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Representation of the temperature of the air-water mixture in the turbulent regime. Areas with a higher 
temperature are red, whereas colder areas have a blue colour. The positions of the water droplets are indicated 
by black dots. The droplets exhibit a preference to remain closer to the walls - an effect known as ‘turbophore-
sis’. In the figure the flow moves from left to right. 
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1. Scientific results 2013 

Het project van Talebanfard is in de afgelopen periode met name gekeken naar de invloed van 
deformatie en coalescentie op de overdracht van warmte van relatief warme vloeistofdruppels 
naar een relatief koude gasstroming. Hierbij is aangenomen dat de dichtheidsverhouding tussen 
vloeistof en gas 1000 is, een waarde die representatief is voor een luchtstroming met waterdrup-
pels. Bestaande modellen voor warmteoverdracht gaan veelal uit van bolvormige druppels met 
een uniforme temperatuurverdeling in de druppels. Dit is voor druppels met een hoge opper-
vlaktespanning, en een laag Biot-getal een redelijke aanname, dit geldt echter niet voor samen-
smeltende druppels waarbij met name de verhouding oppervlak/volume behoorlijk kan verande-
ren. Het door ons ontwikkelde model lost de Navier-Stokes- en de temperatuurvergelijking 
simultaan op. Het interface tussen de druppels en omgevingsstroming wordt gemodelleerd met de 
CLSVOF-methode ('coupled level-set and volume-of-fluid'). Het model is gevalideerd met litera-
tuurdata voor de warmteoverdracht voor niet-deformerende druppels. De resultaten laten zien dat 
deformatie, en met name de verandering van het oppervlak waarover de warmte wordt uit-
gewisseld grote invloed heeft op de resultaten. Momenteel wordt er gewerkt aan de afronding van 
het project. Grootschalige simulaties zullen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd in een ver-
volg-promotieproject (financiering door Shell). 
 
In het project van Yavuz zijn de eigenschappen van de turbulente luchtstroming in de experimen-
tele opstelling uitgebreid gekarakteriseerd met particle image velocimetry (PIV). De turbulente 
stroming is zeer homogeen en isotroop met een zeer kleine gemiddelde snelheid. De toepassing 
van 3D particle tracking velocimetry (3D-PTV) is ook operationeel: het blijkt mogelijk om de 
beweging van druppels in het centrum van de opstelling te volgen in de tijd in een kubusvormig 
volume met zijde 2-3 cm. Uitgebreide 3D-PTV metingen worden nu uitgevoerd om de dynamica 
van druppels in turbulentie statistisch te beschrijven. De nadruk ligt eerst op de valsnelheid van 
druppels in turbulentie, daarna wordt de stap naar botsingsdetectie gezet. Er is intensieve samen-
werking met PhD 4 (van der Voort) aangaande meettechnieken. Bovendien zullen de resultaten 
voor valsnelheid en druppeldynamica worden vergeleken met numerieke resultaten van PhD-
projecten 5 en 6 (Perrin resp. van Hinsberg). Een gezamenlijk artikel met auteurs van de projecten 
PhD3, PhD5 en PhD6 is in voorbereiding. 
 
