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Teneindeeeninzicht tekrijgen omtrentdedoorsnedevandegrootsteporieineengrondkanwordengebruikgemaaktvandebepalingvande
luchtuittredewaarde,ditisde zuigspanningincentimeterswater,waarbijeengrondmonsterluchtbegintdoortelaten.
Deequivalentdiametervandeporie,waarinwaterwordtvervangen
doorluchtkanwordenberekend uitdebetrekkingh=

?

,^ ,waarinhde

zuigspanning (luchtuittredewaarde)incmwaterenddediametervande
porie incmvoorstelt.
Bijlichteregronden,waarinhetwateroverwegend capillairisgebonden,kanookhetknikpunt indepF-curve,waarbijhetverticaleverzadigdegedeelteovergaatineenhellend ofmeerhorizontaalgedeelte,
eenindicatie gevenomtrentdeporiëngrootte,waarbijdezeomslagplaatsvindt;vaak echterisdeomslagminderscherp.
Debepalingvandeluchtuittredewaarde isinprincipedezelfde als
debepalingvande'negatievecapillariteitsdruk',diedoorENGELHARDTin
1928werd gemetenterbepalingvandecapillaire stijghoogte.
Debepalingsmethode isechtereenanderedandiedoorENGELHARDT
Kerdgebruikt.
Vooralsnogisdeluchtuittredewaarde bepaald aanverschillende zandfractiesvanvegedeuniformiteit vandeporié'n.

APPARATUUR

Afzuigpotje (perspex,hoogte 75mm>doorsnede 65mm), met perspex
sluitringenrubberO-ring (ERIKS,P.R.P.No. 140).
Geperforeerd messing plaatje (diameter56mm,dikte0,8 mm,Jnaaswijdte1,5 sum) .
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-2Dacron«doekje (diameter 56mm)
Grondmonsterring (messing,in-enuitwendigedoorsnederesp.50en
54mm,hoogte 25mm)
U-buismanometer,gevuldmetwater(ofkwik)
Waterslot,"bestaandeuit eenperspexbuis (lengte 2meter,doorsnede
5à10cm), aandeonderkant afgeslotendooreenrubberstopenaandebovenzijdedooreendubbeldoorboorderubberstop,eneentweededunnere
perspexbuis (lengte 2,20meter,doorsnede 8mm).
Waterstraalpomp,2vacuum-glaskranen (Pyrex),2metalenT-stukken,
vacuumslang,bekerglas (400cm ) ,spatelenmeetlat.
Deverschillende onderdelenwordenmetelkaarverbondenenopgesteld
zoalsopbijgaande schematische tekeningisaangegeven,waarbijdegrondmonsterringmethetgeperforeerdekoperenplaatje (eneventueelhet
dacron-doekje)metbehulpvan sluitringenrubberO-ringluchtdichtop
hetafzuigpotjeisgeklemd.
Hetafzuigpotje staathierbijrechtop,dusintegenstellingmethetgeendetekeningaangeeft,welke situatiebetrekkingheeftopeenvolgende
faseindebepaling.

