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Tässä työssä luodaan kirjallisuuteen pohjautuva katsaus nanofluidien aineominaisuuk-

sista sekä käytettävyydestä lämmönsiirtosovelluksissa. Nanofluidien aineominaisuuksien 

käsittelyssä keskitytään erityisesti lämmönsiirron ja virtaustekniikan kannalta tärkeisiin 

ominaisuuksiin, kuten lämmönjohtavuuteen, viskositeettiin, tiheyteen ja lämpökapasi-

teettiin. Sovelluksissa keskitytään olennaisesti lämmönsiirtoon, sillä muiden aiheiden kä-

sittely on irrelevanttia työn tavoitteen kannalta. 

 

Lämmönsiirron kannalta oleellisten aineominaisuuksien tarkastelun perusteella voidaan 

todeta, että nanofluidit soveltuvat varsin hyvin nykyisten lämmönsiirtonesteiden korvaa-

jiksi, mikäli ongelmatekijöistä päästään eroon. Tulevaisuutta ajatellen nanofluidit omaa-

vat suuren potentiaalin teollisuuden lämmönsiirrossa, sillä esimerkiksi energiaa voidaan 

säästää huomattavan paljon parantuneiden termisten ominaisuuksien takia, mikä taas pa-

rantaa taloudellisuutta.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Roomalaiset aakkoset 

A Pinta-ala   [m2] 

Cp Lämpökapasiteetti  [J/kgK] 

E Energia   [J] 

D Halkaisija   [m] 

f Taajuus   [Hz] 

f Kitkakerroin   [-] 

h Konvektiolämmönsiirtokerroin  [W/m2K] 

h Planckin vakio  [Js] 

k Lämmönjohtavuuskerroin   [W/mK] 

L Pituus   [m] 

n Muotokerroin  [-] 

q Lämpöteho   [W] 

T Lämpötila   [K] 

w Nopeus   [m/s] 

x Etäisyys   [m] 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝛼 Tilavuusosa   [%] 

∆ Muutos   [-] 

ε Emissiviteetti  [-]   

𝜆 Aallonpituus   [m] 

𝜌 Tiheys   [kg/m3] 

σ Boltzmannin vakio  [W/m2K4] 

𝜇 Dynaaminen viskositeetti  [Pas] 

𝜓 Pallomaisuus   [-] 

 

Dimensiottomat luvut 

Re Reynoldsin luku 
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Alaindeksit 

b Pohja   

p Partikkeli   

s  Pinta   

∞ Ympäristö   

 

Lyhenteet 

Al Alumiini 

bf Kantajaneste 

C Hiili 

Cu Kupari 

eff Efektiivinen 

Fe Rauta 

gen Generoitu 

H2O Vesi 

max Maksimi 

min Minimi 

nf Nanofluidi 

NaOH Natriumhydroksidi 

NH4OH Ammoniakki 

Si Pii 

TiO2 Titaniumoksidi 

Zn Sinkki 

Zr Zirkonium 
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1 JOHDANTO 

Energiatehokkuuden parantaminen herättää jatkuvasti keskustelua ympäri maapalloa. 

Erityisesti lämmönsiirron tehostaminen prosesseissa on aiheuttanut tutkijoille ja insinöö-

reille paljon päänvaivaa. Monissa maissa on jo kymmenien vuosien ajan kehitetty läm-

mönsiirtoa parantavaa teknologiaa, mihin nanofluidit saattavat tarjota ratkaisun. 

 

Nanofluidit ovat hybridinesteitä, jotka koostuvat kantajanesteestä sekä siihen lisättävistä 

nanokokoluokan kiinteistä partikkeleista. Nanofluideja on ollut kehitteillä jo pitkään, 

mutta niiden soveltaminen lämmönsiirron prosesseissa on ollut vähäistä. Ongelmat nano-

fluideissa liittyvät laatuun sekä kustannuksiin.  

 

Tämän kirjallisuustyön aiheena on tarkastella nanofluidien lämmönsiirron kannalta oleel-

lisia aineominaisuuksia, kuten lämmönjohtavuutta, viskositeettiä, lämpökapasiteettia ja 

painehäviöitä. Lisäksi esitellään lyhyesti myös nanofluidien valmistusmenetelmät, sillä 

valmistuksen aikaiset haittatekijät vaikuttavat oleellisesti nanofluidien suorituskykyyn.  

Työn toisessa osa-alueessa selvitetään nanofluidien soveltuvuutta eri applikaatioihin läm-

mönsiirrossa.  
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2 LÄMMÖNSIIRTO AINEESSA 

Monet nykyisistä teollisista prosesseista käyttävät hyväkseen erilaisia lämmönsiirron il-

miöitä. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan lämmönsiirto määritellään siten, 

että lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan systeemeissä aina spontaanisti, jolloin lämpöä 

siirtyy korkeammasta lämpötilasta alhaisempaan.  Sama voidaan ilmaista entropian 

avulla: kun lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan, systeemi hakeutuu kohti tasapainotilaa 

ja silloin systeemin entropia eli epäjärjestys on suurimmillaan (Attard, 2018, 25). Läm-

mönsiirto tapahtuu systeemissä pääasiassa kolmella eri menetelmällä: konduktiolla, kon-

vektiolla ja säteilylämmönsiirrolla.  

 

2.1 Konduktio 

Kun lämpötilaero esiintyy stationääritilassa olevassa systeemissä, joka voi olla kiinteä 

aine tai fluidi, käytämme termiä konduktio viitatessamme lämmönsiirtymiseen materi-

assa. Energiaa siirtyy konduktiossa atomien ja molekyylien välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Kiinteissä aineissa konduktio on yhdistelmä molekyylien värähtelyä sekä vapaiden 

elektronien liikettä, kun taas nesteissä ja kaasuissa eli fluideissa se on molekyylien yhteen 

törmäilyä sekä diffuusiota. (Incropera, DeWitt, 1996, 3) 

 

Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että kun metallitangon toista päätä lämmitetään, alkaa 

myös tangon toisen pään lämpötila lopulta kohota. Oleellista on määrittää, millä nopeu-

della energiaa siirtyy tangossa. Tätä siirtyvän energian määrää voidaan kuvata Fourierin 

lailla: 

𝑞𝑥 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
,     𝑞𝑦 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑦
,     𝑞𝑧 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑧
  (1) 

 

jossa 𝑞 on lämpövirta valitussa koordinaatistossa, k on lämmönjohtavuus, A on kappaleen 

poikkipinta-ala siirtyvän lämmön suunnassa ja 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 on lämpötilagradientti, mikä kertoo 

lämpötilan muutoksen valitussa suunnassa. Yksidimensionaalinen konduktio on havain-

nollistettu kuvassa 1. 

