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SAMENVATTING 

Voor de experimentele verificatie van eenvoudige grondmodellen maken we 

gebruik van een schokbuis. Hiermee brengen op een zandskelet waarvan de 

korrels op de contactpunten met twee-componentenlijm gefixeerd zijn, een 

stapvormige drukverandering aan. Op een drietal plaatsen in het zandske

let wordt de druk gemeten als funktie van de tijd. 

Ten behoeve van de modellen worden in aparte metinqen fysische parameters 

bepaald, zoals de doorlatendheid van het skelet voor water- en luchtstro

mingen en de compressibiliteit van water. 

In het geval dat het poreuze medium water bevat is een uit de literatuur 

bekende oplossing niet in overeenstemming met de experimenten. In het 

geval dat de poriën lucht of een water-lucht mengsel bevatten, bestaat er 

een kwalitatieve overeenkomst tussen experimenten en modellen. Om kwan

titatieve overeenkomst te krijgen, is het noodzakelijk de modellen te 

verbeteren en/of andere oplossingsmethoden aan te wenden. 
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LIJST MET SYMBOLEN 

Het is mogelijk dat een symbool in de tekst locaal een andere betekenis 

heeft dan hier in deze lijst vermeld staat. De contekst geeft in zo'n 

geval uitsluitsel. 

a 

b 

c 

D 

d 
p 

db . 
Ul.S 

E 

F 
a 

G 
a 

g 

K 

k 

L 

M 

n 

n 

R 

r a 

constante in de lineaire term van de Forchheimerrelatie (m-2 ) 

constante uit de kwadratische term van de Forchheimerrelatie (m-1
) 

geluidsnelheid (m/s) 
2 

diffusiecoëfficiënt (m /s) 

korreldiameter (m) 

inwendige diameter van de schokbuis (m) 

elasticiteitsmodulus (Pa) 

interactiekracht per volumeëenheid: Darcykracht waaruit de recht

streekse bijdrage van de drukgradiënt is geëlimineerd (N/m
3
). De 

kracht wordt op component a uitgeoefend 

interactiekracht per volumeëenheid ten gevolge van een in de vloei-
3 stof aanwezige drukgradiënt (N/m ). De kracht wordt op compGnen~ a 

uitgeoefend 

gravitatieversnelling (m/s
2

) 

permeabiliteit onafhankelijk van de viscositeit (m
2

) 

compressiemodulus van water (Pa) 

modulus van het skelet, afhankelijk van in hoeverre radiële uitzet

ting van het skelet toegelaten wordt (Pa) 
-1 3 

permeabiliteit afhankelijk van de viscositeit (kg m s) 

lengte van het monster (m) 

machgetal van de schok 

porositeit 

normaalvector 

druk (Pa) 

interactieterm uit de impulsvergelijking, omvat alle krachten uit

geoefend op component a (N/m
3

) 

weerstandskracht per volumeëenheid die een stationaire stroming 

door een poreus medium ondervindt (N/m
3

) 

korrelstraal (m) 

straal van de gasbellen (m) 
-1 -1 

bronterm uit de energievergelijking voor component a (Jkg s ) 



s 

T 

T 

t 

V 

V 

V 
a 

w 

x 
-a 
x 

verzadigingsgraad 

absolute temperatuur (K) 

spanningstensar (Pa) 

tijd (s) 
3 

volume (m ) 

4 

gemiddelde snelheid van de componenten (m/s) 

locale snelheid van component a (m/s) 

snelheid van de invallende schokgolf (m/s) 

dampspanning (Pa) 

Lagrangecoördinaat van een deeltje van component a 

plaatscoördinaat, de positieve x-richting valt samen met de rich-

ting van de gravitatieversnelling 

x Eulercoördinaat van een deeltje van component a 
-a 

Grieks 

a constante uit de vergelijking van de compressibiliteit als funktie 

van de druk in hoofdstuk 2.6 

E: 
a 

n 
n 
n' 
K 

TI 

(J 

w 

w 

-1 
compressibiliteit van component a (Pa ) 

verhouding van de soortelijke warmten van lucht (testgas) 

verhouding van de soortelijke warmten van het drijvergas (in ons 

geval ook lucht) 

rek van het skelet 

inwendige energie per massaëenheid van component a (J/kg) 

gelijkvormigheidscoördinaat 
. . . (k -1 -1) 

v~scos~te~t gm s 

d . . . (k -1 -1) twee e v~scos~te~t gm s 

factor die aangeeft in hoeverre we met isotherme dan wel met isen

trope compressie te maken hebben 

dimensieloze druk 
3 

intrinsieke dichtheid van component a (kg/m ) 
3 

over het volume gemiddelde dichtheid van component a (kg/m ) 

korrelspanning of effectieve spanning (Pa) 

oppervlaktespanning (N/m) 

oplosbaarheidscoëfficiënt 

hoekfrequentie (rad/s) 
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Indices 

a betreft één van de componenten f, g, 1, p 

f betreft het water-lucht mengsel 

g betreft de gas-component 

1 betreft de vloeistof-component 

p betreft de vaste component (korrels) 

0 betreft de evenwichts- of rusttoestand van een grootheid 

1 ••• 5 heeft betrekking op de toestand van het test-/drijvergas zoals 

aangeduid in fig. 1.2 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

Voor het onderzoek naar voortplanting van golven in poreuze media 

bestaat van verschillende kanten belangstelling. De belangstellenden 

zijn naar interessegebied in drie groeperingen te verdelen. 

1) Oliemaatschappijen en geofysici zijn vooral geinteresseerd in de 

identificatie van oliebronnen en gasformaties en de opbouw van de 

aardkorst in het algemeen. 

2) Van de kant van de civiele techniek gaat de belangstelling onder an

dere uit naar het gedrag van civiele constructies bij aardbevingen. 

Een van de problemen die bij aardbevingen optreden is "liquefaction". 

Ten gevolge van trillingen gaat een met water verzadigde grond zich 

gedragen als een vloeistof: zware voorwerpen zinken en lichte voor

werpen komen omhoog. 

3) Defensie stelt vooral belang in explosies. 

Alle drie groeperingen houden zich bezig met modelvorming van de ver

schijnselen waarin men geinteresseerd is. 

1) Oliemaatschappijen en geofysici houden zich veelal bezig met de line

aire theorie van golfvoortplanting in poreuze media zoals die kan 

worden toegepast in de seismografie. De poreuze media van interesse 

zijn gesteenten (en in mindere mate korrelstructuren). 

2) De civiele techniek houdt zich bezig met de toplagen van de aardkorst. 

Dit zijn onder andere los gepakte zandgronden. Wat de modelvorming 

betreft, wordt er gewerkt met een niet-lineaire theorie waarin 

geavanceerde spannings-rek-relaties van het korrelskelet opgenomen 

zijn. 

3) Uat defensie betreft, valt op te merken dat hun belangstelling uit 

zal gaan naar de niet-lineaire effecten die in de buurt van het 

explosiepunt optreden. 

Traditioneel is er in Nederland relatief weinig gedaan aan voortplanting 

van golven in poreuze media. De laatste jaren verandert dit sterk. Hier

voor zijn een drietal redenen aan te geven: 

- Nederlandse aannemers in het buitenland hebben met aardbevingsproble

matiek te maken gekregen, 

gevolgen van industriële explosies (LNG- en LPG-tanks) eisen de aan-
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dacht door het toegenomen transport en de toegenomen opslaghoeveel

heden van vloeibare gassen, 

- recent is bezorgdheid ontstaan over de gevolgen van golfklappen op 

dijken en golfbrekers. 

Alle groeperingen poneren een veelheid aan modellen en programmatuur, 

maar deze staan in geen verhouding tot de experimentele verificatie. 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat bij de eerstgenoemde en de 

laatstgenoemde groepering niet alles in de openbaarheid komt. In dit 

licht is het zinvol te starten met een experimentele studie naar een 

relatief simpel geval met gecontroleerde randvoorwaarden. Een schok

buis lijkt daarvoor erg geschikt, omdat je eenvoudig een stapvormige 

belasting kunt realiseren. 

In deze studie concentreren we ons op een poreus medium met betrekke

lijk eenvoudige skeleteigenschappen: in dit geval een zandpaal waarvan 

de zandkorrels met-twee-componentenlijm op de contactpunten zijn ge

fixeerd. De korreldiameter van het zand ligt tussen 250 en 500 ~m. 

Een dergelijk grondmonster heeft de volgende voordelen. 

1) Het monster bestaat uit slechts één soort grond van een gedefi

nieerde samenstelling. 

2) Ten gevolge van de versteviging met lijm, kan tussen skelet en wand 

van de schokbuis een spleet ter grootte van een millimeter overblij

ven. Hierdoor is schuifinteractie tussen skelet en buiswand onmogelijk. 

3) De pakking van het zand wordt door het experiment weinig beinvloed, 

zodat de metingen reproduceerbaar zijn. 

Hierdoor komt het effect van verandering van poriënvloeistof duidelijk 

naar voren. Nadeel van de gevolgde procedure is dat van de oorspronke

lijke mechanische eigenschappen van het zandskelet weinig over blijft. 

Echter in een parallelstudie aan het Laboratorium voor Grondmechanica 

concentreert men zich op gecompliceerde skeleteigenschappen. 

Zoals vermeld, om gemakkelijk een stapvormige drukverandering aan te 

brengen, wordt gebruik gemaakt van een vertikaal opgestelde schokbuis. 

Dit is een lange metalen buis die door middel van een vlies (een lexaan

folie) in twee compartimenten verdeeld is (zie fig. 1.1). In het lage

druk deel (test-sectie) bevindt zich het monster. In het geval dat het 

monster verzadigd is met water, bevindt de bovenkant van het monster 

zich onder een laagje water. Boven het wateroppervlak zit lucht. Het 
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hoge-druk deel (drijversectie) vullen 

we met lucht tot een bepaalde overdruk 

bereikt is. Het vlies wordt doorgebrand, 

het drijvergas expandeert en er gaat een 

schokgolf lopen. De druk van het gas 

wordt hierbij sprongsgewijs groter. t'lan

neer de schok aan het wateroppervlak of 

de bovenzijde van het monster reflec

teert, treedt wederom een druksprong 

op. Achter de gereflecteerde schokgolf 

staat het gas vrijwel stil. Gedurende 

ongeveer 10 ms blijft een constante 

druk op het wateroppervlak of op de 

bovenzijde van het monster gehandhaafd. 

Daarna neemt de druk af ten gevolge van 

expansies. Een tekening van dit proces 

is te vinden in figuur 1.2. 

In deze figuur worden een aantal gebieden 

onderscheiden (1 t/m 5). Gebied 1 is het 

gas boven het monster in rust. Gebied 4 

is het drijvergas in rust. Het gas dat 

achter de heengaande schok in de rich

ting van het monster beweegt, is gebied 

2. Gebied 3 is het expanderende drijver

gas dat met constante snelheid· in'- d.e 

richting van het monster beweegt. Gebied 

5 tenslotte is de stationaire situatie 

die achter de gereflecteerde schok ont

staat. De sterkte van de schok karak-

teriseren we met behulp van het mach

getal van de heengaande schok. Dit mach

getal M is gedefiniëerd als het quotiënt 

van de schoksnelheid (v
8

) en de geluid

snelheid (c
1

) van het in rust verkerende 

gas boven het monster 

M = ( 1.1) 
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Fig. 1.1: Schets van de 

schokbuis met 

zandskelet. 
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Het verband tussen de drukken p
1

, p
4 

en het machgetalM is te vinden in 

appendix I. In dit appendix staan druk en temperatuur vóór en achter de 

schokgolven als funktie van het machgetal. 

f 
t 

0 

t 
achterwand 

X=Ü 
t 

expansre 
waaier 

', contact 
',,_/oppervlak 

heengaande/ 
schok 

1 

,-
' ' 

' ' 
' ' 

3 

' ' ' ' 

t 
barstend X 

mem~raan 

4 

-
test -sektie 
(la ge druk) 

drijver-sektie 
(hoge druk) 

Fig. 1.2: x-t diagram van een schokgolf. 

Het doel van deze studie is de bestudering van het gedrag van het medium 

in de poriën onder invloed van een in de tijd stapvormige drukbelasting. 

De druk in het monster wordt op een drietal plaatsen geregistreerd. 

Tegelijkertijd wordt met rekstroken die zich op het korrelskelet be

vinden het skeletgedrag waargenomen (hoofdstuk 3). 
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Uitgaande van basisvergelijkingen worden in hoofdstuk 2 modellen be

schreven voor de theoretische beschrijving van de experimenten. Om 

met deze modellen te kunnen werken is het nodig de parameters in het 

model te bepalen (zie hoofdstuk 3). De preparatietechnieken van mons

ters en de contröle van de homogeniteit wordt behandeld in de hoofdstuk

ken 3.2 en 4.1. Vergelijken van de experimentele en theoretische resul

taten gebeurt in hoofdstuk 4, waarna we in hoofdstuk 5 conclusies trek-

ken. 
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HOOFDSTUK 2: Basisvergelijkingen 

2.1: Uitgangs2unten 

Op grond van de definitie van grond zoals gegeven in hoofdstuk 1, 

stellen we dat grond een mengsel is bestaande uit drie componenten 

(zand, water en lucht). De componenten bestaan uit slechts één fase. 

