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ÖZET 
 
Son yıllarda nanoakışkanlar üzerine olan çalışmalar artmış ve nanoakışkanların ısıl özelikleri ve ısı 
transferi kabiliyetleri önem kazanmıştır. Nanoakışkan özelliği kazandırılmış ısı transferi akışkanlarının 
iletkenliği, performans geliştirilmesi için önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada metal ve metal oksit 
nanoakışkanların içerikleri, termofiziksel özelikleri ve enerji ve yenilenebilir enerji uygulamalarında 
kullanılabilirliği üzerine bilgiler verilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Nanoakışkanlar, termofiziksel özelikler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, studies on nanofluids has increased and the thermal properties of nanofluids and their 
heat transfer abilities have gained importance. Conductivity of nanofluids has been an important factor 
for improving performance. In this study, the contents of metal and metal oxide nanofluids, their 
thermophysical properties, and their usefulness in energy and renewable energy applications were 
given. 
 
Key Words: Nanofluids, thermophysical properties. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Isı aktarımı için mühendislik uygulamalarında geleneksel olarak kullanılan su, etilen glikol ve motor 
yağı gibi düşük ısıl iletkenliğe sahip akışkanların ısıl iletkenliğinin arttırılması için birçok çalışma 
yürütülmüştür [1]. Isıl iletkenliğin arttırılma çalışmalarında, Tablo 1’de verilen, ısıl iletkenliği bu belirtilen 
akışkanlardan daha yüksek olan metal veya metal olmayan bazı katı veya akışkan maddeler 
kullanılmıştır.  
 
Tablo 1.Çeşitli katıların ve akışkanların ısı iletim katsayıları [2] 
 Malzeme Isı İletim Katsayısı (W/mK) 
Metalik Katılar Bakır 401 
 Alüminyum 237 
Metalik Olmayan Katılar Silikon 148 
 Alümina (Al2O3) 40 
Metalik Akışkanlar Sodyum (644 K) 72,3 
 Su 0,613 
Metalik Olmayan Akışkanlar Etilen Glikol 0,253 
 Makina Yağı 0,415 

Thermal Properties of Nano-fluids Used in Energy Applications 
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1881 yılında Maxwell’in teorik çalışması yayınlandığından beri bir çok araştırmacı etkili bir ısıl iletkenlik 
için katı parçacık içeren süspansiyonlar üzerine çalışmışlardır. Ancak bu çalışmalar mikrometre veya 
milimetre boyutunda olan süspansiyonlara uygulanmıştır [3, 4].  Önceki çalışmalarda, kullanılan büyük 
boyutlu materyaller içeren süspansiyonlarda; çabuk çökme, düşük kararlılık, akış direnci, akış 
kanalında erozyon, tıkanma, kirlenme ve akışkan içerisinde basınç düşmesi gibi problemlerin ortaya 
çıktığı görülmüştür [1, 2, 4, 5, 6]. Günümüzde ileri fabrikasyon teknikleri sayesinde, ısıl iletkenlikte 
kullanılacak olan materyaller mikro ve nano boyutlarda katı parçacıklar üretilebilmektedir. Stephen & 
Choi,100 nm çapından küçük parçacık içeren süspansiyonlar, konvansiyonel olarak kullanılan yani 
mikro ve milimetre katı parçacık içeren süspansiyonlara göre farklı fiziksel özellik gösterdiğinden 
bahsetmiştir [4]. Bu açıklamaya göre; geleneksel akışkanların yani su, etilen glikol ve makina yağının 
içerisine, termofiziksel özeliğin arttırılması için 100 nm çapından daha küçük parçacık içeren 
süspansiyonların katılmasına nanoakışkan denilmektedir [7]. Başka bir tanımlamaya göre, 
nanoakışkanlar temel akışkanların içerisinde 100 nm çapından küçük nano büyüklüğündeki 
materyallerin (nanoçubuklar, nanotüpler, nanolifler, nanoteller vs.) dağılması ile oluşan olan yeni bir 
akışkan türüdür [8, 9]. 
 
Nanoparçacıklar temel akışkanlar içerisinde çok az miktarda dahi olsalar nanoakışkanın termofiziksel 
özeliklerini oldukça iyileştirirler [10]. Nanoakışkanlar içerisinde nanoparçacıkarın askıda olan 
konsantrasyonu %5 oranından düşük olsa bile bu akışkan sisteminin, ısıl iletkenliğini (k) oldukça 
yükselttiği gösterilmiştir [7, 11]. Nanoakışkanın temel amacı mümkün olan en az konsantrasyonda 
nanoparçacıklar içerecek şekilde en yüksek ısıl iletkenlik kapasitesine ulaşmaktır. Nanoparçacıklar 
moleküler yapısı sayesinde geleneksel karışımlara göre hem daha geniş alana temas ederler, hem de 
temel akışkanımızın içerisinde daha düzgün karışırlar, böylelikle geleneksel olarak kullanılan büyük 
katı parçacıklı karışımlara göre akışkanın ısıl kapasitesini ve kararlılığını arttırarak, kanalda oluşan 
erozyonu ve pompalama gücünü daha iyi düşürdüğü belirlenmiştir [2, 12]. 
 