 

Fourierin laista on tehtävissä kolme merkittävää havaintoa: (i) negatiivinen etumerkki 

indikoi lämmön siirtymistä positiiviseen suuntaan, toisin sanoen siis alempaan lämpöti-

laan, kuten termodynamiikan toinen pääsääntö määrittää. (ii)  
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Lämmönjohtumiskertoimen k ei tarvitse olla jatkuva, sillä yhtälö (1) pätee jokaisessa pis-

teessä kappaleessa eikä vain rajallisella alueella. (iii) Lämmönsiirtoa voidaan yhtälön (1) 

avulla käsitellä helposti jokaisessa määritellyssä koordinaattiakselin suunnassa. (Latif, 

2009, 4) 

 

Kuva 1. Yksidimensionaalinen johtuminen (Latif, 2009, 3) 

 

2.2 Vapaa ja pakotettu konvektio 

Konvektiolämmönsiirto koostuu kahdesta eri mekanismista. Sen lisäksi, että energiaa 

siirtyy diffuusion kautta aineessa, energiaa siirtyy myös aineen makroskooppisessa liik-

keessä. Tämä fluidin liike liittyy ilmiöön, jossa jokaisena hetkenä, suuri osa molekyy-

leistä on kollektiivisessa liikkeessä samaan suuntaan. Kyseistä liikettä kutsutaan advekti-

oksi. Koska molekyylit säilyttävät satunnaissuuntaisen liikkeensä, kokonaislämmönsiirto 

on molekyylien satunnaisliikkeen sekä advektion superpositio. (Incropera, 1996, 6) 

 

Konvektio voidaan syntymekanismin perusteella jakaa vapaaseen ja pakotettuun konvek-

tioon. Vapaassa konvektiossa fluidin liike aiheutuu tiheyseroista, jotka muodostuvat läm-

pötilagradienttien seurauksena. Vapaata konvektiota ei voi siis muodostaa ulkoisella läh-

teellä, kuten pumpulla tai tuulettimella. Vapaassa konvektiossa lämpölähteen ympäröivä 

fluidi vastaanottaa lämpöä ja termisen laajenemisen takia muuttuu vähemmän tiheäksi ja 

alkaa nousemaan, samalla kun tiheämmät partikkelit laskeutuvat painovoiman vaikutuk-

sesta. Oleellista on huomata, että painovoimattomassa kentässä, kuten maan kiertoradalla, 

vapaa konvektio ei voi esiintyä. (Nuclear-power.net, 2020) 
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Kuva 2. Vapaa konvektio lämmitetyllä pinnalla (Nuclear-power.net, 2020) 

 

 

Kuvassa 2 on esitetty vapaan konvektion muodostuminen lämmitetyllä pinnalla. Tiheys-

eroista johtuva fluidin liike muodostaa konvektiorajakerroksen pinnan päälle. Muodostu-

vaa nopeusjakaumaa kutsutaan hydrodynaamiseksi rajakerrokseksi ja se on riippuvainen 

fluidin sisäisestä kitkasta eli viskositeetista. Fluidin nopeus kappaleen pinnalla sekä raja-

kerroksen reunalla on nolla, koska viskoosit voimat (kitka) hidastavat liikettä.  

 

Pakotetussa konvektiossa fluidi pakotetaan liikkeeseen esimerkiksi tuulettimen avulla. 

Vahvistetun fluidin liikkeen tarkoituksena on parantaa lämmönsiirtokertoimia. Käytetyin 

konvektiolämpövirran määritelmä on Newtonin jäähtymislaki: 

𝑞𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞)   (2) 

jossa h on konvektiolämmönsiirtokerroin, A on lämmönsiirtopinta-ala, 𝑇𝑠 on pinnan läm-

pötila ja 𝑇∞ on fluidin lämpötila. Yhtälöstä (2) huomataan, että konvektiolämpövirta on 

suoraan verrannollinen lämmönsiirtokertoimeen h, pinta-alaan sekä lämpötilaeroihin.  

Konvektiolämmönsiirtokerroin h on kokeellisesti määritetty parametri ja se on pinnan 

geometrian, fluidin liikkeen ja nopeuden ja aineominaisuuksien funktio. (University of 

Calgary, 2018) 
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2.3 Säteilylämmönsiirto 

Termejä säteilylämmönsiirto ja lämpösäteily käytetään yleisesti kuvaamaan sähkömag-

neettisten aaltojen aiheuttamaa lämmönsiirtoa. Kaikki materia lähettää ja vastaanottaa jat-

kuvasti sähkömagneettisia aaltoja, tai fotoneita, mitkä alentavat tai nostavat kappaleen 

molekylaarisia energiatasoja. (Modest, 2013) 

 

Väliaineessa liikkuvan sähkömagneettisen säteilyn energia voidaan määrittää yhtälöiden 

(3) ja (4) avulla: 

𝐸 = ℎ𝑓    (3) 

 𝑓 =
𝑤

𝜆
    (4) 

 

jossa h on Planckin vakio,  f  on säteilyn taajuus, 𝜆 on säteilyn aallonpituus ja w on ete-

nemisnopeus. Yhtälöstä (4) voidaan havaita, että aallonpituuden kasvaessa, taajuus pie-

nenee, jolloin myös säteilyn energia pienenee. (Planck, 1900; de Broglie 1925) 

 

Lämmönsiirrossa yleisin tapa määrittää säteilyn energia, on käyttää mustalle pinnalle so-

vellettavaa Stefan Boltzmannin lakia: 

 

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇4    (5) 

 

jossa 𝜎 on Boltzmannin vakio ja T kappaleen pinnan lämpötila. Yhtälöstä havaitaan, 

että mitä kuumempi pinta on, sitä suuremman energian se voi luovuttaa. (Boltzmann, 

1884) 
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3 NANOFLUIDIT 

Monille teollisuusprosesseille korkean lämmönsiirtosuorituskyvyn  saavuttaminen on 

edellytys tuottavuuden ja hyötysuhteiden kohentamiselle. Ongelmaksi prosessien ener-

giatehokkuuden parantamiselle on muodostunut nykyisten lämmönsiirtonesteiden alhai-

set termiset ominaisuudet, kuten lämmönjohtavuus ja lämpökapasiteetti. Yleisimmillä 

lämmönsiirtonesteillä, kuten moottoriöljyillä ja glykoliyhdisteillä lämmönjohtavuus 

vaihtelee 0,15-0,3 W/mK välillä lämpötilassa 25°C - vedellä lämmönjohtavuus on sen 

sijaan noin 0,57 W/mK, joka on yli kaksikertainen verrokkeihinsa nähden (Incropera, 

1996, 844-846). Tästä syystä vettä suositaan paljon lämmönsiirtonesteiden pohja-ai-

neena, mutta siihen joudutaan usein lisäämään jäänestoaineita kuten glykolia, mitkä hei-

kentävät lämmönjohtavuutta oleellisesti.  