Dus zand ko~t alleen in de vaste fase voor, water alleen in de vloei

stoffase en lucht alleen in de gasfase. We nemen aan dat tussen de 

componenten geen chemische reacties plaats vinden. 

Op t=O is de plaats van een deeltje van component a X in ons labora
-a 

toriumcoördinatensysteem. De positie x van dit zelfde deeltje een -a 
tijd t later, zal in het algemeen een funktie van de tijd t en de 

beginpositie X zijn 
-a 

x = x (X ,t) -a -a -a 

De snelheid van een deeltje van component a bedraagt dus 

V 
-a 

a x -a 
at 

(2.1.1) 

(2.1.2) 

We kunnen hier met differentiëren naar de tijd volstaan, omdat we 

het deeltje in zijn beweging volgen (zoals in de klassieke mechanica 

gebruikelijk is). 

We nemen aan dat de componenten homgeen over een willekeurig volume V 

van het mengsel componenten verdeeld zijn. In het volume V bevindt zich 

van iedre component een massahoeveelheid m • We definiëren de (over het 
a 

volume gemiddelde) dichtheid van component a als 

m 
a 
V 

zodat de dichtheid van het mengsel 

p 

bedraagt. 

De gemiddelde snelheid van het mengsel definiëren we als 

(2.1.3) 

(2.1.4) 
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(2.1.5) 

zodat v de betekenis heeft van de gemiddelde snelheid van een eenheids

massa van het mengsel. 

2.2: Algemene balansvergelijkin9en voor de componenten 

Uitgangspunt voor het werk in deze paragraaf is het werk van Bowen(1976) 

en Mochizuki(1979). We beschouwen een volume V met een externe rand F, 

waarin zich homogeen verdeeld alle componenten bevinden. Voor iedere 

component a passen we de behoudswetten toe. Hieruit volgen dan de behouds

wetten in differentiële vorm. 

Het grote probleem hierbij is dat de samenstelling van het mengsel en de 

de dichtheid, de snelheid enz. van de componenten afzonderlijk over een 

afstand van enkele korreldiameters sterk kunnen variëren. Gemiddelde 

grootheden kunnen slechts verkregen worden door over een groot aantal 

korreldiameters te middelen. Aan de andere kant opereren we ~et lokale 

vergelijkingen (in differentiële vorm) op een schaal die veel kleiner 

is dan de afmetingen van het monster. Stellen we de karakteristieke 

lengte waarover we middelen, i, de korreldiameter d en de lengte van 
p 

het monster L, dan moet gelden 

d << i << L 
p 

(2.2.1) 

Een formele afleiding is te vinden in Whitaker(1969). Een discussie 

van de afwijkingen van deze gemiddelden wordt gegeven in Cooley(1975). 

Met de definities van hoofdstuk 2.1 schrijven we nu de behoudswetten 

voor de componenten afzonderlijk op (zie Bowen,1976). 

massabehoud: 

~t fff pa dT + ff pa (~ • .!!,) df = 0 
· V F 

(2.2.2) 

Hierin is dT een klein volume-elementje uit V, ~de naar buiten ge

richte normaalvector op de rand F <1~1=1) en df een klein oppervlakte-
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elementje van de rand F. Na de bovenstaande uiteenzetting over gemid

delde grootheden mogen we de divergentiestelling van Gauss toepassen. 

We vinden dan de wet van behoud van massa in differentiële vorm 

(2.2.3) 

im;12ulsbehoud: 
a fff d'T + ff (v .n) df dt pa V pa V = 

V 
-a 

F 
-a -a -

(2.2.4) 

ff (T .n) fff - fff df + pa b dT + ~a d'T 
F 

=a -
V 

-a 
V 

De eerste term van het rechter lid van de impulsvergelijking representeert 

de oppervlaktekrachten die op component a in het volume V werken. De 

tensor T is de spanningstensar voor component a. De tweede term van 
=a 

het rechterlid geeft de volumekrachten op component a weer. Hierin is 

b de versnelling die een deeltje van component a ondervindt ten gevolge 
-a 
van volume-effecten (gravitatiekracht). De derde term geeft de impuls-

overdracht van andere componenten op component a weer (interactie

krachten). Wanneer we door toepassing van de divergentiestelling van 

Gauss en vergelijking (2.2.3) de integraalvorm van de impulswet naar 

differentiële vorm omzetten, vinden we 

met 

dv 
-a 

pa dt = div T + p b 
=a a -a 

dv 
-a 
dt 

av 
-a 

-at+ ~a·grad ~a 

behoud van impulsmoment: 

+ ~ 
12a (2.2.5) 

(2.2.6) 

De impusmomentvergelijking ontstaat door het nemen van het uitprodukt 

van de vector x (de plaatsvector van een deeltje van component a) en 
-a 

de impulsvergelijking. Als extra term krijgen we de overdracht van 

impulsmoment (m ) van andere componenten op component a. We krijgen dan 
-a 
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(2.2.7) 

ff X X(T .n) df + fff{x X(p b + p ) + m} dT 
F -a =a - V -a a -a -a -a 

Toepassing van de divergentiestelling van Gauss en vergelijking (2.2.3) 

leidt tot 

div(x XT ) +X X(p b + p ) + m 
-a =a -a a -a -a -a (2.2.8) 

energiebehoud: 

Om nu de vergelijking voor energiebehoud te vinden bedenken we dat de 

verandering van de energie-inhoud van een volume V (linkerlid van 2.2.9) 

veroorzaakt wordt door de arbeid van uitwendige krachten, warmtetoevoer 

en -afvoer via de rand F en de energieöverdracht van andere componenten 

op component a. Deze termen staan in de genoemde volgorde in het r~cht~r

lid van (2.2.9). We vinden dan 

~t fff P (€ + ~V2 ) dT + ff p (E + ~V2 ) 
o V a a a F a a a 

(v .n) df = 
-a -

-ff V .(T .n)df + fff p b .v dT- [[(q .n) df 
F -a =a - V a -a -a F -a -

(2.2.9) 

-+ fff p r dT + fff (~ + V .p )dT 
V a a V a -a -a 

Wanneer we op (2.2.9) achtereenvolgens de divergentiestelling van Gauss, 

de continuiteitsvergelijking, de relatie 

div(v .T ) 
-a =a 

T 
= V .div T + T : grad V 

-a =a =a -a 
(2.2.10) 

en de vergelijking voor impulsbehoud toepassen, vinden we voor de energie

vergelijking in differentiële vorm 
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TT: grad v - div q + P 
=a -a -a a r a + Ë a 

In praktijk is T vrijwel altijd symmetrisch, zodat TT = T • 
=a =a =a 

(2.2.11) 

2.3: Gelineariseerde ééndimensionale balansvergelijkingen voor de 

de componenten bij een isotherme twee fasen stroming (water en 

zandkorrels) 

Na de zeer algemene theoretische opzet in hoofdstuk 2.2, gaan we een 

aantal vereenvoudigingen en uitbreidingen aanbrengen. 

1) Wegens de grote warmtecapaciteiten van zand en water, nemen we aan 

dat alle processen zich isotherm afspelen, zodat we verder alleen 

nog gebruik maken van de massa- en de impulsvergelijking. 

2) Omdat de zijwand van de zandcylinder met kit waterdicht is gemaakt, 

zal het snelheidsverschil tussen vloeistof en zandkorrels in de 

radiële richting beperkt blijven. De mate waarin radiële snelheids

verschillen een rol spelen is een punt van verder onderzoek. Wegens 

de cylindergeometrie is transport van behouden grootheden in de 

tangentiële richting niet mogelijk. Belasting van het monster vindt 

plaats in de asrichting, zodat we overstappen op een ééndimensionale 

beschrijving. 

3) We lineariseren de vergelijkingen voor massa- en impulsbehoud. 

4) Omdat het aantal vergelijkingen kleiner is dan het aantal variabelen, 

voeren we constitutieve vergelijkingen in voor de spanningstensar T . =a 
SJ' We leiden uitdrukkingen af voor twee interactiekrachten. 

6) We kiezen ons coördinatenstelsel zo dat de gravitatieversnelling in 

de positieve x-richting wijst. 

Het uiteindelijk resultaat is een stelsel vergelijkingen eerder afge

leid door De Josselin de Jong (1956). 

we denken ons volume V opgebouwd uit korrels zand waaromheen zich water 

bevindt. De korrels maken puntcontact. Het mengsel is homogeen over het 

volume V verdeeld, zodat de verhouding van de oppervlakken van de korrels 

en het water bij een willekeurige doorsnede van V gelijk is aan de ver

houding van de volumina van beide componenten. 

Van het volume V wordt een fractie n ingenomen door het water en dus een 

fractie 1-n door de zandkorrels. We noemen n de porositeit van het 
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mengsel. Kennen we de dichtheid (p
1

) van zuiver water dan vinde we 

voor de gemiddelde dichtheid (p
1

) van de watercomponent in het mengsel 

(vergelijk vergelijking 2.1.3) 

(2.3.1) 

Op de zelfde manier vinden we voor de gemiddelde dichtheid (p ) van 
p 

de zandkorrels in het mengsel 

(2.3.2) 

met pp de intrinsieke dichtheid van de korrels. 

We kunnen nu voor de ééndimensionale massavergelijkingen van beide 

componenten schrijven 

(2.3.3) 

en 

.a r } a r } ät:(1-n) pp + ~(1-n) pp vp = 0 (2.3.4) 

De ééndimensionale formuleringen van de impulswet vinden we uit (2.2.5). 

We bedenken hierbij dat de enige volumekracht die er werkt de gravitatie

kracht is, zodat b
1

=b =g. Wanneer we de tensor T ééndimensionaal schrij-
- -p -

ven is alleen het eerste element van deze tensor van belang, zodat 

dv
1 

-= 
dt 

(2.3.5) 

(2.3.6) 

Op grond van het feit dat de kracht die de vloeistof op de korrels uit

oefent even groot is als de kracht die de korrels op het water uitoefe

nen, maar daaraan tegengesteld gericht is, zeggen we 

-p 
p 

(2.3.7) 

Uit de vloeistofmechanica kennen we voor T
1 

een constitutieve vergexx 
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lijking 

(2.3.8) 

Hierin is p de hydrostatische druk, n de volumeviscositeit, n' de 

tweede viscositeit en avl;ax de ééndimensionale snelheidsgradiënt. 

Het skelet, bestaande uit aan elkaar gelijmde zandkorrels, kan visco

elastisch gedrag vertonen. Terwille van de eenvoud wordt dit effect 

hier buiten beschouwing gelaten. Ter verkorting van de notatie voeren 

we in 

T 
pxx 

-a (2.3.9) 

We noemen a de korrelspanning of de effectieve spanning. De impuls

vergelijkingen voor beide componenten worden 

- b?. + (n'+2nl dX 

dv 
(1-n) p ._.I: = 

p dt 
a a 

- -+ dX 

(2.3.10) 

(2.3.11) 

De volgende stap is het lineariseren van de massa- en icpulsverge-. 

lijkingen. Kenmerk van deze operatie is dat de grootheden uit de verge

lijkingen (2.3.3), (2.3.4), (2.3.10) en (2.3.11) en hun afgeleiden rela

tief weinig afwijken van dezelfde grootheden en afgeleiden in de rust

toestand van het systeem. Produkten van kleine termen vervallen. We 

stellen daarom 

pl plO + Pl_ pp = Ppo + p' 
p 

vl v' V = v' 
1 p p 

(2.3.12) 

p p + p' a = ao + a' 
0 

n = n + n' 
0 

Omdat bovendien de korrels .bestaande uit Sio
2 

veel moeilijker samen

drukbaar zijn dan water, kunnen we dichtheidsveranderingen in het korrel

materiaal verwaarlozen. (Ter vergelijking, de compressiemodulus van kwarts-
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glas bedraagt 3,6.10
10 

Pa en de compressiemodulus van water is 2,2.10
9 

Pa. 

Gegevens uit het Handbock of Checistry and Physics, 56e editie.) Dus 

dp = 0 
p 

(2.3.13) 

Invullen van (2.3.12) en (2.3.13) in de massabehoudsvergelijkingen 

(2.3.3) en (2.3.4) levert 

1 apl 1 an avl 
plO Tt + no at + Tx = 0 

an -+ at 

av 
(1-n ) _g = 0 

0 ax 

(2.3.14) 

(2.3.15) 

Het verband tussen de relatieve dichtheidsverandering en de druktoename 

wordt gegeven door 

(2.3.16) 

Hierin is K
1 

de compressiemodulus van het water. Invullen van (2.3.15) 

en (2.3.16) in (2.3.14) geeft 

(2.3.17) 

Het skelet bestaat uit incompressibele korrels die puntcontact maken: 

vervormingen van het skelet kunnen daarom alleen bij de contactpunten 

van de korrels optreden. Ter vereenvoudiging nemen we een lineair-elas-

tisch skeletgedrag aan. 

