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Summary 

 
the latter conditions, as an increase in equivalence ratio, by itself, results in increased soot 
formation. Hydrogen addition is also seen to decrease monomer size. The measurement 
results were again compared with calculations using the semi-empirical two-equation 
models of soot formation. Numerical calculations using the mechanism with more detailed 
soot oxidation do quite well predicting 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 and 𝑎𝑎𝑎𝑎 at 𝛾𝛾𝛾𝛾 = 0, but underestimate the impact of 
hydrogen addition (by over a factor of two in the case of soot volume fraction). The model 
accounting for particle coagulation severely underpredicts the impact of hydrogen addition 
on 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 and severely overpredicts the aggregate size for all conditions. This may be addressed 
in future research by comparing the measurement results with more detailed models. 
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Verbranding is de belangrijkste bron van kracht en warmte, maar helaas resulteert het 
proces over het algemeen in de vorming van verschillende vervuilende stoffen. 
Broeikasgassen zijn hiervan dan wel het meest actuele voorbeeld, maar door verbranding 
gegenereerde fijnstof (zoals roet) heeft een aanzienlijke negatieve impact op het milieu en 
gezondheid, en kan ook de prestaties van verbrandingsapparatuur verminderen. 
Moleculaire precursors van deeltjes condenseren in kleine clusters die op hun beurt botsen 
en samensmelten met andere moleculen en clusters. In latere stadia vormen kleine sferische 
clusters, meestal aangeduid als primaire deeltjes of monomeren, de basis van wat fractale 
aggregaten worden genoemd: een soort dendritische structuren met een hoge oppervlakte-
volumeverhouding, vaak gekarakteriseerd door de straal van de monomeren, 𝑎𝑎𝑎𝑎, het 
kwadratisch gewogen gemiddelde van de massa-gewogen straal (ofwel de gyrostraal, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔) en 
de fractale dimensie, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓. De grootte en structuur van de vaste structuren zijn bepalende 
factoren voor hun impact. 
 Bij verbranding kunnen veel verschillende soorten deeltjes worden gevormd, maar 
in dit proefschrift richten we ons op twee: roet en silica. Roet is het meest voorkomende 
type verbranding-gegenereerde deeltje. Het wordt gevormd bij de onvolledige verbranding 
van koolwaterstoffen, waarvan sprake is onder brandstofrijke omstandigheden (i.e. wanneer 
er een tekort is aan zuurstof). Ondanks uitgebreid onderzoek blijft het modelleren en 
voorspellen van de vorming en groei van roet in vlammen erg lastig. Experimenteel 
onderzoek naar de vorming en groei van root zijn daarom van groot belang om ons begrip 
van relevante processen en modellen van roetvorming te verbeteren. Voor silica komst onze 
interesse voort uit het feit dat het gevormd kan worden bij de verbranding van biogas. Dit is 
een gevolg van de kleine hoeveelheden siloxanen die vaak in dit gas aanwezig zijn. De 
afzetting van ‘pluizige’ fractale silica-structuren resulteert in relatief snel dichtslibben van 

119 



Samenvatting 

 
bijvoorbeeld een warmtewisselaar, in vergelijking met een compactere laag silica met 
dezelfde massa. Het is daarom belangrijk om een betrouwbaar model te hebben dat de groei 
en eigenschappen van de aggregaten beschrijft. Het verbeteren van dit soort modellen 
vereist een goed begrip van wat er op het niveau van de aggregaten precies gebeurt. 
 Een goed-gecontroleerde verbrandingsomgeving is noodzakelijk om goede en 
reproduceerbare experimenten uit te kunnen voeren; bij voorkeur een omgeving die goed 
toegankelijk is voor diagnostische hulpmiddelen. Vlakke laminaire voorgemengde 
vlammen zijn bijzonder geschikt voor experimenten vanwege hun 1-D karakteristieken, 
waardoor de omstandigheden slechts langs één as van de vlam veranderen. In dit type 
vlammen kunnen processen eenvoudig worden bestudeerd als functie van tijd, door op 
verschillende afstanden van de brander metingen te verrichten. De branders en het 
gasregelingssysteem die werden gebruikt om, onder verschillende omstandigheden, 
aggregaten in dit type vlammen te produceren staan beschreven in Hoofdstuk 2. Een 
belangrijk concept in dit werk is dat van branderstabilisatie, omdat dit ons in staat stelt om 
de vlamtemperatuur en brandstof-equivalentieverhouding onafhankelijk van elkaar te 
kunnen regelen, zonder dat het voorgemengde gas-lucht-mengsel verdund hoeft te worden 
met een inert gas. 
