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1 Imię i Nazwisko

Gaweł Żyła

2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

� Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, 2014 r.
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
wyróżniona rozprawa doktorska pt. „Eksperymentalne badanie reologicznych właściwości wy-
branych nanopłynów”.

� Magister nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, 2010 r.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

� Inżynier, 2009 r.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach nauko-
wych

� 10.2014 – obecnie, adiunkt,
Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej,
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

� 11.2010 – 09.2014, asystent,
Katedra Fizyki,
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

4 Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze
zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Eksperymentalne badanie fizycznych właściwości nanocieczy opartych o glikol etylenowy

4.2 Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

H1 G. Żyła, A. Witek, M. Gizowska, Rheological profile of boron nitride-ethylene glycol nanofluids
Journal of Applied Physics, 117, 014302 (2015).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń, przeprowadzeniu po-
miarów właściwości reologicznych i interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział pro-
centowy szacuję na 80%.
Impact factor1: 2,101; liczba cytowań (bez autocytowań)2: 9

1
W całym autoreferacie współczynnik impact factor (IF) prezentowany jest na podstawie bazy Journal Citation

Reports (JCR), Clarivate Analytics, za rok, w którym ukazała się dana publikacja. W przypadku publikacji z 2018 roku
podano aktualny IF danego czasopisma (za 2017 rok).
2
Liczba cytowań przedstawiona została na podstawie bazy Web of Science (WoS), Clarivate Analytics.
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H2 G. Żyła, Thermophysical properties of ethylene glycol based yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12-
EG) nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, 92, 751–756 (2016).
Mój udział procentowy wynosi 100%.
Impact factor: 3,458; liczba cytowań (bez autocytowań): 17

H3 G. Żyła, J. Fal, Experimental studies on viscosity, thermal and electrical conductivity of alumi-
num nitride-ethylene glycol (AlN-EG) nanofluids, Thermochimica Acta, 637, 11–16 (2016).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu pomiarów
przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu próbek i prze-
prowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział procentowy sza-
cuję na 70%.
Impact factor: 2,236; liczba cytowań (bez autocytowań): 19

H4 G. Żyła, J. Fal, J. Traciak, M. Gizowska, K. Perkowski, Huge thermal conductivity enhancement
in boron nitride-ethylene glycol nanofluids,Materials Chemistry and Physics, 180, 250–255
(2016).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu przewodnictwa
cieplnego nanocieczy, a następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpre-
tacji wyników tych eksperymentów. Mój udział procentowy szacuję na 70%.
Impact factor: 2,084; liczba cytowań (bez autocytowań): 8

H5 G. Żyła, J. Fal, Viscosity, thermal and electrical conductivity of silicon dioxide-ethylene glycol
transparent nanofluids: an experimental studies, Thermochimica Acta, 650, 106–113 (2017).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu przewodnic-
twa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu
pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział procentowy szacuję na 70%.
Impact factor: 2,189; liczba cytowań (bez autocytowań): 15

H6 G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, The influence of ash content on thermophysical properties of ethy-
lene glycol based graphite/diamonds mixture nanofluids, Diamond & Related Materials, 74,
81–89 (2017).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu przewodnic-
twa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu
pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział procentowy szacuję na 60%.
Impact factor: 2,232; liczba cytowań (bez autocytowań): 9

H7 G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, Thermophysical and dielectric profiles of ethylene glycol based ti-
tanium nitride (TiN-EG) nanofluids with various size of particles, International Journal of
Heat and Mass Transfer, 113, 1189–1199 (2017).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu przewodnic-
twa cieplnego, właściwości reologicznych i napięcia powierzchniowego a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział pro-
centowy szacuję na 50%.
Impact factor: 3,891; liczba cytowań (bez autocytowań): 8

H8 G. Żyła, Viscosity and thermal conductivity of MgO-EG nanofluids: experimental results and
theoretical models predictions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 129, 171–
180 (2017).
Mój udział procentowy wynosi 100%.
Impact factor: 2,209; liczba cytowań (bez autocytowań): 9

H9 G. Żyła, J.P. Vallejo, J. Fal, L. Lugo, Nanodiamonds - Ethylene Glycol nanofluids: Experimental
investigation of fundamental physical properties, International Journal of Heat and Mass
Transfer, 121, 1201–1213 (2018).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu właściwości
reologicznych, przewodnictwa cieplnego, gęstości i ciepła właściwego, a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział
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procentowy szacuję na 40%.
Impact factor: 3,891; liczba cytowań (bez autocytowań): 3

