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Summary

The research presented in this thesis is focused on the mesoscopic modelling
of multiphase flow in a confined geometry with Dissipative Particle Dynamics
(DPD). DPD is a particle-based mesoscopic simulation technique that recovers
the Navier-Stokes equations and is particularly useful to model the complex
dynamics of interfaces in mixing processes. One of the advantages of the DPD
technique in this respect is the natural way in which phase behaviour arises
from the repulsive interactions between particles of unlike fluids. It is also rel-
atively easy to create surfactant molecules in the DPD technique, which makes
it possible to study the behaviour of surfactants at the interface and their in-
fluence on the mixing process. Before the DPD technique could actually be
used for the modelling of multiphase flow problems, further development and
validation was however needed. To this end, new methods are introduced in
the first part of the thesis to correctly model solid boundaries in the continuum
limit and handle fluids of different viscosity in one system. Then, in the second
part of the thesis, the DPD technique is applied to model the flow in a lid-
driven cavity and study the mixing of two fluids with and without surfactants.

Solid boundaries are required to model the flow in a finite system confined
by walls. A solid wall should be impenetrable, show no-slip and should not af-
fect the fluid properties. Solid walls used in previous DPD studies were unable
to meet all three these conditions or met them with limited success. Therefore,
a new method for implementing solid boundaries in DPD has been developed.
The method, described in chapter 2, makes use of parallel twin systems to set
up the wall by a back-to-back placement. This novel approach automatically
generates a smooth particle and velocity distribution across the wall bounda-
ry as well as correct interparticle correlations, very similar to periodic boun-
daries. A clear advantage of this approach is that no additional wall particles
are needed in order to construct the wall, which makes this wall method very
efficient. In addition, an improved reflection mechanism is defined to make the
wall boundary impenetrable. This bounce-forward reflection places particles
that enter the wall region back into the system in a more natural way than
the commonly used bounce-back reflection. The back-to-back placement of
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parallel twin systems in combination with the bounce-forward reflection mech-
anism produced a comprehensive method to create solid walls that could meet
the no-slip boundary condition without affecting the properties of the system.
The introduction of periodic conditions for curved boundaries made the new
wall method applicable to non-planar solid boundaries as well.

In a multiphase system, fluids will differ in viscosity. The viscosity of a fluid
and the differences in viscosity between one fluid and another have a strong in-
fluence on the dynamic behaviour and the mixing of fluids. The ability to deal
with viscosity differences is therefore essential for realistic modelling of multi-
phase flows. It was known that the viscosity of a DPD fluid can be controlled
with the friction factor, an input parameter that characterizes the strength of
the drag force between interacting particles. So, in a multiphase system each
fluid can simply be given its own friction factor, yielding the viscosity of that
fluid. Now, the difficulty turned out to be the definition of the friction factor for
the interaction between particles of unlike fluids. In chapter 3 we demonstrate
that this unlike friction factor has a significant effect on flow dynamics. How-
ever, it lacks a related physical property such as interfacial tension or solubility
to specify its value. Three methods are described in chapter 3 to calculate the
friction factor between particles of unlike fluids. One of these methods only
requires the friction factors of the individual fluids and is of most practical
use in real applications. The methods are validated for steady as well as un-
steady Poiseuille flow of two adjacent immiscible fluids. The obtained results
are consistent with theory and show that the presented methods enable DPD
to handle fluids of different viscosity in one system, while leaving the dynamics
of the fluids intact.