0 = -E € (2.3.18) 

De waarde van E zal afhangen van de mate waarin het medium in radiële 

richting kan bewegen. De rek € is in het algemeen afhankelijk van plaats 

en tijd 

ax (X ,t) 
E E . - 1 a x 

p 

as a a ät = ax- at x (x , tl p p p 

av 
~ _g 

a x 
p 

(2.3.19) 

(2.3.20) 
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Bij de laatste overgang van (3.2.20) wordt een verwaarloosbare fout van 

orde E gemaakt. We kunnen nu schrijven 

ao av 
at=-E-Tx (2.3.21) 

Om bij de bestaande notatie aan te sluiten, schrijven we in plaats van 

E K • Op grond van het bovenstaande is K een modulus die tussen een 
p p 

elasticiteits- en een "constraint"modulus in ligt. Bij een "constraint"mo-

dulus zijn de vlakken waarop geen druk uitgeoefend wordt, volkomen star. 

Nu wordt (2o3.21) 

av 1 ao 
____g_ = 

ax -Kat 
p 

De gelineariseerde impulsvergelijkingen luiden 

avl a 
nO plO :ät = - ~ + nO plO g + pl 

av ao 
(1-n ) p --E = - -- + (1-n ) p g - p 

0 pO at ax 0 p 1 

(2.3.22) 

(2.3.23) 

(2.3.24) 

De laatste stap voordat we op het stelsel gelineariseerde vergelijkingen 

uitkomen, is het bepalen van de interactieterm p
1

• 

In een stationaire stroming is de verschilsnelheid tussen vloeistof en 

skelet evenredig met de drukgradiënt in de vloeistof, waarbij we de 

zwaartekracht buiten beschouwing laten. Het bovengenoemde verband is de 

wet van Darcy 

R ~ =.!!. (v -v ) · 
ax k p 1 

(2.3.25) 

Hierin is R de weerstandskracht per volume-eenheid en k de Darcy

coëfficiënt. 

Nu oefent een constante drukgradiënt in een vloeistof een kracht uit op 

een lichaam dat zich in die vloeistof bevindt, ook zonder dat er sprake 

is van stroming. Wanneer de drukgradiënt veroorzaakt wordt door de 

zwaartekracht, noemen we dit verschijnsel opwaartse kracht. 

We isoleren één korrel. De kracht op een 

korrel met volume T en een oppervlak f is dan 

- !! p n df = - !!! grad p dT (2.3.26) 
f T 
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De overgang van het linker naar het rechter lid is de stelling van Gauss 

voor een scalarveld. De totale kracht per volume-eenheid mengsel op de 

korrels is dus 

G 
p 

a~ = - (1-n) :.;;;:,. ox. (2.3.27) 

De interactiekracht opjox = R over een volumeëlementje V in (2.3.25) 

wordt veroorzaakt door de kracht G
1 

van de korrels op het water G
1

= -Gp= 

(1-n) op/ox en een deel dat rechtstreeks een gevolg is van lokale druk

verschillen en schuifspanningen rondom de korrel. Deze laatste kracht 

noemen we F
1

, zodat 

en dus 

Fl + (1-n) op = dx 

F = n op - n R 
l dX -

n2 
F = - (v -v ) 

l k p l 
(2.3.28) 

We kunnen nu de totale kracht per volume-eenheid van de korrels op het 

water schrijven als 

p = ~
2 

(v -v ) + (1-n) ~ 
1 k p 1 ox (2.3.29) 

Het totale stelsel vergelijkingen wordt nu 

massabehoud 

(2.3.30) 

impulsbehoud 
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óv n2 

(1-no) pp ~ = - acr- (1-n )dp + (1-n )p g- _Q(v -v ) 
dt dX 0 dX 0 p k p l 

porositeit 

(2.3.30) 

De bovenste vier vergelijkingen komen overeen met het stelsel dat De 

Josselin de Jong (1956) al eerder afgeleid heeft. De vijfde vergelijking 

is later aan èit stelsel toegevoegd. 

Tot slot van deze paragraaf laten we met behulp van een afschatting zien 

waarom we de term Fv= (n'+2n)ó 2 v
1
/óx2 hebben verwaarloosd. 

We vergelijken deze term met de interactiekracht 

10 -2 met a=2,1.10 m en n
0
=0,3. Voor Fv schrijven we 

F 
V 

8 
met ~ een gradiëntlengte en n'= 3 n. Voor de gradiGntlengte maken we een 

schatting met behulp van de voortplantingssnelheid van de eerste golf 

(2,4 km/s) en de stijgtijd van het signaal van de eerste drukopnemer 

(20 )ls), zodat zelfs met kleine snelheidsverschillen tussen vp en v1 

Hieruit volgt dat we de term Fv mogen verwaarlozen. 
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2.4: Interactietermen 

We hebben in de vorige paragraaf twee interactiekrachten gevonden: de 

kracht die het gevolg is van de drukgradiënt 

= (1-n) ~ ox (2.3.27) 

en de Darcykracht waaruit de rechtstreekse bijdrage van de drukgradiënt 

is geëlimineerd 

n2 
= - (v -v ) 

k p 1 
(2.3.28) 

De Darcywet is geldig wanneer de viskeuze krachten de traagheidskrachten 

overheersen. Als we deze an~ere invloeden ook meeneoen, krijgen we de 

gegeneraliseerde Darcywet. Wanneer de stroming op gang komt, spelen vis

keuze krachten een rol. Deze krachten zijn evenredig met v en worden 

gegeven door de Darcywet (2.3.25). Naarmate het snelheidsverschil tussen 

poriën en vloeistof groter wordt, zullen de traagheidskrachten belang

rijker worden. Deze krachten zijn bij benadering evenredig met het kwa

draat van het snelheidsverschil tussen skelet en vloeistof. 

De totale weerstandskracht per volume-eenheid R die een stationair 

stromende vloeistof in een poreus medium ondervindt, kunnen we schrijven 

als 

(2.4.1) 

Deze gegeneraliseerde Darcyvergelijking staat bekend als de Forchheimer

relatie. Andere formuleringen van het verband tussen R en v zijn te 

vinden in Hannoura en Barends (1981). De eerste component van de verge

lijking vinden we uit de Darcywet, zodat 

1 1 
a=-= 

k n K 
(2.4.2) 

Omdat a onafhankelijk van de viscositeit n en k afhankelijk van de visco

siteit is, gebruiken we voor a de tweede uitdrukking achter het =-teken. 

De bijbehorende interactiekracht is dan analoog aan (2.3.28) 

(2.4.3) 
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Een overzicht van uitdrukkingen voor a en b is te vinden in een artikel 

van Hannoura en Barends (1981) en een stageverslag van Hulders (1982). 

Een andere interactiekracht is de "added mass"-kracht (Hochizuki,1980). 

We kunnen deze kracht als volgt begrijpen. Een star lichaam dat in 

water versneld wordt, zal water moeten wegdrukken. Het weggedrukte 

water wordt in de tegenovergestelde richting versneld. Wanner het lichaam 

versneld wordt, lijkt het alsof het lichaam een grotere massa heeft ge

kregen ("added mass"). We kunnen daarom de dichtheid van het lichaam (p ) 
p 

in de versnellingstermen vehogen met een bedrag Ç. 

Op grond van een studie naar de toegevoegde massa van een oscillerende 

bol in een vloeistof stelt Mochizuki de volgende uitdrukking voor ç voor 

ç = pf (k + I w
0
/w (2.4.4) 

m 
met 

wo = n 2n (2.4.5) 
K pf 

In deze uitdrukkingen is pf de dichtheid van de vloeistof (waarin zich 

nog luchtbellen kunnen bevinden) rondom het lichaam, k de massa-koppe
m 

lingsfaktor en w de frequentie waarmee de bol trilt. 

Het toevoegen van een frequentieäfhankelijk deel aan de massa-koppelings

faktor zoals in (2.4.4) , is duidelijk gebaseerd op een studie van een 

bol die volkomen vrij ~~an trillen. Dit is in een poreus mediun nooit het 

geval. Het is daarom de vraag in hoeverre een uitdrukking als (2.4.4) op 

ons probleem van toepassing kan zijn. 

Tot slot geeft Mochizuki een overzicht van de waarden van k die in de 
m 

literatuur gevonden zijn. Zwikker en Kosten berekenen k =2. Zij bekijken 
m 

het poreuze medium als een verzameling van willekeurig geörienteerde 

pijpjes. Korringa en anderen vindenk ~ 0,1~0,3 , waarbij ze het poreuze 
m 

medium uit gestapelde bollen opgebouwd denken. Domenico vindt k ~1 op 
m 

grond van gemeten golfsnelheden in gedeeltelijk verzadigd niet-geconsoli-

deerd zand, waarbij hij gebruik maakt van de theorie van Biot. 
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2.5: De compressibiliteit van een water-lucht mengsel 

Tot nu toe hebben we steeds gekeken naar een mengsel bestaande uit twee 

componenten, te weten zandkorrels (index p) en water (index 1). We heb

ben in principe ook te maken met een derde component. In het water dat 

zich in de poriën van het zandskelet bevindt, kunnen luchtbellen aan

wezig zijn (index g). Ter vereenvoudiging van ons stelsel vergelijkingen, 

beschouwen we het water-lucht mengsel als één component. Dit betekent 

dat we de behoudswetten voor de lucht- en watercomponenten moeten samen

voegen tot behoudswetten voor de water-lucht-component. Hiervoor is het 

noodzakelijk de eigenschappen van het mengsel uit te drukken in de 

eigenschappen van de afzonderlijke componenten. 

Om de dichtheid van het water-lucht mengsel te bepalen, bedenken we dat 

van een eenheidsvolume mengsel een fractie s ingenomen wordt door het 

water en een fractie 1-s door de luchtbellen. Bovendien is er in het 

water nog een hoeveelheid lucht opgelost. Volgens de oplosbaarheidswet 

van Henry is de massa van een slecht oplosbaar gas die in een gegeven 

massahoeveelheid vloeistof oplost, vrijwel evenredig met de partieel

druk van dat gas en dus onder isotherme condities. evenredig met de 

dichtheid van het gas. De evenredigheidsfactor die bij dit verband 

hoort, is de oplosbaarheidscoëfficiënt w. Omdat de compressibiliteit 

van water erg klein is in vergelijking oet die van lucht (S
1

=1/K
1

= 
-10 -1 5.10 Pa , S =1/p), is de massa opgeloste lucht ook evenredig met 

g 
het beschouwde volume water. De gemiddelde dichtheid van het water-

lucht mengsel bedraagt 

(2.5.1) 

We denken ons dit water-lucht mengsel in de poriën van een zandskelet. 

Tevens denken we ons in dat als gevolg van de oppervlaktespanningen de 

beweging van de luchtbellen gehinderd wordt, waardoor ten gevolge van 

de adhesiekrachten tussen zand en luchtbellen een luchtbel in dezefde 

porie zal blijven zitten. Wanneer we de poriënvloeistof comprimeren, 

zal er water met daarin opgeloste lucht (en geen bellen) de poriën 

binnen stromen. Hierbij blijft dus het aantal bellen per volume-eenheid 

constant. 

Voor de luchtcomponent moet massabehoud gelden. De toename van de massa 
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lucht in een eenheidsvolume is gelijk aan w pg ds. In formulevorm 

d (1-s+ws)p = w p ds 
g g 

ofwel 

(1-s+ws) dp = p ds 
g g 

Integratie van deze vergelijking levert 

Hiervoor kunnen we in goede benadering schrijven (w=0,02) 

of omgekeerd 

s = 1 
1-W 

Hierin stellen de grootheden met index 0 de beginwaarden voor. 