 

Nanofluidit ovat lämmönsiirtonesteitä, jotka koostuvat kantajanesteestä sekä teollisesti 

valmistetuista partikkeleista, joiden koko tyypillisesti on alle 100 nanometriä. Tämän ko-

koiset partikkelit omaavat uniikkeja mekaanisia, optisia, sähköisiä, magneettisia ja termi-

siä ominaisuuksia. Nanopartikkeleita lisätään kantajanesteeseen hyvin pieni osuus, mie-

luiten alle 1 tilavuusprosenttia. Jos partikkelit saadaan jakautumaan tasaisesti ja vakaasti 

kantajanesteeseen, voidaan saavuttaa dramaattisia parannuksia nesteen termisissä omi-

naisuuksissa. (Das, 2007) Kuvat 3 ja 4 havainnollistavat, miten nanopartikkelit kelluvat 

kantajanesteessä, joka molemmissa kuvissa on vesi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantajanesteen ja nanopartikkelien valinta perustuu pitkälti siihen, minkälaisia ominai-

suuksia lämmönsiirtonesteeltä odotetaan. Nanopartikkelit voidaan jakaa yleisesti kahteen 

ryhmään: orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit. Orgaaniset materiaalit määritellään 

Kuva 3. ZrO2-vesi Kuva 3. ZrO2-vesi Kuva 4.  Cu-vesi 
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modernissa kemiassa hiilipohjaisiksi yhdisteiksi, missä luonnollisten ja synteettisesti val-

mistettujen yhdisteiden välillä ei tunneta kemiallista eroa. Epäorgaaninen yhdiste on ke-

miallinen yhdiste, josta puuttuu hiilen ja vedyn väliset sidokset. (Clayden, 2012) 

 

Kun nanofluidilta odotetaan hyviä lämmönsiirto-ominaisuuksia, on metalliset partikkelit 

lähtökohtaisesti parempia, sillä ne omistavat korkeammat lämmönjohtavuuden k arvot. 

Jos taas nesteeltä odotetaan enemmän mekaanisia tai optisia ominaisuuksia, saattavat or-

gaaniset yhdisteet, kuten hiilinanoputket olla parempi vaihtoehto. Taulukkoon 1 on koottu 

muutamille kemiallisesti käsittelemättömille aineille lämmönjohtavuuden k sekä emissi-

viteetin ε arvoja.  

 

Taulukko 1. Aineiden aineominaisuuksia. (Cervenka, 1995) 

Materiaali k [W/m2K] ε [-] 

Al-Cu 539 0,039 

Cu-Zn 349 0,023 

Fe 191 0,21 

Si 148 0,15 

C 0,85 0,95 

H20 0,613 0,96 

Moottoriöljy 0,145 0,25-0,7 

 

 

3.1 Valmistustekniikat 

Nanofluideja valmistetaan pääasiassa kahdella eri menetelmällä: kahden tai yhden vai-

heen menetelmällä. Kaksivaiheinen menetelmä on valmistusmenetelmistä taloudellisin, 

sillä nanopulveria pystytään jo valmistamaan teollisen kokoluokan prosesseissa. Toi-

saalta kaksivaiheisessa menetelmässä ongelmaksi muodostuu nanofluidin stabiilius. Yk-

sivaiheisen menetelmän kehittäminen jatkuu, koska sen potentiaalit piilevät ominaisuuk-

sien optimoinnissa ja nanofluidin stabiiliuden parantamisessa.  

 

3.1.1 Kaksivaiheinen menetelmä 

Kaksivaiheinen menetelmä on eniten käytetty nanofluidien valmistustekniikka. Tässä 

menetelmässä aluksi nanopartikkelit, -kuidut tai -tuubit tuotetaan kuivaksi jauheeksi ke-

miallisilla tai fyysisillä menetelmillä. Tämän jälkeen nano-kokoluokan jauhe sekoitetaan 
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kantajanesteeseen käyttäen apuna vahvaa magneettikenttää, molekyylien agitaatiota, ho-

mogenisointia tai jauhamista. (Wei et al, 2012) 

 

Nanopartikkelien suuren pinnan pinta-alan ja pinnan aktiivisuuden takia niillä on taipu-

mus kerääntymiseen eli aggregointiin. Muuttuminen epästabiiliksi tämän ongelmallisen 

taipumuksen takia, partikkeleita käsitellään kantajanesteessä käyttäen pintakäsittelyai-

neita, kuten etiikkahappoja tai polykarboksylaatteja. Pintakäsittelyaineiden toimivuu-

dessa korkeassa lämpötilassa on kuitenkin esiintynyt ongelmia, koska käsittelyaine ei ole 

reagoinut jauheen kanssa. (Yang et al, 2017)  

 

Toinen tapa parantaa kantajanesteen ja partikkelien stabiliteettiä, on vaihdella pH-arvoa. 

Tämä toimenpide kohottaa partikkelien zeta potentiaalia, minkä on todettu vähentävän 

partikkelien aggregointia suurempien elektrostaattisten repulsiovoimien ansiosta. Ku-

vassa 5 on esitetty TEM-kuvia (transmission electron microscopy) siitä, miten pH-arvon 

muuttaminen vaikuttaa Al2O3-vesi nanofluidiin. (Sadik et al, 2018) 

 

 

Kuva 5. TEM-kuvia eri käsittelyaineilla, (a) etikkahappo, (b) NH4OH, (c) NaOH. (Sadik et al., 2018) 

 

 

3.1.2 Yksivaiheinen menetelmä 

Partikkelien aggregoinnin vähentämiseksi on myös kehitetty yksivaiheinen menetelmä. 

