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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift ligt de nadruk op elektrohydrodynamica. De elektrohydrodynamica 
beschrijftt systemen waarin hydrodynamische (door stroming veroorzaakte) en elek-
trostatischee (door lading veroorzaakte) interacties van vergelijkbare sterkte zijn en 
daardoorr met elkaar concurreren. Op toegepast gebied is er hernieuwde interesse in 
ditt vakgebied vanwege het praktisch nut voor microfluidics en voor de biofysica. Op 
theoretischh gebied is elektrohydrodynamica nog steeds uitdagend vanwege de inherente 
niet-lineariteitt van de bijbehorende vergelijkingen. 

Hett eerste onderwerp in dit proefschrift - en tevens het enige dat niet gerelateerd is 
aann geladen colloïden - is het bestuderen van stroming in poreuze media door middel 
vann de rooster-Boltzmannmethode. In hoofdstuk 4 heb ik laten zien hoe snelheidsfluc-
tuatiess gedempt worden in een eenvoudig model van een poreus medium. Tevens heb 
ikk laten zien hoe het gebruik van benaderingen in vergelijkingen die op hun beurt weer 
gebaseerdd zijn op de vooraf gemiddelde eigenschappen van de stroming tot grote fouten 
kann leiden. Dit strookt niet met de aanname die ten grondslag ligt aan bestaande the-
orieënn voor hydrodynamische dispersie. In een poging om stroming in poreuze media 
tee bestuderen, heb ik een zeer vereenvoudigd rooster-Boltzmannmodel voor poreuze 
mediaa geïntroduceerd. Dit model heeft de prettige eigenschap dat het geen uitgesloten 
volumee heeft, maar dat er toch wrijving van de vloeistof met obstakels mogelijk is. 
Inn hetzelfde hoofdstuk heb ik een eenvoudige methode gepresenteerd om het grootst 
mogelijkee Pecletnummer te verkrijgen, (in roostersimulaties wordt het Pecletnummer 
altijdd beperkt tot lage waarden door kunstmatige diffusie, veroorzaakt door simulatie-
artefacten). . 

Inn hoofdstuk 3 heb ik een korte introductie gegeven van de elektrokinetische vergeli-
jkingen.. In hoofdstuk 5 heb ik een nieuwe, tijdens mijn promotietijd ontwikkelde, 
methodee beschreven die het mogelijk maakt om deze elektrokinetische vergelijkingen 
tee behandelen en om voorheen nog niet verkende stromingscondities te bestuderen. 
Dezee hybride methode koppelt een rooster-Boltzmannmodel voor het neutrale oplos-
middell  aan een discretisatie van de Smoluchowskibeschrijving voor de opgeloste deelt-
jes.. Deze combinatie van verschillende methodes is gerechtvaardigd door de keuze 
vann het beschrijvingsniveau van de verschillende componenten in het systeem: de 
grotee colloïdale deeltjes en kleine ionen zijn zeer verschillend van grootte. Een be-
langrijkee eigenschap van de nieuwe methode is dat deze zich strikt houdt aan massa-
enn impulsbehoud op het niveau van een enkel roosterpunt, waardoor onnatuurlijke 
transportmechanismenn zijn uitgesloten. De methode is bovendien zeer eenvoudig te 
implementerenn en kan volledig parallel worden uitgevoerd. Om de voordelen van deze 
pragmatischee aanpak te tonen, laat ik in appendix A twee technische problemen zien 
diee uit een ander rooster-Boltzmannmodel voortkomen. Kleine discrepanties leiden 
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daarr tot onnatuurlijke massastromen aan het oppervlak van een macroscopisch object, 
diee de subtiele interacties waarin we geïnteresseerd zijn overstemmen. Concluderend 
meenn ik dat de methode, hoewel deze nog verbeterd kan worden, reeds erg flexibel 
iss en zeer geschikt om microfluidics en colloïdale suspensies van geladen deeltjes te 
bestuderen.. Hoewel de methode in dit proefschrift nog niet uitgebreid is toegepast op 
microfluidics,microfluidics, meen ik dat dat het vakgebied is waarin het potentieel ervan volledig 
benutt kan worden. 

Hett resterende deel van dit proefschrift beschrijft verkennende studies naar de 
elektrokinetischee eigenschappen van geladen colloïden in elektrolyten, gebruik makend 
vann het in hoofdstuk 5 geïntroduceerde rooster-Boltzmannmodel. De keuze voor een 
systeemm van geladen colloïden in elektrolyten komt voort uit vragen als: hoe hangt de 
mobiliteitt van een deeltje af van zijn vorm en ladingsverdeling? 

Inn hoofdstuk 6 heb ik computersimulaties beschreven van de sedimentatiesnelheid 
vann sterk geladen bollen. Ik heb laten zien dat deze sedimentatiesnelheid kan worden 
uitgedruktt in de evenwichtseigenschappen van de elektrische dubbellaag. Bovendien 
wordtt deze afhankelijkheid bij sterke lading beïnvloed door de accumulatie van lading 
opp het oppervlak van de bol. De sedimentatiesnelheid lijk t dan op die van een bol in 
eenn elektrolyt zonder toegevoegd zout, waarbij co-ionen geen invloed meer hebben op 
sedimentatiesnelheidd en alleen de dynamica van de contra-ionen is relevant is. 

Eenn ander belangrijk aspect van de elektrohydrodynamische interactie dat nog-
maalss de flexibiliteit van de methode aantoont, is de studie naar het effect van de 
vormm van colloïden op de elektrokinetica. Hoofdstuk 7 beschrijft een studie naar de 
roll  van vorm, dichtheid, volumefractie, lading en ionenconcentratie op de sedimen-
tatiesnelheidd van schijfjes met een eindige dikte. Deze zijn zowel theoretisch relevant 
omdatt ze een prototype zijn voor het bestuderen van algemene effecten van de vorm 
opp de sedimentatiesnelheid, als praktisch relevant omdat ze een goed model vormen 
voorr echte kleideeltjes. Mij n bevinding is dat schijfvormige deeltjes hydrodynamisch 
symmetrischh worden door niet-triviale interacties tussen het stromingsveld rond het 
deeltjee en de elektrische dubbellaag. 

Dee laatste toepassing die ik heb beschreven is de elektroforetische mobiliteit van 
eenn bol met geladen 'vlekken'. In hoofdstuk 8 heb ik laten zien hoe de elektrofore-
tischee mobiliteit van zon bol afhangt van het elektrische quadrupoolmoment èn de 
Debyelengte.. Ik heb ook laten zien dat als het door elektroforese voortbewogen deeltje 
niett exact bolvormig is (wat het geval is voor een bol in een roostermodel), er ook 
elektrischee multipoolmomenten moeten worden beschouwd van een hogere orde dan 
hett quadrupoolmoment. 
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