het uit één sectie gehaalde zand wordt op een keramisch bord 
gelegd, dat bestand is tegen de in de stoof heersende temperaturen van boven de 100 oe en 
waarmee het zand bij deze temperaturen niet zal reageren. 
De zes met zand gevulde borden worden eerst gewogen, waarna ze gedurende circa 8 uur in de 
stoof worden geplaatst. Hierna worden ze wederom gewogen en uit het massaverschil kan de 
hoeveelheid vocht, die per sector aanwezig was, bepaald worden 

Voor het drooggedrag van de verschillende sectoren van het poreuze medium bij langdurige 
doorstroming met stikstof, wordt de kolom gevuld, gesloten en aangesloten zoals al eerder 
beschreven. Na afloop wordt de gasleiding afgekoppeld, de trechters verwijderd en de kolom 
geopend, waarna de sectoren onmiddellijk worden leeggehaald, op dezelfde manier als bij de 
bepaling van de homogene vochtverdeling in de kolom 
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3.2 Genereren en verwerken van de meetdata 

3.2.1 Inleiding 

Twee belangrijke aspecten bij het genereren en verwerken van meetdata afkomstig van de 
diffusiemetingen, vormen de gasanalysator en het numerieke analyse programma. Beide zullen 
hieronder uitgebreider toegelicht worden. 

3.2.2 Thermal conductivity detector als gasanalysator 

Om de samenstelling van een binaire gasmengsel in de kolom op een eenvoudige en betrouwbare 
manier te bepalen, wordt een Thermal Conductivity Detector (TCD) gebruikt. Met deze detector 
kan, door het bepalen van de warmtegeleiding van het gasmengsel, een uitspraak gedaan worden 
over de concentratie van de afzonderlijke componenten in het binaire gasmengseL 

De in de opstelling gebruikte TCD bestaat uit een spiraalvormig wolfraam weerstandsdraadje, 
afkomstig uit een Philips 100 W Softone gloeilamp, dat met behulp van een houdertje in de 
gasstroom wordt gehouden. Over het draadje wordt een elektrische spanning aangelegd, 
waardoor er een stroom gaat vloeien en het draadje opwarmt. De temperatuur van het draadje 
bereikt een evenwicht waarbij de warmte afgegeven aan de gasstroom gelijk is aan de 
toegevoerde elektrische energie. Verandert nu de samenstelling van het gas, dan verandert ook 
de warmtegeleiding waardoor de temperatuur van het draadje verandert. Deze 
temperatuursverandering veroorzaakt een weerstandsverandering van het draadje. Door nu het 
draadje op te nemen in een Wheatstone-brug, kan deze weerstandsverandering worden omgezet 
in een gemakkelijker te meten spanningsverandering. 
De samenstelling van het gas beïnvloedt dus de brugspanning via een opeenvolging van vier min 
of meer onafhankelijke relaties. 

A • gassamenstelling 
B • warmtegeleiding van gasmengsel --+ 

C • temperatuur draad 
D • weerstand draad 

warmtegeleiding van het gasmengsel; 
temperatuur draad; 
weerstand van de draad; 
spanning over Wheatstone-brug. 

Bovenstaande beschrijving kan voorgesteld worden door vergelijkingen te geven voor iedere stap 
en deze te combineren. Relaties B, C en D kunnen met complete nauwkeurigheid worden 
uitgewerkt, relatie A daarentegen kan alleen benaderd worden. 
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Warmtegeleiding 

De warmtegeleiding À [W m-1K 1]van het binaire gasmengsel is een functie van de samenstelling 
van afzonderlijke komponenten. Het gas dat bij de experimenten gebruikt wordt, is een helium -
stikstof mengsel waarvan de warmtegeleidingscoëfficiënten voor de zuivere componenten 
weergeven worden door ÀHe en ÀN . Als de concentratie van helium x wordt genoemd, dan is 
de concentratie van stikstof gelijk han (1-x). 

Intuïtief zou men de volgende relatie veronderstellen: 

À = ÀHex+ÀN
2
(1-x), (3.5) 

maar aangezien het een mengsel is waarvan de moleculen verschillende moleculaire massa's, 
vormen en afmetingen hebben is de relatie zelfs bij benadering niet juist. 

Wassiljewa heeft, zich baserend op elementaire kinetische gastheorie, de volgende relatie 
afgeleid: 

À = f(x) 
ÀN , 

A He 
----~2~-+--------

x 
I +Aiz---

1-x 
1 +A 1-x 

21 x 

(3.6) 

De coëfficiënten A 12 en A 21 werden ook door Wassiljewa berekend, maar de uitkomsten waren 
niet bevredigend. Betere resultaten worden behaald, door 3.6 te fitten aan experimenteel 
bepaalde waarden voor À, bij diverse waarden van x. 
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Temperatuur 

De temperatuurverdeling van het gas voldoet aan de stationaire vergelijking voor de geleiding 
van warmte: 

V•(X'vT) = 00 (3.7) 

Aangezien de weerstandsdraad een relatief lage temperatuur heeft (circa 55 oe) mag À 

onafhankelijk van de temperatuur worden beschouwd, waardoor (307) de Laplace-vergelUking 
wordt 

Vergelijking 308, gecombineerd met de warmteproductie U [W] in de draad: 

levert, [LIT70]: 

Hierin is: 

U = /2RTCD' 

aT 
a À 

• I : stroom door TCD-draad [A]; 
•] 

• RTCD 

•G 
•T 

:constante van Joule [m]; 
: weerstand van de TCD-draad [Q]; 
: geometriefactor van de detector; 
: temperatuur [K] 0 

De geometriefactor wordt gedefinieerd door: 

G = - j_,V<J> ds, 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

hierbij vindt de integratie plaats over een oppervlakte, S, dat het gloeidraadje in zijn geheel 
insluit en waarbij: 

indien T voldoet aan de Lapface-vergelijking (308)0 
Hierbij zijn: T1 = temperatuur van de trechterwand [K] en 

T2 = temperatuur van het gloeidraadje [K] 0 

(3.12) 

35 



Weerstand 

De weerstand en de temperatuur van de draad zijn aan elkaar gekoppeld door middel van de 
volgende vergelijking: 

(3.13) 

waarbij ex [K1
] de weerstandsternperatuurcoëfficiënt is. De afgeleide van bovenstaande 

vergelijking naar de temperatuur van de draad is gelijk aan: 

aRTCD 
= cx.Ro. ar 

Meten van de temperatuur van het gloeidraadje in de gasanalysator 

(3.14) 

De werkelijke temperatuur van het wolfraamdraadje in de TeD kan alleen maar op een indirecte 
rnanier gemeten worden, omdat het draadje erg klein is. De eenvoudigste rnanier is door het 
weerstandsverschil van het draadje te meten tussen de koude, niet aangesloten toestand, en de 
tot een evenwicht opgewarmde toestand. Hiertoe wordt aan weerszijde van het gloeidraadje de 
kabelklemmen van een snel metende multimeter bevestigd. 
De volgende weerstandswaarden van het gloeidraadje zijn gemeten. 

Rkoud = 37,8 ± 0,1 Q; 
Rwarm = 43,5 ± 0,1 Q. 

Om het temperatuurverschil te bepalen tussen het onverwarmde en het tot een evenwicht 
opgewarmde draadje, worden deze waarden ingevuld in de volgende vergelijking, die afgeleid 
is uit vergelijking 3.14: 

11T (3.15) 

waarbij de weerstandstemperatuurcoëfficiënt, ex., voor wolfraam 0,0045 [oe -1
] bedraagt, [LIT70]. 

De temperatuur van het opgewarmde gloeidraadje ligt daardoor 33,5 ± 0,8 oe hoger dan de 
heersende kamertemperatuur. 
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Brugspanning 

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]. 

TCD 

'---,JQ[IT]----

~-1 

I 

-b-ts v 
I 

TCD 

Epoxy frame 

Wolfraamdraad 

Figuur 3.3. Schematische weergave van de Wheatstone-brug plus een TCD. 

Als de brug alleen maar een beetje in onbalans is, beïnvloedt de interne weerstand van de 
voeding niet de effectieve weerstand van het brugcircuit zoals die door spanningsmeter, 
aangeduid door V~:, wordt gezien, [FRA59]. 

Ervan uitgaande dat de weerstand van de spanningsmeter groot is ten opzichte van de 
weerstanden in de armen, wordt de te meten spanning V~: gegeven door [LIT70]: 

V-~: 
V (R2R4 -RTCDR3) 

b (RrcD + R2XR3 + R4) (3.16) 

Het effect op V~: van een verandering in weerstand van de TCD, wordt gevonden door het 
differentiëren van (3 .16) naar RTcD 

(3.17) 
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Gassamenstelling als functie van de spanning over de Wheatstone-brug 

Met de resultaten uit voorgaande afleidingen kan nu de beoogde relatie, tussen de brugspanning 
en de heliumconcentratie, samengesteld worden. 

av Rz I? -vb , 
aRTCD (RTCD +RzJ 

(3.18a) 

aRTCD 
= R0cx; 

aT 
(3.18b) 

aT /
2
RTCD 

-
JG{j(x))2, a). 

(3.18c) 

a). dj( x) 

a x dx 
(3.18d) 

Waarbij de warmtegeleiding een functie 1s van de heliumconcentratie, À=f(x), zoals m 
vergelijking 3.6 is aangegeven. 

Wanneer al deze termen vermenigvuldigd worden, ontstaat de volgende vergelijking: 

avi? aRrcv aT a). 
--

aRTCD aT a). ax 
-c_l_ df(x). 

lf(x))2 dx 
(3.19) 

De factor C bevat de constante termen en de termen / 2 en RTco· Deze laatste termen zijn 
weliswaar niet constant, omdat ze immers met À variëren, maar deze variaties zijn 
verwaarloosbaar voor de kleine concentratieverschillen, zoals in de opstelling gebruikt worden, 
[MEI95]. 

Om V~: als functie van x te krijgen, kan over x geïntegreerd worden: 

(3.20) 
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Wanneer de spanning over de brug zodanig genormeerd is dat V/0)=0 en Vil)= 1 kan de 
constante C in vergelijking 3.20 bepaald worden: 

V/ll = 1 = c"(;(~)- f\~J = c·[ ;.~,- ;.~} (3.21) 

met als resultaat: 

c (3.22) 

Nu kan vergelijking 3.21 als volgt herschreven worden: 

V/x) = :Nz_À;e ·( {(~) --!:-]· 
N2 He · N2 

(3.23) 

Deze uitdrukking kan omgeschreven worden in de vorm: 

ÀN/ ... He 
f(x) = 

ÀNz Vx + ÀHe(l- VX) 
(3.24) 

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

met z 
À V +À (1-V) 

N2 x He g 

De inverse vanfbiijkt na enig rekenwerk gelijk te zijn aan: 

_ a-/E 
~nv(z) - _ ____!__ 

P+a-/E 

(3.25) 

(3.26) 
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Hierin is: 

(3.27a) 

(3.27b) 

(3.27c) 

Uit [WEA88] volgt, dat ÀHe = 0,148 W/mK en ÀN = 0,0251 W/mk. De warmtegeleidings-
z 

coëfficiënten À van een aantal He/N2 mengsels zijn in [TOU75] getabuleerd. De parameters A 12 

en A21 uit vergelijking 3.6 kunnen nu bepaald worden. C.F. Meijers vindt voor A 12 = 0,855 en 
voor A21 = 2,49, [MEI95]. 
De spanning VK kan omgerekend worden naar de helium-concentratie x door vergelijking 3.26 
toe te passen met de uit Vg berekende waarde van z. 
Om te controleren of de theoretische afleiding overeenstemt met de werkelijke brugspanning, 
zijn de gasanalysatoren geijkt, [MEI95]. De brugspanning is voor 0 <x < 0,2 evenredig met de 
gassamenstelling. Deze evenredigheid zal worden gebruikt om in onze experimenten de 
brugspanning te relateren aan de gassamenstelling. 
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3.2.3 Numerieke analyseprogramma 

3.2.3.1 Inleiding 

Het doel van het programma is om met een numerieke methode de bulkdiffusiecoëfficiënt te 
berekenen uit de één-dimensionale vorm van de transportvergelijking (2.53) en de ingevoerde 
edelgasconcentraties, die tijdens een diffusiemeting, met behulp van de gasanalysator, gemeten 
zijn aan het uiteinde van het poreuze medium. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
meetopstelling een één-dimensionale-symmetrie heeft. 

Hoewel analytische oplossingen meer inzicht geven in het probleem, is de afleiding heel 
complex. Tevens is het vinden van oplossingen voor positie-afhankelijke variabelen, zoals de 
porositeit, een niet-alledaagse taak. Tegen die achtergrond werd gekozen voor een numerieke 
benadering. Het numerieke analyseprogramma is oorspronkelijk ontwikkeld om het 
radontransport in het "radon vat" bij het K.V.I. te modelleren [SP093]. Door C.F. Meijers en 
R.J.M. Vootz is het programma aangepast aan de specificaties van de door ons gebruikte 
opstelling, [MEI95], [V0096]. Dit programma kan verschillende parameters uit de 
meetgegevens afleiden, door het optimaliseren van de berekende ingroeicurve (fitten), zoals 
onder andere de bulkdiffusiecoëfficiënt en de stroomsnelheid van het gas. Als extra 
vrijheidsgraad wordt de effectieve lengte van de uitlooptrechter gebruikt, om de niet volmaakte 
één-dimensionale symmetrie van de gehele meetkolom op te vangen. Deze effectieve 
trechterlengte werd, door R.J.M. Vootz, zodanig gevarieerd totdat de gefitte stroomsnelheid 
overeenkomt met de toegevoerde stroomsnelheid. De bij deze effectieve trechterlengte bepaalde 
bulkdiffusiecoëfficiënt, werd als maat beschouwd voor de bulkdiffusie in de zandkolom. Het 
fitten van de stroomsnelheid is fysisch gezien helemaal niet nodig, want door de mass
flowcontroler is de stroomsnelheid bekend en constant gedurende de meting. Daarom is, als 
onderdeel van mijn afstudeerwerk, het programma zodanig aangepast geworden, dat de 
optimalisatie van de stroomsnelheid geëlimineerd is. Ook nu blijft de effectieve trechterlengte 
de enige vrijheidsgraad, maar nu wordt een minimale genormeerde kleinste kwadraten waarde 
als maat voor de kwaliteit van de fit, genomen voor de bepaling van de bulkdiffusiecoëfficiënt 

3.2.3.2 De in het programma toegepaste numerieke methode 

Voor het numeriek oplossen van de één-dimensionale-transportvergelijking wordt gebruik 
gemaakt van de zogenaamde eindige-volume methode, waarbij het behoud van massa van het 
stromende medium centraal staat. 
De meetopstelling wordt één-dimensionaal benaderd door de berekeningen te beperken tot de 
as van de opstelling, dit gebied zal door Q aangegeven worden. De eerste stap is nu het verdelen 
van Q in I genummerde kleine gebiedjes Q; (i= I ,2, ... ,!) en het vervangen van het continue 
domein door een rekenrooster waarbij het (x,t) vlak wordt verdeeld in een twee dimensionaal 
rooster (i,n). 
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Het continue domein wordt op deze manier gediscretiseerd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat 
de afbankelijke variabelen in het gebiedje 0; alleen bestaan op het discrete roosterpunt (i,n). 
Afgeleiden worden benaderd door verschillen, resulterend in een algebraïsche presentatie van 
de partiële differentiaalvergelijking waarin de onbekende concentraties in 0;_1, 0; en Qi+I 

zullen voorkomen. Op deze manier wordt een stelsel van l+ 1 (dit is inclusief de randpunten van 
Q waarvoor randvoorwaarden gelden) vergelijkingen voor de onbekende porieconcentraties C; 
in ieder gebiedje 0;. De tijdsafbankelijkheid van het transportproces wordt gemodelleerd, door 
de tijd in kleine stapjes !.l.t te discretiseren en de berekening, voor elke stapje !.l.t, uit te voeren. 