Tämä prosessi koostuu partikkelien samanaikaisesta valmistuksesta ja liittämisestä kan-

tajanesteeseen. Tällä menetelmällä partikkelien kuivaus, varastointi ja kuljetus ovat väl-

tettävissä, mikä pienentää partikkelien aggregointia ja parantaa stabiiliutta. Yksivaiheisen 

menetelmän ongelmaksi muodostuu tehokkuus ja kustannukset, sillä valmistusprosessia 

ei voida suorittaa suuressa mittakaavassa. Tämän takia on kehitetty uusia yksivaiheiseen 

valmistukseen perustuvia menetelmiä, kuten mikroreaktorien käyttö fluidien valmistuk-

sessa. Tällä menetelmällä esimerkiksi kupari-nanofluideja voidaan valmistaa jatkuvasti, 
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ja samalla niiden rakennetta ja ominaisuuksia voidaan varioida parametrien, kuten vir-

tausnopeuden ja konsentraation optimoinnilla. (Li et al., 2009) 

 

 

3.2 Fluidin suorituskyvyn arviointi 

Kaksikomponenttisten nanofluidien lämmönjohtavuutta kuvaavan teorian puutteen 

vuoksi on kehitetty kaksi mallia, jotka voivat arvioida nanofluidien lämmönjohtavuutta 

tyypillisimmissä yhdisteissä. Batchelor ja O’Brien (1977) kehittivät yhtälön, joka ilmai-

see nanofluidin efektiivisen lämmönjohtavuuden suuruuden:  

 

𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑜
= 4𝑙𝑛

𝑘𝑚

𝑘𝑜
− 11   (6) 

 

jossa 𝑘𝑒𝑓𝑓 on nanofluidin efektiivinen lämmönjohtavuus, 𝑘𝑚 partikkelin lämmönjohta-

vuus ja 𝑘𝑜 kantajanesteen lämmönjohtavuus. On kuitenkin huomattava, että yhtälö (6) on 

kehitetty alkujaan huokoiselle ja pistemäisen kosketuksen (point-contact) omaavalle kan-

tajanesteelle (Batchelor, O’Brien, 1977). Kun partikkeleiden välillä ei ole kontaktia, efek-

tiivinen lämmönjohtavuus on riippumaton lämmönjohtavuuksien suhteesta. Täten, läm-

mönjohtavuuksien suhteen ollessa 100-10 000, efektiivinen lämmönjohtavuutta voidaan 

arvioida seuraavasti: 

𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑜
= 4    (7) 

 

Jos oletetaan, että yhtälöä (7) voidaan soveltaa nanofluideille, nanofluidien odotetaan li-

säävän lämmönjohtavuutta kertoimella 4. Yhtälöt (6) ja (7) eivät kuitenkaan ota kantaa 

partikkelien muotoon tai sisäisiin kitkakertoimiin. (Choi, 1995) 

 

Hamiltonin ja Crosserin (1962) kehittämä yhtälö on kehittyneempi versio Batchelorin ja 

O’Brienin korrelaatiosta, joka huomioi seoksen koostumuksen sekä partikkelien muodon. 

Efektiivinen lämmönjohtavuus voidaan tällöin laskea seuraavasti: 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑜
=

[𝑘𝑚+(𝑛−1)𝑘𝑜−(𝑛−1)𝛼(𝑘𝑜−𝑘𝑚)

[𝑘𝑚+(𝑛−1)𝑘𝑜+𝛼(𝑘𝑜−𝑘𝑚)]
  (8) 

 

jossa 𝛼 on partikkelien tilavuusosa (V-%) ja n on empiirinen muotokerroin, joka saadaan: 
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𝑛 =
3

𝜓
    (9) 

 

jossa 𝜓 on pallomaisuus, joka kertoo pallon pinnan pinta-alan suhteen sen tilavuuteen. 

Tämä yhtälö osoittaa, että kulmikkaat geometriat lisäävät lämmönjohtavuutta, jos muut 

parametrit pysyvät muuttumattomina. Tämä on havainnollistettu kuvassa 6, jossa on esi-

tetty kupari-vesi -nanofluidin efektiivisen lämmönjohtavuuden muutos eri pallomaisuu-

den arvoilla. Kuvasta pystyy selkeästi huomaamaan yhtälössä (8) esiintyvän pallomai-

suuden vaikutuksen: mitä pienempi pallomaisuuden arvo on, sitä suuremmaksi kasvavat 

lämmönjohtavuuden arvot. Kuvasta voidaan myös havaita partikkelien tilavuusosan vai-

kutuksen: lämmönjohtavuuden arvot kasvavat, kun partikkelien tilavuusosuus systee-

missä kasvaa. 

 

 

Kuva 6. Tilavuusosuuden ja pallomaisuuden vaikutus lämmönjohtavuuteen Cu-vedelle. (Choi, 

1995) 

 

 

  



16 

 

4 AINEOMINAISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS LÄMMÖNSIIR-

TOON 

4.1 Viskositeetti 

Viskositeetilla tarkoitetaan nesteen vastustuskykyä muuttaa muotoaan tai asemaa tietyllä 

nopeudella. Nesteillä viskositeetillä viitataan usein epäviralliseen käsitteeseen paksuus. 

Vertailtaessa kahta nestettä, esimerkiksi siirappia ja vettä, siirappi on paksumpaa ja sillä 

on siksi suurempi viskositeetti. 

 

Nanofluidien viskositeettien arvojen on todettu muuttuvan merkittävästi nanopartikkelien 

muodon ja pintaominaisuuksien seurauksena. Esimerkiksi pitkittäiset partikkelit resultoi 

vahvasti korkeampia viskositeetin arvoja, koska muoto aiheuttaa rakenteellisia rajoituksia 

fluidin rotaatiolle ja Brownin liikkeelle. (Timofeeva et al., 2009) 

 

Kuvassa 7 on esitetty alumiini-nanofluidin viskositeetin muutos partikkelien konsentraa-

tion funktiona. Kuvasta voidaan havaita konsentraation suora vaikutus viskositeettiin: 

mitä suurempi konsentraatio, sitä suurempi viskositeetti. Viskositeetin funktioiden deri-

vaatat ovat myös selkeästi positiivisia, mikä antaa syyn olettaa, että partikkelien konsent-

raation kasvu vain lisää nanofluidin viskositeettia.  Kuvasta havaitaan myös, että visko-

siteetin arvon nousua voidaan välttää valmistamalla partikkelit pallon muotoisiksi.  