H10 G. Żyła, J.P. Vallejo, L. Lugo, Isobaric heat capacity and density of ethylene glycol based nanoflu-
ids containing various nitride nanoparticle types: an experimental study, Journal of Molecular
Liquids, 261, 530–539 (2018).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń a następnie przygoto-
waniu próbek i przeprowadzeniu części pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
Impact factor: 4,513; liczba cytowań (bez autocytowań): 2

H11 G. Żyła, J. Fal, S. Bikić, M. Wanic, Ethylene glycol based silicon nitride nanofluids: an experi-
mental study on thermophysical, electrical and optical properties, Physica E: Low-dimensional
Systems and Nanostructures, 104, 82–90 (2018).
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu przewodnic-
twa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu
pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
Impact factor: 2,399; liczba cytowań (bez autocytowań): 2

4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówie-
niem ich ewentualnego wykorzystania

4.3.1 Wprowadzenie

W 1995 roku S. Choi i J. Eastman przedstawili wyniki badań przewodnictwa cieplnego zawiesin na-
nocząstek [1]. Wtedy też po raz pierwszy w literaturze fachowej pojawił się termin nanociecze (ang.
nanofluids) i choć nie jest to pierwsza praca opisująca właściwości fizyczne zawiesin nanocząstek, bo
taką przedstawili Masuda, Ebata i Teramae [2], to z uwagi na fakt, że artykuł Masudy i współautorów
napisany został w języku japońskim to właśnie manuskrypt Choia i Eastmana powszechnie uważa się
za pierwszą pracę z tej dziedziny. Przedstawione prace zbiegły się w czasie z ogólnoświatową dyskusją
dotyczącą przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu skutkującą podpisaniem, w 1997 roku, porozumie-
nia z Kioto. Przedstawiony w wyżej wymienionych pracach wzrost przewodnictwa cieplnego cieczy
po dodaniu do niech nawet niewielkich ilości nanocząstek dawał nadzieję na polepszenie efektywności
transferu ciepła w sieciach ciepłowniczych, a tym samym ograniczenie strat energii.
Temat ten został podjęty przez naukowców i inżynierów z całego świata. Niestety, szybko okazało

się, że potencjalne wykorzystanie nanocieczy nastręcza wiele problemów, do których należą między
innymi: wzrost lepkości, sedymentacja nanocząstek, zmiana napięcia powierzchniowego cieczy, itp. Ist-
niejące modele teoretyczne opisujące właściwości termofizyczne zawiesin nie znajdowały zastosowania
w tych materiałach. Konieczne zatem stało się przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę ekspery-
mentalnych badań właściwości nanocieczy, co powinno doprowadzić do lepszego zrozumienia zjawisk
zachodzących w nanozawiesinach, a w konsekwencji do powstania spójnych modeli teoretycznych opi-
sujących ich właściwości.
Przewodnictwo cieplne nanocieczy jest przedmiotem wielu prac zarówno eksperymentalnych jak

i teoretycznych. Napisano liczne artykuły przeglądowe traktujące o tym zagadnieniu, ref. [3–7]. Pomi-
mo ogromnej ilości dostępnych danych eksperymentalnych prace nad spójnym modelem teoretycznym
nanocieczy wciąż nie są zaawansowane. Jest to doskonale widoczne w przeglądowej pracy [8], w której
autorzy zestawili kilkadziesiąt dostępnych modeli opisujących wzrost przewodnictwa cieplnego nano-
cieczy. Niestety w większości przypadków dany model znajduje zastosowanie w opisie właściwości tylko
jednego rodzaju nanozawiesiny.
Podobna sytuacja występuje w przypadku badań właściwości reologicznych nanocieczy. Tutaj też

mamy do czynienia z licznymi niepowiązanymi ze sobą badaniami i modelami przygotowanymi na ich
podstawie. Można w tym miejscu przedstawić liczne prace przeglądowe z tego zakresu, jak choćby [9–
11]. Mischra, Mukherjee, Nayak i Panda zestawili kilkadziesiąt modeli lepkości nanocieczy dostępnych
w literaturze [12], ponownie, każdy z nich można stosować jedynie do jednego rodzaju nanocieczy.
Prace z zakresu ciepła właściwego nanocieczy są stosunkowo rzadkie i dotyczą głównie nanocieczy