Nanoakışkanların ısıl iletkenliğindeki artış, nanoparçacıkların eklenmesine ve parçacıkların en boy 
oranında bağlıdır [13, 14].  Teorik olarak ısıl iletkenliği yüksek olan nanoparçacıklar; metal olanlar; Cu, 
Al, Fe, Au, ve Ag, metal olmayanlar; Al2O3, CuO, Fe3O4, TiO2 ve SiC ve karbon nanotüpler sıklıkla 
su, yağ, aseton ve etilen glikol gibi temel akışkanlarla karıştırılmaktadır [15]. 
 
Bu çalışmada nanoakışkanların hazırlanması, termofiziksel özeliklerinin belirtilmesi, ölçülmesi ve 
metal ve metaloksit nanoakışkanların termofiziksel özeliklerindeki artış, bu konu üzerinde çalışma 
yapmış olan araştırmacıların çalışmaları verilmiştir. Bu çalışmanın son kısmında ise bazı enerji ve 
yenilenebilir enerji uygulamalarında nanoakışkanların enerji verimliliğine etkileri üzerinde durulmuştur.    
 
 
 
 
2.NANOAKIŞKANLARIN HAZIRLANMASI 
 
Nanoakışkanın üretimi için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan ilki tek adımlı yöntem ikincisi ise iki 
adımlı yöntemdir [16]. Nanoakışkanların en iyi şekilde hazırlanması çok önemlidir çünkü 
nanoakışkanların kararlı ve dayanıklı süspansiyon olması, parçacıkların az topaklanması ve akışkanın 
kimyasal yapısının değişmemesi gibi özel gerekliliklere ihtiyaç vardır. Geçirimli elektron mikroskobu 
(TEM), parçacıkların akışkan içerisine dağıtılmasından önce veya sonra gözlenmesi için yaygın olarak 
kullanılmıştır [17, 18] 
 
2.1.Tek Adımlı Yöntem 
 
Tek adımlı yöntemde parçacıklar temel sıvının içerisine direkt olarak dağıtılır. Tek adımlı yöntem 
elverişli bir yöntemdir çünkü nanoparçacıkların oksidasyonunu önlemektedir [12]. Bu yöntem içinde 
nanoparçacıkların kurutulması, depolanması, nakliyesi ve dağıtılması gibi süreçler olmadığı için 
nanoparçacıkların topaklanması en aza indirilir. Bundan dolayı akışkanların kararlılığı artar ve üretim 
maliyeti düşer. Ancak bu yöntemin dezavantajı ise sadece düşük buhar basınçlı akışkanlara uyumlu 
olmasıdır ve bu yöntemin uygulanmasını sınırlamaktadır [15]. 
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Tek adımlı süreçlerden biri, direkt buharlaştırmalı tekniktir. Nanoakışkan hazırlamak için Akoh 1978’de 
tek adımlı süreç olan direkt buharlaştırmalı bu tekniği kullanmıştır [18]. Direkt buharlaştırmalı teknikte 
kararlı nanoakışkanlar, temel akışkan içerisinde nanoparçacıklar buharlaşarak ve yoğunlaşarak elde 
edilir [9, 19]. Kimyasal indirgeme yönteminde ise, Shenoy ve diğerleri, kimyasal indirgeme yöntemini 
kullanarak bakır oksit nanoakışkanını sentezlediklerini rapor etmişlerdir [20, 21]. 
 
Tek adımlı yöntemlerden bir diğeri de tozaltı nanoparçacık üretme sistemidir. 2005 yılında Lo ve 
diğerleri tarafından yayınlanan rapora göre bu tek adımlı yöntemi kullanarak 49,1 nm boyutunda bakır 
oksit (CuO) nanoparçacığını üretmişlerdir [21]. 2007 yılında ise Lo ve arkadaşları yine bu yöntemi 
kullanarak etilen glikol içerisine küre biçiminde 12,5 nm çapında gümüş nanoparçacık ürettiklerini 
bildirmişlerdir [22]. 
 
Lazer ablasyon tekniği, herhangi bir dağıtıcı (dispersant) eklenmeden kararlı nanoakışkanlar üretmek 
için kullanılan bir başka tek adımlı süreçtir [9]. Kim ve diğerleri ‘’Pulsed laser ablation in liquids’’ 
tekniğini kullanarak herhangi bir dağıtıcı (dispersant) kullanmadan 7,1-12,1 nm boyutları arasındaki 
kararlı altın nanoparçacıklarını, su ile süspansiyon ederek altın-nanoparçacığı/su nanoakışkanını 
hazırlamışlardır [23]. Bu teknik ile çeşitli nanoakışkanlar hazırlanmıştır [24, 25]. 
 