 

 

Kuva 7. Al-nanofluidin viskositeetti konsentraation funktiona. (Timofeeva, 2009) 
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Kuten aiemmin mainittiin, partikkelien pintaominaisuuksilla, kuten pintavarauksella on 

suuri merkitys viskositeettiin. Tutkimukset osoittavat, että metalliperäisillä nanofluideilla 

viskositeettia voidaan vähentää joissain tapauksissa jopa 30% ilman lämmönjohtavuuden 

merkittävää muutosta. Metallisten partikkelien pintavarausta voidaan muokata esimer-

kiksi fluidin pH-arvon varioinnilla. Kuvassa 8 on havainnollistettu miten pH-arvo vaikut-

taa fluidin viskositeettiin: kun pH on alle 5, viskositeetissa ei tapahdu huomattavaa muu-

tosta, mutta 5:n yläpuolella viskositeetti muuttuu. Kuvasta havaitaan myös nanopartikke-

lin koon merkitys toimivuuteen. (Zhao et al., 2009)  

 

 

Kuva 8. pH-arvon vaikutus viskositeettiin, kantajaneste deionisoitu vesi. (Zhao et al., 2009) 

 

Viskositeetin vaikutusta lämmönsiirtokertoimeen h voidaan havainnollistaa konsentraa-

tion avulla. Kuvan 9 vasemmanpuoleisessa kuvaajassa CuO-vesi -nanofluidin viskositee-

tin muutosta seurattiin lämpötilan funktiona konsentraation muuttuessa 0 %:sta 6 %:iin. 

Kuvasta havaitaan viskositeetin selkeä kasvu konsentraation kasvaessa, mikä tukee aiem-

paa havaintoa Al-veden tutkimuksesta. Toisaalta on huomioitava, että lämpötilan kasvu 

pienentää viskositeetin arvoja.  Kuvan 9 oikeanpuoleisessa kuvaajassa on esitetty läm-

mönsiirtokertoimen h muuttuminen eri konsentraatioilla. Kuvaajasta on selkeästi havait-

tavissa suora korrelaatio kasvavan lämmönsiirtokertoimen ja konsentraation välisestä 

vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen perusteella viskositeetin epäsuorilla vaikutuksilla on 

siis huomattava merkitys lämmönsiirrossa ja sen tehokkuudessa. (Kulkarni et al., 2007) 
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Kuva 9. Viskositeetin ja konsentraation vaikutus lämmönsiirtoon. (Kulkarni et al., 2007) 

 

4.2 Nanofluidien stabiliteetti 

Puhuttaessa nanofluidien stabiliteetista, tarkoitetaan usein sitä, kuinka nopeasti fluidi 

muuttuu käyttökelvottomaksi halutussa sovelluksessa. Nanofluidit eivät ole yksinkertai-

nen sekoitus kantajanestettä ja kiinteitä partikkeleita. Nanopartikkeleilla on tapana agglo-

meroitua eli liittäytyä yhteen muiden partikkelien kanssa ajan kuluessa suuren pinta-ak-

tiivisuuden ansiosta. Partikkeleiden agglomeroituminen johtaa paakkuuntumisen ja mik-

rokanavien tukkeutumisen lisäksi myös nanofluidin lämmönsiirtokertoimien heikkene-

miseen. (Yanjiao et al., 2009)  

 

Partikkelien yhteen liittyminen aiheuttaa myös muutosta Brownin liikkeessä, joka tarkoit-

taa partikkelien sattumanvaraista liikehdintää fluidissa törmäysten vaikutuksesta. Brow-

nin liike esiintyy vain, jos partikkelit ovat pieniä, korkeintaan 0,1 mikrometrin kokoisia 

(Gensdarmes, 2015). Partikkelien sattumanvarainen liike aiheuttaa nanomittakaavan kon-

vektiota fluidin sisällä, minkä on todettu parantavan fluidin konvektiolämmönsiirtoker-

toimen arvoa. Brownin liikkeen on myös todettu kasvavan lämpötilan kasvaessa, mikä on 

havainnollistettu kuvassa 10b (Kumar et al., 2004). Jos Brownin liike estyy, heikkenee 

koko fluidin lämmönsiirto, sillä konvektion lisäksi myös konduktion on todettu heikke-

nevän partikkelin koon kasvaessa. (Jang et al., 2004) 

 

Kuvassa 10 on esitetty normalisoidun lämmönjohtavuuden muutos partikkelin halkaisijan 

funktiona. Kuvasta on havaittavissa lämmönjohtavuuden selkeä lasku partikkelin koon 

kasvaessa. Tämä johtuu siitä, että partikkelit eivät pysty siirtämään kineettistä energi-

aansa aineessa kasvaneen koon takia.  
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Kuva 10. a) Konduktiolämmönsiirtokerroin halkaisijan funktiona. (Jang et al., 2004) 

  b) Brownin liikkeen voimakkuus lämpötilan funktiona. (Kumar et al., 2004) 

 

Nanofluidin stabiliteettia voidaan parantaa muun muassa lisäaineilla ja ultraäänikäsitte-

lyllä tai elektrostaattisella stabiloinnilla. Nanofluideissa käytetyt natrium-dodekyyli sul-

faatit (SDS) toimivat siten, että niiden positiivisesti varautunut pää kiinnittyy nanopartik-

keliin, jolloin partikkelin pintavaraus – zeta-potentiaali – kasvaa, mikä johtaa fluidin sta-

biliteetin kasvuun. Tutkimukset kuitenkin osoittavat myös, että zeta-potentiaali pienenee 

ajan kuluessa, jolloin myös nanofluidista muodostuu epästabiili. (Choudhary, 2017) 

Muita käytettyjä lisäaineita ovat muun muassa suolat, oleiinihappo ja polyvinyylipyrroli-

doni, joiden toimintaperiaate on samankaltainen kuin SDS:llä (Mukherjee et al., 2013). 

Ultraäänikäsittelyssä nanopartikkelit agitoidaan sähkömagneettisella säteilyllä, jolloin 

partikkelien kasvava kineettinen energia voi hajottaa paakkuuntumia. Samalla säteily aut-

taa nanofluidia dispersoitumaan, jolloin nano- ja mikrokonvektiota esiintyy enemmän ja 

lämmönsiirto tehostuu. (Noroozi et al., 2014) 

 

Elektrostaattinen stabilointi tapahtuu siten, että elektrofiilinen metallinen pinta absorboi 

ioneita, jolloin partikkelien pinnalle syntyy sähköinen taso. Tämä taso aiheuttaa Coulom-

bin poistovoiman nanopartikkelien välille ja tämän takia estää paakkuuntumista. (Muk-

herjee et al., 2013) 

 

4.3 Painehäviöt 

Nanofluideille painehäviöitä aiheuttavat tekijät voidaan karkeasti jakaa ulkoisiin ja sisäi-

siin tekijöihin. Ulkoiset tekijät vaikuttavat fluidin virtausympäristössä. Esimerkiksi pin-

nan karheudet ja suunnan muutokset aiheuttavat painehäviöitä, koska systeemin pinnat 

b) a) 
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hidastavat virtausta kitkan avulla. Nanofluidin sisällä painehäviöitä aiheuttaa sen sijaan 

fluidin sisäinen kitka, joka johtuu molekyylien välisestä mikrotason vuorovaikutuksesta. 