 Dit proefschrift richt zich op de experimentele studie van de vorming en groei van 
bij verbranding gegenereerde roet- en silicadeeltjes. Door gebruik te maken van 
laserdiagnostiek wordt een aantal problemen omzeild die inherent zijn aan het nemen van 
de monsters die nodig zijn voor andere methoden. De belangrijkste technieken voor dit 
onderzoek zijn: ‘angle-dependent light scattering’ (ADLS), om de grootte van deeltjes te 
meten; ‘laser light exctinction’ (LLE) en ‘laser-induced incandescence’ (LII), voor metingen 
van de volumefractie van roet; en Raman spectroscopie, voor bepaling van de 
vlamtemperatuur. In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht van deze diagnostische methoden 
gegeven, alsook een gedetailleerde beschrijving van de experimentele opstellingen en 
meetprocedures. 
 Het resterende deel van dit proefschrift draait om de studie van de groei van roet 
en silica, met een initiële focus op silica vanwege de relatieve eenvoud daarvan (anders dan 
voor roet, is de aanname dat alle silica gevormd wordt gedurende de allereerste momenten 
van het proces, en dat de volumefractie vervolgens onveranderlijk is). Hoofdstuk 4 
behandelt de experimentele studie van de groei van silica-aggregaten in methaan-L2-lucht-
vlammen (L2 is een afkorting van hexamethyldisiloxaan, C2H18Si2O). De straal van 
gegenereerde silicadeeltjes is gemeten voor verschillende vlamtemperaturen en 
concentraties van toegevoegde L2. De resultaten van deze metingen laten zien dat 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 
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sublineair afhankelijk is van de verblijfstijd, en een niet-monotoon afhankelijk van de 
vlamtemperatuur met een maximum rond de 2000 K. Verder lijken brandstofarme 
omstandigheden de groei van aggregaten te bevorderen, in vergelijking met rijke en 
stoichiometrische vlammen waarin de groei zeer vergelijkbaar is. Dit impliceert dat de 
aggregaatvorming een overwachte afhankelijkheid heeft van de fractie zuurstof. Het gebruik 
van een eenvoudig model om de evolutie van deeltjes vanaf 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 te beschrijven als het 
resultaat van groei door botsingen en sinteren was niet mogelijk door het ontbreken van 
een nauwkeurige uitdrukking voor de sintertijd. Voor tijden groter dan ∼10 ms beschrijft 
het model de groei van de aggregaten redelijk goed, maar dit vereist wel het invoeren van de 
initiële condities die vastgesteld werden op basis van de experimentele data en het fitten van 
de straal van de monomeren. 
 Hoofdstuk 5 is een aanvulling op Hoofdstuk 4, waarin de gevolgen van de 
toevoeging van waterstof aan de brandstof op de groei van silica-aggregaten worden 
onderzocht. Bij gelijke massaflux en silica-concentratie in de verbrandingsproducten blijkt 
toevoeging van waterstof te resulteren in een vermindering van zowel de aggregaat- als 
monomeergrootte van de silica. Verder onderzoek laat echter zien dat de waargenomen 
effecten van waterstoftoevoeging volledig toegeschreven kunnen worden aan de daarbij 
behorende afname van de vlamtemperatuur als gevolg van toegenomen branderstabilisatie 
en dus niet het gevolg zijn van een verandering in de chemische omgeving. 