Nano akışkan üretmek için kullanılan bir diğer yöntem mikrodalga ışıma yöntemidir. Hui Wang ve 
diğerleri 4 nm boyutunda CuO nanoparçacığını mikrodalga ışıma yöntemiyle üretmişlerdir [26]. 
Mikrodalga ışımasını kullanarak üretilen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. [27, 28]. Tek adımlı süreçte 
kullanılan diğer yöntemler; poliol süreci [29, 30] ve faz transfer yöntemidir [9, 31, 32]. 
 
2.2.İki Adımlı Yöntem 
 
Nanoakışkan hazırlamak için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir [8]. Bu yönteme göre, 
nanoparçacıklar, nanolifler, nanotüpler veya diğer nanomateryaller önce fiziksel veya kimyasal yöntem 
ile kuru toz olarak üretilirler [8, 14]. Sonrasında pekiştirmeli (intensive) manyetik güç çalkalayıcısı 
(agitation), ultrasonik çalkalayıcı (agitation), yüksek parçalayıcı karıştırıcı, homojenleştirici ve bilyalı 
değirmen yardımı ile nano boyuta getirilmiş tozlar akışkanın içerisinde dağıtılır. Nanotozlarının 
sentezlenmesi endüstriyel üretim seviyelerine ölçeklendiği (scaled up) için iki adımlı yöntem en 
ekonomik yöntemdir. Ancak bu yöntemin bir dezavantajı, nanoparçacıkların topaklanma eğiliminde 
olmalarıdır [8]. 
 
İki adımlı nanoakışkan hazırlama yöntemi ile yakından ilgili olan kararlılık, büyük bir önem 
taşımaktadır. Tozlar arasında güçlü Van Der Waals kuvveti olduğu için tozlar kolaylıkla 
topaklanabilirler [33]. Topaklanma nanoakışkan sentezinde ısıl iletimi azaltan başlıca bir sorundur. 
Parçacıklarda topaklanmayı azaltmak için sık sık (ultra-sonication) veya karıştırma süreci uygulanır 
[12]. Ayrıca sürfaktanların (yüzey aktif madde) kullanımı nanoparçacıkların kararlılığını arttıran bir 
diğer tekniktir [8]. 
 
Oksitli nanoakışkanları iki adımlı yöntem ile hazırlamak, metal içerikli nanoakışkanları hazırlamaktan 
daha uygun olduğu, bazı araştırmacılar tarafında onaylanmıştır [14]. 
 
 
 
 
3.NANOAKIŞKANLARIN TERMOFİZİKSEL ÖZELİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
Son yıllarda nanoakışkanların termofiziksel özellikleri literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Bunun 
sebebi, Brinkman (1952) gibi klasik modellerin, nanoakışkanların ısıl iletkenliklerinin ve dinamik 
viskozitelerinin tahminlerinde yetersiz olmalarıdır. Araştırmacılar nanoakışkanların termofiziksel 
özelliklerini belirlemede önemli miktarda deneysel bağlantılar geliştirilmişlerdir. Geliştirilen klasik 
modeller ve deneysel bağıntılar Tablo 2 ile verilmiştir [34]. 
 
Nanoakışkanların performansına etki eden başlıca termofiziksel özelikler; ısıl iletkenlik, viskozite, 
özgül ısı ve ısı transfer katsayısı olarak bilinmektedir [35]. 
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Isıl iletkenlik, ısı transfer akışkanının ısı transfer performansının arttırılmasında önemli bir 
parametredir. Katı metallerin bu akışkanlardan daha yüksek iletim katsayısı olduğu için akışkan 
içerisinde süspansiyonlanan bu parçacıkların, akışkanların ısıl iletkenliği ve ısı transfer performansını 
arttıracağı beklenmektedir [27]. Oksitlerde Al2O3, CuO,TiO2, Fe2O3, SiO2 gibi metallerde Cu, Ag gibi 
küçük miktarlarda nanoparçacık içeren su, etilen glikol, propilen glikol, motor yağı gibi akışkanlarla 
süspansiyon oluşturması neticesinde ısıl iletkenliğin arttığı gözlenmiştir [12]. Nanoakışkanların ısıl 
iletkenliğinin bağlı olduğu parametreler Şekil 1 ile verilmiştir [36]. 
 