Het eerste doel van het project van Van der Voort is om het opbreken en de dispersie van druppels 
in turbulente sprays te meten. Dit opbreken is van belang voor de efficiëntie van motoren en 
reductie van vervuiling bij verbrandingsprocessen. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met 
dr. Nico Dam van de Combustion group, fac. Werktuigbouwkunde (TU/e). Door middel van een 
fosforescente tracer kan zowel de dispersie als het opbreken gemeten worden voor zowel water-
oplossingen als surrogaatbrandstoffen. De Lagrangiaanse tracking van de druppels geeft nieuwe 
inzichten in het veld van spray-onderzoek. 
Het tweede doel is het onderzoeken van druppel-dispersie en dynamica in homogene isotrope 
turbulentie. Door middel van PIV-metingen en IPI-metingen (Interferometric Particle Imaging) zijn 
nu zowel de turbulentie-statistieken als de verdeling van de druppelgroottes gekarakteriseerd. Er 
zal gewerkt worden aan het meten van dispersie van druppels in turbulentie. Door deze te meten 
voor richtingen loodrecht op en parallel aan de zwaartekrachtsversnelling kan de invloed van 
zwaartekracht op dispersie bepaald worden. 
Samenwerking op het gebied van meetmethoden vindt plaats met project PhD3 (Yavuz). Voor de 
nabije toekomst zal ook nadrukkelijker samengewerkt gaan worden met een aantal van de nume-
rieke PhD projecten. In het bijzonder PhDs 5 (Perrin), 6 (van Hinsberg) and 7 (Bukhvostova) waar-
bij deelaspecten bestudeerd worden die relevant zijn voor druppeldispersie in sprays en isotrope 
turbulentie. 
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Het project van Perrin heeft als focus het effect van turbulentie op de statistiek van botsingen door 
gebruik te maken van een parallelle DNS-code met een Lagrangiaanse particle-tracking routine en 
een detectie-algoritme voor botsingen. Met deze code zijn er nieuwe inzichten verkregen wat 
betreft de rol van dissipatie en vorticiteit bij botsingen. Deze zijn opgeschreven in een publicatie 
(Perrin en Jonker 2014). 
Ook wordt er gewerkt aan een semi-analytisch model om meer begrip te krijgen welke stro-
mingstructuren een voorname rol spelen bij botsingen van druppels. Een publicatie hierover is in 
voorbereiding. Verder wordt er gekeken wat de rol van zwaartekracht is op de ruimtelijke drup-
pelverdelingen en botsingsfrequenties, en in hoeverre zwaartekracht de eerder gevonden sterke 
voorkeur van druppels beïnvloedt om te botsen waar de energiedissipatie hoog is. Een publicatie 
hierover is in voorbereiding. 
Tevens is er voortgang geboekt met een experimentele opstelling. Er zijn ook stappen gezet om de 
experimenten na te kunnen bootsen in de DNS door aan deze evaporatie en condensatie toe te 
voegen. 
De experimentele bevindingen van het flankerende PhD-project van promovendus Bocanegra 
Evans worden vergeleken met de numerieke resultaten van dit PhD5-project. Een dergelijke uit-
wisseling vindt ook plaats met projecten PhD3 (Yavuz), PhD4 (Van der Voort) en PhD6 
(Van Hinsberg). 
 
Werk aan de interpolatiemethodes in het project van Van Hinsberg is afgerond met een artikel 
over de efficiëntie van verschillende interpolatiemethodes. Verder is shear geïmplementeerd in de 
spectraalcode. De implementatie is gevalideerd en eerste runs zijn uitgevoerd. De invloed van 
shear op de valsnelheid van zware deeltjes wordt onderzocht. Eerste resultaten laten een drift-
snelheid zien in de horizontale richting wanneer de snelheid van de shear is gericht in de verticale 
richting. Verder wordt er samengewerkt met PHD3 (Yavuz): de valsnelheid van zware deeltjes in 
homogene turbulentie wordt onderzocht, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen expe-
rimentele en numerieke resultaten. Ook wordt er samengewerkt met promovendus Scatamacchia 
(Tor Vergata, Rome & TU/e) die simulaties heeft uitgevoerd op het gebied van zware deeltjes in 
homogene turbulentie. Komend jaar wordt verder onderzocht wat de invloed is van shear en gra-
vitatie op de dynamica van deeltjes, zowel op zware als lichtere deeltjes. Op een aantal aspecten is 
verdere samenwerking met PhD4 en PhD5 mogelijk. 
 
In het project van Bukhvostova is in 2013 de eerder ontwikkelde DNS-methode voor compressi-
bele turbulente stroming van een mengsel van lucht en waterdamp in een kanaal, waarin zich ook 
waterdruppels bevinden, gebruikt om het effect van fase-overgangen op de warmteoverdracht in 
het kanaal te bestuderen. Het blijkt dat de warmteoverdracht door de aanwezigheid van druppels 
die kunnen verdampen sterk verbeterd wordt. Hoe belangrijker fase-overgangen zijn, des te 
belangrijker wordt ook het in rekening brengen van compressibiliteit. 
Om de methode efficiënter te maken voor de zeer kleine Machgetallen die relevant zijn is een spe-
ciale numerieke methode ontwikkeld die gebaseerd is op een ontwikkeling in machten van het 
Machgetal. Deze methode is gevalideerd door vergelijking met de compressibele methode en deze 
blijkt vele malen sneller te zijn. 
Voor 2014 is voorzien de methode uit te breiden met een vloeistoffilm op één van de wanden. 
 