 In Hoofdstuk 6 verleggen we onze aandacht van silica naar roet. Voor 
verschillende equivalentieverhoudingen en temperaturen wordt de groei van roet 
onderzocht in ethyleen-lucht-vlammen. Deze metingen omvatten niet alleen de grootte van 
de roetdeeltjes, maar ook de volumefractie, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣. Daarnaast laten metingen van de 
vlamtemperatuur voor equivalentieverhoudingen tot aan 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 2.1 een goede overeenkomst 
zien met de temperaturen die berekend zijn door gebruik te maken van het San Diego 
mechanisme. In overeenstemming met de literatuur zien we dat de equivalentieverhouding 
een aanzienlijke invloed heeft op de volumefractie; deze fractie is meer dan tien keer hoger 
voor 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 2.35 dan voor 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 2.0. Daarbij nemen we ook waar dat de gemeten 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 niet-
monotoon afhankelijk is van de uitstroomsnelheid van het brandstof-lucht-mengsel, 
waarbij het maximum onafhankelijk van de equivalentieverhouding ligt bij de snelheid die 
resulteert in een temperatuur van ∼1675 K. De invloed van 𝜙𝜙𝜙𝜙 op 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 is vergelijkbaar met de 
invloed op 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣, maar 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 heeft het maximum in vergelijking met 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 bij iets hogere 
uitstroomsnelheden, corresponderend met een temperatuur van ∼1700 K. De 
meetresultaten werden vergeleken met berekeningen gebaseerd op twee semi-empirische 
twee-vergelijkingenmodellen van roetvorming. Numerieke berekeningen met beide 
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mechanismen overschatten de gemeten volumefracties van roet aanzienlijk, hoewel de 
modellen beter presteren in rijkere vlammen. Het model waarin rekening gehouden wordt 
met coagulatie overschat de gemeten gyrostraal aanzienlijk voor alle 
equivalentieverhoudingen, hoewel de berekende waarden beter worden voor 𝜙𝜙𝜙𝜙 = 2.35. 
 Tot slot biedt Hoofdstuk 7 een aanvulling op Hoofdstuk 6, waarin wordt 
onderzocht wat de effecten zijn van waterstoftoevoeging aan de ethyleen-lucht-vlammen op 
de groei van roet. In dit hoofdstuk worden de gyrostraal, de volume-fractie en de 
monomeerstraal van roetdeeltjes gemeten voor meerdere fracties van waterstof in het 
brandstofmengsel. Anders dan ten aanzien van de impact op silica, resulteert de toevoeging 
van waterstof hier ook in een vermindering van de aggregaatgrootte van roet wanneer 
vergeleken wordt bij dezelfde vlamtemperatuur. Zelfs de toevoeging van relatief kleine 
hoeveelheden H2 heeft een aanzienlijke afname van de volumefractie en aggregaatgrootte 
van roet tot gevolg. Bij gelijke equivalentieverhouding en vlamtemperatuur is deze afname 
sterker dan lineair afhankelijk van de waterstoffractie in de brandstof, 𝛾𝛾𝛾𝛾. Het effect dat hier 
wordt waargenomen is sterker dan in literatuur wordt beschreven bij constante C/O en 
uitstroomsnelheid. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is de aanzienlijke toename van 
𝜙𝜙𝜙𝜙 als gevolg van het toevoegen van de waterstof onder de laatstgenoemde condities, 
aangezien een toename van de equivalentieverhouding op zichzelf resulteert in een toename 
van de volumefractie. Verder lijkt toevoeging van waterstof ook te resulteren in een afname 
van de monomeergrootte. De meetresultaten werden weer vergeleken met berekeningen 
gebaseerd op de semi-empirische twee-vergelijkingenmodellen van roetvorming. 
Numerieke berekeningen gebaseerd op het mechanisme met de gedetailleerdere oxidatie 
van roet voorspellen 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 en 𝑎𝑎𝑎𝑎 vrij goed voor 𝛾𝛾𝛾𝛾 = 0, maar onderschatten de invloed van 
additie van waterstof (met meer dan een factor twee voor de volumefractie). Het model 
waarin rekening wordt gehouden met coagulatie onderschat de invloed van 
waterstoftoevoeging op 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 aanzienlijk, terwijl het de grootte van de aggregaten voor alle 
omstandigheden sterk overschat. Dit kan in toekomstige studies worden aangepakt door de 
meetresultaten te vergelijken met gedetailleerdere modellen. 
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