Tablo 2.Alümina (Alüminyum Oksit)-Su nanoakışkanlarının termofiziksel özeliklerine ait bağıntılar [34] 

Bağıntılara ait İsimler Bağıntılar 

Brinkman ve Maxwell 
Bağıntıları 

Maxwell modeli 

( ) ( ){ }2 2 / 2bf p bf bf p p bf bf pk k k k k k k k k kf f   = + − − + + −   
Brinkman modeli 

( )2,5/ 1bfµ µ f = −   

Pak ve Cho Bağıntıları 

( )1 7,47bfk k f= +  

( )21 39,11 533,9bfµ µ f f= + +  

Titanya-Su 

( )21 2,92 11,99bfk k f f= + −  

( )21 5,45 108,2bfµ µ f f= + +  

Maiga Bağıntıları 
( )21 2,72 4,97bfk k f f= + +  

( )21 7,3 123bfµ µ f f= + +  

Palm Bağıntıları 

( )0,003352 0,3708 %1k T f= − =  

( )0,004961 0,8078 %4k T f= − =  

( )2 4 7 23, 4 10 1,975 10 2,912 10 %1x x T x Tµ f− − −= − + =  

( )2 4 7 24,051 10 2,353 10 3,475 10 %4x x T x Tµ f− − −= − + =  

Williams Bağıntıları 
( )( )1 4,5503= +bfk k T f  

( ) ( )exp 4,91 / 0,2092= −  bf Tµ µ f f  

Venerus Bağıntıları 
( )1 4bfk k f= +  

( )1 23,4bfµ µ f= +  
{Not: k, ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kbf, temel akışkanın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; kp, 
nanoparçacığın ısı iletim katsayısı [W/(mK)]; f , konsantrasyon; µ , dinamik viskozite [kg/(ms)]; bfµ , 
temel akışkanın dinamik viskozitesi [kg/(ms)]; T, sıcaklık (K)} 
 
Bazı çalışmalar nanoparçacığın konsantrasyonunun sürekli artışı, nanoakışkanın ısıl iletkenliğin de 
doğrusal artışını gözlemlerken, bazı araştırmacılar ise doğrusal artışın olmadığını gözlemlemişlerdir. 
Isıl iletkenliği etkileyen bir diğer parametre ise nanoparçacık boyutudur ve boyut küçüldükçe ısıl 
iletkenliğin arttığı birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Nanoparçacık şekli ise ısıl iletkenliği 
etkileyen bir diğer etmendir. Parçacığın boy-çap oranının artması ısıl iletkenliğinde artması anlamına 
geldiği araştırmacılar tarafından gösterilmiştir ve kanıt olarak ise aynı akışkan içerine dağıtılan 
silindirik nanoparçacığın küresel olandan daha iyi ısıl iletim sağladığı kanıtlanmıştır. Araştırmacılar 
daha yüksek ısıl iletkenliğe sahip nanoparçacıkların kullanılması nanoakışkanın ısıl performansını 
daha çok artacağını göstermişlerdir. Bir başka araştırmacı ise MgO (40 nm) ve Al2O3 (13 nm) 
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nanoparçacıklarını kullanarak yaptığı araştırmada MgO parçacıklı nanoakışkanın daha iyi ısıl iletkenlik 
performansının olduğunu göstererek aslında ısıl iletkenliğin parçacık boyutundan daha etkili olduğunu 
göstermiştir. Bir başka araştırmacı ise metal içerikli nanoakışkanların oksit içerikli olanlara göre daha 
iyi ısıl iletkenlik performansına sahip olduğunu yayınlamıştır. Şekil 2 ile bazı malzemelerin ısıl 
iletkenlikleri gösterilmiştir. Isıl iletkenliği etkileyen bir diğer parametre ise temel akışkan tipidir. 
Araştırmacılar aynı nanoparçacıklı farklı temel akışkan kullanarak yaptıkları araştırmada temel 
akışkanın ısıl iletkenliği ile ısıl iletkenlik performans artışının ters orantılı olduğunu göstermişlerdir. 
Yani bu durumda düşük ısıl iletkenliğe sahip temel akışkanın kullanılması ısıl iletkenlik performansının 
daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Nanoakışkanın sıcaklığının artması ile ısıl iletkenliğinin de 
arttığı birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır [36]. 

 

 
Şekil 1.Nanoakışkanların ısıl iletkenliğinin bağlı olduğu parametreler [36] 

 

 
Şekil 2.Bazı akışkanların ve katıların ısıl iletkenliğinin karşılaştırılması (MY: Makina Yağı, EG: Etilen 

Glikol) [37] 
3.1.Isıl iletkenliğin ölçülmesi 
 
Geçici sıcak tel yöntemi; bu tekniği 1931 yılında ilk öneren kişiler Horrocks ve McLaughlin olarak 
bilinmektedir. Birçok araştırmacı bu tekniği daha doğru ölçüm yapabilmek için kullanmışlardır [37]. 
Geçici sıcak tel yöntemi ısıl iletkenliği ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemdir [38]. 
 