We richten ons eerst op het transport uitsluitend veroorzaakt door diffusie. Op tijdstip t is de 
netto hoeveelheid heliumatomen die per tijdseenheid het gebiedje 0; binnentreedt, Fd gegeven 
door discretisatie aan beide zijden van 0; op basis van de wet van Fick 

waarbij: 
A 
D; 

[ 
c 1-C c-c ~J F = A D t+ 1 - D 1 ~-

d l d t-1 d ' 
xi xi-1 

uit zn 

: Oppervlakte van de doorsnede van Q [m2
]; 

: Bulkdiffusiecoëfficiënt van het poreuze medium in het midden van 
0; en Qi+I [m2 s-1]; 

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

:Afstand tussen de middens van 0; en Qi+I [m]. 

(3.28) 

De numerieke benadering van transport door advectie, op tijdstip t, bestaat uit het bepalen van 
het netto aantal helium atomen, die per tijdseenheid het gebiedje 0; binnenstromen, 

[
C 1+C C+C 1l F = -Q t+ 1 _ 1 t-

e 2 2 ' 
(3.29) 

met Q [m3 s-1
] het debiet in de positieve x-richting. 
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De totale netto verandering in het aantal heliumatomen per tijdseenheid in het gebiedje Qi, wordt 
gevonden, door Fd en F, op te tellen, en wordt in het model benaderd door: 

waann: 

en-e 
~V I 

1 =F+F 
I /j.f d C' 

(3.30) 

~ : de gecorrigeerde porositeit van Qi (zie vergelijking 2.47 in hoofdstuk 2); 
C/ :de heliumconcentratie [m-3

] op tijdstip t+L1t; 
vi :volume van gebiedje Qi [m3

]: 

= A dxz-1 +dxt vi 
2 

(3.31) 

Bovenstaande methode wordt de expliciete methode genoemd, omdat de heliumconcentratie met 
formule 3.30 op t +11t direct uit de bekende concentraties in het hele gebied Q op tijd t, berekend 
kan worden. Het voordeel hiervan is, dat de berekeningen met behulp van een computer, snel 
kunnen plaatsvinden. De stabiliteit van de oplossing is, enerzijds afhankelijk van 11t, en 
anderzijds afhankelijk van de zogenaamde numerieke diffusie. De naam numerieke diffusie is 
afkomstig van de laagste-orde term in de afrondfout, omdat deze een tweede orde partiële 
afgeleide naar de plaats bevat, waardoor deze term overeenkomsten vertoont met diffusie 
[SP093]. Door 11t niet al te groot te kiezen (tussen 0,05 en 1 s, afhankelijk van de duur van de 
meting) kan deze bron van instabiliteit onder controle gehouden worden. 
De numerieke diffusie is daarentegen moeilijker tegen te gaan, aangezien deze evenredig is met 
de rooster afstand dx en de stroomsnelheid van het gas. 

Bovengenoemde stabiliteitsproblemen kunnen gereduceerd worden, door een impliciete methode 
toe te passen. Hierbij wordt in de vergelijkingen 3.28 en 3.29 niet de concentraties op tijdstipt 
gebruikt, maar op het latere tijdstipt + L1t. Met vergelijking 3.30 kan dan, voor elk gebiedje Qi, 

een algebraïsche vergelijking met drie onbekenden: C"i_ 1, C"i en C"i+t' verkregen worden. De 
nieuwe concentraties worden dus berekend uit vergelijkingen, waarin deze nieuwe concentraties 
reeds voorkomen. Voor het gehele gebied Q ontstaat zo een stelsel van/+ I vergelijkingen voor 
de porieconcentraties C'\ op tijdstip t+l1t. 

Voor het berekenen van de concentraties moet, bij de impliciete methode, voor elke stap van t 
naar t +11t, het complete stelsel opgesteld en opgelost worden, hetgeen dus veel rekenkracht 
vereist. Ook bij de impliciete methode treedt numerieke diffusie op, ten gevolge van het 
advectieve deel in vergelijking 3.30. Deze is evenredig met v/11t, waarbij v" [m s- 1

] de 
gecorrigeerde poriesnelheid in x-richting is en gegeven wordt door: v" = Q( flat'. Bij kleine 
stroomsnelheden is de numerieke diffusie bij de impliciete methode veel kleiner, dan bij de 
expliciete methode, en is gemakkelijker te minimaliseren door 11t klein te kiezen. 
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Om van de voordelen, die beide methoden bieden, te profiteren, bezit het programma de 
mogelijkheid om gedeeltelijk de oude concentratie in de berekening te verwerken. Daarvoor kan 
de parameter 8, tussen 0 (volledig expliciet) en 1 (volledig impliciet), gevarieerd worden. 

Om de vergelijkingen op te lossen moeten er randvoorwaarden worden opgesteld voor het eerste 
gebiedje, 0 1, en het laatste gebiedje, 0,. Hier wordt wederom gebruik gemaakt van een massa
balans om de algebraïsche vergelijkingen op te stellen. Bij 0 1 is er een advectieve instroom: 
Fe = QC0 , waarbij C0 de heliumconcentratie is in de aanvoerleiding. De advectieve uitstroom 
wordt benaderd door: 

Verder is er nog een diffusieve uitstroom van: 

c2-c1 
Fd = AD1---

dx1 

(3.32) 

(3.33) 

De diffusieve instroom wordt verwaarloosd, omdat de oppervlakte van de instroomopening zeer 
klein is t.o.v. A, en de gasconcentratie in de aanvoerleiding homogeen is. 
Bij het laatste gebied O, wordt de advectieve instroom benaderd door: 

c,_1 + C1 

Q 2 ' (3.34) 

en de advectieve uitstroom door F, = QC,. 
De diffusieve instroom wordt nu bepaald door: 

c -c 
F = AD 1-1 I 

d 1-1 d 
XI-I 

(3.35) 

De diffusieve uitstroom wordt wederom verwaarloosd, omdat ook nu de oppervlakte van de 
uitstroomopening klein is t.o.v. A. 
Verderop in dit verslag zal blijken, dat deze diffusie niet geheel te verwaarlozen is. 
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3.2.3.3 Het converteerprogramma 

Het converteerprogramma zet de file met de spanningswaarden, Y;, gemeten met de gasanalysator 
tijdens een diffusiemeting, waarbij helium in een met stikstof verzadigde kolom diffundeert, om 
in een file met relatieve waarden, Y; ', die als invoerfile voor het numerieke analyseprogramma 
dient. Deze relatieve waarden geven nu aan, hoe groot de heliumconcentratie is. De omzetting 
ziet er als volgt uit: y;' = (y;-Ymin)/(ymax-Ymin). Waarbij Ymin en Ymax de, door de gasanalysator, laagste 
respectievelijk de hoogste gemeten spanningswaarde van de gehele meetsessie is. De omzetting 
is zo eenvoudig, omdat de uitgangsspanning van de gasanalysator immers lineair is met de 
warmtegeleiding van het heliummengsel, zolang de helium-concentratie in het stikstof :<::; 20% 
is (zie §3.2.2). 

Gedurende mijn afstuderen heb ik, met het oog op de geconstateerde ruis op de meetwaarden (zie 
hoofdstuk 5), aan het programma een foutenbepaling in de relatieve waarden, y;', toegevoegd. 
Hiertoe wordt eerst het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald van de ruis op die 
meetwaarden, die zijn verkregen als gedurende een langere tijd een constante gasconcentratie 
langs de gasanalysator stroomt. Dus bij aanvang van de diffusiemeting, als er nog 100% stikstof 
langs de gasanalysator stroomt, en bij het einde van de diffusiemeting, wanneer de gehele kolom 
is verzadigd met het toegevoerde heliummengseL De waarde voor Y

111
;
11

, die door de bandbreedte 
van de ruis lager ligt dan het gemiddelde van de 100% stikstof meetwaarden, wordt vervangen 
door de gemiddelde waarde van die ruis. Evenzo wordt Ymax vervangen door de gemiddelde 
waarde voor de ruis bij een 20% helium concentratie. 
De fout in Ymin en Ymax wordt gegeven door de standaardafwijking van de ruis bij I 00% stikstof 
respectievelijk 20% helium, zodat: 

(3.36) 

Waarbij ~Y; = 0 wordt gesteld, aangezien de spanning door de meet- en regeleenheid met een, 
ten opzichte van de ruis, zeer grootte nauwkeurigheid bepaald wordt. 

3.2.3.4 Grootheden en hun gemodelleerde waarden 

Trechters 
De inloop- en uitlooptrechter zijn drie-dimensionale objecten. Om ze in het één-dimensionale 
programma te representeren, worden ze beschouwd als een cilinder met effectieve lengte Lett· 
Deze lengte wordt zodanig gekozen, dat de cilinder een inhoud heeft die gelijk is aan de inhoud 
van de trechter. De inhoud van een trechter wordt gegeven door %OL, met 0 de oppervlakte van 
het "grondvlak" en L de lengte. Een cilinder met lengte Lef! en doorsnede 0, heeft een inhoud van 
OLett zodat voor de effectieve trechterlengte geldt: Lett=%L. 

45 



Glaskorrels 
De inlooptrechter is gevuld met glaskorrels met een gemiddelde diameter van 3 mm, waarvan 
de volgende fysische eigenschappen in het programma zijn opgenomen. 

• Porositeit: E = 0,32 
• Bulkdiffusiecoëfficiënt helium: D = I ,7 • 1 o-s 

Porositeit poreus medium 

[GR094]; 
[V0096]. 

Bij de nat zand metingen komen verschillende waarden voor de porositeit voor. Daarom moet 
de, via vergelijking 3.3b, berekende porositeit, als een variabele in het numerieke programma 
worden ingevoerd. 

Tabel 3.1. Grootheden en hun gemodelleerde waarde zoals ze in 
het numerieke analyseprogramma zijn opgenomen . 

I Sectie I D [m2/s] E 

Inlooptrechter 1 7 · w-5 

' 
0,32 

Meetsectie wordt berekend afuankelijk van de 
vulling 

Uitlooptrechter 7 0. 10"5 

' 
1 

Lengte [m] 

0,025 

0,316 

variabel 
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3.2.3.5 Bepaling van de kwaliteit van de fit met behulp van de genormeerde ebi-kwadraat 

Naast de berekende waarde voor de diffusiecoëfficiënt en de fout daarin, geeft het programma 
nog informatie over de uitgevoerde fit-procedure door middel van de genormeerde chi-kwadraat. 

Wiskundig wordt de chi-kwadraat volgens de kleinste kwadraten methode gedefinieerd [LE087]. 
Stel dat er nonafhankelijke meetpunten xi zijn gemaakt van de helium concentratie Yi' met een 
fout ai (i=1,2, ... ,n) en dat het gewenst is om de functiej(x;a 1,a2), die de numeriek bepaalde 
ingroeicurve weergeeft, te fitten aan deze data, waarbij bijvoorbeeld parameter a 1 de 
diffusiecoëfficiënt is en a2 de flow. Het aantal meetpunten moet uiteraard groter zijn dan het 
aantal parameters. De beste waarde voor a; is deze waarbij de som: 

[ 

I 2 

x' = t y, -j(:,;a) (3.37) 

minimaal is. 

Om de kwaliteit van de fit aan te geven wordt de genormeerde chi-kwadraat als maat gebruikt. 

2 

De genormeerde chi-kwadraat wordt gedefinieerd door: _X_ 
waarbij v=n-m het aantal vrijheidsgraden is en v 
m het aantal parameters is. ai is in ons geval gelijk aan het met het converteerprogramma 
bepaalde fout in Yi / ( ai=~yi /). 
Voor een goede fit moet de genormeerde chi-kwadraat in de buurt van I liggen. 
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3.2.4 Het simulatieprogramma 

Het concentratieverloop in de meetkolom is ook geanalyseerd met behulp van een simulatie 
computerprogramma. Hiermee wordt de experimentele opstelling nagebootst en worden 
diffusiemetingen gesimuleerd. De uitkomsten van de simulaties geven inzicht in het 
concentratieverloop in de afzonderlijke compartimenten, terwijl bij de experimenten alleen het 
concentratieverloop, met behulp van de gasanalysator en het numerieke analyse programma, aan 
het einde van het poreuze medium bepaald kan worden. Uit experimenten bleek dat sprake kon 
zijn van diffusie uit de uitlooptrechter. Dit vermoeden probeerde ik te ondersteunen met 
simulaties. 

Het in Turbo Pascal 7.0 geschreven programma, is oorspronkelijk ontwikkeld om het transport 
van het radioactieve edelgas radon in een poreus medium één-dimensionaal te simuleren 
[SP093]. Door bepaalde variabelen aan te passen is het ook geschikt voor de stabiele gassen 
helium en stikstof. 

De transportvergelijking zoals die in het programma gebruikt is, ziet er als volgt uit: 

ac ac 
at 

V . 
pone ax (3.38) 

Om vergelijking (3.38) op te lossen is het noodzakelijk de verschillende termen in de 
vergelijking te discretiseren. De discretisatie is hetzelfde als de discretisatie beschreven in 
§ 3.2.3.2 De simulaties worden uitgevoerd met een volledige impliciete methode (8= I). 

Structuur van het programma 

I. Initialisatie; 
Il. Invoerfile inlezen; 
111. Drukveld en debiet bepalen; 
IV. Beginsituatie bepalen; 
V. Voor iedere !:J.t, beginnende bij t=O en eindigend bij t=teind' wordt 

onderstaande lus doorlopen; 
• concentratie aan het begin van het systeem bepalen voor 

het huidige tijdstip; 
• concentratie op elk punt van het systeem berekenen, uitgaande 

van de situatie op het vorige tijdstip en de randvoorwaarde; 
•t:=t+!:!:.t 

VI. Concentratie als functie van de plaats naar een bestand wegschrijven. 
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De invoerfile 

In de invoerfile wordt het te simuleren systeem volgens een bepaald schema gedefinieerd. 
Dit schema wordt ingevuld aan de hand van een schematische voorstelling van de 
meetopstelling, zoals die in figuur 3.4 is weergegeven. 

