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1. Wetenschappelijke resultaten 2014 
Het project van Oldenziel (PhD1) is in 2013 afgesloten, en werd formeel in 2014 afgerond met 
diens promotie. 
 
In de afgelopen periode heeft het project van Talebanfard (PhD2) zich met name gericht op het 
bestuderen van de invloed van deformatie en coalescentie op de overdracht van warmte van rela-
tief warme vloeistofdruppels naar een relatief koude gasstroming. Bestaande modellen voor 
warmteoverdracht gaan veelal uit van bolvormige druppels met een uniforme temperatuurverde-
ling in de druppels. Dit is voor druppels met een hoge oppervlaktespanning, en een laag Biot-getal 
een redelijke aanname, maar dit geldt echter niet voor samensmeltende druppels waarbij met 
name de verhouding oppervlak/volume behoorlijk kan veranderen. Het door ons ontwikkelde 
model lost de Navier-Stokes- en de temperatuurvergelijking simultaan op. Het model is gevali-
deerd met literatuurdata voor de warmteoverdracht voor niet-deformerende druppels. De resul-
taten laten zien dat deformatie, en met name de verandering van het oppervlak waarover de 
warmte wordt uitgewisseld grote invloed heeft op de resultaten. De aanstelling van de promoven-
dus eindigde op 31 augustus 2014, sinds 1 oktober 2014 is zij werkzaam bij Deltares (locatie Delft). 
De verdediging van haar proefschrift zal plaatsvinden in 2015. 
 
Het experimentele project van Yavuz (PhD3) richt zich op de beweging van druppels met een 
diameter van10 tot 50 micrometer in een turbulente luchtstroming. De experimenten worden uit-
gevoerd in een special daartoe ontworpen en gebouwde 'turbulentie-kamer', waarbij de beweging 
van de druppels wordt vastgelegd met behulp van 3D particle tracking velocimetry (PTV). De 
aandacht ligt vooral op de interacties tussen de druppels (botsing of coalescentie) en het effect van 
zwaartekracht. De evolutie van de druppelgrootteverdeling wordt gemeten met behulp van phase-
Doppler anemometry (PDA). 
In het afgelopen jaar is de stroming in de turbulentiekamer volledig gekarakteriseerd door middel 
van PIV-metingen. 3D-PTV metingen werden uitgevoerd om de invloed van de turbulentie op de 
druppelbewegingen te onderzoeken. De ruimtelijke verdeling van de druppels in het turbulente 
veld werd onderzocht aan de hand van de zogenoemde Radial Distribution Function (RDF), 
waarmee kwantitatieve informatie wordt verkregen over de clustering van druppels onder turbu-
lente condities. Deze experimenten hebben aangetoond dat er clustering op verschillend niveau 
plaatsvindt, afhankelijk van de turbulentie-intensiteit en de gemiddelde druppelgrootte. Voorts is 
er met 3D-PTV vooruitgang geboekt met het bepalen van de snelheids-statistieken van de drup-
pels en daarmee de invloed van de turbulentie op de druppel-trajectoriën. 
 
Het onderzoek in het experimentele project van Van der Voort (PhD4) betreft (i) het opbreken van 
turbulente jets en sprays door middel van phosporescentie, (ii) het gedrag van individuele drup-
pels in turbulente sprays en in homogene isotrope turbulentie door middel van Lagrangiaanse 
metingen, en (iii) de druppeldispersie in deze systemen. 
In de afgelopen periode zijn er dispersiemetingen verricht in turbulente sprays, gebruik-makende 
van een hoge-snelheidscamera. Er zijn twee nieuwe opstellingen gebouwd, waarmee met behulp 
van 'phosporescent tagging' de spray-dispersie als functie van de omgevingsdruk, de spray-snel-
heid en de vloeistofeigenschappen op kwantitatieve wijze kan worden bepaald. De experimenten 
aan dispersie van druppel-lijnen in homogene isotrope turbulentie hebben aangetoond dat deeltjes 
met inertie voor kleine Stokes-getallen sneller dispergeren dan passieve vloeistof-tracers, en tevens 
dat de initiële afstanden van de druppels de dispersiesnelheid beïnvloeden. 
 