In order to explore the opportunities of the DPD technique with the new wall
method in a real fluid dynamics problem, the flow of an incompressible, New-
tonian fluid in a lid-driven cavity is considered over a wide range of Reynolds
numbers in chapter 4. A lid-driven cavity consists of a box with a moving lid.
When the lid is given a certain velocity, the fluid inside the cavity is set in mo-
tion. Different types of vortices and flow structures were observed with DPD
that are typical for cavity flow. Velocity profiles, streamlines and locations of
the primary eddy centre are compared to a semi-analytic solution and results
obtained with other techniques. The agreement is very good and we can con-
clude that the DPD technique with the new wall method is readily applicable
as flow solver to real engineering problems.
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The true power of the particle-based DPD technique lies in modelling of com-
plex fluids and phase behaviour under flow conditions. In chapter 5 we therefore
apply DPD to study the effect of interfacial tension on forced mixing. To this
end, the mixing of two fluids placed on top of each other in a square lid-driven
cavity is considered. The fluids are initially at rest and separated by a flat
interface at half the cavity’s height. The initially flat interface between the
layered fluids starts to deform as soon as the lid of the cavity sets the fluids
in motion. First, the two-phase flow calculations with DPD are validated for
the mixing of two fluids without interfacial tension at a low Reynolds number.
A good agreement was observed between the interface deformation simulated
with DPD and results derived from a semi-analytical solution of the flow field,
experiments and CFD calculations. Next, the DPD technique is applied to
study the mixing process at Reynolds numbers up to 1000 for two fluids with
interfacial tension. Because interfacial tension acts to minimize the interfacial
area and opposes the deformation of the interface, mixing is much slower with
interfacial tension. At the point where interfacial tension starts to dominate
over viscous forces the fluids refuse to mix and the interface reaches a constant
shape.

The ability of a surfactant to lower the interfacial tension is of key interest
in the mixing process of immiscible phases. Understanding how surfactants
behave on a moving and deforming interface, and how this affects mixing, can
help to improve the selection and development of the optimal surfactant for a
given application. In chapter 6 we employ the DPD technique to examine the
behaviour of surfactants for the flow of two immiscible fluids in a square lid-
driven cavity. The DPD simulations show that the surfactant particles spread
uniformly over an interface between fluids at rest. However, the forced flow
in the lid-driven cavity sweeps the surfactant in downstream direction along
the interface where the surfactant particles accumulate. This non-uniform sur-
factant distribution makes the interfacial properties totally different from that
of an interface between fluids at rest. At regions of high surfactant loading
the interfacial tension is lower and the interface is easier to deform than at re-
gions where the surfactant loading is low. We also observe that the surfactant
particles on the interface suppress interfacial motion. These results demon-
strate once more the strength of the DPD technique in modeling the complex
phenomena at interfaces in multiphase flow problems.
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Samenvatting

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op het modelleren van
meerfasenstroming met behulp van Dissipative Particle Dynamics (DPD). DPD
is een op deeltjes gebaseerde mesoscopische simulatietechniek die voldoet aan
de Navier-Stokes vergelijkingen. DPD is bijzonder nuttig om de complexe
dynamiek van het grensvlak tijdens een mengproces te modelleren. Een van
de voordelen van de DPD techniek hierbij is de natuurlijke manier waarop
fasegedrag voortvloeit uit de afstotende interactie tussen de deeltjes van on-
gelijke vloeistoffen. Het is ook relatief gemakkelijk om complexe moleculen
in de DPD techniek te creëren, wat het mogelijk maakt om het gedrag van
bijvoorbeeld oppervlakteactieve stoffen bij het grensvlak te bestuderen en hun
invloed op het mengproces. Alvorens DPD daadwerkelijk gebruikt kon worden
voor het modelleren van meerfasenstroming, was echter verdere ontwikkeling
en validatie van de techniek nodig. In het eerste deel van het proefschrift
wordt hiertoe een nieuwe methode beschreven en getest om wanden correct
te modelleren in DPD. Daarnaast wordt er een methode gëıntroduceerd en
gevalideerd die het mogelijk maakt verschillende viscositeiten in één systeem
te modelleren. In het tweede deel van het proefschrift wordt de DPD techniek
vervolgens toegepast voor het modelleren van de stroming in een ’lid-driven
cavity’ en het bestuderen van de menging van twee vloeistoffen met en zonder
aanwezigheid van oppervlakteactieve stoffen.