1~ 3 

0 x [m] 0,37 

Figuur 3.4. Schematische voorstelling van de meetopstelling. 

De meetopstelling is hierboven verdeeld in vijf verschillende sectoren, die ieder verschillende 
fysische eigenschappen hebben. 
Segment 1: is de instroomopening, hierbij wordt aangenomen dat er geen terugwaartse diffusie 
is naar de gasfles. De diffusiecoëfficiënt is gelijkgesteld aan de diffusie van helium in stikstof. 
Segment 2: is de inlooptrechter zorgt ervoor dat het erop volgende segment homogeen 
aangestroomd wordt. Voor de lengte wordt de effectieve lengte genomen. 
Segment 3: bevat het te onderzoeken poreuze medium. 
Segment 4: is de uitlooptrechter die geen poreus medium bevat. Als lengte wordt wederom de 
effectieve trechterlengte genomen. 
Segment 5: stelt de uitstroomopening voor, waarin de diffusie naar de buitenlucht plaatsvindt. 
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In onderstaande tabel 3.1 worden de fysische grootheden van de afzonderlijke sectoren 
weergegeven, zoals ze zijn opgenomen in de invoerfile 

Tabel 3.1. Grootheden van de afzonderlijke sectoren van de meetopstellinK 

sector X1 [m) x2 [m] ~x[m] E D P [Pa] bsf border 
[m2/s] 

I 0 0.016 0.001 0.0008 5.6e-8 13 8 closed 

2 0.016 0.030 0.001 0.32 1.5e-5 - - -

3 0.030 0.346 0.01 0.39 1.3e-5 - - -

4 0.346 0.360 0.001 1 7e-5 - - -

5 0.360 0.370 0.001 0.0008 5.6e-8 0 8 open 

Eerst worden in de afzonderlijke sectoren met hun begin- en eindpunt ( x 1 resp. x2) de continue 
domeinen discretiseerd, waarbij de roosterpunten op een onderlinge afstand van ~x liggen. 
Daarna wordt de porositeit E en de diffusiecoëfficiënt D in het medium van de sector ingevuld. 
De druk wordt alleen aan het begin en het einde van de kolom gedefinieerd. De "boundary 
squeeze factor" (bsf) geeft aan hoeveel nauwkeuriger de berekening plaats moet vinden dicht bij 
de grenzen van het systeem. De border geeft aan of het programma rekening moet houden met 
diffusie door de grenzen van het systeem. Indien "closed", dan vindt er geen diffusie naar de 
omgeving plaats. Voor de lengte van de trechters wordt wederom de effectieve trechterlengte 
gekozen. 

3.2.5 Het 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 dx2/dx = 0 te stellen, 
[V0096]: 

N x 
L l 

i=! fu2 
l 

x = (3.39) 
N 

L 
fu2 i=l 

l 

en voor de fout hierin geldt, [V0096]: 

(~)' 
N L_I __ 

(3.40) 
i=l fu 2 

l 
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Hoofdstuk 4 

Analytische oplossing van de transportvergelijking 

4.1 Inleiding 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het stromingsgedrag van edelgassen in een bekend 
poreus medium te beschrijven. R.J.M. Vootz heeft al een aanzet gegeven, door het analytisch 
oplossen van de transportvergelijking voor helium in droog zand, rekening houdend met de 
geometrie van de opstelling. Als beginvoorwaarde werd een helium stapfunctie aangeboden. Als 
randvoorwaarde heeft hij aangenomen dat in de in- en uitlooptrechter het massatransport door 
diffusie te verwaarlozen is ten opzichte van het massatransport door convectie, omdat de in- en 
uitstroomopeningen zodanig klein gedimensioneerd zijn, dat er een hoge stroomsnelheid van het 
gas optreedt, [V0096]. 

Uit mijn experimenteel onderzoek is gebleken, dat bij lage debieten (10-30 mi/min), die in 
poreuze bouwmaterialen kunnen optreden door de windbelasting over de wanden van gebouwen, 
er wel degelijk sprake zou kunnen zijn van diffusie in de uitlooptrechter en de daarop volgende 
uitstroomopening. 
Gebruikmakend van de kennis, die is opgedaan bij het radontransport - onderzoek bij het K. V .I. 
te Groningen, wordt hieronder getracht om de oplossing van de transportvergelijking beter toe 
te spitsen op de meetgeometrie. 

4.2 De transportvergelijking inclusief begin- en randvoorwaarden 

De transportvergelijking voor droog zand wordt voorgesteld door: 

aC(x,y,z,t) = -veVC(x,y,z,t) + V(DeVC(x,y,z,t))) 
at 

O<x<L, (4.1) 

hierbij stelt L de lengte van de buis voor gemeten vanaf de in- tot uitstroomopening. De 
effectieve poriesnelheid, ve, wordt volgens de wet van Darcy gedefinieerd: 

(4.2) 
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Ter vereenvoudiging van het probleem, wordt de transportvergelijking voor één dimensie 
opgelost, overeenkomstig met de één-dimensionale symmetrie van de meetopstelling. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan, dat De een constante is: 

ac(x,t) 

at 
-v aC(x,t) + D a2C(x,t) 

e ax e ax 2 
O<x<L. (4.3) 

Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking ( 4.3), zijn twee randvoorwaarden en één 
beginvoorwaarde nodig. Aangenomen wordt, dat er op tijdstip t=O geen helium in de kolom 
aanwezig Is: 

C(x,O) = 0 O<x<L. (4.4) 

De randconditie bij de inloopopening wordt afgeleid uit de massabalans: 

aco- aco+ 
vC0- - D0---;;_;- = vC0+ - D0+ax x=O, (4.5) 

waarbij o· direct voor, en o+ direct na de inloopopening liggen, en v = vhulk (ook wel "Darcy's 
velocity" genoemd). 

De volgende veronderstellingen worden gemaakt: 
- Geen terugwaartse diffusie naar de gasfles, omdat de diffusie in een poreus medium vele 

malen groter is dan in de aanvoerleiding: D0- = 0; 
-De diffusiecoëfficiënt, direct na de instroomopening, wordt gelijk gesteld aan de bulk

diffusiecoëfficiënt in de gehele kolom: D0+ = D; 
- De concentratie waarmee het gas op x=O binnenstroomt is C0 : Co- = C0 . 

Vergelijking 4.5 kan nu geherformuleerd worden als de Neumann randvoorwaarde: 

ac 

a x 
x = 0; (4.6) 
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Bij de randvoorwaarde aan de uitstroomopening, wordt het diffusieverlies in het laatste 
compartiment meegenomen. Hierbij wordt aangenomen, dat de trechter volledig is gemengd op 
elk tijdstip. 

vac(x,t) 
at 

- DA aC(x,t) + A vC(x,t) - A vC(x,t) - D A C(x,t) 
ax ft~!! L 

Hierbij is: 
V 
D 
A 

uit 

= volume van de uitlooptrechter, [m3
]; 

=bulk diffusiecoëfficiënt in het zand, [m2 s- 1
]; 

=oppervlakte van de doorsnede van de buis, [m2
]; 

=bulk stroomsnelheid, [m s- 1
]; 

!( 

x =L. 

=oppervlakte van de doorsnede van de uitstroomopening, [m2
]; 

=lengte uitstroomopening, [m]; 
=diffusie van helium in stikstof, [m2 s- 1

]. 

Dus 

Vergelijking 4. 7 delen door V levert: 

aC(x,t) 

at 

D aC(x,t) 

h ax 

met h de effectieve lengte van de trechter 
en 

q 

een soort effectieve lekparameter. 

D 

E 

DaA!i C(x,t) 
----

V Lg 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 
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Vergelijking 4.10 kan nu geschreven worden als: 

ac 
at 

D ac _ qC 
h ax 

4.3 Laplace transformatie 

x = L; (4.12) 

Voor de berekening van het stelsel vergelijkingen, bestaande uit de transportvergelijking en twee 
randcondities, wordt gebruik gemaakt van de Laplace transformatie: 

C(p,x) = f e -ptC(x,t)dt. 
0 

(4.13) 

Na transformatie van (4.1), (4.6) en (4.12), wordt het volgende stelsel vergelijkingen verkregen: 

a2c _ k ac _ pC __ 0 
ax D e 

~ co -] ac -- c + 
p ax 

h(p + q)C + Dac 
a x 

waarin keen constante is, die gelijk is aan: 
D 

0 

0 

e 

v/E 

DIE 

O<.x<L; 

x=O; 

x=L; 

V 

D 

(4.14) 

(4.14a) 

(4.14b) 
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De karakteristieke vergelijking van de homogene lineaire tweede orde differentiaalvergelijking 
(4.14) is nu, [KRYZ]: 

(4.15) 

met als oplossing: 

(4.16) 

De algemene oplossing is van de vorm: 

C = AeÀix + BeÀzx. (4.17) 

Er kan nu onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten oplossingen: 
1) À1,2 beide reëel; 
2) À1,2 beide complex geconjugeerd; 
3) À1,2 gelijk (reële dubbele wortel). 
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Ä1,2 beide reëel: 

Reële Ä's ontstaan als p >- D)C/4. Door substitutie van (4.17) in (4.14a) en (4.14b) kunnen de 
constanten A en B in (4.17) bepaald worden.Uit randvoorwaarde (4.14b) volgt: 

).L 
e 2 (hp+hq+DÄ2) 

met A= A = -BA; (4.18) 

Uit randvoorwaarde ( 4.14a) volgt: 

(4.19) 

Vergelijking 4.17 kan dan bij reële Ä geschreven worden als: 

(4.20) 
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À1 2 beide complex geconjugeerd: , 

Complexe À 's ontstaan alleen, als p <- DJC/4. De mogelijke uitkomsten van de karakteristieke 
vergelijking, 4.15, kunnen in de volgende vorm herschreven worden: 

1k . - ± zw; 
2 

Hieruit volgt dat: 

p 

De algemene oplossing is nu van de vorm: 

_!_kx 

k2+ 4p 
D e 

4 

C = e 2 [Acos(wx) +Bsin(wx)]. 

Uit randvoorwaarde (4.14a) volgt: 

1 
+ -kA + wB 

2 
o· 

' 

B 
kC0 kA 

+ 
wp 2w 

Uit randvoorwaarde ( 4.14b) volgt: 

W>Ü. 

lw 1 !w 
h(p+q)e 2 (Acos(wL)+Bsin(wL)) + -Dk e 2 (Acos(wL)+Bsin(wL)) + 

2 

!kt 
De 2 ( -Awsin(wL)+Bwcos(wL)) 0. 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 
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Als de uitdrukking voor B, (4.25), in 4.26 wordt ingevuld, levert dit: 

C
0 

2(p+q)hk sin(wL) +k 2sin(wL) + 2wkcos(wL) 
D 

A 

[ ]

, (4.27a) 
p 2Wh (p+q)cos(wL) + kh (p +q)sin(wL) +( _!_k 2 -2w2)sin( wL) +2wkcos( wL) 

D D 2 

kC0 B= - + 
wp 

kC
0 

2(p+q)hk sin(wL)+k 2sin(wL) +2wkcos(wL) 
D 

2wp[ 2wh (p +q)cos(wL) + kh (p+q)sin(wL) +( _!_k 2 -2w2)sin(wL) +2wkcos(wL)l. 
D D 2 

(4.27b) 
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A1,2 gelijk (reële dubbele wortel): 

Als À1 gelijk is aan Á2, dan geldt: p = -D)è/4, À1 2 = k/2. 
De algemene oplossing is nu gelijk aan: 

_!_kx 

C = (A + Bx )e 2 
. 

De constanten A en B volgen uit de randvoorwaarden (4.14a) en (4.14b): 

A 
_) h(p+q)L >D+~kLD l. 

(h(p+q),~kDJ • 

B 

D e 

( h(p+q)L+D+l_kLDJ 
l.k 2 

+ 1 
2 

( h(p+q)+ ~ kD l 

4.4 Inverse Laptace-transformatie 

De oplossing C(x,t) is te vinden door de inverse Laplace-transformatie uit te voeren. 
De Laplace getransformeerde is van de vorm: 

c = f(p) 
g(p) 

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

g(p) = (p-a 1)(p-a2)(p-a") ......... (p-a ). 
~.., 111 

De a's stellen de verschillende nulpunten van de polynoom g(p) voor. 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 
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Voor de inverse Laplace-transformatie wordt gebruik gemaakt van de volgende eigenschap, 
[SP093]: 

C(x,t) 

g'(a) 

L
m f(ar) a,t 
--e 

r~l '(a ) ' g r 
(4.33) 

(4.34) 

De terugtransformatie komt dus neer op het vinden van de nulpunten (voor p) van de noemer. 
Waarna de noemer gedifferentieerd wordt, de nulpunten ingevuld worden en al deze termen 
gesommeerd worden. 
De nulpunten van de hiervoor afgeleide vergelijkingen moeten dus bepaald worden. 

À1,2 beide reëel: 
Voor de oplossing bij reële À's, is er een pool bij: p=O. 
Deze pool invullen in (4.16) geeft À1=k en À2=0. Deze À's invullen in A van (4.20) geeft: 

y = hq 
(hq+kD)ekL 

(4.35) 

Indien p = ~q ~ D À ontstaat in A een pool, deze levert waarschijnlijk geen problemen op, 
h I 

[SP097]. 

Waardoor m.b.v. de inverse Laplace-transformatie de oplossing wordt: 

c = co( I ~ye lex). 

À1 2 gelijk (reële dubbele wortel): 
' 

(4.36) 

De oplossing voor À1=À2 heeft waarschijnlijk geen polen waardoor er niet teruggetransformeerd 
kan worden, [SP097]. 
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À1,2 beide complex geconjugeerd: 

Het bepalen van de nulpunten van de oplossing met complexe À's is zeer complex. 
Eerst moeten immers de nulpunten van de noemer worden gevonden. In dit geval dus van: 

p[ 
2

wh (p +q)cos(wL) + kh (p +q)sin(wL) +( _!_k 2
- 2w2)sin(wL) +2wkcos( wL)]. (4.37) 

D D 2 

p = 0 is een nulpunt, maar vervalt daar p <- DJc/4. 

De overige nulpunten dienen door middel van iteratie bepaald te worden. Hiervoor wordt 
nagegaan voor welke w>O de tweede term in (4.37) gelijk aan nul is. De bijbehorendep wordt 
gegeven door vergelijking ( 4.22) 
De nulpunten blijken TIIL uit elkaar te liggen, [SP097]. Het probleem is om het eerste nulpunt, 
p 0 , te vinden, een schatting van de positie van de anderen is dan eenvoudig. 