Het project van Perrin (PhD5) heeft als focus het effect van turbulentie op de statistiek van botsin-
gen door gebruik te maken van een parallelle DNS-code met een Lagrangiaanse particle-tracking 
routine en een detectie-algoritme voor botsingen.  
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Een eerste paper over de nieuwe inzichten verkregen met betrekking tot de rol van dissipatie en 
vorticiteit bij botsingen is inmiddels geaccepteerd voor publicatie in Phys. Rev. E. 
De distributie van relatieve snelheden tussen druppels in isotrope en homogene turbulentie is 
onderzocht en vergeleken met een theoretisch model van Gustavsson en Mehlig. Hieruit is geble-
ken dat het model geschikt is om de distributie van relatieve snelheden nauwkeurig te voorspel-
len. De bevindingen zijn opgeschreven in een publicatie die nu onder beoordeling is bij Physical 
Review Letters. 
Ook is er verder gewerkt aan een conceptueel model om meer inzicht te krijgen in welke stro-
mingsstructuren een voorname rol spelen bij botsingen van druppels. Convergerende stromings-
structuren blijken gunstig te zijn voor botsingen, terwijl roterende stromingsstructuren juist 
ongunstig zijn. Deze bevindingen zijn opgeschreven in een publicatie die nu onder beoordeling is 
bij Journal of Fluid Mechanics. 
De stap naar heterogene turbulentie is verder doorgezet door een mixing layer design te analyse-
ren. De code is uitgebreid met een routine om druppels te kunnen laten verdampen/condenseren 
afhankelijk van de omgeving waarin ze zich bevinden. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven een 
wolkenrand na te kunnen bootsen in een simulatie. Aan de wolkenrand zorgt verdamping voor 
het ontstaan van een neergaande schil die extra menging en turbulentie creëert. Door middel van 
simulaties hebben we gekeken naar wat de rol van individuele processen is op de ontwikkeling en 
de intensiteit van de wolkenrand. Interactie tussen turbulentie, verdamping, coalescentie en 
zwaartekracht zorgt ervoor dat de druppelgrootteverdeling aanzienlijk verbreed wordt. De bevin-
dingen zijn opgeschreven in een publicatie die nu onder beoordeling is bij Journal of the Atmos-
pheric Sciences.  
In samenwerking met de groep van dr. Mark Tummers is er een experimentele opstelling opge-
bouwd om druppelgrootteverdelingen te meten in heterogene turbulentie. In de opstelling wordt 
een jet gecreëerd van stoom, en kunnen druppelgrootte en druppelsnelheden gemeten worden 
door middel van Phase Doppler Anemometry. Door dit op verschillende posities vanaf de opening 
te doen, is het mogelijk om de ontwikkeling van de druppelgrootteverdeling te bestuderen als 
gevolg van botsingen en de interactie met de droge omgeving (entrainment en verdamping).  
Verder is er samengewerkt met PhD3 (Yavuz). Numerieke resultaten over de ruimtelijke verdeling 
van druppels in turbulentie zijn aangeleverd om te kunnen vergelijken met experimentele resul-
taten van PhD3 (Yavuz). 
Het project is in de afrondingsfase. De promovendus Perrin hoopt medio 2015 zijn proefschrift te 
verdedigen. 
 
Het project van Van Hinsberg (PhD6) richt zich op de basis-fenomenologie van druppels onder 
realistische omstandigheden, met de focus op het grootschalig gedrag in druppelwolken. In het 
bijzonder wordt het effect van zwaartekracht en shear-stroming op druppeltransport en botsings-
statistiek onderzocht 
In het afgelopen jaar heeft een majeure revisie plaatsgevonden van de spectrale numerieke code. 
De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de code is uitgebreid getest, en de documentatie is 
geactualiseerd. Er zijn uitgebreide simulaties uitgevoerd om het effect van shear op de gravitatio-
nal settling van deeltjes te onderzoeken. Er is een model ontwikkeld om de horizontale driftsnel-
heid van zware deeltjes in een shear-stroming in vertikale richting te verklaren en te beschrijven. 
 
Het project van PhD7 (Bukhvostova) richt zich op de numerieke modellering van de compressibele 
turbulente stroming van een mengsel van lucht en waterdamp in een kanaal, waarin zich ook 
waterdruppels bevinden. Het uiteindelijke doel is om hiermee het effect van fase-overgangen op 
de warmteoverdracht in het kanaal beter te begrijpen. Het blijkt dat de warmteoverdracht door de 
aanwezigheid van druppels die mogelijk kunnen verdampen sterk verbeterd wordt. Hoe belang-
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rijker fase-overgangen zijn, des te belangrijker wordt ook het in rekening brengen van compressi-
biliteit. 
Er is een speciale numerieke methode ontwikkeld, gebaseerd is op een ontwikkeling in machten 
van het Mach-getal. Deze methode is gevalideerd door vergelijking met de gangbare compressi-
bele methode en deze blijkt vele malen sneller te zijn. In het afgelopen jaar is deze methode uitge-
breid voor de situatie met een vloeistoffilm op één van de wanden, zodat ook simulaties met 
zwaartekracht kunnen worden uitgevoerd. 
De resultaten zijn beschreven in enkele publicatie. De promovenda hoopt op 19 juni 2015 haar 
proefschrift te verdedigen. 
 