Om de stroming in een eindig systeem te kunnen modelleren, is het nodig
om wanden te definiëren. Een dergelijke wand moet ondoordringbaar zijn voor
de vloeistofdeeltjes, moet de wandsnelheid op juiste wijze opleggen en mag de
eigenschappen van het aangrenzende medium niet veranderen. De wanden die
zijn gebruikt in eerdere DPD studies waren niet of slechts in beperkte mate
in staat om aan alle drie deze voorwaarden te voldoen. Daarom is een nieuwe
methode ontwikkeld voor het implementeren van vaste wanden in DPD. De
methode, beschreven in hoofdstuk 2, maakt gebruik van parallelle tweeling sys-
temen om de wand op te zetten door middel van een ’back-to-back’ plaatsing.
Deze nieuwe benadering genereert automatisch een continue deeltjes- en snel-
heidsverdeling over de wand evenals een juiste interactie tussen de deeltjes aan
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weerszijden van de wand, vergelijkbaar met periodieke grenzen. Een duidelijk
voordeel van deze aanpak is dat er geen extra wanddeeltjes nodig zijn om de
muur te bouwen. Dit maakt deze methode zeer efficiënt. Daarnaast is een
verbeterd reflectie mechanisme gedefinieerd om de wand ondoordringbaar te
maken. Deze ’bounce-forward’ reflectie plaatst deeltjes die de muur invliegen
op een meer natuurlijke manier terug in het systeem dan de veelgebruikte
’bounce-back’ reflectie. De back-to-back plaatsing van de parallelle systemen
in combinatie met de bounce-forward reflectie vormt een afdoende methode
om wanden in DPD te creëren zonder de eigenschappen van het aangrenzende
medium aan te tasten. De introductie van periodieke randvoorwaarden voor
gekromde grenzen maakt de nieuwe wandmethode tevens toepasbaar voor niet-
vlakke wanden.

In een meerfasensysteem zullen vloeistoffen verschillen in viscositeit. De vis-
cositeit van een vloeistof, en van vloeistoffen onderling, heeft een sterke invloed
op het dynamisch gedrag en de menging van vloeistoffen. Het kunnen omgaan
met viscositeitverschillen is daarom van essentieel belang voor het realistisch
modelleren van meerfasenstroming. Het was bekend dat de viscositeit van een
DPD vloeistof kan worden geregeld met de wrijvingsfactor, een modelparame-
ter die de kracht van de wrijving tussen deeltjes karakteriseert. In een meer-
fasensysteem moet voor elke vloeistof een wrijvingsfactor worden gedefinieerd
die resulteert in de viscositeit van die vloeistof. De moeilijkheid is nu om de
wrijvingsfactor tussen deeltjes van ongelijke vloeistoffen te definiëren. In hoofd-
stuk 3 tonen we aan dat deze wijvingsfactor tussen ongelijke deeltjes een sig-
nificant effect heeft op het stromingsgedrag. Een fysische eigenschap waaraan
deze wrijvingsfactor kan worden gerelateerd ter specificatie ontbreekt echter.
Drie methoden worden beschreven in hoofdstuk 3 waarmee de wrijvingsfactor
tussen ongelijke deeltjes berekend kan worden. Eén van deze methoden maakt
alleen gebruik van de wrijvingsfactor van de afzonderlijke vloeistoffen en is van
meest praktisch nut. De methoden zijn gevalideerd voor Poiseuille stroming
van twee onmengbare vloeistoffen. De verkregen resultaten zijn consistent met
theorie en tonen aan dat de gëıntroduceerde methoden het mogelijk maken
vloeistoffen van verschillende viscositeit te modelleren in één DPD systeem.