Voor de terugtransformatie is de afgeleide naar p van (4.37) nodig: 

[ 
2wh (p +q)cos(wL) + kh (p+q)sin(wL) +( _!_k 2 -2ui)sin(wL) +2wkcos(wL)l + 
D D 2 

Uiteindelijk is alleen de afgeleide in de nulpunten van belang, zodat de eerste term gelijk is aan 
nul. Verder volgt uit (4.22): 

dw 

dp 

(4.38) 

(4.39) 
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Vergelijking 4.38 is nu te schrijven als: 

p [ n e- e +__!1_+--(p +q)+L -k 2 -2w 2 +2k cos(w L) -( 
6w 

2
hD hk

2
D 2h khL ( 1 l l 

n D 2D D D n 2 n ll 

( 
2w hL 2khw D l _ 1 

n (p +q)+ n e +4w +2w kL sin(w L)]• . 
D n D n n n 2D W 

e n 

(4.40) 

Waarbij pil het n-de nulpunt is, dat bepaald is door middel van iteratie. 

4.5 Uiteindelijke oplossing 

De oplossing van de oorspronkelijke differentiaalvergelijking kan nu als volgt opgeschreven 
worden: 

(4.41) 

waarbij g( wil) gelijk is aan vergelijking ( 4.40); 
en W

11
: de polen van vergelijking (4.27a); 

pil : uit vergelijking ( 4.22). 
Indien hogere stroomsnelheden worden gebruikt, kunnen bij reële lambda's nog meer polen 
voorkomen. Dit kan getest worden door te kijken naar de afgeleide van de noemer bij complexe 
lambda's naar p. Indien deze negatief is voor w 10, dan doen zich meerdere polen voor bij reële 
lambda's, [SP097]. Dit is een constatering die blijkt te werken, maar kan nog niet wiskundig 
onderbouwd worden. Vergelijking 4.41 wordt in dit geval nog uitgebreid met één term, zodat 
de oplossing voor de concentratie wordt: 

I ( J...2x A J...Jxl -kx = e - e 
C(x,t) = C

0
[1-yekx+e 2 •L( ....... )+e 1V• 

0 

n=i g(w0) 

(4.42) 
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Hoofdstuk 5 

Resultaten 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van diverse experimenten besproken worden. Als eerste 
zullen de resultaten van het drooggedrag van nat poreus medium in de meetkolom aan bod 
komen, gevolgd door de invloed van de schommelbeweging op de uitlezing van de 
gasanalysator. Deze schommelbeweging geeft aanleiding tot een variatie in de meetwaarden. De 
invloed van deze "ruis" op de afgeleide grootheden wordt besproken, alsmede hoe de ruis en de 
invloed van de ruis verminderd kunnen worden. 
Tenslotte wordt de diffusie in de uitstroomopening van de meetkolom behandeld. 

5.1 Drooggedrag nat poreus medium in meetkolom 

Bij langdurige metingen aan natte poreuze media, waarbij droge gassen door de meetkolom 
worden getransporteerd, wordt verwacht dat de droge gassen het vocht, dat zich in de poriën 
bevindt, zullen doen laten verdampen. Eerst is nagegaan hoeveel vocht het gehele poreuze 
medium verliest bij verschillende stroomsnelheden en doorstroomtijden van 100% droog 
stikstofgas. Hiertoe worden steeds, zoveel mogelijk identieke, zandkolommen aangemaakt 
waarvan het porie-volume voor circa 23% bestaat uit water. De verschillende stroomsnelheden 
van het stikstofgas bedroegen: 25, 100 en 200 mi/min. 
Tabel 5.1 geeft de eigenschappen van de kolommen voor iedere meting weer. Dat de massa van 
het zand en van het toegevoegde water in de schaal in de tabel is opgenomen, komt omdat 
daarmee de massa van het zand en water dat zich in de kolom bevindt, berekend kan worden 
volgens de formules 3.2a en 3.2b. 
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Tabel 5.1. Inhoud en drooggedrag van de meting, per kolom. 

massa zand in schaal (g) 

massa water toegevoegd (g) 

massa zand+water kolom (g) 

ber. massa zand in kolom (g) 

ber. massa water in kolom (g) 

berekende porositeit droog 

berekende porositeit nat (begin) 

berekende % water (begin) 

stroomsnelheid(ml/m) 

tijdsduur (uur) 

massa water verdwenen (g) 

berekende porositeit nat (einde) 

berekende% water (einde) 

metinq 1 

2586.0 
(1.4) 

143.0 
(1.0) 

2139.0 
(1.4) 

2027 (2) 

112.1 
(0.8) 

0.3858 
(0.0007) 

0.2961 
(0.0009) 

23.2 (0.3) 

25 

97.5 

5.0 (1.4) 

0.300 
(0.005) 

22.2 (1.2) 

metina 2 metina 3 

2562.0 2595.0 
(1.4) (1.4) 

142.0 144.0 
(1.0) (1.0) 

2127.0 2109.0 
(1.4) (1.4) 

2015 (2) 1998 (2) 

111.7 110.9 
(0.8) (0.8) 

0.3893 0.3945 
(0.0007) (0.0007) 

0.2999 0.3058 
(0.0009) (0.0009) 

23.0 (0.3) 22.5 (0.3) 

25 100 

100 66.5 

4.0 (1.4) 11.0 (1.4) 

0.303 0.315 
(0.005) (0.005) 

22.1 (1.2) 20.3 (1.2) 

metinq 4 metinq 5 metinq 6 

2588.0 2573.0 2570.0 
(1.4) (1.4) (1.4) 

143.0 143.0 142.0 
(1.0) (1.0) (1.0) 

2137.0 2152.0 2142.0 
(1.4) (1.4) (1.4) 

2025 (2) 2039 (2) 2030 (2) 

111.9 113.3 112.2 
(0.8) (0.8) (0.8) 

0.3863 0.3822 0.3849 
(0.0007 (0.0007) (0.0007) 

0.2968 0.2916 0.2952 
(0.0009) (0.0009) (0.0009) 

23.2 (0.3) 23.7 (0.3) 23.3 (0.3) 

100 200 200 

28.6 30.08 55 

5.0 (1.4) 9.0 (1.4) 16.0 (1.4) 

0.301 0.299 0.308 
(0.005) (0.005 (0.005) 

22.1 (1.2) 21.8 (1.2) 20.0 (1.2) 

In tabel 5.2 wordt aangegeven hoe de geprepareerde kolommen onderling met elkaar verschillen, 
door het gewogen gemiddelde en de chi-kwadraat te berekenen van de grootheden uit tabel 5. I. 

Tabel 5.2. Gewogen gemiddelde en de genormeerde chi-kwadraat van de grootheden 
uit tabel 5.1. 

massa zand+water kolom (g) 

ber. massa zand in kolom (g) 

ber. massa water in kolom (g) 

berekende porositeit droog 

berekende porositeit nat (begin) 

berekende % water (begin) 

gewogen 
qemiddelde 

2134,3 (0.6) 

2022.5 (0.8) 

112.0 (0.3) 

0.3872 (0.0003) 

0.2976 (0.0004) 

23.1 (0.1) 

genormeerde 
eh i-kwadraat 

140 

62 

1.19 

46 

36 

2.2 

Uit tabel 5.2 blijkt, door de lage genormeerde chi-kwadraat (2.2), voor de fit van alle waarden 
van het berekende percentage van het porievolume dat bezet is met water, aan het gewogen 
gemiddelde, dat het vochtgehalte in de verschillende kolommen met elkaar overeenkomt. Dit 
was ook de intentie van de in paragraaf 3.1.3.1 beschreven vulprocedure. Verder is de massa van 
het water, dat zich in de geprepareerde kolommen bevindt, overeenkomstig. Dat de overige 
grootheden een grote genormeerde chi-kwadraat hebben, komt door de relatief kleine fout in de 
aflezing van de weegschaal ten op zichte van de grootte van de meetwaarde. Deze grote 
nauwkeurigheid telt sterk mee bij de berekening van de genormeerde chi-kwadraat. 
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De drooggegevens uit tabel 5.1 worden, per meting, omgerekend naar het aantal milligram water 
dat per toegevoerde liter stikstof is verdampt. Van alle metingen wordt dan het gewogen 
gemiddelde en de genormeerde chi-kwadraat bepaald (zie tabel 5.3). De meetwaarden en het 
gewogen gemiddelde, worden daarna uitgezet in figuur 5.1. 

Tabel 5.3. Aantal mg H20 verdampt per 
toegevoerde liter stikstof 

meting 1 

meting 2 

meting 3 

meting 4 

meting 5 

meting 6 

gewogen gemiddelde 

genorm. chi-kwadraat 

45 
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mg H20 
I" N per 1ter •2 

34 + 9 

27 ± 9 

28 +4 

29 ±8 

25 +4 

24 ± 2 

25.5 ± 1.6 

0.43 

2 3 

meting x 
4 

Figuur 5.1. Hoeveelheid verdampt water per liter doorgestroomd stikstof. 

f 

5 6 

In figuur 5.1 is, per meting, de hoeveelheid verdampt water per liter doorgestroomd stikstof 
uitgezet. De gestippelde lijn geeft het gewogen gemiddelde weer (25.5 ± 1.6). Voor ieder 
meetpunt geldt, dat het gewogen gemiddelde binnen de fouten marge valt. Tevens bleek uit tabel 
5.3, dat de genormeerde chi-kwadraat, met een waarde van 0.43, al aangaf dat alle meetwaarden 
in de buurt van het gewogen gemiddelde liggen. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat 
ongeacht de stroomsnelheid en doorstroomtijd er steeds een constante hoeveelheid water per liter 
stikstof verdampt. 
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Ook wordt er onderzocht of het vocht regelmatig verdeeld is in het poreuze medium, dat zich in 
de meetkolom bevindt. Hiervoor wordt twee maal een kolom geprepareerd en leeggehaald 
volgens de in paragraaf 3.1.3 voorgeschreven procedures. Bij de eerste meting bedraagt het 
relatieve vochtgehalte (massa vocht I massa droog poreus medium) over de gehele kolom 
genomen: 0,0552 ± 0,0004. Bij de tweede meting is het relatieve vochtgehalte in de gehele 
kolom gelijk aan 0,0551 ± 0,0004. Hiermee is voor beide metingen circa 23% van het porie 
volume met vocht gevuld. 
In figuur 5.2 zijn de relatieve vochtgehalten per segment voor beide metingen weergegeven 
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Figuur 5.2. Vochtgehalte van de segmenten van de meetkolom. 
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Het gewogen gemiddelde van beide metingen samen, in figuur 5.2 weergegeven als de 
horizontale stippellijn, is gelijk aan: 0.0502 ± 0.0016. De genormeerde chi-kwadraat is gelijk aan 
0.342. Hieruit mag geconcludeerd worden, dat het vochtgehalte in de segmenten met elkaar 
overeen komen en de vulprocedure, ter verkrijging van een homogene vochtverdeling, dus als 
goed gekwalificeerd mag worden. 
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Vervolgens wordt gekeken, hoe het poreuze medium in de kolom droogt ten gevolge van een 
langdurig opgelegde stikstof stroming. Figuur 5.3 laat het relatieve vochtgehalte van de 
afzonderlijke segmenten zien nadat een 64 uur durende stikstofstroming met een stroomsnelheid 
van 200 ml/min door het Ankersmit zand is gegaan. Bij aanvang had het zand een relatief 
vochtgehalte van 0,0569 ± 0,0004, waarmee circa 24% van het porie-volume gevuld was met 
water. 
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Figuur 5.3. Vochtgehalte van de segmenten na 64 uur doorstroming met stikstof 
bij een stroomsnelheid van 200 ml/min. 

Uit het gewogen gemiddelde (0.042 ± 0.002) van de meetpunten uit figuur 5.3, weergegeven 
door de horizontale stippellijn, en de genormeerde chi-kwadraat van 0.125, kan geconcludeerd 
worden, dat bij deze droogduur het vocht zich, ondanks het drogen, gelijkmatig kan blijven 
verdelen over a11e segmenten van de kolom. Zelfs in het eerste segment, waar nog geheel droog 
stikstofgas doorstroomt, blijft het vochtgehalte op gelijk niveau ten opzichte van de overige 
segmenten, als gevolg van toestroom van vocht uit de erachter liggende segmenten. 
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Voor de bepaling van het drooggedrag bij een lange doorstroomtijd, is een kolom geprepareerd 
met een vochtgehalte van 0,0552 ± 0,0004. Figuur 5.4 geeft weer hoe droog de segmenten zijn 
geworden, na 216 uur te zijn onderworpen aan een stikstofstroomsnelheid van 200 ml/min. 

216 uur; 200 ni/min stikstof 
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Figuur 5.4. Vochtgehalte van de segmenten na 216 uur doorstroming met stikstof 
b~j een stroomsnelheid van 200 ml/min. 

Bij deze lange droogduur is het zand in het eerste segment al bijna volledig droog, de rest van 
de kolom is niet meer in staat om een homogene vochtverdeling te handhaven. 
Het vochtgehalte in de luchtfase van de poriën is afhankelijk van twee evenwichtsprocessen. 
Ten eerste het evenwicht tussen verdamping en condensatie van het vocht dat zich in de 
porieruimten bevind, en ten tweede de desarptie en adsorptie van vocht aan de hygroscopische 
zandkorrels. Daalt nu het vochtgehalte beneden een bepaalde waarde, dan is het totale oppervlak 
van alle zandkorrels bij elkaar groot genoeg om alle resterende watermoleculen in het poreuze 
medium aan zich te binden, waardoor er geen watermoleculen overblijven die voor de egalisatie 
van het vochtgehalte zouden kunnen zorgen. 
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5.2 Invloed van de schommelbeweging op de uitlezing 
van de gasanalysator 

Diffusiemetingen aan natte poreuze media, die bij een schommelende kolom worden verricht om 
het uitzakken van het water uit de matrix te voorkomen, leverden ten opzichte van 
diffusiemetingen aan een stilstaande kolom, aanzienlijke variatie op in de meetwaarden 
gegenereerd door de gasanalysator. Om de invloed van deze "ruis" op de berekening van de 
diffusiecoëfficiënt met behulp van het numerieke analyse programma te bepalen, werd aan droog 
zand bij gelijke flow zowel met als zonder rotatie gemeten, waarna de meetcurven in het 
numerieke analyseprogramma werden ingevoerd. Hieronder volgen eerst voorbeelden van 
diffusiecurven die bij een stationaire en een roterende kolom zijn verkregen. 