Dit resultaat vullen we in in (2.5.1) 

1 p 0 ( 1 ) _2!.. - - s {p -(1-W) p } 
p 1-w o 1 g 

g 
p = 

f 1-w 

ofwel 
pl [ p 0 l p = - 1 - --2!.. (1-s +ws ) 

f 1-w p 0 0 
g 

+ p 
g 

(2.5.2) 

(2.5.3) 

(2.5.4) 

(2.5.5) 

(2.5.6) 

(2.5.7) 

(2.5.S) 

We definiëren de compressibiliteit van het water-lucht mengsel als 

(2.5.9) 

We berekenen nu eerst de compressibiliteit voor een water-lucht mengsel 

onder vereenvoudigde condities. We nemen aan dat de luchtbellen isotherm 

gecomprimeerd worden en dat de dampspanning in de bellen en de oppervlak

tespanning van het water geen rol spelen, zodat geldt p =p =p =p en 
g 1 f 

E_=~ 
Po Pgo 

(2.5.10) 

Invullen in (2.5.8) geeft 
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Pl ( Po ) p =--- 1 - --(1-s +ws ) + p (1-s +ws ) 
f 1-w p 0 o gO o o (2.5.11) 

De eerste term van het rechter lid van (2.5.11) is veel belangrijker dan 

de tweede term voor s0>~ (waarmee je al snel te maken hebt), aangezien 

P1>>pgo· We schrijven (2.5.11) als 

pl ( p :::--- 1 
f 1-w 

(2.5.12) 

Hiermee vinden we voor Sf 

sf = ----------....:---......1&-.-----
--1~--~ [1 :o (1-so+Wso>} 

(2.5.13) 

Indien de waarde van s
0 

voldoende dicht bij 1 ligt, wordt dit 

(2.5.14) 

Hieruit zien we dat de compressibiliteit van een water-lucht mengsel 

bij benadering evenredig is met 1/p2
• De compressibiliteit van lucht is 

s =1/p. 
g 

We gaan vervolgens een wat gecompliceerder geval bekijken. De partiële 

luchtdruk in een luchtbel met staal r is afhankelijk van de waterdruk (p) , 

de dampspanning (w) en de oppervlaktespanning (O) volgens 

p = p - w + 
g r 

(2.5.15) 

Volkomen analoog aan de vorige afleiding berekenen we nu de compressibi

liteit van het water-lucht mengsel als funktie van de druk p • Het uit
g 

eindelijk resultaat is 

1 

1 dp 
~~ 
p dp 

(2.5.16) 

- 1 
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We moeten nu voor de teller van (2.5.16) een uitdrukking vinden. We vari

eren (2.5.15) 

Hieruit volgt 

dp 
g 

20 dr 
dp - r r 

( 2. 5 .1 7) 

(2.5.18) 

Omdat we isotherm comprimeren, kunnen we voor (2.5.3) schrijven 

dp 
ds = (1-s+ws) ~ 

pg 
(2.5.19) 

Een andere uitdrukking voor s vinden we door een verband te leggen tussen 

s en de straal van de luchtbel. Eenvoudigheidshalve zullen we aannemen 

dat we aan alle luchtbellen één en dezelfde straal r kunnen toekennen. 

t·Te noemen het aantal luchtbellen per volume-eenheid N. Op grond van een 

eerdere redenering is N constant. Dan geldt 

1-s 

En dus 

- ds = 4TI r 2 N dr 

Wanneer we dit resultaat in (2.5.19) 

dr Pg 1-s+ws 
---= 

r dp 3 (1-s) 
Zodat 

g 

dp 20 ( 
pg dp = p -- 1 + g 3r 

g 

dr = 3 (1-s) 
r 

invullen, krijgen 

WSJ 
1-s 

(2.5.20) 

(2.5.21) 

we 

(2.5.22) 

(2.5.23) 

Wanneer we deze uitdrukking samen met (2.5.5), waarbij p /p 0=P /P 0 , 
g g g g 

in (2.5.16) invullen, vinden we 

p - w 

1-s+ws 
( 1-W) s (2.5.24) 

Deze uitdrukking is identiek aan die van Barends (1980) op de term 

ws/(1-s) in de noemer na. Het verschil is een gevolg van het verschil 
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in formulering van de massabehoudswet voor de luchtbellen. Barends neemt 

hiervoor 

d (1-s+ws)p = 0 
g 

hetgeen alleen juist is als het water dat bij compressie een eenheids

volume binnen stroomt, geen opgeloste lucht bevat. Het verschil tussen 

zijn en ons resultaat is niet dramatisch, aangezien O~s~l en w~0,02. 

Om een sluitend stelsel vergelijkingen te krijgen, moeten we s en r nog 

in de begingrootheden uitdrukken. Uit (2.5.20) vinden we 

(2.5.25) 

Uit (2.5.5) met p /p 
0

=p /p 
0 

onder isotherme omstandigheden, volgt 
g g g g 

(1-s+ws) (p-w+ ~) = (1-s +Ws ) (p -w+ 
20

) r 0 0 0 r
0 

(2.5.26) 

Uit het stelsel (2.5.24) I (2.5.25) en (2.5.26) is sf niet langs analy

tische weg uit te drukken in de begingrootheden. 

Teunissen (1981) leidt evenals Barends (1980) een uitdrukking af voor 

de compressibiliteit van een water-lucht mengsel. Zijn uitgangspunten 

zijn de massabehoudswetten voor de componenten en de gelijke snelheid 

van water en luchtbellen. Hij vindt een wat ander resultaat dan dat van 

Barends. We hebben zijn afleiding niet gebruikt, omdat wij ervan uit 

zijn gegaan dat de snelheden van water en luchtbellen niet aan elkaar 

gelijk zijn en zijn afleiding niet op eenvoudige wijze aan dit uitgangs-

punt was aan te passen. 
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2.6: Niet-lineaire diffusie in een poreus medium 

We bekijken nu het geval waarbij het monster gevuld is met redelijk com-

pressibele materie lucht of water met behoorlijk wat luchtbellen). We 

kunnen nu een aantal vereenvoudigingen aanbrengen. 

1) Door de grote compressibiliteit van lucht of een water-lucht mengsel 

(ten opzichte van water zonder luchtbellen) zullen golfverschijnselen 

sterk gedempt worden. Hierdoor spelen de traagheidskrchten een onder

geschikte rol. 

2) De term samenhangend met de volumeviscositeit verwaarlozen we om de

zelfde reden als in paragraaf 2.3. 

3) De zwaartekrachtterm mogen we buiten beschouwing laten zolang het 

"hydro"-statisch drukverschil over de lengte van de meetsectie veel 

kleiner is dan de aangeboden druksprong. 

4) Om wille van de eenvoud verwaarlozen we de kwadratische term uit de 

Forchheimerrelatie. Achteraf zullen we aan de hand van metingen zien 

in hoeverre dit gerechtvaardigd is. 

5) De compressiemodulus van het skelet is veel groter dan de compr~ssi~

moduli van lucht en het water-lucht mengs9l, zodat we het skelet als 

volkomen star mogen zien (v =0). 
p 

We krijgen nu het volgende stelsel vergelijkingen. 

massabehoud 

lineaire Darcy 

toestandsvergelijking 
dp 

a 
~= 

Met Sa een funktie van p 

0 (2.6.1) 

(2.6.2) 

(2.6.3) 

(2.6.4) 

In het geval van een water-lucht mengsel is de index a gelijk aan f en 

geldt bij benadering a.=2. De grootheid Sao is de compressibiliteit bij 

voordruk p
0

• In het geval dat het monster met gas gevuld is, geldt op 

grond van de toestandsvergelijking voor een ideaal gas 

, a.=l (2.6.5) 
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met K=l voor een isotherme en K=Y=l,4 voor een isentrope toestandsver

andering. De index a is in dit geval gelijk aan g. We kijken naar de 

drukverandering in het monster onder invloed van een stapvormige druk-

verandering op de bovenkant van het monster (x=O) op het tijdstip t=O. 

We kiezen de tijdschaal van interesse zodanig dat het monster als half

oneidig kan worden beschouwd. De randvoorwaarden zijn dan 

x=O t<O p=po 

t>O p=po+ P 

x>O t<O p=po -
x+L p=po 

Substitutie van TI = E.. 
Po 

en elimineren van p en v , leidt tot 
a a 

vle maken deze vergelijking dimensieloos door 

met 

1" = 
k 

t 
en t' = 

Na weglaten van de accenten, krijgen we 

met 

(2.6.6) 

(2.6. 7) 

(2.6.8) 

(2.6.9) 

(2.6.10) 

(2.6.11) 

(2.6.12) 

we passen nu een coördinatentransformatie toe. Van de variabelen x,t 

stappen we over op de variabelen n(x,t),t. De afgeleiden transformeren 

als volgt 

an 
at= 

an 
ax = 

(~~) 
n 

+ (anJ an 
an t at 

(anJ ~ 
an ax x 

(2.6.13) 

(2.6.14) 
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Als coördinatentransformatie nemen we 

x n (2.6.15) 

Invullen van de vergelijkingen (2.13), (2.6.14) en (2.6.15) in (2.6.11) 

levert 

arr 2 arr (arr) 
2 

a a 
2 

rr 4t - - n ";)n = A ";) + rr -
dt 0 on an2 

(2.6.16) 

We transformeren de randvoorwaarden (2.6.6). Uitgedrukt in de gelijkvor

migheidscoördinaat worden deze 

n=o (x=O, t>O) rr = 1 + 
!:J.p 

Po 
(2.6.17) 

n~ (x>O, t=O) rr = 1 

Door het opdrukken van een stapvormige drukverandering, is de dimensie

loze druk bij n=O onafhankelijk van de tijd. De druk TI is dan alleen n~g 

maar een funktie van de gelijkvormigheidscoördinaat n. Vergelijking 

(2.6.16) met randvoorwaarden (2.6.17) kunnen we schrijven als 

n=o 

n-a. arr ( arr 2 J - A-+ n 
an an 

rr = 1 + ~ 
Po 

n~ rr = 1 

(2.6.18) 

Hiermee hebben we het diffusieprobleem teruggebracht tot een tweede orde 

differentiaalvergelijking die slechts van één variabele afhangt. Het pro

bleem is numeriek opgelost. De numerieke oplossingsmethode is te vinden 

in appendix II. Voor wie geïnteresseerd is in analytisch werk aan niet

lineaire diffusievergelijkingen, kan worden verwezen naar Peletier(19~~), 

Van Duyn(1981) en Philip(1960, 1960, 1961). 

Het niet-lineaire diffusieprobleem verschilt op een aantal punten met het 

het stelsel vergelijkingen zoals afgeleid door De Josselin de Jong (2.3.30). 

1) We gebruiken hier een drukafhankelijke compressiemodulus die veel 

kleiner is dan de compressiemodulus van het skelet. 

2) We maken voor het diffusieprobleem gebruik van de massabehoudswet in 

zijn niet-gelineariseerde vorm. 
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3) We hebben om redenen genoemd aan het begin van deze paragraaf, de 

zwaartekracht en de traagheidskrachten verwaarloosd. 

Beide stelsels vergelijkingen geven een beschrijving van het gedrag van 

van het medium dat zich in de poriën bevindt. Stelsel (2.6.18) doet dit 

voor lucht en water-lucht mengsels bij een stapvormige drukbelasting, 

stelsel (2.3.30) voor water zonder luchtbellen bij in beginsel wille

keurige randvoorwaarden. 

Met het oog op de numerieke resultaten berekenen we de oplossing van het 

diffusieprobleem voor het geval dat de beginvergelijkingen gelineariseerd 

zijn. We kunnen dit resultaat snel verkrijgen door (2.6.18) te lineari

seren. Hiertoe nemen we aan dat de drukveranderingen veel kleiner zijn 

dan de heersende druk: 

rr = 1 + rr· (IT'<<l) 

Door middel van reeksontwikkeling lineariseren we de term TI-a. 

= 1 - a rr• + -a(-a-1) 
2 

rr·z + ••••• 

(2.6.19) 

. 
(2.6.20) 

Substitutie van (2.6.19) en (2.6.20) in (2.6.18) leidt na verwaarlozing 

van produkten van kleine termen tot de lineaire diffusievergelijking 

32IT' arr· 
= - 2n --

an 2 an 
en 

n=o TI' = 
6p 

Po 
(2.6.21) 

n~ rr• 0 

als randvoorwaarden. De oplossing van deze vergelijking is 

TI' = ~ erfc n (2.6.22) 

ofwel 
Po 

rr 1 + 
6P erfc n 
Po 

(2.6.23) 

Wanneer we de oplossing van (2.6.18) en vergelijking ,(2.6.22) in één 

figuur uitzetten voor het geval a=l en 6p=p
0

= 1,0.10
5
Pa, zien we dat de 

verschillen tussen beide oplossingen niet groot zijn (zie fig. 2.1). 
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2.7: Golfvoortplanting in een met water verzadigd poreus medium 

We gaan uit van het stelsel (2.3.30) en volgen de oplossingsmethode van 

De Josselin de Jong op de voet. We voeren in dit stelsel een harmonische 

oplossing voor de snelheden v
1 

en vp in. 

v = v exp iW(t- ~) 
l,p l,p c 

(2.7.1) 

Elimineren van n, pen a en invullen van (2.7.1) in (2.3.30) levert 

(- ( 1-n ) p w+ n iJ v 
0 1 k J 1 

(2.7.2) 

(1-no)ppw + nki) v2 

Deze vergelijkingen mogen niet strijdig zijn, waardoor we een vierde 

graads vergelijking in c krijgen. 

a.!tclt - S2c2 + 1 = 0 (2.7.3) 

met 
(1-no) plpp (1-n

0
)p npl -

a.lt n p (2.7.4) + --
Kl KP iWk Kl K 

p 

en 

Wanneer we uit (2.7.3) c oplossen, vinden we de volgende vier waarden 

c = ± 
1 

a./2 
(2.7.6) 

Het eerste ±-teken slaat op de voortplantingsrichting van de golf. Het 

tweede ±-teken slaat op de grootte van de voortplantingssnelheid. Om een 

idee te krijgen van het relatieve belang van de termen in (2.7.6), vullen 

we praktische waarden in voor p , pl, no, k, Kl en K . 
p p 

1,0 10
3 kg/m 

3 k 1 10-s kg -1 3 
pl = m s 

103 3 10
9 

pp = 2,5 kg/m Kl = 2 Pa 

no 0,3 K 2 109 Pa 
p 
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We zien dan dat B2/a2 >>1. Benaderingsgewijs vinden we dan voor frequen

ties lager dan 1000Hz twee verschillende voortplantingssnelheden. 