Om de mogelijkheden van de DPD techniek met de nieuwe wandmethode te
verkennen is de stroming van een onsamendrukbare, Newtonse vloeistof in
een lid-driven cavity beschouwd voor verschillende Reynolds getallen in hoofd-
stuk 4. Een lid-driven cavity bestaat uit een rechthoekige box met een bewe-
gende deksel. Zodra het deksel in beweging wordt gezet, komt het medium in de
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cavity ook in beweging. De met DPD berekende snelheidsprofielen, stroomlij-
nen en posities van de primaire vortex zijn vergeleken met een semi-analytische
oplossing en met resultaten van andere computertechnieken. De overeenkomst
is zeer goed en we kunnen concluderen dat de DPD techniek met de nieuwe
wandmethode toepasbaar is voor het oplossen van stromingsproblemen in een
eindig, door wanden omsloten systeem.

De ware kracht van de DPD techniek ligt in het modelleren van de stroming van
complexe vloeistoffen en meerfasensystemen. In hoofdstuk 5 is DPD daarom
toegepast om het effect van oppervlaktespanning op gedwongen menging te
bestuderen. Hiertoe is de menging van twee op elkaar geplaatste vloeistof-
fen in een lid-driven cavity beschouwd. De vloeistoffen zijn aanvankelijk in
rust en gescheiden door een horizontaal grensvlak. Zodra de stroming in de
lid-driven cavity in gang wordt gezet, zullen de vloeistoffen gaan mengen en
zal het grensvlak gaan vervormen. Allereerst worden de DPD berekeningen
gevalideerd bij een laag Reynolds getal voor twee vloeistoffen zonder oppervlak-
tespanning. De vervorming van het grensvlak voorspelt met DPD komt goed
overeen met de resultaten afgeleid van een semi-analytische oplossing, experi-
mentele resultaten en CFD berekeningen. Vervolgens wordt de DPD techniek
toegepast om de menging van twee vloeistoffen in een lid-driven cavity met
oppervlaktespanning te bestuderen voor verschillende Reynolds getallen. Een
systeem met oppervlaktespanning streeft naar een minimaal oppervlak tussen
de fasen. Hierdoor is de menging van de twee vloeistoffen met oppervlaktespan-
ning veel trager. Zodra de oppervlaktespanning de viskeuze krachten begint
te overheersen, mengen de vloeistoffen niet verder en bereikt de grenslaag een
constante vorm.

Het vermogen van oppervlakteactieve stoffen, ook wel surfactants genoemd, om
de oppervlaktespanning te verlagen, is van essentieel belang in het mengproces
van onmengbare fasen. Begrijpen hoe surfactants zich gedragen op een bewe-
gend en vervormend grensvlak, en hoe dit de menging bëınvloed, kan helpen de
selectie en ontwikkeling van de juiste surfactant voor een gegeven toepassing
te verbeteren. In hoofdstuk 6 hebben we de DPD techniek toegepast om het
gedrag van surfactants te onderzoeken tijdens het mengen van twee onmeng-
bare vloeistoffen in een lid-driven cavity. De DPD simulaties laten zien dat de
surfactant deeltjes zich gelijkmatig verspreiden over een grensvlak tussen twee
vloeistoffen in rust. De gedwongen stroming in een lid-driven cavity voert de
surfactant deeltjes echter mee langs het grensvlak in stroomafwaartse richting.
Dit leidt tot een ongelijkmatige verdeling van de surfactant deeltjes wat de
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eigenschappen van het grensvlak bëınvloed. In gebieden met een hoge surfac-
tant lading is de oppervlaktespanning lager en is het grensvlak gemakkelijker
te vervormen dan in gebieden met een lage surfactant lading. De DPD simu-
laties laten ook zien dat de surfactant deeltjes de stroming over het grensvlak
onderdrukken. Deze resultaten tonen opnieuw de kracht van de DPD techniek
in het modelleren van de complexe verschijnselen op de grensvlakken in een
meerfasenstroming.