Het onderzoek in project PhD8 (Van der Poel) is gericht op turbulente Rayleigh-Bénard (RB) con-
vectie. Hierin nemen de thermische pluimen de rol in van druppels - objecten met andere dicht-
heid die met de stroming wisselwerken. In dit project wordt ook onderzoek verricht aan het effect 
van gasbelletjes in thermische convectie.  
In het afgelopen jaar is een connectie gemaakt tussen RB en Taylor-Couette (TC) stroming. Onder-
zoek naar deze stroming kan leerzaam zijn voor RB convectie, vanwege de sterke analogie tussen 
de twee systemen. Een bijkomstig voordeel van de samenwerking is dat dezelfde numerieke code 
gebruikt kan worden. De code is sterk ontwikkeld en staat op het punt openbaar te worden 
gemaakt in samenwerking met SURF-Sara. 
De efficiëntie van deze code maakt het mogelijk steeds dichter bij het ultieme regime van RB con-
vectie te komen. Dit regime is al numeriek toegankelijk voor TC omdat het met minder sterke for-
cering bereikt wordt. Het transitie-gedrag van de grenslagen in TC blijkt ook zichtbaar te zijn in 
RB. Dit maakt het waarschijnlijk dat de transitie naar het ultieme regime in RB dichtbij is. Het 
gedrag van de thermische pluimen blijkt belangrijk te zijn voor deze transitie. 
De resultaten van dit project zijn in een aantal publicaties beschreven. Het project is in de afron-
dingsfase: de promovendus zal op 3 juli 2015 zijn proefschrift verdedigen. 
 
2. Meerwaarde van het programma 
De meerwaarde van het programma ten opzichte van bijvoorbeeld FOM-Projectruimteprojecten 
ligt in de samenwerking tussen een aantal projecten. Zo bestaat er een vruchtbare samenwerking 
tussen de experimentele projecten PhD3 (Yavuz) en PhD 4 (van der Voort). Tevens zijn er uitwis-
selingsverbanden tussen de projecten PhD3 (Yavuz), PhD4 (van der Voort), PhD5 (Perrin) en PhD6 
(Van Hinsberg): de resultaten van de experimentele projecten PhD3 en PhD4 kunnen zo direct ver-
geleken worden met die van de numerieke projecten PhD5 en PhD6. 
Verder werden er resultaten uitgewisseld tussen PhD5 (Perrin), PhD6 (Van Hinsberg) en PhD7 
(Bukhvostova). 
Er worden/werden met regelmaat bijeenkomsten gehouden waarbij alle betrokken promovendi 
een overzicht geven van hun meest recente resultaten, en waarbij uitwisseling van gegevens con-
creet werd besproken. 
 
Tevens is er door enkele projectleiders van het DROP-programma een Lorentz Center workshop 
'Of Rainfall and Marine Snow' (17-21 maart 2014, Leiden) georganiseerd, waarbij 'druppels in tur-
bulente stroming' een centraal thema vormde. Naast de DROP-promovendi en hun begeleiders 
waren hierbij een aantal buitenlandse coryfeeën op dit onderwerp aanwezig. In totaal werden 
meer dan dertig wetenschappelijke presentaties verzorgd. Tevens vonden er enkele plenaire dis-
cussies plaats over de state-of-the-art van het onderwerp 'druppels in turbulentie'. En werd een 
nuttige inventarisatie gemaakt van elementen waaraan verder gewerkt dient te worden teneinde 
essentiële voortgang te kunnen boeken. Deze bijeenkomst heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan de uitwisseling van ervaring, expertise en resultaten tussen de diverse deelnemers. Ook heeft 
de Nederlandse activiteit op het terrein van 'druppels in turbulentie' (zoals ondergebracht in het 
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DROP-programma) zich met deze internationale workshop in belangrijke mate kunnen presente-
ren. 
 
3. Personeel 
PhD1 Oldenziel (begeleider Westerweel): per 30 juni 2013 afgesloten. Promotie 2 mei 2014. 
PhD2 Talebanfard (begeleider Boersma): start 1 sept 2010; promotie 2015. 
PhD3 Yavuz (begeleiders Clercx, Kunnen, van Heijst): start 15 sept 2011; promotie 2016. 
PhD4 Van der Voort (begeleiders van de Water, Clercx, van Heijst): start 1 maart 2013; promotie 
voorzien in 2017. 
PhD5 Perrin (begeleiders Jonker, Westerweel): start 1 jan 2011; promotie 19 juni 2015. 
PhD6 Van Hinsberg (begeleiders Toschi, Clercx): start 1 feb 2011; promotie 2016. 
PhD7 Bukhvostova (begeleiders Geurts, Kuerten); start 1 okt 2011; promotie 19 juni 2015. 
PhD8 Van der Poel (begeleiders Lohse, Toschi, Geurts); start 1 okt 2011; promotie 3 juli 2015. 
 