(2.7.7) 

Vanwege de twee voortplantingssnelheden schrijven we (2.7.1) als 

v
1

(x,t) vl, 1 exp iW(t- ~) + '\, 2exp iW(t- ~) 
cl c2 

(2.7.8) 
v (x, t) = v 

1
exp iW(t- ~) + v 

2
exp iW(t- ~) p p, cl p, c2 

De verhoudingen v
1

, 1/vp,l en v
1

, 2/vp, 2 zijn te berekenen door de gevonden 

waarden van c
1
en c

2 
in een van de vergelijl:ingen (2.7.2) in te vullen. \'ve 

vinden door gebruik te maken van de praktische getalwaarden 

::: v 
p' 1 

(2.7.9) 

Uitgaande van dit resultaat berekenen h'e de spanningen p en c;. Aangezien 

we in ons experiment alleen het poriënwater belasten, geldt voor x=O (bo

venkant monster) 

iwt p = p e en 0=0 (2.7.10) 

Invullen van (2.7.8) en (2.7.9) in de eerste twee vergelijkingen van 

(2.3.30), levert de volgende uitdrukkingen voor p en cr. 

Kl ( ~) 
n

0
K 

~)) p p 
Kl+nOKp exp 

iw(t- +~exp iw(t-
cl Kl c2 

(2.7.11) 

n0K ( ~) - exp iw ( t- .!S-) J (J = p Kl+n~KP exp iw(t- cl c2 
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We hebben hier uitdrukkingen voor p en a in het geval van een harmonische 

trilling met frequentie w aangebracht op x=O. Dit resultaat kan eenvoudig 

benut worden voor de berekening van de invloed van een drukstap op t=O. 

Een drukstap p op t=O kunnen we met behulp van de Peurierintegraal 

schrijven als een sommatie van harmonische trillingen. 

00 

6p(t) = 6p J ~ eiwt dw 
27T ~w 

-oo 
(2.7.12) 

We vervangen de randconditie (2.7.10) door (2.7.12). Invullen in (2.7.11) 

waarbij we bedenken dat de Laplacevariabele s vervangen wordt door iw, 

levert de funkties 

1 
-e 
s 

-x x 
1 --;-2--l:_e/öt en - e 
s s 

die we moeten inverteren. Op grond van(2.7.7) weten we 

1:_ K + K ~ 

cl = (n0~1+~1-n0TPP J 

en 

Inversie van (2.7.13) leidt tenslotte tot de uitdrukkingen 

t<O p=O 

t>O p 

t<O a=O 

t>O 

(2.7.13) 

(2;7.14) 

(2.7.15) 

(2.7.16) 

Hierin is H(t-x/c
1

) de Heavysidefunktie. H(z)=l als z>O en H(z)=O als 

z<O. 

Uit de formules (2.7.15) en (2.7.16) blijkt dat we de water- en de korrel

spanning opgebouwd kunnen denken uit een acoustische drukgolf plus een 

diffusieverschijnsel. Om een indruk te krijgen van de oplossing, hebben 

we in fig. 2.2 de dimensiloze en genormeerde water- en korrelspanningen 

uitgezet tegen de gelijkvormigheidscoördinaat 
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De gevonden oplossingen (2.7.15) en (2.7.16) zijn geldig onder een aan

tal beperkingen. 

1) Omdat we gelineariseerd hebben, mag de druksprong 6p slechts klein 

zijn ten opzichte van de druk in rusttoestand. 

2) De oplossing is een benadering voor lage frequenties (tot 1000Hz). 

De laatste beperking heeft nog een gevolg. Uit formule (2.7.6) is te 

zien dat er in de positieve x-richting twee (complexe) voortplantings

snelheden zijn. Dit betekent dat de oplossing bestaat uit twee gedempte 

golven. Door de benadering voor lage frequenties is c
1 

zuiver reëel en 

is c 2 zuiver imaginair. Hierdoor nemen we de eerste golf als een stap

vormige drukverandering en de tweede golf als een diffusieverschijnsel 

waar. 

f 
p 0"" -,-

Ap Ap 

p 

0,5 

,-.r- ------
----~--------------- -----

0,5 1 1,5 

Fig. 2.2: Relatieve verandering van water- en korrelspanning als 

funktie van de gelijkvormigheidscoördinaat. Voor x>O valt 

de drukstap bij grote n, voor x=O <n=O) is p=6p en a=O. 
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HOOFDSTUK 3: Opstelling en experimenten 

3.1: De schokbuis 

Om metingen te kunnen doen met het zandskelet onder water, maken we ge

bruik van een vertikaal opgestelde schokbuis. De schokbuis bestaat uit 

een dikwandige ijzeren buis (0 125X77 mm) met een massa van 100 kg per 

meter buislengte. De schokbuis is opgebouwd uit segmenten waardoor het 

mogelijk wordt speciale buisdelen met diametraal tegenover elkaar gele

gen vensters erin of met doorvoer van draden in de opstelling op te 

nemen. De segmenten worden met elkaar verbonden door bouten en om ervoor 

te zorgen dat geen lekkage kan optreden, wordt de verbinding afgedicht 
met een 0-ring. Om zo weinig mogelijk last te hebben van gebouwtril-

lingen en reflecties in de buis, staat de buis op een rubber voet. 

Een tekening van de schokbuis is te vinden in figuur 3.1. Nadere ge

gevens over de gebruikte buissoort staan in tabel 3.1. 

Het werken met een dikwandige schokbuis heeft een aantal voordelen (As

selman,1969) ten opzichte van minder dikke buizen: 

- Door de grotere stijfheid van de buis zullen transversale en longitu

dinale trillingen in de buis kleinere amplituden hebben. De buiswand 

zal daardoor minder drukverstoringen het water inzenden. 

- De invloed van de buiswand op de geluidsnelheid van het water dat zich 

in de buis bevindt, is gering. 

Flenzen, vensters en andere verstoringen in de stijfheid van de buis

wand hebben weinig invloed. 

Het bovenste deel van de schokbuis wordt gevormd door vliezenkamer en 

hoge-druk sectie. De vliezenkamer bestaat uit perspex. Hierin is een 

strip aangebracht die de stroom geleidt (fig. 3.1). Gedurende een korte 

tijd (125 ms) wordt met behulp van een lastransformator een sterke stroom 

door de strip gestuurd. Hierdoor wordt het vlies doorgebrand. Tussen de 

doorbrandstrip en de hoge-druk sectie van de buis bevindt zich het vlies. 

Om het vlies te kunnen vervangen, wordt de hoge-druk sectie met behulp 

van een met perslucht aangedreven hefcylinder opgetild. Na het verwis

selen van het vlies wordt de hoge-druk sectie weer bevestigd op de rest 

van de schokbuis. 
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dakspant 

_vl i ezenkamer 

doorzonkamer 

' flens voor 
laseropstelling 

- ~doorvoer draden 
l I 

aansluiting las-

aansluitina lastransformator 

verbinding 

buisdelen 

Fig. 3.1: Tekening van de schokbuis met vliezenkamer en verbinding 

van de buisdelen, 
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Soort buis 

Elasticiteitsmodulus 

Dichtheid 

Buitendiameter 

Binnendiameter 

S.K.F. Machinebuis type 2172 

E= 2,1.10
11 

Pa 
3 3 p= 7,85.10 kg/m 

d = 0,125 m 
u 

db . = 0,077 m 
u~s 

Tabel 3.1: Gegevens van de schokbuis (naar Asselman,1969) 

3.2: Het korrelskelet 

3.2.1: Het maken van een monster 

Het korrelskelet is opgebouwd uit zand met een korreldiameter van 250 tot 

500 ~m, waaraan 6 massaprocent twee-componentenlijm is toegevoegd. Het 

aanmaken van het monster is uitgevoerd door de heren Schenkeveld (L.G.M) 

en Wasser (T.H.E) en is als volgt in zijn werk gegaan. Er wordt uitgegaan 

van twee half-cylindrische buizen van circa 2 meter lengte. Aan de binnen

kant van deze halve cylinders wordt een dunne teflonlaag aangebrac~t o~ 

te voorkomen dat er zand blijft plakken aan de buis •. De buishelften wor

den tegen elkaar geplaatst en gefixeerd. Vervolgens wordt het mengsel van 

zand en twee-componentenlijm beetje voor-·beetje in de buis gegoten. Na 

iedere portie wordt het mengsel dat zich in de buis bevindt, aangestampt 

om ook in de buis langs de wand een goede verdichting te krijgen. Om de 

kabels van de drukopnemers langs het monster te kunnen leiden, worden 

tussen de buiswand en het mengsel lasdraden gedrukt. Hierdoor ontstaan 

drie gleuven in het zandmonster. Na uitharden van het zandskelet wordt 

de zijkant van de zandcylinder afgedicht met kit, waardoor geen water of 

lucht van de zijkant het monster binnen kan dringen. Voor de drukopnemers 

worden op 2, 12 en 22 cm van de bovenkant van het monster gaten geboord. 

Na plaatsing van de opnemers worden de gaten gedicht en worden de kabels 

met silicone-kit in de gleuven vastgeplakt. 

Het monster rust op de bodemplaat van de schokbuis. Tussen bodemplaat en 

onderzijde van het monster bevindt zich een rubber om golven in het ske

let te dempen. Uit het rubber zijn partjes gesneden, zodat er water van 

onder uit het monster binnen kan dringen. Tussen het onderste buisdeel en 

de bodemplaat bevindt zich een ring waarin doorvoeren van de draden van 

de drukopnemers met 0-ring afdichting zijn aangebracht. Naast de door-
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voeren van draden bevinden zich in deze ring ook kranen waardoor van 

onder af water het monster in kan stromen. Tussen de binnenkant van de 

schokbuis en de buitenkant van het monster is ongeveer 1 mm speling. 

Dit is gedaan om schuif-interactie tussen buiswand en monster tot een 

minimum te beperken. 

3.2.2: Verzadiging van het monster met water 

Om het monster zo goed mogelijk te verzadigen zonder dat daarbij lucht

bellen worden ingesloten, is de volgende werkwijze gevolgd. Het water 

waarmee we het monster gaan verzadigen, brengen we in een vat dat vacuüm 

gezogen wordt. De hoeveelheid opgeloste lucht neemt (volgens de wet van 

Henry) af, waardoor de kans op luchtbelvorming in het poriënwater ver

mindert. Bovendien is er voor gezorgd dat vóór de verzadiging de poriën 

gevuld zijn met co2 • co2 lost veel beter in water op dan lucht, zodat 

eventueel aanwezige gasbellen snel oplossen. Om de lucht in de poriën te 

vervangen door co
2

, pompen we de schokbuis vacuüm. Vervolgens laten we 

van onder uit gedurende een half uur co
2 

door het monster stromen. Om te 

voorkomen dat er co2 langs in plaats van door het monster stroomt,·is ter 

hoogte van de ring met draaddoorvoeren tussen de wand van de schokbuis en 

de zijkant van het monster een afdichting door middel van een ring sili

conekit aangebracht. Vervolgens laten we van onder uit water door het 

monster stromen. Het drukverschil tussen het voorraadvat water en de 

schokbuis wordt op ongeveer 0,2 bar gehouden. Experimenteel is gebleken 

dat bij lagere drukverschillen gasbellen ingesloten worden. Op een gege

ven moment stroomt het water aan de bovenzijde uit het monster, waardoor 

ook de ruimte naast het monster opgevuld wordt. Hierna laten we het water 

tot het gewenste niveau stijgen. Contröle van het waterniveau gebeurt met 

behulp van een stijgbuis. 

3.2.3: Alternatieve methoden van skeletpreparatie 

Bij de bovenstaande bereidingswijze van het korrelskelet in een buis ont

staan inhomogeniteiten. In hoofdstuk 4 worden foto's getoond van röntgen

opnamen van monsters die volgens verschillende methoden zijn aangemaakt. 

Door Schenkeveld en Wasser zijn naast de beschreven methode nog twee al

ternatieve methoden beproefd, namelijk het "silica-lock"- en het "Baker

bond"-procedé. De lengte van de proefmonsters bedraagt 15 cm. 

Het "silica-lock"-procedé is uitgevonden en beschreven door Davies en 

Meijs (1981). 
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Meijs (1981). Hierbij wordt gebruik gemaakt van van het feit dat silicium

tetrachloride (SiC1
4

) instantaan met water reageert tot amorf kwarts 

(Sio
2

) en waterstofchloride (HCl). De reactievergelijking luidt 

Deze reactie kan worden gebruikt om zandkorrels aan elkaar te lijmen. 

Aangezien zand uit onzuiver Sio
2 

bestaat, kunnen we met kwarts een zand

achtige verbinding tot stand brengen. 

Het zand wordt in een glazen buis met een poreuze bodemplaat van gesinterd 

glas gebracht. Om ervoor te zorgen dat er geen hechting kan ontstaan tus

sen zand en glazen buis, is de buiswand met olie ingesmeerd. Het zand 

wordt verdicht door aandrukken en trillen. Vervolgens wordt de lucht ver

wijderd door met co2 door te stromen, zodat het gas in de onmiddelijke 

omgeving van de contactpunten van de korrels goed in water oplost. Ver

volgens wordt van onder uit doorgespoeld met water dat daarna weer wordt 

verwijderd. Hierna wordt het overtollige water verwijderG door met droge 

stikstof door te stromen. Om nu de zandkorrels te verkitten, wordt_Sic~4-
damp door het zandmonster geleid. Het gevormde HCl-gas wordt door een 

gaswasfles met soda geleid om het gas te neutraliseren. Een tekening van 

de opstelling is te vinden in figuur 3.2. 

