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Turbulente stroming is een van de 
grote onopgeloste problemen van 
de natuurkunde. Het wervelen en 
kolken van vloeistoffen is alleen op 
een statistische manier te beschrij-
ven, en ook dan is het een taai 
onderwerp waaraan al anderhalve 
eeuw onderzoek gedaan wordt. 
Varghese Mathai, Sander Huisman, 
Chao Sun, Detlef Lohse en Mickaël 
Bourgoin [1] schroeven de moeilijk-
heidsgraad nog een tandje verder op 
met onderzoek naar luchtbellen in 
zulke turbulente stromingen. Myste-
rieus genoeg bewegen deze bellen 
sneller dan de vloeistofdeeltjes zelf, 
maar ze verspreiden zich op langere 
termijn juist minder snel. 
“In de praktijk zijn veel turbu-
lente stromingen gemengd: zand in 
rivierwater, plankton in zeewater, 
regendruppels in wolken en bij-
voorbeeld luchtbellen in chemische 
reactoren”, zegt mede-auteur San-
der Huisman, universitair docent 
in de groep Physics of Fluids van de 
Universiteit Twente. 
Speciaal voor metingen aan turbu-
lente stromen staat daar de Twente 
Water Tunnel, een gevaarte van 
acht meter hoog waarin 6500 liter 
water rondgepompt wordt met een 
topsnelheid van negentig centimeter 
per seconde. 
Vier hogesnelheidscamera’s zijn 
gericht op de ruiten van een twee 
meter hoge meetsectie. “Boven aan 
die sectie brengen we water in tur-
bulente stroming met roerders. En 
daarvóór nog kunnen we luchtbel-
len toevoegen”, vertelt Huisman. 

In de meetsectie stroomt het water 
naar beneden, waardoor opstijgende 
luchtbellen effectief rond dezelfde 
plaats bewegen. 
Vier camera’s met macrolenzen 
brengen ze daar in beeld. Door de 
vier verschillende perspectieven kan 
de analyse-software ook belletjes 
blijven volgen die vanuit één per-
spectief gezien achter elkaar langs 
bewegen.
“We kunnen luchtbellen soms wel 
vijf tot tien seconden volgen met de 
camera”, zegt Huisman. Het resul-
taat is een driedimensionale baan 
van een enkele luchtbel in drie coör-
dinaten, waarmee ook de snelheid 
op ieder moment uit te rekenen is. 
“Het gekke is dat snelheden van de 
bellen op de korte termijn groter 
zijn dan de snelheid van de vloeistof 
zelf ”, zegt Huisman. De bellen 
bewegen tot zes keer sneller dan 
tracers in de vloeistof. “Dat effect 
hebben we weten te koppelen aan 
vortex shedding.” Terwijl de belletjes 
door de vloeistof bewegen, trekken 
ze een zog van wervelingen achter 
zich aan. Die wervelingen geven 
extra weerstand, die wegvalt op het 
moment dat de werveling loskomt 
van de bel. 
De grote snelheidsfluctuaties die 
hiervan het gevolg zijn, treden 
op wanneer deeltjes maar korte 
tijd worden bekeken. De gemid-
delde verplaatsing van turbulente 
vloeistofdeeltjes in dit zogeheten 
ballistische regime schaalt evenre-
dig met de tijd.
Op langere tijdschalen gedragen 

turbulente deeltjes zich diffusief: 
de gemiddelde afgelegde afstand 
schaalt dan niet met de verlopen 
tijd, maar met de vierkantswortel 
daarvan. Dit is vergelijkbaar met de 
diffusie van warmte of een mengstof 
in een stilstaand medium. 
Bij turbulentie is de effectieve dif-
fusieconstante echter veel groter, 
vandaar dat turbulentie gebruikt 
wordt in chemische reactoren om 
vloeisstoffen te mengen.
“Tussen de korte en de lange tijd-
schaal bevindt zich de overgang van 
het ballistische naar het diffusie-
regime”, zegt Huisman. Dat geldt, 
blijkt uit de metingen, niet alleen 
voor de vloeistofdeeltjes zelf, maar 
ook voor de luchtbellen. Huisman: 
“Maar de overgang treedt voor de 
bellen veel eerder op.” Bij luchtbel-
len ligt de overgang bij tijdschalen 
van 0,1 seconde, voor dezelfde over-
gang in de vloeistof is dat 1 seconde.
Paradoxaal genoeg verspreiden de 
bellen zich voorbij die overgang 
juist langzamer dan tracers in de 
vloeistof zelf. Dit is een onverwacht 
effect dat vermoedelijk ook terug te 
zien zal zijn in andere natuurlijke en 
kunstmatige mengprocessen met 
luchtbellen. 
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