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Data obronyl

gowa k|uczowe 'ozprawy dokiorskioj w języku po|ski pieMszy kryfys wrzenia. nanociecz, kąt
zwi|fania' |epkość. współczynnik pŻewodzenia ciepła. konduktn'vnoŚć' pH

słowa k|uczowe rozp.awy doktorskiej w języku angie|skim: criticaI heat f|uX. poo| boi|ing.
nanofluid, contact angle, viscosity, thermal conductivity, electrical conductivity, pH

streszczenie rozprawy w ięzyku po|skim: W pŹedłożonej .ofprawie doktolskiej faprcfentowano
wyniki badań eksperymenta|nych p.eMszeoo kryzys! Wzenia nanociecfy woda.A|,o3' Woda.Tio,
oraz woda-cu na poziomych rurkach ze stali nierdzewnej średnicach zewnętżnych: 1.6 mm, 3 mm
oraf 5 mm' Badania pŹeprowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym' Badano nanociecze o cŹerech
koncentracjach masowych nanocząstek: 0.001%' 0'017"' 0'1o/" oraz 1olo. W ce|u uzyskania stabilnych
nanocieczy zastosowano ultrasonifikację. Dodatkowo w placy faplezentowano wyniki pomialów kąta
zwi|Źania, dynamicznego Współczynnika lepkości, wspÓłczynnika przewodzenia ciepła'
konduktywności oraz pH nanocieczy woda-Al,o3. woda-Tio,. woda-cu' o|ej terma|ny.A|,o3' o|ej
terma|ny-Tio, oraz o|ej terma|ny-cu w pŻedzia|e koncentracji masowych nanoczqstek od 0'001% do
syo' W zakresie temperatury od 20.c do 70.c' Własne wyniki pomiarów własności termofizycznych
nanocieczy porównano z wartościami wynikającymi f opubIikowanych fa|efnościami' zaproponowano
także własną kore|ację na krytyczną gęstość strumienia ciepła podczas wrzenia nanocieczy.

stfeszczenie rozprawy w języku angie|skim: This PhD thesis dea|s With poo| boi|ing and critica|
heat flux investigation of water-Alro3, water-Tio, and water-Cu nanofluids on smooth, horizontal
stain|ess stee| tubes' The experiments were conducted under atmospheńc pressure' Nanopańic|es
Were tested at the concentrations of o,001%' o '01o/o, o.Ivd and 1vo by weight' lJlkasonic vib€tion was
used in order to stabi|ize the dispersion of the nanopańic|es' A|though dispersants were not used to
stabilize the suspension, the solutions tested exhibited satisfactory stability. Experimental



measurements Were peńormed on smooth' horizonta| stain|ess stee| (316) tubes of three outside
diameters, i.e. 1.6 mm, 3 mm and 5 mm. Additionally, the results of measurements of contact angle,
dynamic v.scosity' therma| conductivity, e|ectrica| conductivity and pH of nanońuids' i'e. water.A|2o3,
wate.-Tio2, water-Cu, thermal oil-Al2o3, thermal oil-Tio2 and thermal oil-Cu are presented. The
thermophysica| propeńies of nanof|uids were examined at the concentration of nanopańic|es from
0.00170 to 5% by weight within temperature range from 20'C to 70 "C, and the results obtained were
compared with predictions made by use of exisfing mode|s for liquid/so|id pańicles mińurcs' own
correlation was proposed forthe critical heatflux during pool boiling of nanofluids.

strcszczenig rozprawy więzyku, w Kórym została napisana'': <sheszczenie' maksyma|nie
140o fnaków>

słowa k|uczowe rczpEwy doKorsk|ei wjęzyku, w Kórym została napiaana..: <słowa
kluczowe>

') niepolzebne skleś|ić'

'') dolycfy lofpraw doklolŚkich napisanych w innychjęzykach' niż polski|ub angio|skim