Na afloop van de reactie worden de restgassen verwijderd door het gevormde 

zandskelet door te spoelen met stikstof. De glazen buis wordt tenslotte 

verwijderd. 

Het tweede procedé gaat uit van zandkorrels waar om de korrels heen een 

lijmlaagje aangebracht is. De handelsnaam van dit product is Baker Bond 

en wordt vervaardigd door Baker Sand Control (P.O. box 61846, Houston 

Texas 77208). In een perspex cylinder gecoat met teflon om aanhechting te 

voorkomen wordt Bakersand gestrooid en verdicht als boven beschreven. In 

een oven het Bakersand op circa 110°C gebracht. De lijm om de korrels gaat 

vloeien en de korrels gaan aan elkaar zitten. 

Beide processen worden op commerciële schaal toegepast in de olieindus

trie. Bij de winning van olie en gas komt soms veel zand met het produkt 

mee door erosie van de bron. Om de verontreiniging met zand tot een mini

mum te beperken, wordt van de bovenstaande procedé's gebruik gemaakt. 
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LEGENDA: 

1 SiC1 4-voorraadvat 

2 terugslagfles voor SiC1 4 
3 buizen gevuld met olie om de overdruk te begrenzen 

4 noodafblaas voor als de druk zo hoog wordt dat de olie 

uit 3 in 7 geperst wordt 
5 vochtig zand 
6 gaswasfles met sodaoplossing om het gevormde HCl-gas te 

neutraliseren 
7 sodaoplossing om eventuele resten HCl-gas (na 6) te 

neutraliseren en om in het geval dat 4 open gezet wordt 
geen SiC1 4 in de buitenlucht te krijgen 

8 aansluitpunt voor flessen stikstof en co2 
A route om met behulp van droge stikstof, SiC1 4 te verdam

pen en de damp door het zand te leiden 
B route om na afloop van het silicalock-proces het over

tollige water met behulp van droge stikstof te verwij

deren 
F fl o~:;meter 
P drukmeter 

Fig. 3.2: Opstelling voor het silica-lock-proces 

. 
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3.3: Mechanische ei2enscha2pen van 2oriënvloeistof en skelet; methode 

3.3.1: De compressibiliteit van water en een water-lucht mengsel in het 

monster 

De opstelling voor het meten van compressibiliteiten is te vinden in fi

guur 3.3. Het principe van de meetmethode is het volgende. Parallel aan 

de schokbuis is een 0,5 mw He-Ne laser opgesteld. De laserbundel wordt 

door een nauwkeurig verplaatsbare spiegel gereflecteerd en weerkaatst 

aan het wateroppervlak. De bundel valt op een zogenaamde nuldetector. 

De nuldetector bestaat uit een quadrantdiode die het verschil in licht

intensiteit meet tussen de onderste en de bovenste diodehelft. De ver-

plaatsing van het wateroppervlak ten gevolge van de toegenomen lucht

druk in de buis meten we door de schroefmicrometer zo te verdraaien dat 

~et spanningsverschil tussen de bovenste en de onderste diodehelft weer 

nul is. De gedetecteerde bundelverplaatsing is twee maal zo groot als 

de verandering van het waterniveau. De meting van de luchtdruk gebeurt 

met behulp van een verschildrukmeter (Wallace en Tiernan FA-145, SER.NO 

5269-G). De metingen worden zowel met alleen water in de buis als met. 

een geheel of gedeeltelijk verzadigd monster uitgevoerd. 

met mikrometer 
verplaatsbare 

t sp~egel 

c... 
QJ 
Vl 
ro __, 

nuldetector 

"" 
lucht 

-----~-----. 
\ 

1tznh 

wateroppervlak 

Fig. 3.3: Meetmethode voor het bepalen van de verplaatsing van het 

wateroppervlak bij compressibiliteitsmetingen. 
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3.3.2: Bepaling van de compressibiliteit van water uit de voortplantings

snelheid van een drukgolf 

Het monster wordt uit de buis ver-

wijderd. Het onderste deel van de 

schokbuis wordt gevuld met water. 

Luchtbellen worden verwijderd door 

de buis af te pompen. In de wand 

zijn vier piëzoëlektrische druk

opnemers (Kistler 603B) aange

bracht. Het de bovenste drukopne

mer meten we de luchtdruk boven 

het water. Met de overige drukop-

nemers meten we de waterdruk op 

drie plaatsen onder de waterspie

gel. De plaats van de drukopnemers 

is te vinden in figuur 3.4. 

Uit de voortplantingssnelheid c
1 

van een drukgolf in water kan de 

compressibiliteit sl worden ver

kregen volgens 

1 
(3.1) • 

waarbij p
1 

de massadichtheid van 

het water is. 

17-Pw,1 

0,50m 

~Pw,2 

2,08 m 
0,50 m 

h-Pw3 
I 

0,75 m 

Fig. 3.4: Plaats van de drukopne

mers in de meetsituatie 

van hoofdstuk 3.3.2. 

3.3.3: De elasticiteitsmodulus van het skelet 

In een drukbank wordt een kort monster gezet. Dit 15 cm lange monster is 

op soortgelijke wijze aangemaakt als het monster in de schokbuis. Met be

hulp van een verplaatsingsopnemer wordt de lengteverandering van het ske

let geregistreerd. Uit de druk en de lengteverandering van het monster 

wordt de elasticiteitsmodulus (E) berekend. We moeten echter voorzichtig 

zijn met het generaliseren van het resultaat naar andere monsters. De 

meting is uitgevoerd door Schenkeveld en Wasser. 
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3.3.4: Bepaling van de doorlatendheid 

De metingen van de doorlatendheid van het korrelskelet zijn uitgevoerd 

door Mulders (1982). Hij meet het massadebiet van zowel gas- als vloei

stofstromingen door korrelskeletten als funktie van de drukval over het 

skelet. Met behulp van regressietechnieken worden de coëfficiënten a en 

b uit de Forchheimerrelatie (2.4.3) bepaald. 

3.4: Drukmetingen 

We hebben in een drietal gevallen naar de druk in een zandskelet onder 

een stapvormige drukbelasting gekeken. 

1) Het monster is volledig met lucht gevuld en bevat geen water. 

2) Het monster is goed mogelijk verzadigd met water en bevat zo min 

mogelijk lucht. 

3) Het monster bevat water waarin lucht aanwezig is. 

In de gevallen 1 en 2 wordt de druk van het medium in het monster ge

registreerd met behulp van drie piëzoresistieve drukopnemers (Druck 

PDCR81, SN 2267, SN 2270 en SN 2265) met een bereik van circa 7 bar. 

In het laats~e 0eval heeft de eerste drukopnemer een bereik van 1, de 

tweede een bereik van 2 en de derde opnemer een bereik van 7 bar. De 

bekabeling van de opnemers wordt door een stevige holle plastic om

manteling gevoerd, zodat achter het membraam dezelfde druk als buiten 

de schokbuis heerst. In alle drie meetsituaties bevindt de eerste op

nemer zich op 2 cm, de tweede opnemer op 12 cm en de derde op 22 cm 

van de bovenzijde van het monster. De luchtdruk boven het skelet of 

het wateroppervlak registreren we met behulp van een piëzoëlektrische 

drukopnemer (Kistler 603B) en een ladingversterker (Kistler 504A5, 

SN 0913). De vier druksignalen worden toegevoerd aan een vierkanaals 

transiëntrecorder (Difa 1010 of Difa 1030) waarin de signalen opgesla

gen worden. De Kistler drukopnemer wordt gebruikt om de transientre

corder te triggeren. De signalen worden uitgeschreven op een x-y schrij

ver (Houston omnigrafic 2000) of een x-t schrijver (W+W model 316). Een 

schets van de opstelling is te vinden in figuur 3.5. In de gevallen 2 en 

3 varieert de hoogte van de waterspiegel. 
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Fig. 3.5: Opstelling voor het vastleggen van druksignalen afkomstig 

van de drukopnemers boven en in het zandskelet. 
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HOOFDSTUK 4: Resultaten 

4.1: Homogeniteit van de korrelskeletten aangemaakt volgens verschillende 

procedé's 

Van alle monsters zijn door de Röntgen Technische Dienst röntgenfoto's 

gemaakt waarmee een kwalitatieve indruk van de homogeniteit is verkregen. 

De belichtingstijd was steeds dezelfde. De afdrukken die eveneens met de

zelfde belichtingstijd gemaakt zijn, zijn te zien in figuur 4.1 

De volgende vier skeletten worden vergeleken. 

1) Een Bakersand skelet losgepakt. 

2) Een zand-twee-componentenlijm skelet zoals ook voor de metingen ge

bruikt is. 

3) Een Bakersand skelet dat vaster gepakt is dan no.1. 

4) Een skelet waarvan de korrels met behulp van het silica-lock procedé 

verkit zijn. 

Hoe lichter de afdruk, hoe minder absorptie van röntgenstraling door het 

skelet, hoe lager de dichtheid van het skelet. De zwarte banen op de 

foto's zijn het gevolg van het feit dat de ruimte naast het monster afge

schermd is met lood. Wanneer we de foto's 1 en 3 met elkaar vergelijken, 

kunnen we op grond van het bovenstaande inderdaad verifiëren dat monster 

1 uit minder vast gepakt zand bestaat dan no.3. Boven en onder in deze 

monsters zijn lagere dichtheden ontstaan ten gevolge van het inklinken 

van het Bakersand tijdens verwarming in de oven. De homogeniteit is beter 

dan van monster 2. In dit monster zijn duidelijk de stapsgewijze ver

dichtingen te zien ten gevolge van het aanstampen nadat een portie zand 

is toegevoegd. Bij dit monster is blijkbaar van alle processen de groot

ste verdichting gehaald, getuige de sterkste zwarting van de foto's. 

Bij het silica-lock procedé is ook een grotere verdichting bereikt dan 

bij het Bakersand procedé. Ook hier is de homogeniteit beter dan van het 

zand-twee-componentenlijm skelet. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om kwantitatief iets over de dicht

heidsverschillen tussen de monsters en over de dichtheidsverschillen in 

een monster te zeggen. Op het Laboratorium voor Grondmechanica wordt op 

dit moment gewerkt aan een methode waarmee met behulp van een y-bron en 



Röntgenopnamen van de monetera aangemaakt volgens de ver

schillende processen. 1 en 3: •Baker .Bond" proces, 2: zand

twee~eomponentenlijm proc•s, 4: "Silica-lock" proces. Hoe 

groter de zwarting ·van de foto~ hoe groter de 
. '· 
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een detector de homogeniteit van een zandskelet bepaald kan worden. Het 

is de bedoeling dat met deze methode ook uitspraken gedaan kunnen worden 

over de homogeniteit van een water-lucht mengsel in de poriën van het 

zandskelet. Voorlopig mogen we echter wel concluderen dat de alternatieve 

procedé's een betere homogeniteit opleveren dan het zand-twee-componenten

lijm proces. 

4.2: Mechanische eigenschappen van poriënvloeistof en skelet; resultaten 

4.2.1: De compressibiliteitsmetingen 

De metingen zijn uitgevoerd voor drie gevallen. 

1) De buis is alleen gevuld met water (zonder monster). 

2) De buis bevat een monster dat zo volledig mogelijk met water verzadigd 

is. 

3) De buis bevat een monster dat een water-lucht mengsel bevat. 

Voor ieder van deze drie gevallen staat in figuur 4.2 de gemeten hoogte

verandering (Óh) uit tegen de relatieve drukverandering (p-p
0

)/p
0

.-De . 

compressibiliteit vinden we uit de afgeleide van de kromme. Bij de meting

en 2 en 3 is het noodzakelijk rekening te houden met het water buiten de 

poriën. Gndat we de buis voor de meting goed vacuüm gepompt hebben en 

luchtbellen buiten de poriën gemakkelijk kunnen bewegen, verwachten we dat 

er buiten het skelet zich geen luchtbellen in het water bevinden. 

Vanwege het optreden van hysteresis, wordt na iedere drukverhoging de druk 

afgelaten. Na het optrekken van de nevel die bij het aflaten van de druk 

in de buis ontstaat, bepalen we de nieuwe nulpositie van de bundel. De 

hoogteverandering wordt steeds ten opzichte van de laatste nulpositie be-

paald. 
-10 -1 

Voor het eerste geval vinden we uit de rechte lijn 6
1
=(5,8±0,5).10 Pa • 

Bij deze meting blijkt het oprekken van de buis en buisverbindingen te 

verwaarlozen. De hysteresis in de hoogteverandering valt binnen de omcir

keling van de meetpunten. De literatuurwaarde van de compressibiliteit 

bedraagt S
1

= 4,58.10-10 Pa- 1 (20°C) (Handboek of Chemistry and Physics, 

56th edition). 