PROCEDURE

Vaneengrondmonster (zandfractie)wordtcirca100gramineenbekerglasmetwaterverzadigd.Metbehulpvande spatelwordtnuhetnatte
monsteringedeelteninderinggebracht,waarbijdoormiddelvaneenmet
dewaterstraalpompverkregenonderdrukvanenigecentimeterswaterenmet
behulpvanaandrukkenmeteenrubberstopeenzodichtmogelijke pakking
wordtnagestreefd.Dedoordewaterstraalpompopgewekte onderdrukkandoor
middelvankraanA zowordengeregeld,dateruitdeenige centimeters
onderwaterstekendedunnebuisvanhetwaterslotregelmatigluchtbellen
inlangzame opeenvolgingontwijken.
Teneindedegrootste poriëndiameternauwkeurigtebepalen,dientin
theorie tewordengewerktmeteenlaagterdiktevandediametervan1
korrel,praktisch isditechternauwelijks teverwezenlijken.
Aangezienhetuiterstmoeilijkiseendunmonstervanuniformedikte
gelijkmatig overdegeheleoppervlaktevande zeefplaat teverdelenener
bovendienheelgemakkelijk luchtlangsdewand van.deringbinnendringt,
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-3wordthetmonsterdusdanig aangebracht,datinhetmiddenvanderinghet
monsterdegeringstedikteheeft endezediktenaardewand vandering
toegeleidelijkoploopt.
Indienmetdikkeremonsterswordtgewerkt,waarbijdedoorsnedevan
devernauwingindeporie-gangmetdegrootste diameter wordtgemeten,
kandebovenomschrevenkomvorming achterwegeblijven.
Afzuigpotjemetgrondmonsterringwordennuopdekopgezet (zietekening)opeengaasje,ditlaatsteomvrije toetredingvanluchtmogelijk
temaken.Boordeaangelegdekleine onderdrukblijfthetmonsterinde
ringgefixeerd.Eengeringehoeveelheid water zalophet geperforeerde
plaatjeeendunlaagjevormendateenduidelijkewaarnemingvanluchtpassagedoorhetmonstermogelijkmaakt.
Deregelbuisvanhetwaterslotwordtnulangzaamingeschoven,waardoordeonderdrukgeleidelijk toeneemt.Hetmetwaterbevochtigenvande
regelbuisdoetdezegemakkelijkerdoorderubberstopglijden.
Ermoetvoorzorgwordengedragendatgedurendedit inschuiven
steedsluchtbelleninongeveerhetzelfde tempoblijvenontwijken.
Vindtdezeluchtbelontwijkingnietmeerplaatsdanisde onderdruk
tegeringendientdoorhetbijstellenvankraanAeneventueeldewaterstraalpompdezeweerteworden opgevoerd.
Tenslotte wordtde zuigspanningswaarde bereikt,waarbijdemeniscus
indegrootsteporie ofinhetnauwstegedeelte vandewijdsteporiegang 'doorslaat':de straalvandekrommingvandemeniscuswordtkleiner
dande straalvanhetcapillairenluchttreedtindeplaatsvanwater.
Ditwordtwaarneembaardoordat inhetwaterlaagje ophetgeperforeerde
plaatjeluchtbelletjesverschijnen.
KraanBwordtnudirect gesloten,waarnadoormetingvanhetniveauverschil indemanometerbuisofvandelengtevanhet onderwaterstekendedeelvanderegelbuisdebetreffende onderdrukkanwordenafgelezen.
Deequivalentporiëndiameter diehiermee correspondeertkannuopdeeerderaangeduide wijzewordenberekend.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Devolgende puntenverdienennog specialeaandacht:
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-4J_.Debepalingdientenigemalen tewordenherhaald.Vooreenéênlagig
monster zijn4à,5>voordikkeremonsters (bijv.20of25mm)3bepalingennodig.Dehoogste gevondenluchtuittredewaardekaninhetalgemeenwordenaangehouden,daarhetmonster dandedichtste pakking
vertoont.
Zowerdenvooreen25mmdikmonstervandefractie 210-300micron
waardengevondenvanrespectievelijk 29,33> 34en38cmwater.Het
laatste cijferwordtdanaangehouden.
Bijherhalingvandeproefwordthetafzuigpotjemetdegrondmonsterring (dienogonderonderdruk staat)weerrechtopgezet.Natoelating
vanluchtwordthetmonsterweerherbevochtigd enbijeenonderdruk
vanenigecentimeterswaterweerverdicht.
2. Metuitgezeefde zandmonsterswordtdeluchtuittredewaarde betrekkelijk
snelverkregen,daarderegelbuisvrijwelcontinukanwordeningeschoven.
Bijzwaarderegrondenofmonstersvangroteredikte,waareenmeer
gecompliceerd poriënnet aanwezigis,isveelmeertijdnodigvoordat
eenverdere trapvanonderdrukinhetmonsterisdoorgewerkt;de
regelbuismagpasverderwordeningeschovennaevenwichtsinstelling
bijdevoorafgaande onderdruk.
3_.Bijonderzoekvanfijnere fractiesengrondenisdemaaswijdtevan
hetgeperforeerdemessingplaatje tegroot.Ditplaatjewordtdanafgedektmeteenhydrofielnylondoekje (dacron),waarvandeluchtuittredewaardeuiteraard kleinermoet zijndandievanhetteonderzoeken
monster.
£_.Indienalleenluchtbellenontsnappenlangsdewandvandering,danis
dekansgrootdatdit aanlekkage istewijten,diewordt veroorzaakt
dooronvoldoende adhaesie tussenmonsterenringwand.Debepaling
dientdantewordenovergedaan.
Blijvendergelijke lekken optredendaniseenmogelijke remediede
ringgeheelintekapselenmetgrond,zodathetringoppervlak nergens
directdoordeluchtwordtbegrensd.
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_5_.Luchtlekkenviade schroefdraad vanafzuigpotje en sluitringkunnen
wordenbestredendoorhet aanbrengenvan vacuumvetvanvoldoendeconsistentie.ERIKSafdichtingstapewordtbijherhaald verwisselen vande
grondmonsterringsnelbeschadigd.
_6_.Demethode zalnogmeerdienen tewordenverfijnd engestandaardiseerd.
Hetinschuiven vanderegelbuisinhetwaterslot zoubijvoorbeeld meer
geleidelijkkunnengeschiedendoormechanische aandrijving.
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DETERMINATION OF THE
AIR -BUBBLING PRESSURE

Manometer

Suction cup
Stopcock 00

E
Thin loyer of w a t e r

P e r f o r a t e d disc
O-Ring
Connecting sleeve
Retainer
cylinder

Ci r- i r v o / e