(Niskanen, 2018) 

Tärkein nanofluidin virtauksen karakterisuutta arvioiva luku on Reynoldsin luku, joka 

määritellään yhtälöllä (10):  

𝑅𝑒 =
𝜌𝑤𝐷

𝜇
    (10) 

 

jossa 𝜌 on tiheys, w on virtausnopeus ja D on halkaisija 𝜇 on fluidin dynaaminen visko-

siteetti. Dimensioton Reynoldsin luku kuvaa muodonmuutosta vastustavien voimien suu-

ruutta. Jos Re on pieni, ovat voimat merkittäviä, jolloin virtaus pysyy koossa eli on lami-

naari. Nesteille kriittisenä Reynoldsin lukuna pidetään 2300:aa, jonka jälkeen virtaus 

muuttuu turbulenttiseksi eli fluidiosasten liikeradat eivät ole yhdensuuntaisia. (Tiainen, 

2019)  

 

Nanofluidien painehäviöiden arviointiin on saatavilla useita eri parametreihin perustuvia 

menetelmiä. Yleisesti putkissa painehäviöitä voidaan esimerkiksi arvioida seuraavasti: 

 

∆𝑝ℎä𝑣𝑖ö𝑡 = 𝑓𝜌
𝐿𝑤2

2𝐷
   (11) 

 

jossa f on kitkakerroin. Kitkakerroin määräytyy systeemin karakteristisuuden perusteella 

ja vaihtelee suhteellisen paljon eri virtauksille. Tämä menetelmä tuottaa hyvinkin tark-

koja arvioita painehäviöistä, mutta nykypäivänä myös modernimpia menetelmiä, kuten 

algoritmeihin perustuvia neuroverkkoja (Artificial Neural Network) voidaan käyttää las-

kentaan (Mahmoud et al., 2012).  

 

Kuvaan 11 on määritetty neuroverkkojen avulla TiO2-veden painehäviöt Reynoldsin lu-

vun funktiona. Kuvasta voidaan havaita lineaarista kasvua painehäviöissä Reynoldsin lu-

vun kasvaessa. Suuri Reynoldsin luku ja kasvava turbulenttisuus pienentävät kitkaker-

rointa. Painehäviö kasvavaa yhtälön (11) mukaisesti virtausnopeuden neliöön. Reynold-

sin luvun ollessa suoraan verrannollinen virtausnopeuteen, painehäviöt kasvaisivat vielä 

enemmän, jos virtauksen kitkakerroin ei pienenisi. Myös nanopartikkeleiden 
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tilavuusprosentin vaikutus voidaan havaita: Reynoldsin luvun kasvaessa yli ~7500:an, 

nanofluidin, jonka tilavuudesta 0,2% on TiO2:a, painehäviöt kasvavat verrattaessa pelk-

kään kantajanesteeseen. Havainto on kuitenkin ainekohtainen, sillä esimerkiksi Al2O3-

vedellä nanofluidin painehäviöt ovat aina suuremmat kuin pelkällä kantajanesteellä riip-

pumatta Reynoldsin luvusta. (Sudarmadji, 2015) 

 

 

Kuva 11. Ennustetut ja toteutuneet painehäviöt Reynoldsin luvun avulla. (Mahmoud et al., 

2012) 

 

Painehäviöiden lisääntyessä lämmönsiirtokertoimet tyypillisesti kasvavat, mikä selittyy 

virtauksen karakteristisuuden avulla. Kuten aiemmin kuvassa 2 on havainnollistettu, vir-

tauksen synnyttämä rajakerros kasvaa Reynoldsin luvun ja painehäviön muuttuessa. Pak-

suuntuva rajakerros indikoi turbulenttisuuden kasvua, mikä vaikuttaa fluidin mikrotason 

konvektioon sekä konduktioon positiivisesti, jolloin lämmönsiirtokertoimet k ja h kasva-

vat. (Motiva, 2016) 

 

Vaikka painehäviöt vaikuttavat lämmönsiirtokertoimiin positiivisesti, saattaa se silti vai-

kuttaa prosessin energiatehokkuuteen negatiivisesti. Virtauksen kasvavaa painehäviötä 

joudutaan kompensoimaan esimerkiksi pumppaustehon kasvattamisella, joka johtaa ener-

giankulutuksen kasvuun. Kasvavien lämmönsiirtokertoimien ja energiankulutuksen vä-

lillä on selkeä ristiriita, sillä huonoimmassa tapauksessa ne kumoavat toisensa ja nano-

fluidien käyttö prosessissa on hyödytöntä. (Said et al., 2014)  
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4.4 Nanofluidin entropia 

Kuten aikaisemmassa kappaleessa on todettu, entropia pyrkii lisääntymään systeemissä. 

Systeemin entropian muutos voi kuitenkin olla negatiivinen, mutta entropian kehittymi-

nen Sgen ei. Todellisille prosesseille Sgen on aina vähintään nolla. (Simon Fraser Univer-

sity, 2015) Entropian kehittymisen on todettu vähenevän prosessin liikkuessa kohti tasa-

painotilaa Smax. Myös partikkelien tilavuusosuuden ja virtauksen tilavuusvirran kasvun on 

todettu pienentävän entropian kehittymistä, mikä on esitetty graafisesti kuvassa 12. Vä-

henevän entropian kehittymisen ja sen aikaansaaman lämpövuon muutoksen seurauksena 

lämmönjohtavuus k kasvaa nanofluideissa. (Said et al., 2014)  

 

Nanofluidissa entropia kasvaa, kun partikkelit sekoittuvat kantajanesteeseen. Jos partik-

kelien sekoittuminen estyy, lämmönsiirto mikrokonvektion ja konduktion kautta nano-

fluidissa vähenee ja johtaa myös kappaleessa 4.2 mainitun stabiliteetin laskuun.  