In het tweede geval vinden we weer een rechte lijn. Hieruit zou een com-
-9 -1 

~ressibiliteit van Sf= 1,3.10 Pa volgen, hetgeen meer &an twee keer 

zo groot is als het bovengenoemde resultaat. Ook hier speelt het oprekken 

van de buis geen rol van betekenis. Wat wel een rol speelt, is de com-
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pressibiliteit van rubbers, silicone afdichtingen en membramen van kranen. 

Uit het lineaire karakter van de figuur volgt een constante compressibi

liteit. Daarom nemen we aan dat er geen gasbellen meer te vinden zijn. 

Het derde gaval laat een drukafhankelijke compressibiliteit zien. De hys

teresis is hier groot. De bovenste curve verbindt de meetpunten die bij 

compressie bepaald zijn. De onderste curve wordt gevormd door meetpunten 

die bij expansie gevonden zijn. 
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Op grond van het feit dat we hier met twee curven te maken hebben, is het 

onmogelijk een eenduidige uitspraak te doen over de grootte van de com

pressibiliteit als funktie van de druk. 

Uit de metingen kunnen we wel concluderen dat het water bij een expansie

meting een kleinere compressibiliteit heeft dan bij een compressiemeting. 

Voor betrekkelijk kleine drukveranderingen, (p-p
0
);p

0
<0,4, is er tussen 

beide curven weinig verschil. Uit de raaklijn van de curve in de oorsprong 
-8 -1 

bepalen we Sf(p=p
0

) = (6±1).10 Pa • Wanneer we dit resultaat met 

(2.5.14) waarbij so=1 en w=0,02, zien we dat de meetwaarde van sf kleiner 

is dan de laagste compressibiliteit uit (2.5.14) Sf=2.10-? Pa-1 • We moe

ten constateren dat dit simpele model niet bruikbaar is. Het model van de 

compressibiliteit dat rekening houdt met de oppervlaktespanning,is met de 

beschikbare gegevens niet zonder meer toepasbaar, aangezien hier een be

langrijke parameter, de straal van de luchtbellen,niet bekend is. Boven

dien zullen niet alle bellen dezelfde straal hebben, waardoor toepassing 

van (2.5.14) niet zonder meer mpgelijk is. 

Tijdens de metingen hebben we geconstateerd dat het waterniveau na een 

drukverhoging blijft dalen. Direct na de drukverhoging gebeurt dit_sne~, 

even later veel langzamer. De stijging van het waterniveau na een druk

verlaging vindt langzamer plaats. Het genoemde hysteresisverschijnsel is 

hier een gevolg van. In dit verband is het nuttig op te merken dat een 

aanzienlijke fractie van de aanwezige lucht zich in opgeloste toestand 

bevindt. Bij compressie en expansie zal de opgeloste lucht zich door dif

fusie moeten verplaatsen. Een mogelijke oorzaak van de waargenomen hyste

resis is dat de tijdconstante van dit diffusieproces van vergelijkbare 

grootte is als de karakteristieke tijd van de compressibiliteitsmeting 

zelf. Dit zou tevens de reden kunnen zijn waarom de modellen in hoofd

stuk 2.5 niet opgaan. Deze modellen gaan uit van een quasistatische druk

verandering en houden geen rekening met tijdeffecten. 

4.2.2: De compressibiliteit van water bepaald uit de voortplantings

snelheid van een drukgolf 

Een voorbeeld van de drukmetingen van de golfvoortplanting in alleen 

water is te vinden in figuur 4.3. Vertikaal staat de druk en horizontaal 

de tijd uit. De eerste druksprong is het gevolg van de drukstap boven 

het wateroppervlak, de tweede een gevolg van de reflectie van de golf 

tegen de bodem van de schokbuis. Dit is goed te zien aan de volgorde 
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Fig. 4.3: Voortplanting van een drukstap door een waterkolom. 

De figuur laat laat de tijden zien waarop de drukstap 

de opnemers bereikt. Het tijdstip t=O is het moment dat 

de schokgolf het wateroppervlak bereikt. 
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waarin de druksprongen door de drukopnemers in het water geregistreerd 

worden. De volgende twee drukverlagingen zijn het gevolg van de expansie 

aan het wateroppervlak en de reflectie van de expansie golf aan de bodem 

van de schokbuis. Hierna komt weer een compressiegolf. Voor alle drukop

nemers zijn de sprongsgewijze drukveranderingen zowel in de positieve 

als in de negatieve steeds even groot. Hieruit kunnen we concluderen dat 

we met een lineaire acoustische golf in water te maken hebben. Deze con

clusie is belangrijk vanwege het feit dat bij volgende metingen het 

zandskelet onder een laagje water staat. 

Uit de figuur bepalen we de voortplantingssnelheid in water op c
1

=1471±7 

m/s. De elasticiteit van de buiswanden zal de golfvoortplantingssnelheid 

beïnvloeden. Dit effect wordt besproken door Asselman (1969). Voor de 

gegeven buisconfiguratie berekent hij een voortplantingssnelheid die 2% 

lager ligt dan de geluidsnelheid. De gecorrigeerde geluidsnelheid zal 

dan 1501±7 m/s bedragen. Met deze waarde van cà en formule 3.1 bepalen 

we de compressibiliteit op S
1
=(4,44±0,04).10-l Pa-l. De literatuur-

-10 -10 0 waarde van S bedraagt S
1
=4,58.10 Pa (20 C) (Handbook of Chemistry 

and Physics, 56th edition). De overeenkomst tussen het gecorrigeerde 

resultaat en de literatuurwaarde is goed. Het verschil tussen beide waar

den is wellicht terug te voeren op de manier waarop en de mate waarin het 

water vrij van luchtbellen gemaakt is. 

4.2.3: De elasticiteitsmodulus van het skelet 

Uit een meting in de drukbank is de elasticiteitsmodulus van het skelet 

bepaald op E=(1,7±0,6).10
9 

Pa. 

4.2.4: De doorlatendheid van het skelet 

De doorlatendheid van het skelet is bepaald door Mulders (1982). Voor het 
10 

1,9 m lange monster opgebouwd uit zand en lijm vindt hij a=(2,1±0,3).10 
-2 m • De waarde van b kan hij voor dit monster niet bepalen. Op grond van 

literatuurgegevens heeft hij schattingen voor de coëfficiënten a en b. 
10 -2 4 -1 

Voor a vindt hij a=3,6.10 m en b=9,4.10 m • De oorzaak van deze 

verschillen is niet geheel duidelijk. 
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4.3: Drukmetingen 

4.3.1: De poriën zijn met alleen lucht gevuld 

In figuur 4.4 staan de resultaten van een tweetal metingen en hun nume

rieke analyse. In figuur 4.4.1 staat het resultaat van een schot waarbij 

de voordruk gelijk is aan de omgevingsdruk p
0

= 100 kPa en de druk in de 

hoge-druk sectie p
4

=200 kPa is. Vertikaal staat de druk uit en horizon

taal de tijd. De getrokken lijnen in de figuur hebben betrekking op de 

experimenten, de gestreepte lijnen hebben betrekking op de numerieke be

nadering. Het passeren van de heengaande en de gereflecteerde schokgolf 

wordt geregistreerd door de Kistler drukopnemer (P ) • Dit is te zien aan 
g 

de twee druksprongen. De opnemers in het skelet laten een geleidelijker 

druktoename zien. Bij de bovenste drukopnemer in het skelet (R
1

) is deze 

druktoename het sterkst, bij de middelste drukopnemer (R
2

) minder sterk 

en bij de onderste drukopnemer (R
3
). Uitgaande van de door Mulders geme

ten \·;aarden van de permeabiliteit, is de druk berekend met de theorie 

met een streeplijn ingetekend. Het valt op dat de metingen een minder 

snelle druktoename laten zien dan we op grond van de theorie verwaehten. 

Een zelfde beeld vinden we in figuur 4.4.2 waar we een voordruk p
0

=600 

kPa en een hoge druk van p
4
= 700 kPa hebben. Even als in de eerste me

ting is de overdruk 100 kPa. 

Voor dit verschijnsel hebben we een duidelijke verklaring gevonden. In de 

theorie zijn we ervan uit gegaan dat we de impulsvergelijking met uitslui

tend de lineaire term van de Forchheimerrelatie kunnen beschrijven. Boven 

in het monster treden als gevolg van de grote drukgradiënt zeer hoge snel

heden van de gasstroom op. We kunnen daarom niet langer volstaan met de 

lineaire Darcywet. Om een indruk te krijgen van hoe sterk dit effect 

doorwerkt in het monster, berekenen we uit gaande van de gelineariseerde 

oplossing (2.6.23) van het niet-lineaire diffusieprobleem de waarden van 

(x,t), waarvoor geldt dat de lineaire en de kwadratische term uit de 

Forchheimerrelatie even groot zijn. De berekening van deze isotach is te 

vinden in appendix III. Het resultaat staat in figuur 4.5. De plaats x=O 

komt overeen met de bovenkant van het monster en t=O is het tijdstip dat 

de schokgolf x=O bereikt. In het binnengebied van de kromme is de kwa

dratische term groter dan de lineaire term en in het buitengebied omge

keerd. In het geval dat we de lineaire term epsilon (EPS) maal zo groot 

kiezen als de kwadratische term, is het niet-lineaire effect epsilon 

keer zo diep en epsilon kwadraat keer zo lang aanwezig. 
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4.3.2: De Roriën zijn zo volledig mo9elijk verzadigd met water. 

In figuur 4.6 staan de resultaten van deze drukmetingen onder dezelfde 

begincondities als in de bovenstaande gevallen. Ook hier hebben we op 

grond van de oplossing van het probleem in hoofdstuk 2.7 de theoretische 

oplossing met een streeplijn ingetekend. Op het eerste gezicht is de 

kwalitatieve overeenkomst tussen experiment en theorie afwezig. 

Boven het monster staat een laag water. De drukstap op het wateropper

vlak (geregistreerd door P ) leidt tot een lineair elastische golf in het 
g 

water. Aange~<enen bij het monster ondervindt deze golf een andere acous-

tische impedantie. Hierdoor ontstaat een reflectie aan het monster en 

wordt een grotere drukstap op het monster dan op het water aangeboden. De 

gereflecteerde golf in de waterlaag veroorzaakt een expansie aan het wa

teroppervlak. Hierdoor neemt de druk op het monster af. Dit wordt door de 

opnemers R
1

, R
2 

en R
3 

geregistreerd tussen t=0,6 ms en t=0,7 ms. 

Volgens de theorie van hoofdstuk 2.7 het signaal van de drukopnemers in 

het skelet uit een stapvormige drukverandering (golfverschijnsel) ter 

grootte 

. ' 

en een diffusieverschijnsel. 

De drukverandering 6p vinden we uit het signaal van de eerste drukopnemer 

dat tussen t=O en t=0,6 ms tamelijk constant is. Bij de tweede en de der

de drukopnemer is duidelijk te zien dat de totale drukverandering in twee 

fasen plaats vindt. Uit de verhouding van de eerste druksprong en de tota

le drukverandering 6p berekenen we Kp=(2,7±0,1)K
1
=(5,4±0,2).10

9 
Pa. Hier

uit volgt met behulp van formule (2.7.7) c
1
=(2,2±0,1).10

3 
m/s. Uit de 

tijdstippen dat de eerste golf de drie drukopnemers bereikt volgt even-
3 

eens c
1
=(2,4±0,2).10 m/s. 

wanneer we de drie signalen vergelijken, valt op dat de drukverandering 

ten gevolge van de eerste golf minder snel wordt naarmate de drukopnemer 

zich dieper in het skelet bevindt. De oorzaak hiervoor is dat de eerste 

golf gedempt wordt. Een effect dat door onze benadering voor lage fre

quenties verwaarloosd is. Een ander verschil net de theorie is goed te 

zien wanneer we naar het signaal van R
3 

kijken. Hier lijkt het alsof na 

een eerste drukstap een geleidelijke druktoename plaatsvindt, gevolgd 

door een tweede drukstap die sterk gedempt is, waarna weer een geleide-
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lijke drukverandering plaatsvindt. Wanneer we de signalen van de drie 

waterspanningsmeters vergelijken, zien we dat deze tweede golf sterker 

gedempt wordt naarmate de drukopnemer dieper in het skelet ligt. Uit het 

bovenstaande volgt dat de benaderingen gemaakt in hoofdstuk 2 voor de 

gegeven meetomstandigheden niet juist zijn. Voor de verdere analyse zal 

het volledige stelsel (2.3.30) dan ook langs analytische of numerieke weg 

moeten worden opgelost. 

4.3.3: De poriën bevatten een water-lucht men2sel. 

De resultaten van deze metingen zijn te vinden in figuur 2.7. De drukme

tingen zijn nagetekend vanaf een plaatje van de x-t schrijver, omdat de 

signalen ieder op een andere schaal uitgetekend waren. Hierdoor ontbreekt 

de ruis op de signalen. 