Het onderzoek in het project van Van der Poel bouwt voort op eerder onderzoek aan turbulente 
Rayleigh-Bénard (RB) convectie uit het FOM turbulentie-programma. Er bestaat een directe analo-
gie tussen turbulente RB-stroming en turbulente stroming met deeltjes en bellen: de turbulente 
pluimen van hete vloeistof kunnen worden opgevat als lichte, opstijgende deeltjes, die de stroming 
aandrijven. 
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De globale schalingstheorie van Rayleigh-Bénard-convectie is aangepast door bijstelling van de 
actuele data-situatie (gebaseerd op vele metingen en simulaties verricht gedurende de afgelopen 
jaren). Er is een nieuwe code ontwikkeld, waarmee we steeds dichter bij het doel komen: de explo-
ratie (via enorme computationele inspanningen) van het ultieme regime van RB convectie. 
Er vindt samenwerking plaats met een flankerend PhD-project (promovendus Lakkaraju), waarbij 
naast de hete plumes ook ook gas- en dampbellen direct worden meegenomen in de simulaties. 
Tegen de verwachting in kan dat tot minder warmtetransport en turbulentie leiden, omdat de 
dampbellen veel warmte kunnen opnemen en zo temperatuurgradiënten in de stroming uitdem-
pen. Dat leidt ook tot minder intermittency in turbulente stroming met dampbellen dan in turbu-
lente stroming zonder dampbellen. 
Het onderzoek in project PhD8 vindt plaats in nauwe samenwerking tussen UT en TU/e (Clercx, 
Toschi) en heeft geleid tot enkele gezamenlijk publicaties (2013, 2014). 
 
Alle projecten zijn inmiddels in gang gezet en lopen thans goed. 
 
The aim of the project of Oldenziel is to gain insight into the effect of external turbulence on the 
outcome of droplet collisions. When two droplets collide it might appear that the drops are in 
contact, but in reality there will be a thin film of surrounding fluid in between the droplets. The 
time it takes from the start of drop interaction to film rupture is called the drainage time. To inves-
tigate film drainage an experiment was performed where a droplet of silicone oil was released in a 
layer of water below a layer of silicone oil. Refractive index matching and laser induced fluores-
cence (LIF) were used to image the film and determine its thickness and rupture location. The 
measurements show that the film attains a specific geometry. The film is thick at the center and 
thin at an off center ring. After the investigation of film drainage, investigation of droplet collisions 
with realistic values for the interaction time become of interest together with the influence of 
external turbulence. Droplets could be collided in a stationary flow and in a turbulent flow and 
using three high-speed cameras the droplets could be tracked in 3D. 
 
 
2. Added value of the programme 

No additional comments. 
 
3. Personnel 

Het project van Oldenziel is per 30 juni 2013 afgesloten, en het proefschrift wordt voorjaar 2014 
verdedigd. 
Promovendus: Yavuz; begeleiding: Clercx / Kunnen / Van Heijst; start 15 sept 2011. 
Promovendus: Van der Voort; begeleiding: van de Water / Clercx / Van Heijst; start 1 maart 2013. 
Promovendus: Perrin; begeleiding: Jonker / Westerweel; start 1 jan 2011. 
Promovendus: Van Hinsberg; begeleiding: Toschi / Clercx; start 1 feb 2011. 
Promovenda: Bukhvostova; begeleiding: Geurts / Kuerten / Lohse; start 1 okt 2011. 
Promovendus: Van der Poel; begeleiding: Lohse / Toschi / Geurts; start 1 okt 2011. 
 
4. Publications 

08DROP01 
- Talebanfard, N. & B.J. Boersma - Direct numerical simulation of heat transfer in colliding drop-

lets be a coupled level set and volume of fluid method. DLES9, Dresden (D), 3-5 April 2013. 
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08DROP02 
- R. J. A. M. Stevens, E. P. van der Poel, S. Grossmann & D. Lohse - The unifying theory of scaling 

in thermal convection: the updated prefactors. J. Fluid Mech. 730, 295-308 (2013). 
- E. P. van der Poel, R. J. A. M. Stevens & D. Lohse - Comparison between two and three dimen-

sional Rayleigh-Bénard convection. J. Fluid Mech. 736, 177-194 (2013). 
 
08DROP02-2 
- A. Bukhvostova, J.G.M. Kuerten & B.J. Geurts - Low-Mach algorithm for heated droplet-laden 

turbulent channel flow including phase transition. In: Proceedings of 11th ICNAAM, Rhodes 
(Gr), September 2013, AIP Proceedings, Volume 1558. 

 
08DROP03 
- M.A. Yavuz - Bringing clouds into our lab. ETC14, Lyon (F), 1-4 September 2013. 
- D.D. van der Voort & N. Dam - Spray and Droplet Diagnostics using Phosphorescent Liquids. 

Workshop on Diesel Sprays, Londen (UK), 12 November 2013. 
- Hinsberg, M.A.T. van, J.H.M. ten Thije Boonkkamp, F. Toschi & H.J.H. Clercx - Optimal 

interpolation schemes for particle tracking in turbulence. Physical Review E, 87(4), 043307-1/8 
(2013) 

 
5. Valorisation and outreach 

No additional comments. 
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Fact sheet as of 1 January 2014 

 FOM - 08.1872/5 
 datum: 01-01-2014 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 112. 
  