20 

18 

16 

14 

~ L 
Cll 12 

·.;::: 
lll ... -c 
Cll 10 u 
c 
0 
u 
E 8 
.2 
a; 
..c 

6 

stroomsnelheid 50 mi/min 

4 

2 

0 
0 500 1000 1500 

tijd [s] 

\Qchtgehalte 8, 7% 

meetinterval 12,5 s 

2000 2500 

Figuur 5.5. Heliumconcentratie, gemeten aan de achterz~jde van de zandkolom, 
als functie van de tUd, bU stationaire kolom. 
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Figuur 5.5 geeft de heliumconcentratie als functie van de tijd weer in een poreus medium met 
een vochtgehalte in de poriën van 8,7% en een stroomsnelheid van 50 mi/min. In deze meting 
staat de schommelinstallatie uit. De meetcurve heeft een glad verloop zonder grote variaties 
(ruis). 
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Figuur 5.6. Ingroeikromme van de heliumconcentratie bij schommelende kolom. 
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Figuur 5.6 geeft wederom de heliumconcentratie als functie van de tijd weer in dezelfde kolom 
als in figuur 5.5. Nu is echter de schommelinstallatie ingeschakeld. Deze meetcurve toont grote 
variaties, die bij 100% stikstof groter zijn dan bij 20% helium. Als de nulpuntsinstelling van de 
Wheatstone brug wordt veranderd, blijft de bandbreedte van de ruis bij een bepaald gasmengsel 
evengroot, hetgeen aangeeft dat de brug lineair blijft over het gehele meetspectrum. De ruis is 
dus afhankelijk van de gassoort die langs de analysator stroomt. Tevens is in de figuur bij 20% 
helium de schommelfrequentie duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 5.7laat een diffusiemeting zien, waarbij de gassen in een omgekeerde volgorde worden 
toegevoerd. Hierbij is het poreuze medium in de kolom eerst verzadigd met het helium-mengsel, 
daarna wordt 100% stikstof toegevoerd. Het verschil in de ruis tussen de verschillende 
gassoorten is ook niet afhankelijk van de meetduur: aan het eind van de meting is de ruis bij 
100% stikstof evengroot als in figuur 5.6 aan het begin van de meting. 
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Figuur 5.7. D~ffusie van 100% stikstafin een met helium-stikstofverzadigde 
en schommelende kolom. 
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De elektromagnetische straling van de elektromotor van de schommelconstructie beïnvloedt de 
ruis niet, want ook handmatige rotatie bij uitgeschakelde motor levert een vergelijkbaar 
ruis patroon. 
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In figuur 5.8 wordt stikstofgas door het medium en langs de analysator gevoerd. Met korte 
meetintervallen van circa 0,5 s wordt het gas bemonsterd bij een schommelende kolom. Er is 
duidelijk een periodieke functie te onderscheiden met een periode van circa 12,5 s. Wordt dit 
vergeleken met de schommelfrequentie van circa 50 s (afhankelijk van slipverschijnselen) en het 
feit dat de gloeidraad vier keer dezelfde oriëntatie inneemt tijdens een volledige 
schommelperiode, dan mag uit deze gegevens geconcludeerd worden, dat de ruis primair 
veroorzaakt wordt door het schommelen van de kolom en kennelijk gerelateerd is aan de 
oriëntatie van de gloeidraad. 

• 

270 

• 

•• • 

•• 
•• 

• 
• 

•• 
• • • 

•• • 
•• 

• 
• 
• • • 

• • 

• 

• • 

• 

•• • • • • 
•• 

• 
• 

• • • 
• • 

• • 

meetinterval 0,5 s 

• 

• 

250~------~----~-------+------~------~------+-----~ 

0 5 10 15 20 25 30 35 

tijd [s] 

Figuur 5.8. Variatie in de brugspanning met een schommelende opstelling en 
een 100% stikstof mengsel. 

Na het demonteren van de uitlooptrechter, zodat het gloeidraadje van de gasanalysator zichtbaar 
werd, bleek bij horizontale stand van het gloeidraadje een hogere spanning op te treden dan bij 
verticale stand. 
Als het gloeidraadje losgemaakt wordt uit de houder, is het mogelijk om het spiraalvormig 
gewonden draadje uit te rekken, zonder dat de aansluitdraden verwijderd hoeven te worden. 
Hierdoor kan het effect gemeten worden van variërende afstanden tussen de windingen. Een 
grotere afstand tussen de windingen levert een hogere spanning op. Aangezien de absolute lengte 
van de draad gelijk blijft bij het uitrekken van de windingen, blijft dus ook de intrinsieke 
weerstand gelijk. De actuele weerstandswaarden kan daardoor alleen verlaagd worden door 
temperatuurveranderingen veroorzaakt door een grotere afkoeling van het draadje. Bij een 
horizontale stand van het uitgerekte spiraaltje is de koeling kennelijk het grootst. 
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Uit deze metingen lijkt het gerechtvaardigd om de oorzaak van de "ruis" -effecten, die optreden 
bij het schommelen van de opstelling, toe te schrijven zijn aan variaties in de warmteafgifte van 
het draadje aan het stromende gas, veroorzaakt door veranderingen in de natuurlijke convectie 
langs het draadje. Hierdoor zou ook de kleinere variatie bij 20% helium in figuur 5.6 verklaard 
kunnen worden. Helium is een betere warmtegeleider dan helium, waardoor de stationaire 
warmteafgifte van het gloeidraadje aan het helium mengsel groter is en de natuurlijke convectie 
een minder belangrijke rol speelt. 

Na deze experimenten bezweek het gloeidraadje en heeft de faculteitswerkplaats een nieuwe 
TCD gemaakt, volgens hetzelfde procédé waarmee de oude TCD is gemaakt. Deze nieuwe TCD 
is meer elastisch en buigt daardoor minder door. Er is dus minder ruimte tussen de windingen 
om natuurlijke convectie te laten optreden, en geeft tengevolge daarvan een kleinere variatie in 
de meetwaarden. Met deze nieuwe TCD is een diffusiemetingen uitgevoerd met schommelende 
kolom en een stroomsnelheid van het heliummengsel van 50 mi/min. Het poreuze medium is 
droog en heeft een porositeit van 0,3727 ± 0,0003. Zoals figuur 5.9 aangeeft kampt deze nieuwe 
TCD nog wel met dezelfde soort problemen als de oude TCD, alleen is nu de grootte van de ruis 
een stuk kleiner. Dit is in overeenstemming met de verwachting. 
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Figuur 5.9. Ingroeikromme van de heliumconcentratie, gemeten door de nieuw TCD. 
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De figuren 5.10a en b tonen aan dat de standaarddeviatie van de ruis van de nieuwe TCD, 
nauwelijks afhankelijk blijkt te zijn van de grootte van de stroomsnelheid. In deze figuren 
worden de gemiddelde meetwaarden plus de bijbehorende standaardafwijkingen gegeven voor 
verschillende stroomsnelheden van het heliummengsel door het poreuze medium met een 
porositeit van 0,3727 ± 0,0003, en dat van te voren geheel verzadigd is met hetzelfde 
heliummengseL De reden waarom de standaarddeviatie bij 40 ml/min iets hoger ligt wordt in 
paragraaf 5.4 uitgelegd. 
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Figuur 5.10a. ADC-uitlezing bij 20% He I 80% N2 alsfunctie van de stroomsnelheid. 
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Figuur 5.10b. Standaarddeviatie van de ADC-uitlezing als functie van de stroomsnelheid. 

In figuur 5.1 Oa is duidelijk te zien dat de afkoeling van het gloeidraadje afhankelijk is van de 
stroomsnelheid, hogere stroomsnelheid geeft hogere koeling dus hogere spanning, waardoor de 
ADC-uitlezing ook groter wordt. 
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De ruis op de meetwaarden van de gasanalysator is niet afhankelijk van de tijdsduur van het 
meetintervaL De metingen in figuur 5.11 zijn verricht met de nieuwe TCD aan een kolom gevuld 
met droogzand en bij een constante flow van 75 mllmin 100% stikstof. Het interval kan niet 
kleiner dan 500 ms worden gemaakt, omdat het meetprogramma deze tijd minimaal nodig heeft 
om alle meet en regel processen uit te voeren. 
Het gewogen gemiddelde van de meetpunten in figuur 5.11, is gelijk aan: 283 ± 8, en is 
weergegeven door de horizontale stippellijn. De genormeerde chi-kwadraat van de fit van de 
meetpunten aan het gewogen gemiddelde is gelijk aan 0.232. 
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Figuur 5.11. ADC-uitlezing als functie van het meetinterval. 

Dat de meetwaarden bij toenemende meetintervalen dalen, lijkt te komen door enig verloop van 
de nulpuntsinstelling van de Wheatstone brug. Voor deze serie metingen is namelijk circa 40 
minuten nodig geweest, waarbij de volgorde van de metingen van het kleinste naar het grootste 
meetinterval was. De daling bedraagt circa 7%, waarschijnlijk ten gevolge van een 
omgevingstemperatuurverandering. 
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Het optreden van ruis door het schommelen zou te voorkomen zijn door het gloeidraadje in een 
omega-achtige vorm (Q) in een cirkelvormige houder monteren, waarbij het middelpunt van het 
gloeidraadje op de aslijn van de opstelling moet liggen. Door deze cirkelvormige symmetrie 
blijft, ongeacht de oriëntatie van de kolom, de afkoeling van het draadje door natuurlijke 
convectie gelijk. 

Er is niet meteen overgestapt op dit soort gasanalysator, omdat eerst de resultaten van R.J.M. 
Vootz geverifieerd dienden te worden. De problemen die daar uit voortvloeiden moesten eerst 
goed in kaart worden gebracht, voordat een nieuwe meetopstelling wordt gebouwd. 

In figuur 5.12 zijn de resultaten van een cirkelvormige TCD bij schommelende kolom te zien. 
Deze meting is gedaan aan dezelfde kolom die voor de nieuwe rechte TCD is gebruikt, alleen 
is nu deze TCD vervangen door de cirkelvormige TCD. De stroomsnelheid van het 
heliummengsel bedroeg 50 ml/min en het meetinterval was 10 s. Het rotatie effect is beduidend 
kleiner, dan bij de oude rechte gloeidraad in figuur 5.6. Zelfs ten opzichte van de nieuwe TCD 
uit figuur 5.9 wordt een kleinere ruisband bereikt. Het beetje ruis dat nog zichtbaar is, kan 
veroorzaakt zijn door het optreden van een asymmetrie, die een gevolg kan zijn van het niet 
volledig cirkelvormig zijn van de gloeidraad door de bevestiging van de aansluitdraden of, het 
niet precies op de as bevinden van het midden van de ronde TCD. 
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Figuur 5.12. Ingroeikromme uitgevoerd met een cirkelvormige TCD. 
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5.3 Invloed van de ruis op de afgeleide grootheden 

5.3.1 Inleiding 

Met het numerieke analyseprogramma, dat beschreven is in §3.2.3, wordt de diffusiecoëfficiënt 
bepaald. Door R.J.M. Vootz werden twee parameters, de diffusiecoëfficiënt en de 
stroomsnelheid, via een optimalisatie procedure uit de gegevens afgeleid ("fitprocedure"). Het 
optimaliseren van de stroomsnelheid is overbodig, omdat de stroomsnelheid immers al bekend 
is via de mass-flow-controler. Hieronder worden de resultaten getoond van de eliminatie van de 
optimalisatie procedure van de stroomsnelheid uit het programma. Met het aangepaste 
analyseprogramma wordt nagegaan wat de invloed van de ruis is op de bepaling van de 
diffusiecoëfficiënt. Daarna zal een software-matige aanpak getoond worden, waarmee de fout 
die de ruis veroorzaakt op de meetwaarde, wordt meegenomen in de fitprocedure, waardoor deze 
procedure betrouwbaarder wordt. 

5.3.2 Eliminatie van de optimalisatie procedure van de 
stroomsnelheid, uit het numerieke analyseprogramma 

Hieronder wordt in tabel 5.4 een voorbeeld getoond van de invloed die de eliminatie van de 
optimalisatie procedure van de stroomsnelheid heeft op de bepaling van de diffusiecoëfficiënt. 
Hiervoor is een diffusiemeting gekozen die werd uitgevoerd bij een stationaire kolom, aangezien 
anders de ruis op de meetwaarden de juiste interpretatie van de invloed van de eliminatie zou 
vertroebelen. Het porievolume heeft een vochtgehalte van 8,7% en het heliummengsel wordt 
met een stroomsnelheid van 50 ml/min toegevoerd. De meetwaarden worden eerst inclusief de 
procedure voor de optimalisatie van de stroomsnelheid uitgevoerd, daarna worden dezelfde 
meetwaarden gebruikt voor de numerieke bepaling van de diffusiecoëfficiënt, maar nu zonder 
de procedure voor de optimalisatie van de stroomsnelheid. De tijdsdiscretisatie, ter grootte van 
Llt=ls, is nauwkeurig genoeg omdat de totale meting 3000 s heeft geduurd. 