4. Publicaties 
08DROP01 (PhD1, PhD2 & PhD5) 
- G. Oldenziel. Droplet collisions in turbulence. PhD thesis, TU Delft, 2 May 2014. 
- Preferred location of droplet collisions in turbulent flows. V.E. Perrin and H.J.J. Jonker, Phys. 

Rev. E 89, 33005 (2014). 
 
08DROP02 (PhD8) 
- R. Ostilla Monico, E.P. van der Poel, R. Verzicco, S. Grossmann, D. Lohse. 'Boundary layer 

dynamics at the transition between the classical and the ultimate regime of Taylor-Couette 
flow.' Phys. Fluids 26, 015114 (2014). 

- E.P. van der Poel, R. Ostilla Monico, R. Verzicco, D. Lohse. 'Effect of velocity boundary 
conditions on the heat transfer and flow topology in two-dimensional Rayleigh-Bénard 
convection'. Phys. Rev. E. 90, 013017 (2014). 

- R. Ostilla Monico, E.P. van der Poel, R. Verzicco, S. Grossmann, D. Lohse. 'Exploring the phase 
diagram of fully turbulent Taylor-Couette flow'. J. Fluid Mech. 761, 1 - 26 (2014). 

. 
08DROP02-2 (PhD7) 
- A. Bukhvostova, E. Russo, J.G.M. Kuerten, B.J. Geurts - DNS of turbulent droplet-laden heated 

channel flow with phase transition at different initial relative humidities. Int. J. Heat Mass Fluid 
Flow 50, 445 – 455 (2014). 

 
08DROP03 (PhD3, PhD4 & PhD6) 
- D.D. van der Voort, W. van de Water, N. Dam, H.J.H. Clercx, G.J.F. van Heijst. Breakup and 

dispersion of glowing sprays. Proceedings of the 26th annual conference on Liquid Atomization 
and Spray Systems, Bremen (Germany), 8-9 September 2014. 

 
5. Kennisbenutting en outreach 
De resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten worden op de gebruikelijke wijze naar 
buiten gebracht: via publicaties in internationale tijdschriften, en via presentaties op internationale 
wetenschappelijke conferenties en workshops. 
 
6. Vacatures. 
Geen. 
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Fact sheet as of 1 January 2015 

 FOM - 08.1872/6 
 datum: 01-01-2015 
 
 
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 exam-
ple, 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 coa-
lesce, 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 distribu-
tion 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 applica-
tions, involving droplets in liquids, can be found in the food industry (e.g., properties of disper-
sions 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 veloci-
metry, 3D particle image velocimetry, Lagrangian tracking, hot-film anemometry) and computa-
tional 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€ < 2014 2015 2016 2017 2018 2019 > 2020 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.931 - - - - - - 1.931 

FOM-basisinvesteringen 660 - - - - - - 660 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.591 - - - - - - 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vH 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 

2014 - - 6.7 - 561 

 

Output PhD theses refereed publications other publications & 
presentations 

patents 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - 3 6 - 

2012 - 3 18 - 

2013 - 6 16 - 

2014 1 8 31 - 

* After closing the financial year. 
 
 
PhD defences 
2009 
None. 

2010 
None. 

2011 
None. 

2012 
None. 

2013 
None. 

2014 
Gosse Oldenziel, 2 May 2014, FOM-D-36. 

 
 
Patents (new/changes) 
2013 
None. 

2014 
None. 
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Overview of projects and personnel 

 
Workgroup FOM-D-36 

Leader Prof.dr.ir. J. Westerweel 
Organisation Delft University of Technology 
Programme Droplets in turbulent flow 
Project (title + number) Coalescence and break-up of droplets in turbulence (08DROP01) 
 
FOM employees on this project 
Name  Position Start date End date 
V.E. Perrin PhD 01 January 2011 28 February 2015 
N. Talebanfard PhD 01 September 2010 31 August 2014 
 
 
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 
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FOM employees on this project 
Name  Position Start date End date 
E.P. van der Poel PhD 01 October 2011 30 September 2015 
 
 
Workgroup FOM-T-39 

Leader Prof.dr.ir. B.J. Geurts 
Organisation Twente University 
Programme Droplets in turbulent flow 

Project (title + number) Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 
(08DROP02-2) 

 
FOM employees on this project 
Name  Position Start date End date 
A. Bukhvostova PhD 01 October 2011 30 June 2015 
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