 

Kuva 12. Entropia tilavuusosuuden funktiona. (Said et al., 2014) 

 

4.5 Latenttilämpö 

Latenttilämmöllä tarkoitetaan entalpianmuutosta, joka esiintyy aineen faasimuutoksen 

yhteydessä. Erityisen tärkeät faasimuutokset nanofluideilla ovat höyrystyminen ja tiivis-

tyminen, mitä voidaan esimerkiksi soveltaa aurinkoenergia-applikaatioissa. Latenttiläm-

mön suuruus riippuu erittäin paljon nanofluidin muodostavista aineista. Esimerkiksi kan-

tajanesteenä vedellä on huomattavasti korkeampi höyrystymisen latenttilämmön arvo hfg 

2257 kJ/kg kuin etanolilla 846 kJ/kg ilmakehän paineessa. (Inropera et al., 1996) 
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Myös lisättävillä nanopartikkeleilla voidaan manipuloida faasimuutoksessa vapautuvaa 

latenttilämpöä joko vähentämällä tai lisäämällä sitä. Esimerkiksi lisäämällä grafiittia ve-

teen voidaan latenttilämpöä kasvattaa jopa 36 %:a, kun taas lisäämällä hopeaa samaan 

kantajanesteeseen latenttilämpö pienenee jopa 23 %:a. Prosessissa, jossa latenttilämpö 

kasvaa, lämmönsiirto usein tehostuu, jos fluidi saadaan pidettyä stabiilina faasimuutoksen 

jälkeen. (Lee et al., 2015) 

 

Kuten kuvassa 13 on havainnollistettu, myös partikkelin pinta-alalla on suuri vaikutus 

latenttilämpöön. Hopeaa ja grafiittia sisältävissä nanofluideissa on havaittavissa lineaa-

rista tai jopa eksponentiaalista kasvua latenttilämmössä. Kasvava partikkelien pinta-ala 

johtaa väistämättä myös partikkelien konsentraation kasvuun, mikä tukee aikaisempia ha-

vaintoja konsentraation vaikutuksesta lämmönsiirtoon. Toisaalta mittausdatassa esiintyy 

huomattavan paljon hajontaa, joka vaikeuttaa tulkintaa ja suorien johtopäätösten tekoa 

systeemin ominaisuuksista.  

 

 

Kuva 13. Latenttilämpö partikkelien pinta-alan funktiona. (Lee et al., 2015) 

 

4.6 Lämpökapasiteetti 

Lämpökapasiteetti Cp määrittelee lämpömäärän, joka vaaditaan materiaalin lämpötilan 

nostamiseen halutulla asteella. Nanofluideilla lämpökapasiteetti tyypillisesti pienenee li-

sättävien partikkeleiden tilavuusosan kasvaessa, sillä kiinteiden aineiden lämpökapasi-

teetti on pienempi kuin nesteiden. Lämpökapasiteetti usein kasvaa lämpötilan noustessa, 

mikä selittyy molekyylien lisääntyneellä aktiivisuudella. Kasvava lämpökapasiteetti 
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tehostaa lämmönsiirtoa konvektion ja johtumisen kautta. Kuvassa 14 on esitetty kahdelta 

eri toimittajalta (Sigma-Aldrich ja Degussa) saatavien kaupallisten SiO2- ja Al2O3-nano-

fluidien lämpökapasiteetit eri konsentraatiolla. (Mondragon et al., 2012) 

 

 

Kuva 14. Lämpökapasiteetin muutos SiO2:lle (vasen) ja Al2O3:lle (oikea). (Mondragon et al., 

2012) 

 

Nanofluidien lämpökapasiteettia voidaan arvioida osakomponenttien avulla seuraavasti: 

 

𝐶𝑝,𝑛𝑓 = (1 − 𝛼)𝐶𝑝,𝑏𝑓 + 𝛼𝐶𝑝,𝑝  (12) 

 

jossa 𝛼 on nanopartikkelien tilavuusosa. Yhtälö ennustaa melko tarkasti lämpökapasitee-

tin suuruuden, mutta ei huomioi nanofluidissa esiintyvää agglomeraatiota ja epätasaisesti 

jakautuneita partikkeleita. (Xuan et al., 2000)  



25 

 

5 SOVELLUSKOHTEET 

5.1 Elektroniikka 

Nykyaikaisten elektroniikkakomponenttien jäähdyttäminen on vaikeutunut monimutkais-

tuneiden piirien ja kasvavan tehon myötä. Ongelmaksi muodostuu tehon mukana kasvava 

poistettava lämpö sekä pienenevä lämmönpoistopinta-ala. Kaupallisille elektronisille lait-

teille on yleisesti käytettävissä kaksi lämmönpoistoa tehostavaa menetelmää. Lämmön-

poistoa voidaan tehostaa joko optimoimalla komponentin geometria tai kasvattamalla 

lämmönsiirtokapasiteettia, jossa nanofluidit ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. 

Jang & Choi (2006) suunnittelivat uudenlaisen jäähdyttimen, jossa jäähdytyselementin 

mikrokanavissa virtaa timantti-vesi -nanofluidi. Tulokset osoittivat, että jäähdytysteho 

parani noin 10 prosenttia verrattuna laitteistoon, jossa aineena oli vesi. Tutkimuksen mu-

kaan nanofluidi pienensi termistä resistanssia fluidin ja komponentin rajapinnassa sekä 

lämpötilaeroa jäähdytysnesteen ja mikrokanavan seinän välillä (Jang & Choi, 2006). 

Myös Nguen et al. havaitsivat noin 23 prosentin nousun konvektiolämmönsiirtokerto-

missa käytettäessä Al2O3-vettä 4,5 prosentin tilavuusosuudella (Nguen et al. 2006).  

 

Tietokoneissa tuotettu lämpö syntyy suurimmaksi osaksi prosessorissa eli CPU:ssa ja 

näytönohjaimessa GPU:ssa. Henkilökohtaisissa tietokoneissa lämmönpoisto tapahtuu 

suurimmaksi osin tuulettimilla, jotka puhaltavat ilmaa jäähdytyspinnoille ja lämpö kon-

vektoituu virtaavaan ilmaan. Tehokkaammissa tietokoneissa jäähdytys tapahtuu nesteen 

avulla, mikä voi olla esimerkiksi vettä, mineraaliöljyä tai nanofluidia. Han & Rhi (2010) 

vertasivat Ag-vettä sekä Al2O3-vettä normaaliin veteen ja havaitsivat selkeän parannuk-

sen termisessä suorituskyvyssä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että terminen resistanssi 

pieneni partikkelin koon kasvaessa, mikä johtui nanopartikkelien törmäilystä syntyviin 

höyrykupliin. (Han & Rhi, 2010) 

 

Ongelmaksi elektronissa applikaatioissa muodostuu pienten mikrokanavien tukkeutumi-

nen nanofluidien epästabiloitumisen seurauksena. Jos nanopartikkelit agglomeroituvat 

runsaasti, voi esimerkiksi prosessorien pintarakenne hajota törmäysten ja virtausdynamii-

kan muutoksen seurauksena. On myös huomattava, että nanofluidit ja stabilointiin käy-

tettävät aineet voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa esimerkiksi ympäristöongelmia 
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kierrätyksen yhteydessä sekä terveyshaittoja käyttäjälle tai huoltajalle. (Bahiraei & Hesh-

matian, 2018) 