77 



Tabel5.4. Vergelijking tussen de berekeningsmethoden van de diffusiecoëfficiënt, 
met of zonder de procedure voor de optimalisatie van de stroomsnelheid. 

filenaam: 
stationaire kolom; 
vochtgehalte: 

stroomsnelheid: 

sta10503; 

8,7%; 
50 mi/min; 

0.356 ± 0.002 

1 s 
1: diffusiecoëfficiënt en stroomsnelheid als parameters 
11: alleen diffusiecoëfficiënt als parameter 

trechter stroomsnelheid diffusiecoëfficiënt 
[mi/min] [1 o-s m2s-1] 

lengte [m] I 11 I 11 

0.01 36.545 50 5.52 (0.07) 6.9 (1.2) 

0.02 39.311 50 5.77 (0.08) 6.2 (0.9) 

0.03 41.972 50 5.69 (0.08) 5.6 (0.6) 

0.04 44.508 50 5.36 5.0 (0.4) 

0.05 46.886 50 4.81 (0.09) 4.5 (0.3) 

0.06 49.106 50 4.12 (0.09) 4.01 (0.09) 

0.07 51.152 50 3.35 (0.09) 3.50 (0.09) 

0.08 53.020 50 2.59 (0.09) 3.0 (0.2) 

0.09 54.717 50 1.90 (0.09) 2.4 (0.4) 

0.10 56.261 50 1.35 (0.09) 1.9 (0.5) 

genormeerde 
chi-kwadraat 

I 11 

0.635 149.62 

0.708 92.180 

0.707 50.992 

0.615 23.693 

0.447 7.739 

0.244 0.838 

0.074 1.062 

0.039 6.829 

0.274 16.859 

0.924 30.12 

De noodzaak van de eliminatie van de optimalisatie procedure van de stroomsnelheid wordt in 
tabel 5.4 duidelijk aangetoond, want bij de oorspronkelijke optimalisatie van beide parameters 
(diffusiecoëfficiënt en stroomsnelheid) ligt de minimale waarde voor de genormeerde ebi
kwadraat, dus de maximaal behaalde kwaliteit van de optimalisatie, niet bij een trechterlengte 
waarbij de geoptimaliseerde stroomsnelheid overeenkomt met de toegevoerde stroomsnelheid. 
In dit voorbeeld is de diffusiecoëfficiënt, bij minimale genormeerde ebi-kwadraat, maar liefst 
37% lager dan bij een met de toegevoerde stroomsnelheid overeenkomende geoptimaliseerde 
stroomsnelheid, terwijl precies dezelfde meetwaarden worden ingevoerd. De vraag is hier 
gerechtvaardigd: welke diffusiecoëfficiënt is de juiste? R.J.M.Vootz koos overigens steeds voor 
die diffusiecoëfficiënt, waarbij de geoptimaliseerde stroomsnelheid overeenkomt met de door 
de mass-flow-controler gegenereerde stroomsnelheid. 
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Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de verschillende optimalisatie procedures, 
worden de berekende diffusiecoëfficiënten vergeleken met literatuurwaarden. Bij een 
temperatuur van 18 oe is de moleculaire diffusiecoëfficiënt van helium in stikstof gelijk aan: 
(6,89 ± 0,41) • 10·5 m2 s·1,[MAR72]. De tortuositeit van het zand bij een vochtigheidsgraad van 
8,7% is onbekend, maar in de literatuur is het volgende verband gevonden tussen de porositeit 
en de tortuositeit van een glasbed (zonder vocht), [JOH82]: 

1" = {E. (5.1) 

Volgens R.J.M. Vootz is vergelijking 5.1 geldig tot een vochtpercentage van 5%, [V0096]. Om 
enige houvast te hebben zal toch relatie 5.1 gebruikt worden bij de bepaling van de 
bulkdiffusiecoëfficiënt met behulp van de vergelijking: 

(5.2) 

Bij een porositeit van 0,356 ± 0.002 en een geschatte fout in -r van 10%, volgt dan voor de 
theoretische bulkdiffusiecoëfficiënt een waarde van: (1 ,46 ± 0.18) ·10-5 m2 s· 1

• 

De bulkdiffusiecoëfficiënt bij de twee-parameter optimalisatie is, bij minimale genormeerde ebi
kwadraat, gelijk aan: (2,59 ± 0,09) •1 o-s m2 s· 1 en bij de aan de stroomsnelheid gelijke 
geoptimaliseerde stroomsnelheid: ( 4.12 ± 0.09) •1 o-s m2 s" 1

• 

Bij de één parameter optimalisatie is de bulkdiffusiecoëfficiënt bij minimale genormeerde ebi
square gelijk aan: ( 4,01 ± 0,09) ·10·5 m2 s·1

. Onnodig om te zeggen, dat dit forse afwijkingen zijn 
met de theoretische bepaalde bulkdiffusiecoëfficiënt 

Dat bij de twee-parameter optimalisatie procedure, bij een trechterlengte van 0,04 m een zeer 
kleine fout in de diffusiecoëfficiënt wordt gevonden (4·10- 11

), wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door een ongelukkige opeenstapeling van numerieke benaderingen. 

Een resterend nadeel is nu, dat nog altijd de trechterlengte veranderd moet worden, terwijl in 
werkelijkheid de trechter pas onder zeer extreme omstandigheden zal vervormen. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat het geheel met een diffusiecoëfficiënt die 
trechterlengte afhankelijk is, onbevredigend blijft. Een hypothese zou kunnen zijn dat de diffusie 
uit de uitlooptrechter, zoals die behandeld zal worden in §5.4, toch een belangrijke rol speelt bij 
de noodzaak tot variatie van de lengte van de uitlooptrechter. 
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5.3.3 Invloed van de ruis op de afgeleide grootheden, 
die bepaald worden met het numerieke analyseprogramma 

De drie in §5.2 behandelde TCD's, bleken verschillend te reageren op de schommelbeweging 
van de kolom. In deze paragraaf ga ik na hoe de bepaling van de diffusiecoëfficiënt door het 
numerieke analyseprogramma, wordt beïnvloed door de schommelbeweging in combinatie met 
het soort TCD. 

Met behulp van iedere door mij gebruikte TCD's: de oude en nieuwe TCD met rechte gloeidraad 
en de ronde TCD, zijn diffusiemetingen verricht aan een kolom gevuld met droog zand bij 
stroomsnelheden van 50, 75 en I 00 mi/min bij zowel stilstaande als schommelende kolom 
De metingen met de nieuwe TCD met rechte gloeidraad en de ronde TCD, zijn verricht aan één 
en dezelfde kolom, waarvan het droge zand een porositeit had van 0,3727 ± 0,0003. De 
zandkolom die gebruikt is bij de oude TCD met rechte gloeidraad, had een porositeit van 0,3682 
± 0,0003. 

In Tabel 5.5 zijn de uitkomsten weergegeven, die door het numerieke analyseprogramma 
gegenereerd zijn bij geëlimineerde optimalisatie procedure van de stroomsnelheid. De 
meetwaarden zijn geconverteerd volgens de oude conversie methode (zie §3.2.3.3).Voor de 
tijdsdiscretisatie, b.t, is 0,25 s gekozen ongeacht de duur van de te analyseren meting. Voor 
metingen met stroomsnelheden van 50 mi/min, die circa 3000 s duren, is deze kleine discretisatie 
wat overdreven, maar om bij iedere stroomsnelheid een gelijke experimenteer situatie te 
creëeren, wordt de voor de 100 mi/min metingen, die circa 1200 s duren, benodigde 0,25 s 
discretisatie aangehouden. 
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Tabel 5.5. Bepaling van de diffusiecoëfficiënt door het numerieke analyseprogramma, 
bij verschillende TCD's, stroomsnelheden en stilstaande of schommelende kolom. 

oudeTCD 

stilstaand schommelend 

stroom Leff D genorm. Leff D genorm. 
snelheid chi- chi-

[mi/min] [m] [10-6 m2/s] kwadraat [m] [10-6 m2/s] kwadraat 

50 0.0152 14.6 (0.2) 0.111 0.0169 22.9 (0.8) 5.314 
(0.0001) (0.0001) 

75 0.0150 14.3 (0.2) 0.153 0.0246 29.1 (1.3) 6.688 
(0.0001) (0.0001) 

100 0.0191 14.3 (0.3) 0.166 0.0189 19.4 (1.0) 7.086 
(0.0001) (0.0001) 

nieuwTCD 
stilstaand schommelend 

stroom Leff D genorm. Leff D genorm. 
snelheid chi- chi-

[mi/min] [m] [10"6 m2/s] kwadraat [m] [10-6 m2/s] kwadraat 

50 0.0178 19.9 (0.3) 0.252 0.0098 18.0 (0.2) 0.548 
(0.0001) (0.0001) 

75 0.0168 23.0 (0.4) 0.077 0.0149 21.7 (0.3) 0.508 
(0.0001) (0.0001) 

100 0.0168 31.4 (0.6) 0.105 0.0161 23.9 (0.4) 0.411 
(0.0001) (0.0001) 

ronde TCD 
stilstaand schommelend 

stroom Leff D genorm. Leff D ge norm. 
snelheid chi- chi-

[mi/min] [m] [10-6 m2/s] kwadraat [m] [10-6 m2/s] kwadraat 

50 0.0059 19.0 (0.2) 0.373 0.0062 17.4 (0.2) 0.446 
(0.0001) (0.0001) 

75 0.0148 24.2 (0.4) 0.365 0.0141 18.8 (0.3) 0.381 
(0.0001) (0.0001) 

100 0.0188 31.2 (0.6) 0.240 0.0188 22.0 (0.4) 0.289 
(0.0001) (0.0001) 
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Bij de oude TCD valt meteen op dat de genormeerde chi-kwadraat en de fout in de 
diffusiecoëfficiënt, bij schommelende kolom, een stuk groter zijn dan bij de stilstaande kolom. 
Dit is overeenkomstig met de bevindingen uit §5.2, waar bleek dat de oude TCD het meeste last 
had van het schommel-effect. Bij de andere TCD's is de genormeerde chi-kwadraat ook 
structureel hoger, maar in mindere mate dan bij de oude TCD. De fout in de diffusiecoëfficiënt 
is daarentegen structureellager dan bij de stationaire kolom. 

Bij de nieuwe TCD met rechte gloeidraad en de ronde TCD, ligt de diffusiecoëfficiënt bij 
schommelende kolom, bij dezelfde stroomsnelheid, structureel hoger dan bij de stilstaande 
kolom. De oude TCD laat daarentegen het tegenovergestelde zien. Stel dat dit veroorzaakt wordt 
door de bandbreedte van de ruis, dan zou er bij een bepaalde bandbreedte een omslagpunt 
moeten zijn, waarbij de ruis met een kleinere bandbreedte een verlaging van de 
diffusiecoëfficiënt ten opzichte van de stationaire kolom veroorzaakt. Als de TCD, die R.J.M. 
Vootz gebruikte, nou net op dit omslagpunt opereerde, dan zou dit een verklaring kunnen zijn 
van het niet opmerken van de invloed van het schommelen op de gasanalysator. 

Als de drie TCD's bij stilstaande kolom onderling worden vergeleken, blijkt dat alleen bij de 
oude TCD de diffusiecoëfficiënt onafhankelijk is van de stroomsnelheid. De nieuwe en ronde 
TCD laten een toenemende D zien bij toenemende stroomsnelheid, hetgeen onfysisch is. Wat 
de oorzaak hiervan is, is op dit moment nog onduidelijk. 

Als de diffusiecoëfficiënten voor stilstaande en schommelende kolom bij constante 
stroomsnelheden onderling worden vergeleken, is bij geen enkele stroomsnelheid of TCD soort 
te zien, dat de coëfficiënten in elkaars fouten marge liggen. 

De effectieve trechterlengte, waarbij de genormeerde chi-kwadraat minimaal wordt, blijkt fors 
te varierenzonder dat er enige relatie is te leggen met de overige parameters. 

Uit dit alles kan geconcludeerd worden, dat deze opstelling en analyse zeer onbetrouwbare 
resultaten voor de diffusiecoëfficiënt geeft, ongeacht het soort TCD en of de kolom schommelt 
of stil staat. 
Voordat verder wordt gegaan met het onderzoek naar de transportprocessen in poreuze media, 
dient de oorzaak van deze onbetrouwbaarheid te worden opgespoord en verwijderd. 
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5.3.4 Software-matig karakterisatie van de ruis, zodat een 
betrouwbaardere bepaling van de diffusiecoëfficiënt ontstaat 

In het converteerprogramma, dat de absolute spanningen afkomstig van de gasanalysator omzet 
in heliumconcentraties, zodat deze in het numerieke analyseprogramma ingevoerd kunnen 
worden, is een algoritme gemaakt, dat de fout in de concentratie waarden bepaalt ten gevolge van 
de opgetreden ruis (zie §3.2.3). 
Figuur 5.13 laat de oorspronkelijke conversie zien van een diffusiemeting met een meetinterval 
van 12,5 s, aan nat zand met een vochtpercentage van 9% en een porositeit van 0,348 ± 0.002, 
waardoorheen het heliummengsel met een stromingssnelheid van 75 mllmin stroomt. Op dey-as 
staat nu de relatieve heliumconcentratie uitgezet, dat wil zeggen dat "1" nu voor 20% helium 
staat. 
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Figuur 5.13. Oorspronkel~jke uitvoering van de conversie van de meetwaarden. 
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Figuur 5.14. Conversie van de meetwaarden met behulp van het nieuw algoritme. 

In figuur 5.14 zijn dezelfde meetwaarden die ook in figuur 5.13 zijn gebruikt, ingevoerd in het 
aangepaste conversie programma, waarbij ook de fout in de concentratie waarde ten gevolge van 
de opgetreden ruis worden bepaald. Opvallend is dat de fout bij toenemende helium concentratie 
ook toeneemt, terwijl bijvoorbeeld in de figuren 5.6 en 5.7 duidelijk te zien was dat de spreiding 
bij 20% He een stuk kleiner was dan bij 100% stikstof. De oorzaak ligt in de manier van fouten 
bepalen. In vergelijking 3.36 wordt vermenigvuldigd met y;'. Deze waarde is groter dan de 
waarde van het daarop volgende component en aangezien bij toenemende helium concentratie 
y;' dus toeneemt wordt ~y;' ook groter. De relatieve onzekerheden worden wel kleiner maar de 
absolute onzekerheden niet. 

Ter vergelijking worden de uitkomsten van de oorspronkelijke en de aangepaste conversie zoals 
die zijn weergegeven in de figuur 5.13 respectievelijk figuur 5.14 ingevoerd in het numerieke 
analyseprogramma. Voor de tijdsdiscretisatie, ~t, wordt 0,5 s gekozen, aangezien de meting 
1500s duurde. De fout in alle meetpunten van de oorspronkelijke versie wordt, in navolging van 
R.J.M. Vootz, gelijk gesteld aan 0,01. 
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Tabel5.6. VergelUking tussen de twee conversie methade's na het uitvoeren van 
de numerieke analyse. 

oorspronkelijke conversie aangepaste conversie 

diffusiecoëfficiënt [ m2/s] (1 ,46 ± 0,05)* I o-s (1.00 ± 0,06)* 10·-" 

genormeerde chi-kwadraat 5,953 0,415 

effectieve trechterlengte [m] 0,0188 ± 0.0001 0,0181 ± 0.0001 

De berekende diffusiecoëfficiënten verschillen behoorlijk van elkaar, het is nu weer de vraag 
welke de juiste diffusiecoëfficiënt is? Hiervoor wordt weer naar de theoretische bepaalde 
bulkdiffusiecoëfficiënt gekeken. Bij een porositeit van 0,348 ± 0.002 zal de tortuositeit, met 
behulp van vergelijking 5.1, een waarde van 0,59 krijgen. De fout in de tortuositeit wordt op 
10% gesteld, omdat het vochtpercentage hoger is dan 5%. De bulkdiffusiecoëfficiënt wordt met 
gebruikmaking van vergelijking 5.2 en de moleculaire diffusiecoëfficiënt voor helium, (6,89 ± 
0,41) • w-s m2 s·1 [MAR72], gelijk aan: (1.41 ± 0.16) • w-s m2 s·'. Tegen de verwachting in, is 
de diffusiecoëfficiënt bij de oorspronkelijke conversie overeenkomstig met de theoretisch 
bepaalde diffusiecoëfficiënt, terwijl de diffusiecoëfficiënt bij de aangepaste conversie naar 
beneden afwijkt. Wat hier nu de oorzaak van is, moet nog nader onderzocht worden. 

De genormeerde chi-kwadraat is naar verwachting lager geworden, want in de definitie van de 
genormeerde chi-kwadraat wordt immers gedeeld door de fout en die fout is bij de aangepaste 
conversie groter dan de 0,01 van de oorspronkelijke conversie (zie figuur 5.14). De effectieve 
trechterlengtes liggen niet in elkaars foutenmarge, maar ze liggen wel in elkaars buurt. 