Bu yöntemde, ölçüm için platinyum tel kullanılır. Çünkü sıcaklık ve direnç arasındaki ilişki geniş 
sıcaklık aralığındadır. Platinyum tel çapı 76,2 μm ve uzunluğu 215 mm’dir. Telin ısı kaynağı olarak 
kullanılabilmesi için çapı küçük tutulmuştur ve uzunluk/çap oranı 2821’dir. Deney kabının hacim 
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kapasitesi 80 mL ve çapı 20 mm’dir. Deneyde, nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için sıcak tel 
hücresinin içerisine nanoakışkan konulur. Deney oda sıcaklığında ve oda basıncında gerçekleştirilir. 
Şekil 3 ile gösterildiği gibi öncelikle kaynaktan R4’e akım gönderilir ve telde akım değişimi meydana 
gelir. Başlangıçta “wheatstone bridge” devresi, ayarlanabilir dirençler ve (A/D) analogdan dijitale 
çevrilen giriş panelinin toprak direnci tarafından ayarlanır. Voltaj değişimi olmadığında devre 
dengededir. Daha sonra DC güç kaynağı açıldığında akım R4 direncine oradan wheatstone devresine 
giderek sıcak telde voltaj değişimini ortaya çıkartır ve devreyi dengesiz konuma getirir. Bu dengesiz 
voltaj A/D çevirici tarafından bilgisayara kaydedilir. Giriş voltajı da aynı zamanda kayıt edilir. Daha 
sonra ölçülen bu voltaj değişimlerinin analizleri sonucunda nanoakışkanın ısıl iletkenliği ölçülebilir [39]. 
 

 
Şekil 3.Geçici tel yönteminin şematik gösterimi [39]. 

 
3.2.Kararlı durum paralel levha yöntemi 
 
Wang ve Xu; su, etilen glikol, yağ ve vakum pompası akışkanı kullanarak Al2O3 ve CuO 
nanoparçacığı bazlı nanoakışkanları ölçmek için bu yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntemde; %99 
saflıkta iki bakır levha arasına gaz baloncuğu oluşturmadan numune akışkan hücreye yerleştirilir. Şekil 
4 ile verildiği gibi deney boyunca ısıtıcı 1, üst levhadan alt levhaya doğru ısı akışı sağlamaktadır. Isıtıcı 
4, alt levhadaki ısıyı muhafaza etmektedir. Isıtıcı 3 ve 4 alüminyum hücreyi ısıtmaktadır. Bunun sebebi 
üst bakır levhada oluşan taşınım ve ışınım kayıplarını elemektir. Bu nedenle ısıtıcılar dikkatli bir 
şekilde ayarlanmalıdır. Böylelikle ısıl iletkenlik iki bakır levhaya geçer ve buradan akışkanın ısıl 
iletkenliği hesaplanabilir [40]. 

 
Şekil 4.Kararlı durum paralel levha yönteminin şematik gösterimi [40]. 

 
3.3.Diğer ısıl iletkenlik ölçüm Yöntemleri 
 
Nanoakışkanın ısıl iletkenliğini ölçmek için ısıl sabitler analiz yöntemi [41], silindirik hücre yöntemi [42], 
sıcaklık salınım tekniği [43], 3w yöntemi [44] ve ısıl karşılaştırıcı yöntemi [45] yöntemleri diğer 
yöntemlerdir. Ayrıca G. Paul ve arkadaşları nanoakışkanların ısıl iletkenliklerinin ölçülmesi üzerine bir 
derleme çalışması da yapmışlardır [37]. 
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3.4.Isıl iletkenlik performansının arttırılması üzerine yapılan çalışmalar 
 
Araştırmacılar Isıl iletkenlik performansını geliştirmek için çeşitli nanoparçacıklar kullanarak değişik 
parçacık konsantrasyonlarında nanoakışkanlar hazırlamışlardır ve ısıl iletkenlik performanslarını 
ölçmüşlerdir. Hong ve Yang, boyutu 10 nm olan Fe/Etilen Glikol nanoakışkanını geçici sıcak tel 
tekniğini kullanarak %0,55 parçacık konsantrasyonunda, nanoakışkanın lineer olmayan bir şekilde 
%18’e kadar arttığını keşfetmişlerdir [38]. Murshed, Leong ve Yang, 10 nm ×40 nm çubuk şeklindeki 
TiO2 nanoparçacığını deiyonize suda hazırlamıştır. Geçici tel tekniği kullanılarak %5 konsantrasyonda 
temel akışkana göre çubuk şekilli nanoparçacıkta %33, küresel şekillide %30’a yakın temel ısıl 
iletkenlik artış oranı yakaladıklarını göstermişlerdir [39]. Wang, Xu ve Choi, %3 konsantrasyonda 
kararlı durumlu paralel plaka yöntemi kullanarak akışkanın 28 nm Al2O3 ve 23 nm CuO iki 
nanoparçacığı su, vakum pompa akışkanı ve Etilen Glikol ile nanoakışkanlar hazırlayarak 
nanoakışkanların ısıl iletim performansları ölçülmüşlerdir. Sonuç olarak Al2O3/su nanoakışkanı ile %12 
ısıl iletkenlik artışı sağlandığını onaylamışlardır [46]. Yu ve Li, 10-20 nm nanoparçacık içeren ZnO-
Etilen Glikol nanoakışkanı geçici kısa sıcak tel tekniği ile %5 parçacık konsantrasyonunda %26,5 
oranında lineer olmayan şekilde artırdığı gözlemlenmiştir [47]. Asirvatham ve diğerleri, 80 nm Ag 
nanoparçacığının geçici sıcak tel tekniği ile suda %0,9 hacim Ag parçacığı ilavesi ile ısı transfer 
katsayısının %69,3 artırdığını gözlemlemişlerdir [48]. Eastman ve diğerleri, Al2O3, CuO ve Cu 
nanoparçacıklarını su ve yağ içerisinde nanoakışkanları hazırlayarak geçici sıcak tel tekniği kullanarak 
yaptıkları deneysel çalışma sonucunda CuO parçacığının %5 konsantrasyonunda, ısıl iletkenliğinde 
%60 artış sağlandığını göstermişlerdir [49] . 
 