 

5.2 Ydinvoima 

Ydinvoimateollisuudessa nanofluideja voidaan potentiaalisesti hyödyntää kahdessa koh-

teessa: (1) pääreaktorin jäähdytysnesteenä painevesireaktoreissa (PWR). Nanofluidien 

käyttö voi parantaa merkittävästi nykyisten ja tulevaisuuden laitosten sallittua tehoa ja 

siten parantaa laitoksen taloudellisuutta. Nanofluidien avulla voidaan saavuttaa jopa 20 

prosentin tehon kasvu ilman, että polttoaineen kokoonpanoa muutetaan; (2) hätäjäähdy-

tysjärjestelmän (ECCS) jäähdytinnesteenä painevesi- ja kiehutusreaktorissa. Nano-

fluidien käyttö voi kasvattaa polttoainesauvojen kuoren maksimilämpötilaa (peak-clad-

ding temperature) tai ylläpitää ECCS-järjestelmää, jos nanofluidilla on korkea kriittinen 

lämpövuo. (Boungiorno et al., 2008) 

 

5.3 Energiavarastot 

Energiavarastoja tarvitaan erityisesti energian kulutushuippujen tasaukseen sekä varsin-

kin uusiutuvan energian ylijäämän talteenottoon. Termisen energian varastoinnista laten-

tin ja tuntuvan lämmön avulla on tullut tärkeä osa energianhallintaa painotettaessa kestä-

vää käyttöä ja hukkalämmön säilyttämistä (Demirbas, 2006, 85–95) Latenttilämpö on 

yksi tehokkaimmista tavoista varastoida energiaa. Wu et al. havaitsivat, että esimerkiksi 

0,2 til-% Al2O3-vedellä nanopartikkelit vähensivät jäätymiseen kuluvaa aikaa 20,5 % 

sekä alensivat fluidin alijäähtymislämpötilaa (Wu et al., 2009). Nanofluidien parantunei-

den termisten ominaisuuksien vuoksi ne ovat potentiaalisia konventionaalisten nesteiden 

korvaajia energian varastoinnissa, etenkin kylmävarastoissa (Liu et al., 2015) 

 

5.4 Aurinkoenergia 

Tavanomaisen aurinkokeräimen toimintaperiaate perustuu veden tai jonkun muun läm-

mönsiirtonesteen lämmittämiseen auringon säteilyenergialla. Tällaisten aurinkokeräinten 

tehokkuutta rajoittaa kiertoaineen absorptio-ominaisuudet, jotka ovat heikkoja tyypilli-

simmille fluideille. Kiertoaineen korvaaminen nanofluideilla on todettu parantavan läm-

mönsiirron tehokkuutta keräimissä. Otanicar et al. havaitsivat hiilinanoputkilla, grafiitilla 

ja hopealla jopa 5% kasvun keräimen tehokkuudessa. Tutkimuksessa arvioitiin myös 
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nanofluidilla varustetun aurinkokeräimen taloudellisuutta. Tulokset osoittivat, että nykyi-

sillä investointikustannuksilla nanofluidien käyttö pidentää hieman takaisinmaksuaikaa 

mutta käyttöajan lopussa saavutettaisiin sama kustannussäästö kuin tavanomaisilla kier-

toaineilla. (Otanicar, 2009) 
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6 YHTEENVETO 

Työn lähtökohtana oli tarkastella nanofluidien lämmönsiirron kannalta oleellisia aine-

ominaisuuksia, kuten lämmönjohtavuutta, viskositeettiä, latenttilämpöä ja painehäviöitä. 

Työssä selvitettiin myös nanofluidien käytettävyyttä lämmönsiirron sovelluksissa. Työtä 

tehtäessä havaittiin, että nanofluidien aineominaisuudet ovat usein selkeästi parempia, 

kuin vertailtavilla konventionaalisilla lämmönsiirtonesteillä. 

Nanofluidien viskositeetissä havaittiin jopa 30% reduktio ilman merkittävää muutosta 

lämmönjohtavuudessa, joka on yksi tärkeimmistä lämpöteknisistä aineominaisuuksista. 

Viskositeetin laskun havaittiin myös olevan hyödyllinen konvektiolämmönsiirtokertoi-

melle. Nanofluideilla esiintyi myös usein suuremmat painehäviöt kuin yleisimmillä nes-

teillä, mikä toisaalta parantaa lämmönsiirtokertoimia mutta aiheuttaa ongelmia esimer-

kiksi prosesseissa, joissa pumppausteho kasvaa kannattamattomaksi painehäviöiden seu-

rauksena. Vähenevän entropian kehittymisen havaittiin aiheuttavan positiivisen vaikutuk-

sen lämmönjohtavuuteen. Latenttilämpö puolestaan kasvoi tietyillä nanopartikkeleilla 

kuten grafiitilla mutta pienenevän esimerkiksi hopealla. Lämmönsiirto tehostui, mikäli 

latenttilämpöä saatiin kasvatettua ja nanofluidi kyettiin pitämään stabiilina faasimuutok-

sen jälkeen. 

Nanofluidien aineominaisuuksien tarkastelun perusteella ne soveltuisivat parhaiten esi-

merkiksi elektroniikan sovelluksiin sekä esimerkiksi ydin- tai aurinkoenergiajärjestel-

miin. Yhteistä edellä mainituissa sovelluksissa oli virtaava lämmönsiirtoneste. Nano-

fluideilla toteutetun tietokoneen prosessorien jäähdytyksen havaittiin paranevan kymme-

nillä prosenteilla verrattuna vesijäähdytteisiin laitteisiin. Ydinvoimaloissa nanofluidien 

havaittiin soveltuvan pääreaktorin sekä hätäjäähdytysjärjestelmän jäähdytysnesteeksi. 

Nanofluidit kykenivät kasvattamaan reaktorin tuottamaa tehoa jopa 20% ilman muutosta 

polttoaineen kokoonpanossa. Tutkimuksen mukaan nanofluidit soveltuisivat myös ener-

giavarastoiksi parantuneiden aineominaisuuksien ansiosta. 

Edellä mainittujen seikkojen takia nanofluidien tutkimusta ja soveltamista tulee jatkossa-

kin kehittää, sillä ne voivat parhaimmillaan tarjota kilpailukykyisen vaihtoehdon nykyi-

sille lämmönsiirtonesteille.   
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