Title (code) Droplets in turbulent flow (DROP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
  
Duration 2009-2016 
  
Cost estimate M€ 2.6 
  
Concise programme description 

a. Objectives 

The programme focuses on the key fundamental issues of turbulent droplet dynamics. For 
example, on the smallest turbulent length scales, droplets are spun from vortices, collect in regions 
of strain, and, in turn, influence the turbulent flow itself. Droplets mutually interact, split and 
coalesce, and can undergo phase transitions such as evaporation and condensation. On 
macroscopic length scales, gravity-induced settling, mean shear and temperature gradients will 
influence the dynamics and size distribution of the droplets. The aim of the programme is a better 
quantitative and fundamental understanding of the dynamics of droplets in turbulent flows. 
 
b. Background, relevance and implementation 

Fundamental insight on how turbulent flows and phase transitions affect the droplet size 
distribution is of vital importance for enhancing the energy efficiency of internal combustion 
engines. Understanding turbulent droplet dynamics is also important for optimized production of 
natural gas and CO2 capturing. On larger scales, the dispersion and merging of droplets in 
turbulent atmospheric clouds is crucial for describing the influence of clouds on our climate. Other 
applications, involving droplets in liquids, can be found in the food industry (e.g., properties of 
dispersions and suspensions) and in biomedical applications. 
 
The programme is carried out by a number of 3TU fluid-dynamics groups. In recent years these 
groups have built up various new experimental techniques (such as 3D particle tracking 
velocimetry, 3D particle image velocimetry, Lagrangian tracking, hot-film anemometry) and 
computational tools (such as front-tracking, volume of fluid methods, spectral Euler- Lagrangian 
codes) in the context of the FOM programme 'Dispersed multiphase flow' and the FOM 
programme 'Turbulence and its role in energy conversion processes'. This experimental and 
computational expertise is now combined and further developed in this programme. 
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Funding 

salarispeil cao per 01-07-2012 

 

bedragen in k€ < 2013 2014 2015 2016 2017 2018 > 2019 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.860 71 - - - - - 1.931 

FOM-basisinvesteringen 660 - - - - - - 660 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.520 71 - - - - - 2.591 

 
 
Source documents and progress control 

a) Original programme proposal: FOM-08.1412 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1589 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1871 
 
 
Remarks 

The final evaluation will be based on the self-evaluation report, which will be submitted by the 
programme management at the end of the programme, and is foreseen for 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BO par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% FeF 
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Historical overview of input en output 

 

Input 
personnel (in fte)  finances* (in k€ ) 

WP/V WP/T PhD NWP 

2009 - - 0.8 - 54 

2010 - - 1.3 - 62 

2011 - - 5.0 - 209 

2012 - - 7.0 - 558 

2013 - - 7.7 - 517 

 

Output 
PhD theses refereed publications other publications & 

presentations 
patents 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - 3 6 - 

2012 - 3 18 - 

2013 - 6 16 - 

* After closing the financial year. 
 
 
PhD defences 

2009 
None. 

2010 
None. 

2011 
None. 

2012 
None. 

2013 
None. 

 

 
 
Patents (new/changes) 

2013 
None. 
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Overview of projects and personnel 

 
Workgroup FOM-E-16 

Leader Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 

Organisation Eindhoven University of Technology 

Project leaders Prof.dr. H.J.H. Clercx 

 
Prof.dr. F. Toschi 

 
Dr.ir. L.P.J. Kamp (UHD) 

 
Dr.ir. W. van de Water (UHD) 

 
Dr.ir. R.P.J. Kunnen (UD) 

 
Dr.ir. R.R. Trieling (UD) 

 
Dr.ir. B.J.H. van de Wiel (UD) 

Programme Droplets in turbulent flow 

Project (title + number) Clustering and collisions of droplets in turbulence 08DROP03 

 

FOM employees on this project 

Name  Position Start date End date 

D.D. van der Voort PhD 01 March 2013 28 February 2017 

M.A. Yavuz PhD 15 September 2011 14 September 2015 

M.A.T. van Hinsberg PhD 01 February 2011 31 January 2015 

 
 
Workgroup FOM-T-03 

Leader Prof.dr. D. Lohse 

Organisation Twente University 

Programme Droplets in turbulent flow 

Project (title + number) Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 08DROP02 

 

FOM employees on this project 

Name  Position Start date End date 

A.L. Klein PhD 15 August 2013 14 August 2017 

E.P. van der Poel PhD 01 October 2011 30 September 2015 

 
 