3.5.Viskozite 
 
Son zamanlarda yayınlanmış olan birçok çalışma, ısı transferi davranışı ve nanoakışkanların kararlılığı 
üzerine yoğunlaşmıştır. Viskozite, nanoakışkanların en önemli özeliklerinden biridir. Viskozitenin 
mühendislik sistemlerinde ısıl iletkenlik kadar kritik olduğuna inanılmaktadır [15]. Heris ve diğerleri 
yaptığı deneysel çalışmada su bazlı CuO nanoakışkanın artan hacim oranında su bazlı Al2O3 
nanoakışkanına göre viskozitesinin daha fazla arttığını ve bu durumun CuO geniş parçacık boyutunun 
sonucu olabileceğini göstermişlerdir [50]. Lee ve diğerleri, %0,01-%0,3 hacimsel konsantrasyon 
aralığında Al2O3/Su nanoakışkanı kullanarak salınım tipli (oscillation type) viskozimetre kullanarak 
sıcaklıkla birlikte efektif viskozitenin düştüğünü ve artan yüzde konsantrasyon ile viskozitenin arttığını 
yayınlamıştır [1]. Nanoakışkanın viskozitesinin belirlenmesi, ısı transferi uygulamalarında pompalama 
maliyetlerinin optimize edilmesi bakımından önemlidir [10]. 
 
3.6.Özgül ısı 
 
Özgül ısı, bir maddenin bir birim kütlesinin sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken enerji olarak 
açıklanabilir. Bu açıklamaya göre, kütlelerin sıcaklıklarını bir derece yükseltmek için farklı miktarda ısı 
enerjisine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Nanoakışkanlar için daha az sayıdaki özgül ısı sayısı, 
sıcaklığını yükseltmek için daha az enerji tüketmesi anlamına gelmektedir [51]. Özgül ısı kapasitesi, 
enerji ve ekserji analizleri için önemli bir termofiziksel özeliktir ve özgül ısı hesaplama modelleri için 
önemli bir parametredir [52]. 
 
Vajjha ve diğerlerinin, SiO2/Deiyonize Su ve 60:40 kütle oranında etilen glikagol ve su bazlı ZnO, 
Al2O3 parçacıkları ile yaptığı çalışmada özgül ısı değerinin, nanoparçacıkların artan hacimsel 
konsantrasyonla düştüğünü ve ayrıca artan sıcaklıkla arttığını tespit etmişlerdir [53]. 
 
3.7.Isı taşınımı 
 
Wang ve Mujumdar [2] tarafından yapılan çalışmada ve Putra ve diğerlerinin hazırladıkları deneysel 
çalışmada,  Al2O3 ve CuO/Su nanoakışkanları yatay silindir içinde doğal taşıma şartında bir tarafından 
ısıtıldığını diğer tarafından soğutulduğunu ve sonucun zorlanmış ısı transferinden farklı olarak doğal 
ısı transferinin sistematik ve kesin bozulduğunu bulduklarından ve bu bozulmanın (deterioration)  
parçacık yoğunluğuna, konsantrasyona ve silindirin en boy oranına bağlı olduğundan bahsetmişlerdir. 
Bu bozulmanın parçacık konsantrasyonuyla arttığını ve durumun CuO nanoakışkanında daha belirgin 
olduğu sonucundan bahsetmiştir. 
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Bajestan ve diğerleri, güneş enerjili ısı değiştiricileri uygulamaları üzerine, ısıtılmış boruda akan 
TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak yaptıkları teorik ve deneysel çalışmada ısı transfer katsayısını %21 
arttırdıklarını yayınlamışlardır. Nanoakışkanın ısı transfer katsayısı, artan parçacık konsantrasyonu, 
Reynold sayısı ve ısıl iletkenliği ile artmaktadır ancak parçacık çapı ısı transfer katsayısına ters etki 
yaparak düşüş yaratmaktadır [54]. Wen ve diğerleri, 27–56 nm boyutunda Al2O3 nanoparçacığı ve 
deiyonize su kullanarak hazırladığı nanoakışkanını laminer rejimde bakır boru içerisinde konvektif ısı 
transferi bakımından incelemişlerdir. Sonuç olarak, Al2O3 parçacığı su içinde dağıldığında konvektif ısı 
transferinin, yükselen Re sayısında ve artan konsantrasyonda arttığını belirlemişlerdir [55]. 
 