De beschikbare tijd liet niet toe om de meetwaarden verkregen met de drie soortenTCD's ook 
op deze manier te analyseren. 

Uit dit alles kan geconcludeerd worden, dat het numerieke analyseprogramma en de conversie 
procedure grondig op hun werking gecontroleerd moeten worden, voordat verder wordt gegaan 
met de bepaling van de transportprocessen in poreuze media met behulp van deze 
meetopstelling. 
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5.4 Diffusie in de uitstroomopening van de meetkolom 

In experimenten, waarbij de kolom volledig verzadigd was met het 20% He I 80% N2 mengsel, 
bleek bij de overgangen tussen metingen met lage stroomsnelheden van het 20% He I 80% N2 

mengsel, bijvoorbeeld van 10 mi/min via 20 mi/min naar 30 mi/min, dat de meetwaarden na 
aanvang van de meting heel langzaam stijgen om uiteindelijk naar een evenwichtswaarde te 
gaan. Terwijl verwacht wordt, dat onmiddellijk de evenwichtssituatie wordt bereikt, de kolom 
is immers al verzadigd, er hoeft alleen nog maar de gewenste stroomsnelheids waarde bereikt 
te worden en dit is maar een kwestie van enkele seconden. Ook de gasanalysator in combinatie 
met de Wheatstone-brug en het meetprogramma, zijn in staat zeer snel te reageren 0(500 ms). 
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Figuur 5.15. Stijging van de gasanalysator meetwaarden na toevoering, met lage 
stroomsnelheden, van 20% He in een reeds verzadigde kolom met 20% He. 
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Bij stroomsnelheden ~ 60 ml/min wordt daarentegen al na circa I 00 s een evenwichtssituatie 
bereikt. 
De stijging kan nauwelijks veroorzaakt worden door het egaliseren van de overdruk, want 20 
ml/min komt overeen met een aangelegd drukverschil over de kolom van maar enkele Pa's. De 
tijd tussen omschakelen was hoogstens 5 min. Deze drukopbouw van enkele Pa's kan de mass
flow-controler trouwens gemakkelijk en zeer snel uitvoeren. 

Een hypothese voor dit verschijnsel zou kunnen zijn, dat de trechter tijdens het omschakelen leeg 
is gediffundeerd door de uitstroomopening. 

Mijn voorgangers gingen ervan uit dat de diffusie door de uitstroomopening verwaarloosbaar 
was, omdat de uitstroomopening maar een diameter heeft van 4 mm, waarbij nog opgemerkt 
moet worden dat de aansluitdraden van de TCD ook nog door deze opening naar buiten worden 
gevoerd, waardoor het totale uitstroomoppervlak gehalveerd wordt. daarom is in het numerieke 
analyseprogramma diffusie door de uitstroomopening op nul gesteld. 

Hierop door redenerend, zou gesteld kunnen worden dat de schijnbaar willekeurige verandering 
van de effectieve trechterlengte in het numerieke analyse programma, zoals beschreven in §5.3.3, 
misschien veroorzaakt wordt door deze diffusie uit de uitstroomopening. 
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Hoofdstuk 6 

Discussie, conclusie 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 met betrekking tot voortzetting van het project worden gedaan. 

6.1 Discussie 

Er zijn tijdens dit afstudeeronderzoek, in het kader van het evalueren van de meetopstelling en 
de analyseprogramma' s, resultaten verkregen over: het drooggedrag van het natte poreuze 
medium in de meetkolom, de invloed van de schommelbeweging op de uitlezing van de 
gasanalysator en daarmee op de afgeleide grootheden en tenslotte de diffusie in de 
uitstroomopening van de meetkolom. In deze paragraaf zullen elk van deze resultaten aan bod 
komen. 

6.1.1 Drooggedrag nat poreus medium in meetkolom 

Met de voorgeschreven vulprocedure is het mogelijk, om enerzijds meerdere meetkolomen met 
identieke eigenschappen te vervaardigen en anderzijds een homogeen vochtgehalte in de gehele 
meetkolom te creëeren. 
Het vochtgehalte in de poriën blijkt afhankelijk te zijn van twee evenwichtsprocessen. Ten eerste 
de verdamping en condensatie van het vocht in de poriën en ten tweede de desarptie en adsorptie 
van de watermoleculen aan het oppervlak van de hygroscopische zandkorrels. Het poreuze 
medium kan, indien het een te laag vochtgehalte heeft, door het laatste proces niet meer het 
vochtgehalte over het gehele medium egaliseren, omdat dan alle watermoleculen zijn gebonden 
aan het oppervlak van de zandkorrels en er dus geen vrije moleculen meer zijn die naar een 
gebied met een laag vochtgehalte kunnen diffunderen. 

6.1.2 Invloed van de schommelbeweging op de uitlezing van de gasanalysator 

De variatie op de meetwaarden gegenereerd door de gasanalysator, blijkt alleen afhankelijk te 
zijn van de schommelfrequentie van de meetkolom. Door het schommelen veranderd de 
oriëntatie van het rechte gloeidraadje, hetgeen een verandering in natuurlijke convectie langs de 
windingen van het draadje oplevert, waardoor de temperatuur van, en daarmee de spanning over, 
het draadje varieerd, zonder dat er een concentratieverandering in de gasanalysator is opgetreden. 
Door voor een cirkelsymmetrisch gloeidraadje te kiezen, zal de natuurlijke convectie langs het 
gloeidraadje, ongeacht de oriëntatie van het draadje, constant blijven en zal de temperatuur van 
het draadje alleen afhankelijk zijn van de gasconcentratie. 
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6.1.3. Invloed van de ruis op de afgeleide grootheden 

De diffusiecoëfficiënt wordt, via een optimalisatie procedure in het numerieke 
analyseprogramma, uit de meetgegevens afgeleid, waarbij de uitlooptrechterlengte zodanig wordt 
gevarieerd, dat er een minimale waarde voor de genormeerde chi-kwadraat wordt verkregen. 
Voorheen gebeurde deze optimalisatie in combinatie met een optimalisatie van de 
stroomsnelheid van het gas door de meetkolom. Deze laatste optimalisatie is overbodig, omdat 
de stroomsnelheid bekend is door het gebruik van de mass-flow-controler. Als de optimalisatie 
procedure voor de stroomsnelheid verwijderd is, blijft er toch nog een onbevredigende situatie 
bestaan, want de berekende diffusiecoëfficiënt blijft trechterlengte afhankelijk. 

De door de schommelbeweging veroorzaakte ruis, verhoogt de fout op de meetdata. Deze 
verhoging dient meegenomen te worden in het analyseprogramma. Daarom is de conversie van 
de meetdata, waarbij de ingroeikrommen aan de hand van de uiterste spanningswaarden 
geschaald wordt tussen 0 en 1, aangepast. De uiterste waarden worden vervangen door de, bij 
met respectievelijk stikstof of het 20% helium mengsel verzadigde kolom, gemeten gemiddelde 
spanningswaarden. De fout in de meetpunten wordt bepaald aan de hand van de 
standaardafwijking in bovengenoemde gemiddelde waarden. 

Deze aangepaste conversie levert, ten opzichte van de literatuur, afwijkende waarden op voor 
de diffusiecoëfficiënt. Aangezien de conversie naar mijn mening fysisch correct is uitgevoerd, 
zal het numerieke analyseprogramma nader onderzocht moeten worden, ook wat betreft de 
trechterlengte verandering, voordat toekomstige metingen geanalyseerd kunnen worden. 

6.1.4 Simulatie van het concentratieverloop in de meetkolom 

In §5.4 bleek dat de gasanalysator meetwaarden, bij lage stroomsnelheden van het helium
stikstof mengsel, een lange tijd nodig hebben om een evenwicht te bereiken, na verandering van 
de stroomsnelheid, terwijl de kolom toch verzadigd was (zie figuur 5.15). Hierop heb ik de 
hypothese gelanceerd, dat dit effect veroorzaakt zou kunnen worden door diffusie uit de 
uitstroomopening. Deze hypothese probeer ik te toetsen via simulaties van het diffusiegedrag in 
de meetkolom. Deze simulaties, moeten ons meer inzicht geven in het concentratieverloop in de 
meetkolom. Bij deze simulaties is diffusie in de uitstroomopening meegenomen. Voor een 
beschrijving van het simulatieprogramma en de ingevoerde parameters, wordt verwezen naar 
§3.2.4. 

Eerst wordt gekeken naar simulaties van het concentratieverloop na verschillende 
doorstroomtijden van het, met een constante stroomsnelheid instromende heliumgas, in een met 
stikstofgas verzadigde meetkolom. 

In figuur 6.1 is de simulatie van het concentratieverloop in de meetkolom, na verschillende 
doorstroomtijden weergegeven. De krommen behoren, van linksonder naar rechtsboven, bij 
doorstroomtijden van: 10, 50, 100, 500, 1000, 2000 en 3000 seconden. De vet gedrukte 
nummers, geven de verschillende segmenten van de meetkolom weer, zoals ze in figuur 3.4, 
§3.2.4, zijn gedefinieerd. 
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Figuur 6.1. Simulatie van het concentratieverloop in de meetkolom hU een stroomsnelheid 
van 20 ml/min, na verschillende doorstroomt~jden, [s]. 

Tijdens de eerste 100 seconden van de simulatie, als de kolom nog vrijwel geheel verzadigd is 
met stikstof, blijkt uit de holle vorm van de krommen, dat het gastransport door diffusie 
domineert over het gastransport door stroming. Diffusie veroorzaakt een afname in de 
concentratiegradiënt, waardoor de kromme een holle vorm krijgt. 
Naarmate de tijd vordert, krijgen de curven een vlakke vorm. Doordat in de gehele kolom al een 
hoge helium concentratie heerst, is er in de kolom een geringe concentratiegradiënt aanwezig, 
waardoor het transport door diffusie lager is dan het constante transport door stroming. 

In het eerste segment, het instroompijpje, blijft de heliumconcentratie maximaal. Dit is ook 
logisch, want het instroompijpje mag als een verlengde van de aanvoerbuis van het helium 
mengsel worden beschouwd, omdat het ongeveer dezelfde diameter heeft, en voor de 
aanvoerbuis is de concentratie immers op 11 1 11 gesteld. Dat bij 10 s de concentratie wel een stuk 
lager is, komt door de nog geheel met stikstof verzadigde inlooptrechter, die een krachtige 
diffusie opwekt door de grote concentratie-gradiënt. 
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Vervolgens wordt de heliumconcentratieverdeling op t=100 en t=500s, bij verschillende 
instroomsnelheden, in de met stikstofgas verzadigde meetkolom onderzocht. 
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Figuur 6.2. Simulatie van de concentratieverdeling in de kolom op t= I 00 s, 
b~j verschillende stroomsnelheden, [ml/min]. 

De concentratieverdeling van het helium na 100 s, bij verschillende doorstroomsnelheden in de 
meetkolom, is weergeven in figuur 6.2. De stroomsnelheden behorende bij de krommen zijn, van 
linksonder naar rechtsboven: 10, 20, 30 ,40, 50, 100 en 200 mi/min. De vet gedrukte nummers 
geven wederom de verschillende segmenten van de kolom aan. 

Uit de holle vorm van de krommen bij lage stroomsnelheden, in figuur 6.2, kan geconcludeerd 
worden, dat bij lage stroomsnelheid de diffusie het transportproces overheerst. Bij een holle 
vorm van de kromme neemt de concentratiegradiënt in de stroomrichting af, hetgeen wordt 
veroorzaakt door de concentratiegradiënt vereffenings eigenschap van diffusie. 
Bij hoge stroomsnelheid domineert stroming over diffusie in het transportproces want de 
kromme heeft een "bolle" vorm wat aangeeft dat de concentratiegradiënt in de stroomrichting 
toeneemt. 
Diffusie krijgt dus niet de kans om de concentratiegradiënt te vereffenen. 
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Figuur 6.3. Simulatie van de concentratieverdeling in de meetkolom op t=500 s, 
bij verschillende stroomsnelheden, [ ml/min]. 

De concentratieverdeling in de meetkolom, bij verschillende stroomsnelheden, na 500s, wordt 
weergegeven in figuur 6.3. De stroomsnelheden zijn, van linksonder naar rechtsboven: 10, 20, 
30, 40, 50, 100 en 200 ml/min, waarbij 200 mllmin langs de boven- en rechterrand loopt. 

Na 500s lopen de krommen van de lage stroomsnelheid vlakker dan in figuur 6.2. Dit is 
overeenkomstig met de bevindingen bij het concentratie verloop bij constante stroomsnelheid 
na verschillende tijden in figuur 6.1. 

Bij stroomsnelheden van 200 mi/min en hoger, is na 500s al het stikstof uit de kolom verwijderd, 
mits men ervan uitgaat dat er geen geïsoleerde porieruimten zijn. 

Met de drie voorgaande figuren wordt de theorie over de transportprocessen in poreuze media 
van hoofdstuk 2, waarbij stroming in combinatie met diffusie optreedt, ondersteund. 
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Figuur 6.4. Simulatie van het concentratieverloop in de meetkolom, 
hU open en gesloten uitgang. 
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Om de precieze invloed van de diffusie in de uitstroomopening te onderzoeken, zijn twee 
simulaties gedaan, waarbij de ene een "open" en de andere een "gesloten" randvoorwaarde heeft 
(zie figuur 6.4). Als de uitstroomopening als gesloten wordt beschouwd (dus diffusie naar buiten 
wordt geëlimineerd), is het concentratieverloop tijdens de eerste 35 cm vanaf de ingang van de 
kolom hetzelfde als het concentratieverloop bij de "open" randvoorwaarde. Uit figuur 6.4 valt 
op, dat bij de open uitstroomopening, het concentratieverval, veroorzaakt door diffusie naar 
buiten, alleen in de laatste 3 mm optreedt. 
Dit resultaat lijkt de hypothese te weerleggen, die stelt dat de diffusie uit de uitstroomopening 
grote invloed zou hebben op het concentratieverloop in de kolom, want de invloed van de 
diffusie uit het pijpje blijft beperkt tot maar enkele millimeters van het pijpje, en nog niet eens 
in de uitlooptrechter, laat staan het poreus medium. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat het vermeende diffusieve verlies, zoals het ontdekt en 
beschreven is in §5.4, niet te modelleren is met dit simulatieprogramma. Het is namelijk niet 
mogelijk om de stroomsnelheid te veranderen tijdens een simulatie. Terwijl nou net tijdens het 
veranderen van de stroomsnelheid, van bijvoorbeeld 20 milmin naar 30 mi/min, bij een geheel 
met helium verzadigde kolom, de verschijnselen optraden. 