Tussen figuur 2.7.1 en 2.7.2 zijn sterke verschillen waar te nemen. Bij 

figuur 2.7.2 is voor de eerste drukopnemer goede overeenkomst te zien 

tussen theorie en experiment. De signalen van de andere drukopnemers lig

gen tussen de twee theoretische curven in. Hier valt op dat het signaal 

afkomstig van R
3 

gedurende ongeveer 8 ms groter is dan het signaal van 

R
2

• Hetzelfde verschijnsel is in figuur 2.7.1 te zien. Ook hier is het 

signaal van R
3 

groter dan van R2• Een mogelijke verklaring voor dit ver

schijnsel is dat voor R
2 

een luchtbelinsluiting heeft gezeten die de druk

veranderingen sterk gedempt heeft. Wanneer we figuur 2.7.1 verder bekij

ken, zien we dat de gemeten signalen van R
2 

en R
3 

ver beneden de verwach

tingen liggen. Voor R
1 

geldt dit in mindere mate. Het belangrijkste ver

schil tussen de tussen de twee figuren is de voordruk p
0 

waarbij geschoten 

is. In figuur 2.7.1 was p
0

=100 kPa en in figuur 2.7.2 200 kPa. 

Bij een hogere druk nemen de luchtbellen een kleiner volume in. Hierdoor 

wordt het transport van luchtbellen door de poriën heen of het transport 

van water langs luchtbellen genakkelijker. Als gevolg hiervan zal het po

reuze medium de drukveranderingen sneller doorgeven. Of dit een juiste 

veronderstelling is, moeten metingen bij hogere voordrukken uitwijzen. 

Ook homogeniteitsverschillen van het water-lucht mengsel kunnen invloed 

hebben, zoals wellicht in de buurt van R
2 

het geval is. Op dit moment 

zijn experimenten in voorbereiding waarmee we door middel van doorstralen 

van een skelet gevuld met een water-lucht mengsel, de homogeniteit van het 

mengsel willen proberen te bepalen. 
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Fig. 4.7.1: Drukmetingen in een poreus medium dat een water-lucht 
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Evenals voor de diffusiemetingen in lucht hebben we ook hier een schat

ting gemaakt van de invloed die het weglaten van de kwadratische term 

uit de Forchheimerrelatie tot gevolg heeft. De isotach van figuur 4.8 is 

volkomen analoog aan de isotach van figuur 4.5 tot stand gekomen. De tijd 

dat de kwadratische term groter is dan de lineaire term, is veel kleiner 

dan de meettijd waardoor verwaarlozing van de kwadratische term niet zo 

ernstig is als bij de metingen in lucht. 
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HOOFDSTUK 5: Conclusies en aanbevelingen 

Naar aanleiding van de resultaten kunnen we de volgende conclusies trek

ken. 

Het belang van de compressibiliteitsmetingen is dat we hiermee een middel 

in handen hebben om uit te maken of een met water verzadigd skelet nog 

gasbellen bevat. Het blijkt dat het mogelijk is het skelet zo goed te ver

zadigen dat eventuele aanwezigheid van gasbellen niet meer meetbaar is. 

In het gaval dat er duidelijk bellen in de poriën aanwezig zijn, treden 

hysteresisverschijnselen bij compressie en expansie op. Voor deze hyste

resisverschijnselen hebben we geen afdoende verklaring kunnen vinden. We 

concluderen uit de resultaten dat vanwege het oplossen van gasbellen, de 

compressibiliteitsmeting in hoge mate afhankelijk is van de tijdsduur van 

de meting. Willen we hier iets over zeggen dan moeten we in ons experi

ment de tijdafhankelijkheid betrekken. 

In de twee modellen voor de compressibiliteit is met de tijdafhankelijk

heid van het oplossen van gasbellen geen rekening gehouden. Het is daar

om niet mogelijk de modellen te gebruiken. 

Wat de drukmetingen betreft kunnen we het volgende opmerken. De metingen 

van luchtdiffusie in een poreus medium zijn van belang, omdat we met een 

eenvoudig geval te maken hebben. Dat de experimentele resultaten niet met 

de theorie kloppen, is te wijten aan het achterwege laten van de kwadra

tische term uit de Forchheimerrelatie. Wanneer we deze term in de nume

rieke analyse van het probleem betrekken, is een betere overeenkomst te 

verwachten. Hierna wordt het wellicht mogelijk om met behulp van dit 

soort metingen de permeabiliteit en de homogeniteit van deze grootheid in 

het skelet te bepalen. 

De metingen in volledig verzadigd water laten zien dat de oplossing voor 

lage frequenties uit hoofdstuk 2.7 naar het werk van De Josselin de Jong 

(1956) geen volledige beschrijving geeft. Het volledige stelsel vergelij

kingen (2.3.30) zullen we vervolgens numeriek of analytisch moeten oplos

sen. Tevens is het noodzakelijk de oplossing voor de korrelspanning ex

perimenteel te verifiëren. Hiertoe worden rekstrookmetingen tijdens de 

schokbelasting op het korrelskelet uitgevoerd. 

Op grond van hetgeen opgemerkt bij de compressibiliteitsmetingen, zijn de 

drukmetingen bij een water-lucht mengsel in de poriën moeilijk interpre

teerbaar. Zo spelen bij afwijkingen van de theorie mogelijk inhomogeni-
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teiten een rol, weten we niet wat de compressibiliteit van het mengsel 

onder een stapvormige drukbelasting is en in hoeverre op deze tijdschaal 

de genoemde diffusieverschijnselen van belang zijn. Mogelijk gaan "added 

mass" effecten ook een rol spelen. 

Na de eerste proeven met nieuwe aanmaakmethoden van skeletten wordt hat 

zinvol zo'n nieuw skelet in de schokbuis te onderzoeken. Om kwantitatief 

iets over de homogeniteit van deze skeletten te kunnen zeggen, zijn expe

rimenten in voorbereiding waarmee met behulp van een y-bron en een detec

tor het skelet doorgestraald wordt. Mogelijk kunnen met deze methode ook 

uitspraken gedaan worden over de homogeniteit van een water-lucht nengsel 

in het skelet. 
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APPENDIX I: Schokrelaties 

Hier volgt een overzicht van de relaties tussen de drukken correspon

derend met de gebieden in fig. 1.2, en het machgetal van de schok. 

Voor een afleiding van deze relaties kan verwezen worden naar Gaydon 

(1963). De betekenis van de symbolen is te vinden in de symbolenlijst 

op pagina 3. 

(I .1) 

P2 = 2y M2 - y-1 
pl y+l y+l (I. 2) 

p4 2y M
2

- (y-1) t -
y 4-1 cl 

(M - t>] -= 
y+l c

4 pl y+l (I. 3} 

Ps 2 (3y-1) M
2

- 2(y-U 
-= 

2y M - (y-1) 

pl y+l 
(y-1) M2 +2 

(I.4) 

De temperatuurveranderingen worden gegeven door 

(I.S) 
(y+l) 2 M2 

(I. 6) 

(I. 7) 
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APPENDIX II: Numerieke oplossing van een niet-lineaire diffusie

vergelijking 

Om het probleem (2.6.18) op te lossen maken we gebruik van een standaard

procedure op de computer. Om deze procedure te kunnen gebruiken, moeten 

we het randvoorwaardeprobleem (2.6.18) herleiden tot een beginvoorwaarde

probleem. We doen dit door middel van schieten (zie Veltkamp en Geurts, 

1979). 

Stel het randvoorwaardeprobleem luidt 

y" = f(x,y,y') a<x<b 
(II .1) 

y(a)=y y(bl=o 

dan bestaat het bijbehorende beginwaardeprobleem uit dezelfde differen

tiaalvergelijking en de beginvoorwaarden 

y(a)=y y' (a)=s (II. 2) 

Voor iedre waarde van s heeft dit probleem een eenduidige oplossing, die 

we y(x,s) noemen. Dit is een oplossing van het randvoorwaardeprobleem 

als y(x,s) voldoet aan de randvoorwaarde in b, dus als 

y(b,sl =o (II.3) 

Uit deze zogenaamde sluitvergelijking moet de waarde van s bepaald wor

den. Het op deze manier oplossen van een randvoorwaardeprobleem blijkt 

dus neer te komen op het bepalen van het nulpunt van de funktie 

F(s) = y(b,s) - o (II.4) 

Ook voor het bepalen van nulpunten bestaan standaardmethoden (bijvoor

beeld ZEROINAB, gebaseerd op regula falsi). 

Om de feitelijke oplossing te vinden, schrijven we een programma dat 

eerst vergelijking (II.4) oplost en vervolgens in een aantal punten 

het beginwaardeprobleem (II.2) oplost. De standaardprocedure voor de 

differentiaalvergelijking is gebaseerd op een vierde orde Runge-Kutta 

methode (MERSON) • 
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Numerieke stabiliteit 

Wanneer we (2.6.18) integreren, kunnen er problemen ontstaan. Wanneer bij 

een schatting voor oiT/on!n=O een te sterk negatieve waarde gekozen wordt, 

ontstaan er in de loop van de integratie negatieve waarden van IT. Voor 

deze negatieve waarden van IT en niet gehele waarden van a is het probleem 

niet gedefiniëerd. Het is daarom noodzakelijk dat we de waarden die 

oiT/onln=O kan hebben, zo nauw mogelijk in te klemmen. 

Voor een gas geldt a=1 en A~1. In dat geval kunnen we (2.6.18) schrijven 

als 

a ( arrJ arr ~ rr ~ + 2n ~ = o an an an (II.S) 

We hebben dan te maken met een drukafhankelijke diffusiecoëfficiënt D=IT. 

De waarde van D zal liggen tussen 1 en 6p/p0 +1. 

Voor een water-lucht mengsel geldt A<<1, zodat we de term met A kunnen 

verwaarlozen. Vergelijking (2.6.18) wordt in dat geval 

arr 
2n an = 0 (I I. 6) 

De drukafhankelijke diffusiecoëfficiënt D=ITa ligt tussen 1 en (1+ 6p/p
0

l . 

We kunnen voor deze extreme waarden van D de bijbehorende lineaire dif

fusievergelijking oplossen. 

L( D arr} 
an anJ 

arr 
+ 2n an = 0 

Stel n'=n//0 dan krijgen we 

Met als oplossing 

rr = 6.p erfc n' + 1 
Po 

rr D.p [n ) 1 + --- erfc -= 
Po /D 

(II. 7) 

(II.8) 

(1!.9) 

(II.lO) 



Zodat 

ani 
äTï n=o 

met 1T=3,14 ••• 

Voor lucht geldt nu 

- à2. 2 < ani 
Po IIT an n=o 

en voor water 
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2 <- _.;;....._ 

I~ 
V" Po 

(II.ll) 

(II.12) 

_ t::.p 2 < an 1 < _ 2 () (II.13) 
Po /TI n n=o ~~ 

~1T(~) 
Voor a=l gaat uitdrukking (II.13) in (II.12) over. 

3ij het draaien blijkt voor lucht-diffusie an;an!n=O groter te zijn dan 

de bovengrens van (II.12) en tevens dat bij de ondergrens van (II.12) 

geen negatieve waarden van n ontstaan. Het blijkt dat wanneer 

_ t::.p _2_ < an 1 < _ t::.p .J.. 
Po ~P an n=o Po /TI 1T-

Po 

(II.14) 

gekozen wordt, het programma uitstekend loopt. Eveneens blijkt het pro

gramma voor water-lucht-diffusie te werken, wanneer voldaan is aan 

(II.12). 

De oplossing van het probleem (2.6.18) in het tijddomein vinden we door 

terugtransformeren. 

t = 
k 

(II.15) 

en 

P = Po n (II.16) 
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APPENDIX III: Isotachen in het x-t vlak 

We gaan uit van de oplossing van de gelineariseerde diffusievergelijking 

in hoofdstuk 2;6. 

rr 
ofwel 

De snelheid bepalen we uit de lineaire Darcywet. 

Hierin is 

en 

V - !5. ~ 
n

0 
ax 

= - D A _!_ dp 
Po ax 

k 
D = 

no Bo 

Differentiëren van (IV.2) naar x en invullen van 

leidt tot 

x n=-
2 IDt 

(III.l) 

(III.2) 

(III.3) 

(I:J:I.4)_ 

(III,5) 

(III,6) 

(III.7) 

Uit deze vergelijking lossen we voor een constante waarde van v, x als 

funktie van t op. 

ln L.~ (~ !::.p) 21 
[rrt v Po J (III.8) 

We vergelijken nu de lineaire en de kwadratische term uit de Forchheimer

relatie, 

(III. 9) 
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De snelheid waarvoor de lineaire en de kwadratische term aan elkaar 

gelijk zijn, is 

= (IU .10) V 

De waarden van t waarvoor x=O, zijn na eventueel correct nemen van limie-

ten 

t = 0 

(III.11) 

5 De isotachen zijn te vinden in de figuren 4,5 en 4,8 met p
0

=6p= 10 Pa en 

verdere gegevens uit hoofdstuk 4 

Tot slot merken we op dat gaat om een voorlopige analyse op basis van een 

lineaire theorie. De analyse geldt voor een stapvormige drukbelasting. Bij 

minder snelle belastingen is de invloed van de kwadratische term kleiner. 