 
 
 
4.NANOAKIŞKANLARIN ENERJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARINDA 
KULLANILMASI 
 
Yenilenebilir enerji alanında nanoteknolojinin kullanılması, ısıtma ve aydınlatmada verimlilik atışı, 
elektriksel depolama kapasitesindeki artışa, bu verim artışı sebebiyle de enerji kullanımında kirlilik 
miktarında azalma gibi avantajlara sebep olmaktadır. Nanoteknoloji yenilenebilir enerji kaynaklarını da 
geliştirebilir. Örnek olarak, rüzgar enerjisi de nanoteknoloji kullanılarak daha güçlü rüzgar türbini rotor 
kanatları elde edilebilir. Gelgit enerjisinde ekipmanların korozyonunu önlemek için nano-kaplama 
kullanılabilir. Bir diğer örnek jeotermal enerjide sondaj makinası yapmak için nanokompozitler 
kullanılmaktadır. [56]. 
 
4.1.Güneş kolektörleri uygulamaları 
 
Güneş kolektörleri, güneş enerjisi ve su ısıtma sistemlerinin en önemli düzeneklerinden birisidir. 
Güneş kolektörleri, güneş ışığındaki enerjiyi, güneş ısıl uygulamalarında ısıl enerjiye veya PV yani 
fotovoltaik uygulamalarda direk elektrik enerjisine çeviren çevre dostu ısı transferi düzenekleri olarak 
da tanımlanabilirler. Güneş kolektörlerinin asıl görevi, güneş ışınını absorbe ederek toplanan enerjiyi 
ısı enerjisine çevirmek ve bu ısı enerjisini akan akışkana transfer etmektir. Bu yüzden güneşten gelen 
enerjinin ısı ve elektrik enerjisine çevirme verimliliğinin arttırılması asıl önemli konudur. Güneş enerjisi 
kolektörlerinin performansı, çalışma akışkanının özelliklerine bağlıdır. 
 
Nanoakışkanların güneş kolektörlerinde kullanılmasının yararları ve avantajları aşağıda verildiği gibi 
özetlenebilir: 
 
1.Katı nanoparçacıklar, parçacık boyutlarının çok küçük olması nedeniyle akışkanın yüzey alanını ve 
ısı kapasitesini arttırır. 
2.Katı nanoparçacıklar baz sıvısının ısıl iletkenliğini çarpıcı bir şekilde arttırır ve sonuç olarak güneş 
kolektörlerinin verimliliğini arttırır çünkü nanoakışkanın konsantrasyonu ve sıcaklığı arttıkça ısıl 
iletkenlik artar. 
3.Nanoakışkan, temel akışkan kıyasla daha yüksek bir emilim katsayısına sahiptir. 
4.Nanoakışkanlar, temel akışkanların ışınım özelliklerini oldukça geliştirir ve güneş kolektörlerinin 
verimliliğini arttırır. 
5.Nanoparçacıkların çok küçük boyutları nedeniyle, kolektör pompasında, tüplerinde veya herhangi bir 
ekipmanında birikinti veya kirlilik oluşmaz. 
6.Saf suyun optik özellikleri nanoparçacıklar eklenerek önemli ölçüde geliştirilebilir. 
7.Nanoakışkanlar kullanarak güneş kolektöründe istenen çıkış sıcaklığını etkili bir biçimde 
yakaladığımız için kolektör boyutu küçültebilir ve üretim maliyeti azaltılabilir. 
8.Nanoakışkanlar, yoğunluğunun yüksek olması, nanoparçacıkların düşük özgül ısıya sahip olması ve 
yüksek taşınımlı ısı transfer katsayısı nedeniyle kolektör verimliliğini artırır. 
9.Nanoakışkanlar geleneksel kolektörde karşılaşılan taşınımdan ve emisyondan kaynaklanan ısı 
kaybını azaltmak için etkili bir şekilde kullanılabilir [57].  
 