Uit de resultaten van deze paragraaf kan geconcludeerd worden, dat er nog geen sluitende 
verklaring gegeven kan worden voor de oorzaak van de stijging in de gasanalysator meetwaarden 
in figuur 5.15. 
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6.2 Conclusies 
Het voornaamste doel van de afstudeerwerkzaamheden was, het evalueren van de meetopstelling 
en de, met de analyseprogramma' s, verkregen meetresultaten. 

Het drooggedrag van het poreuze medium in de meetkolom, blijkt evenredig te zijn aan de 
hoeveelheid toegevoerde stikstof. Verder is het poreuze medium in staat, om optredende 
verschillen in vochtgehalte, tijdens het drogen te egaliseren, mits het vochtgehalte niet te ver is 
gedaald. Bij zeer lage vochtgehalten treedt er een inhomogene verdeling op, die er op wijst dat 
er absorptie en desarptie van water aan zandkorrels optreedt. De beschreven vulprocedure, zorgt 
voor een gelijkmatige verdeling van het vocht in de meetkolom. 

Bij de herhaling van de metingen van R.J.M. Vootz, bleken er grote variaties in het signaal van 
de gasanalysator op te treden als de schommelinstallatie werd ingeschakeld. Uit mijn onderzoek 
is gebleken, dat deze variaties veroorzaakt werden door variaties in de warmteafgifte van het 
gasanalysator gloeidraadje. Deze variaties zijn te verminderen met een 0-vormige TCD. 

Voordat de data geanalyseerd worden, met het numerieke analyseprogramma, moeten de 
ingroeikrommen geschaald worden. Deze schaling, tussen 0 en I, werd voorheen bepaald aan 
de hand van de uiterste meetwaarden. In mijn aanpak is een meer statistisch verantwoorde 
methode gebruikt, die gebruik maakt van gemiddelde waarden. Het gevolg is wel dat de analyse 
resultaten veranderen. Kwamen bij de oorspronkelijke conversie de resultaten overeen met de 
literatuurwaarden, nu blijken ze een afwijking te vertonen. De oorzaak hiervan zal nog nader 
onderzocht moeten worden. 

In het numerieke analyseprogramma, waarmee de diffusiecoëfficiënt wordt afgeleid uit de data, 
werden voorheen zowel de stroomsnelheid als de diffusiecoëfficiënt geoptimaliseerd, waarbij 
de effectieve uitlooptrechterlengte de enige vrijheidsgraad is. De stroomsnelheid is echter al, 
door gebruik te maken van de "mass-flow controler", een bekende grootheid. Ik heb dit 
analysegedeelte zodanig aangepast, dat alleen de diffusiecoëfficiënt wordt geoptimaliseerd. 
Het geheel, met een diffusiecoëfficiënt die trechterlengte afhankelijk is, blijft onbevredigend. 

Bij de verdere evaluatie ontstond de hypothese, dat de diffusie vanuit de uitlooptrechter een 
grotere rol speelt dan aanvankelijk werd gedacht. Vandaar dat simulaties zijn uitgevoerd, waarin 
de concentratieverdeling in de kolom werd berekend. Uit deze berekeningen concludeer ik, dat 
er nog geen sluitende verklaring gegeven kan worden voor het concentratieverlies, dat tijdens 
de experimenten optrad. 

Op grond van deze conclusies zal ik een aantal aanbeveling doen, die in paragraaf 6.3 zijn 
uitgewerkt. 
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6.3 Aanbevelingen 

6.3.1 Ontwerp van een nieuwe opstelling 

6.3.1.1 Inleiding 

Om een betere één-dimensionale benadering van het transportproces in de meetopstelling te 
krijgen, dienen een aantal aspecten van de huidige meetopstelling, zoals de trechters en de 
gasanalysator, verbeterd te worden. Hiermee kunnen een aantal, in hoofdstuk 5 beschreven, 
bronnen van onzekerheid worden geëlimineerd of in ieder geval gereduceerd. 
Met de voorgestelde aanpassingen, lijkt het tevens mogelijk de opstelling zo te maken dat de 
transportvergelijking ook op een eenvoudigere analytisch manier, dan in hoofdstuk 4, beschreven 
kan worden. 

6.3.1.2 Basisontwerp van de nieuwe opstelling 

De opstelling dient zoveel mogelijk een één dimensionale symmetrische vorm te krijgen, zodat 
de bepaling van de diffusiecoëfficiënt in poreuze media in het algemeen en bouwmaterialen in 
het bijzonder, betrouwbaarder wordt. Het poreuze medium wordt daarom wederom in een 
cilindervorm gegoten. Ter vervanging van de slecht te modelleren trechters, worden ter 
weerszijden van het medium permeabele schijven geplaatst. Deze schijven scheiden het zand van 
de smalle open cilindervormige ruimten aan weerszijden van de kolom, waarin een homogene 
verdeling van het edelgas gecreëerd moet worden, voordat het gas via een kleine opening ter 
hoogte van de centrale as de kolom zal in- of uitstromen. 
Het materiaal waar de meetkolom uit gemaakt wordt, dient corrosie bestendig te zijn, aangezien 
met vochtige poreuze media wordt gewerkt. Als de kolom gebruikt wordt voor PEP-metingen, 
mogen er geen radioactieve gassen door de wand naar buiten diffunderen en moet de wanddikte 
minimaal zijn, om zo min mogelijk radioactieve straling te absorberen. Roestvrij staal voldoet 
aan deze eisen. 
De diameter van de kolom zal een optimum moeten zijn tussen twee tegenstrijdige eisen. Ten 
eerste moeten de randeffecten aan de wand van de cilinder geminimaliseerd worden. Bij deze 
randeffecten moet gedacht worden aan een vergrootte porie-diameter, doordat er geen optimale 
pakking van de zandkorrels mogelijk is bij de wand. Gassen zullen de weg van de minste 
weerstand kiezen en dus zal er een onevenredige hoeveelheid langs de wand gaan stromen. Bij 
een grootte diameter is het aandeel van de wand klein ten opzichte van het omvatte volume. Ten 
tweede moet de kolom in de PEP en de NMR opstellingen passen, zodat een kleine diameter 
vereist is. Er zal voor een buitendiameter van 85 mm gekozen worden. 
De permeabele schijf en de smalle open ruimte worden in de flens opgenomen waarmee de 
kolom wordt afgesloten. 
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Om de edelgasconcentratie te meten, zal een gasanalysator gebruikt moeten worden, die alle 
mogelijk te gebruiken edelgassen kan detecteren, ongevoelig is voor rotatie-effecten, corrosie 
bestendig is en klein van afmeting is, zodat de homogene gasstroming zomin mogelijk wordt 
verstoord. Om optimale meetwaarden te genereren, zal de analysator aan de buitenkant van de 
luchtzijde van de uitgangsschijf geplaatst worden. 
Een tweede gasanalysator zal op dezelfde manier aan de beginzijde van het poreuze medium 
worden geplaatst, zodat de aanvang van de edelgas instroom gedetecteerd kan worden. 
Moeilijkheden worden verwacht bij het naar buiten de kolom voeren van de aansluitdraden en 
het lekdicht afsluiten van de doorvoeropeningen. 

Aangezien diffusie temperatuur afhankelijk is, zie formule 2.3, zullen bij de in- en 
uitstroomopeningen temperatuurmetingen worden verricht met PT -I 00 elementen en zal bij 
diffusiemetingen met niet radioactieve edelgassen, de gehele opstelling in een klimaatkamer van 
de bouwkunde faculteit van de T.U. Eindhoven worden geplaatst. 
Het probleem bij het meten van de temperatuur is het behoud van een homogene stroming, 
waardoor aan de detector dezelfde eisen worden gesteld als bij de gasanalysator. 

De gasleidingen, koppelstukken en kleppen, waarmee de gasflessen op een flexibele manier met 
de kolom verbonden moeten worden, dienen lekdicht te zijn met name voor het atomair kleine 
helium. Tevens moeten ze voldoen aan de eisen die door de Stralingsbeschermingsdienst (SBD) 
van de T.U. Eindhoven gesteld worden. In de gasleiding moet verder nog een veelzijdige mass
flow-controler worden opgenomen, die alle door ons te gebruiken edelgassen, zelfs radioactieve, 
met een constante flow door poreuze media met een lage permeabiliteit kan stuwen. 

Om het uitdrogen van de kolom tegen te gaan, kan een gasbevochtiger in de gasleidingen worden 
opgenomen. Deze moet het gas een constante en instelbare vochtigheidsgraad kunnen meegeven, 
omdat in de meetkolom met verschillende vochtigheidsgraden wordt gewerkt. 

Als de opstelling van de vakgroep Deeltjesfysica naar de faculteit Bouwkunde verhuist, kan niet 
meer gebruik worden gemaakt van het Phylan-netwerk. Daardoor zullen de huidige meet- en 
stuurprogramma's, die in de programmeertaal EPEP zijn geschreven en alleen met behulp van 
Phylan kunnen draaien, omgeschreven moeten worden naar een taal die hanteerbaar is met een 
gewone pc. 

Er zijn enkele problemen waarmee terdege rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van 
de nieuwe meetopstelling. 

i) De aansluitdraden van de gasanalysator moeten naar buiten worden geleid zonder dat er 
lekkages optreden, of dat de draadjes van gasanalysator worden gescheiden tijdens het indraaien 
van de flens en de schijf. 
Door de draadjes door de inklemming van het filter materiaal te leiden en via de flens naar buiten 
te laten komen wordt voorkomen dat de draadjes ervan af worden gedraaid. Lekkages kunnen 
voorkomen worden door of siliconen-kit te gebruiken of rubberen afsluitstopjes. 
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i i) De schijf en de flens moeten luchtdicht op de kolom aansluiten. 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de schijf in de flens te integreren, waarbij wel een vrije 
ruimte tussen inloop van de flens en de schijf van circa 2 mm moet worden uitgespaard. Deze 
flens kan m.b.v. schroefdraad op de kolom worden gedraaid. 
Voor een luchtdichte afsluiting kan tussen de zijkant van de flens en de wand van de kolom twee 
0-ringen worden aangebracht, tevens kan de inklemming van het filtermateriaal tegen een 
rubberen schijf worden aangedraaid. 

---1 

1

1 afdichting m.b.v. 
~I 0-ringen 

inklemming van 
filter m ateriaa_._l __ 

---

1 

--~-.,:...f=ilt=e~r___,rn__,_,J~teriaa_l 
1---

instroomopening 

_TCD 

gaasje aansluitdraad 

rubberenschijf 

Figuur 6.1 Voorlopig ontwerp van de ingang van de nieuwe kolom. 

In figuur 6.1 is schematisch weergegeven hoe het filtermateriaal in de flens wordt geïntegreerd, 
waardoor er een vrij-ruimte wordt gecreëerd waar het gas zich homogeen kan verdelen voordat 
het de kolom ingaat. Tevens wordt getoond hoe de aansluitdraad van de TCD naar buiten wordt 
geleid, ter voorkoming van beschadigingen bij het verdraaien van de flens. Verder is de 
luchtdichte afsluiting door middel van 0-ringen en de rubberenschijf te zien. 

De kolom zal door de bouwkunde faculteit van de T.U. Eindhoven gemaakt worden. Een 
schematisch ontwerp van de gehele kolom is weergegeven op de volgende bladzijde. 
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6.3.1.3 Twee dimensionale simulaties om de specificaties van de 
permeabele schijven aan het model aan te passen 

Wim van der Spoel heeft 2D-simulaties gedaan, om de benodigde schijfeigenschappen nader te 
bepalen. De onderstaande achtereenvolgende media zijn gebruikt: 

2 mm lucht 
5 mm laag-permeabele schijf 
zand 

De permeabiliteit blijkt niet de belangrijkste schijfeigenschap te zijn in het bereiken van een 
modelleerbare meetopstelling. Deze moet wel een stuk lager zijn dan de permeabiliteit van het 
zich ervoor bevindende luchtiaagje, zodat het edelgas de tijd krijgt om zich homogeen te 
verdelen, waardoor over de gehele doorsnede van het medium een gelijke edelgasconcentratie 
naar binnen kan stromen. Tevens dient de permeabiliteit lager te zijn dan het poreuze medium, 
zodat de drukval over het medium gering blijft. 
Wat belangrijker lijkt te zijn, is de diffusiecoëfficiënt in de poriën van de schijf. Deze moet een 
stuk lager zijn dan in het poreuze medium, anders "zuigt" de schijf het edelgas uit het medium, 
waardoor het transportproces in het medium veroorzaakt wordt door de schijf in plaats van het 
te simuleren drukverschil veroorzaakt door windbelasting. Het verlagen van de 
diffusiecoëfficiënt kan eigenlijk maar op één manier worden gedaan: een schijf nemen met een 
lage porositeit (enkele kleine gaatjes). Dit verlaagt de bulkdiffusie en verhoogt de flow-snelheid 
van het edelgas in de poriën van de schijf, waardoor het diffusief transport aanzienlijk wordt 
verlaagd, omdat de concentratie-gradiënt sterk wordt gereduceerd. 

Het materiaal waarvan de schijven zullen worden gemaakt, moet tevens hydrofoob zijn, omdat 
anders het vocht dat zich in het poreuze materiaal van de kolom bevindt, naar buiten wordt 
"gezogen". Gips, keramiek en beton vallen om die reden dus af. 
Kunststof daarentegen zou een goed materiaal kunnen zijn, alleen is er weinig bekend over de 
eigenschappen van de poriën. 
Roestvrijstalen parallel geschakelde schijven kunnen ook in aanmerking komen, omdat hierin 
gaatjes kunnen worden geboord, waarvan de eigenschappen precies bekend zijn en de diameter 
van de gaatjes kan, met de aanwezige techniek, zelfs kleiner dan de porie-grootte van het zand 
worden uitgevoerd. Door meerdere schijfjes met minieme tussenopening achter elkaar te 
plaatsen, kan de permeabiliteit en porositeit, van te voren worden ontworpen. Waarmee dus ook 
de diffusiecoëfficiënt in de schijven wordt vastgelegd. De experimentator krijgt zo meer invloed 
op de experimenteer-omstandigheden. 
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6.3.2 Numerieke analyseprogramma 

Voordat de nieuwe opstelling gebouwd wordt moet het numerieke analyseprogramma grondig 
en kritisch bekeken worden. 
De kern van het numerieke analyse programma, de transportvergelijking, heeft zijn waarde al 
bewezen bij het K.V.I.. Alleen de aanpassing van de randvoorwaarden aan de door mij gebruikte 
meetopstelling levert nog problemen op, zoals uit de resultaten van hoofdstuk 5 blijkt. De relatie 
tussen de diffusiecoëfficiënt en de stroomsnelheid dient opgeheven te worden en de vermeende 
diffusie uit de uitstroomopening moet eerst grondig onderzocht worden, vooraleer dit met behulp 
van een eerste analytische aanzet, die ik heb gegeven in hoofdstuk 4, in het programma wordt 
meegenomen. 
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