Chaji ve diğerleri TiO2/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel güneş kolektörü üzerinde yaptıkları 
çalışmada, kolektör toplam verimliliğini, %2,6 ve %7 arasında arttırmayı başarmışlardır [58]. Roy ve 
diğerlerinin deneysel çalışmasında, Ag/Su nanoakışkanı kullanarak düzlemsel güneş kolektörünün ısı 
karakteristiğini araştırmışlardır. Sonuç olarak, %0,04 hacim konsantrasyonunda ve 25000 Re 
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sayısında ısı taşınım katsayısında maksimum artış %18,4 sağlanmıştır. Ayrıca %0,04 parçacık hacim 
konsantrasyonunda ve 6 L/dakika debide sistemin maksimum veriminin %70 olduğu gösterilmiştir [59].  
Yousefia ve diğerleri, yaptıkları deneysel çalışmada 15 nm Al2O3/Su nanoakışkanını %0,2 kütlesel 
oranında kullanarak suya göre güneş kolektörünün verimini %28,3 arttırmışlardır. Ayrıca artan kütlesel 
debi ve artan Re sayısı ile güneş kolektörünün veriminin arttığını sonucuna ulaşmışlardır [60]. 
 
Faizal ve diğerlerinin, düzlemsel güneş kolektörlerinde kullanılan metaloksit (CuO, SiO2, TiO2 ve 
Al2O3) nanoakışların üzerinde enerjik, ekonomik ve çevresel analizleri sonucunda;  
 
1.Nanoakışkanların yoğunluklarının artan parçacık hacimsel oran ile arttığını, CuO parçacık içerikli 
nanoakışkanının yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olduğunu, 
2.Nanoakışkanların özgül ısılarının artan hacimsel oran ile azaldığını, 
3.CuO içerikli nanoakışkanın karşılaştırılan diğer nanoakışkanlara göre en yüksek yoğunluğa ve ısıl 
verimliliğe ayrıca en düşük özgül ısıya sahip olduğu, 
4.CuO nanoakışkanı kolektör verimliliğini %38,5 , Al2O3, SiO2 ve TiO2 nanoakışkanları ise suya 
kıyasla %28,8 arttırdığı, 
5.Nanoakışkanlı güneş kolektörlerinin daha az CO2 emisyonu ürettiğini ve çevresel zararın 
nanoakışkan bazlı kolektörlerde geleneksel kolektörlere göre daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır 
[51]. 
 
4.2.Rüzgar enerjisi uygulamaları 
 
Nanoteknoloji ile rüzgar türbinin de enerji kayıplarına sebep olan dişli kutusunda sürtünme aşınmaları 
gibi tribolojik durumlar azaltılarak verimlilik arttırabilir. Bu durum nano-yağlarla sağlanabilmektedir. Bu 
nedenle artan mekaniksel özellik ile rüzgar türbininin ömrü de uzamış olur [56]. 
 
Greco ve diğerleri dişli yağı ve %1 kütle oranında nanokolloidal bor nitrür parçacıkları kullanarak 
rüzgar türbini dişli kutusu uygulamaları için sürtünme ve aşınma davranışlarını deneysel olarak 
incelemişlerdir ve tribolojik özelliklerde iyileştirme sağlamışlardır [56, 61]. 
 
4.3.Jeotermal enerji uygulamaları 
 
Jeotermal enerji uygulamalarında yer kabuğundaki ısıya ulaşabilmek için yüksek derinliklerde 
çalışılması gerekmektedir. Derinlik arttıkça sıcaklık da artar. Bu nedenle, nanoakışkanlar bu yüksek 
sıcaklıklara maruz kalan boruları soğutmak için bir soğutma akışkanı olarak kullanılabilirler. Ayrıca 
nanoakışkanlar, yüksek sürtünme ve yüksek sıcaklık ortamında çalışan sondaj makinalarında, 
sensörler ve elektronik parçaları soğutmak için de kullanılmaktadırlar. Nanoakışkanlar için yer 
kabuğundan enerjiyi çıkartmak, jeotermal enerji santraline yönlendirmek ve yüksek miktarlarda enerji 
üretmek için çalışma akışkanı olarak kullanılabilirler. Jeotermal enerji kullanımında karşılaşılan en 
büyük zorluk, genellikle titremelere, sarsıntılara veya depremlere neden olan derin delmelerin 
gerekliliğidir. Nanoakışkanlar, normal ısıl akışkanlara kıyasla önemli derecede yüksek enerji 
salınımlarını (titreşimleri ve sarsıntıları) emebilirler. [56] 
 
 
 
 
5.SONUÇ 
 
Isı transferi ve enerji uygulamalarında nanoakışkanların, geleneksel olarak kullanılan akışkanlara 
kıyasla ısıl performansının hangi ölçüde iyileştirebileceğini yapılan çalışmalar ve araştırmalar 
neticesinde belirgin olarak gözler önüne serilmektedir. Bu çalışmada gösterildiği gibi nanoakışkanların 
enerji uygulamalarında kullanılma amacı sadece ısıl özellikleri arttırma yeteneğiyle sınırlı değildir. Aynı 
zamanda nanoakışkanlar, hareketli parçaların mekanik özellikleri iyileştirilmesi ve ömrünü uzatması 
gibi özellikleri de vardır. Bu açıdan nanoakışların gelecekte enerjinin bir çok uygulamasında etkin 
olarak kullanılacağı görülmektedir. 
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