opartych o złożone ciecze bazowe, takie jak np. ciecze jonowe. Stan wiedzy z tego zakresu został
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przedstawiony w przeglądowej pracy [13], w której zestawiono wyniki badań nad ciepłem właściwym
nanocieczy w perspektywie ich potencjalnych zastosowań w przemyśle energetycznym.
Badanie napięcia powierzchniowego było przez długi czas poza głównym nurtem badań właści-

wości fizycznych nanocieczy. Jak pokazaliśmy w przeglądowym artykule [PD8], pomimo ogromnego
znaczenia napięcia powierzchniowego w procesach technologicznych związanych z wymianą ciepła,
prace eksperymentalne z tego zakresu stanowią mały procent liczby publikacji traktujących o wła-
ściwościach fizycznych nanocieczy. Wyniki badań tam zestawione nie rozsądzają jednoznacznie jak
napięcie powierzchniowe cieczy bazowej zmienia się po dodaniu do niej nanocząstek.
Pomimo opisanego powyżej stanu wiedzy dotyczącego podstawowych właściwości fizycznych nano-

cieczy przedstawiane są liczne zastosowania tych materiałów w wielu dziedzinach przemysłu i medy-
cyny [14–18]. W podsumowaniu swojej przeglądowej pracy, dotyczącej zastosowań nanocieczy w ener-
getyce nuklearnej [19], Wu i Zhao napisali „No comprehensive theory explains the energy transfer
processes in nanofluids. To accelerate engineering applications of nanofluids, work that is urgently ne-
eded to be carried out has been suggested. A reliable nanofluid database of thermo-physical properties
is especially needed, including details of nanoparticle composition, size, concentration, preparation
method and additives (if used), beginning in particular with promising nanofluids. A thorough un-
derstanding of the interaction of nanoparticles and flow boundary layers also needs to be achieved
by performing careful experimental observations and numerical simulations, to uncover mechanisms
underlying convective heat transfer enhancement.” co stanowi dodatkową motywację do podjęcia serii
badań, których rezultaty przedstawiono w niniejszym autoreferacie.

4.3.2 Cel naukowy

Z uwagi na fakt, że zagadnienia związane z właściwościami i potencjalnymi zastosowaniami nanocie-
czy leżą na pograniczu nauk technicznych, chemicznych i fizycznych dostępne dane eksperymentalne
z tego zakresu często przedstawiane są „przy okazji” innych badań. W takich wypadkach pomiary by-
wają przeprowadzane bez należytej staranności i obarczone dużą niepewnością pomiarową, a czasem
wręcz błędami pomiarowymi. I tak na przykład w wielu pracach z zakresu wykorzystania nanocie-
czy w zaawansowanych systemach wymiany ciepła można znaleźć informacje dotyczące lepkości czy
przewodnictwa cieplnego danej próbki, ale bez dokładnego opisu procedury pomiarowej i niepewno-
ści. Niekiedy wykorzystywane techniki pomiarowe są wręcz błędne. Takie dane są, z punktu widzenia
nauk fizycznych, umiarkowanie interesujące i nie mogą być wykorzystywane do pełnego zrozumienia
mechanizmów odpowiedzialnych za istotne zmiany właściwości fizycznych cieczy bazowej po dodaniu
nanocząstek i do opracowania nowych modeli opisujących te zależności.
Celem naukowym przyświecającym niniejszemu cyklowi prac było wykonanie serii pomiarów wła-

ściwości fizycznych (właściwości reologicznych, przewodnictwa cieplnego, gęstości, ciepła właściwego
i napięcia powierzchniowego) w ściśle kontrolowanych warunkach z użyciem wysokiej klasy aparatury
badawczej. Dodatkowo, wszystkie badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tej samej cieczy
bazowej – glikolu etylenowego (EG). Pozwoliło to na porównywanie ze sobą wyników eksperymen-
talnych dotyczących nanocieczy zawierających nanocząstki różnego rodzaju. Wybór cieczy bazowej
podyktowany był faktem, że, poza aspektem badań podstawowych, tego rodzaju nanozawiesiny znaj-
dują zastosowania w licznych procesach wymiany ciepła [20]. Jako materiały do wykonania nanocieczy
wybrano nanocząstki, które (a) nie były wcześniej obiektem tego rodzaju badań, (b) stanowiły obiekt
badań, ale wyniki przedstawiane w literaturze nie są jednoznaczne. Kontynuacja postawionego celu
naukowego pozwoli, w niedalekiej przyszłości, na stworzenie bazy wysokiej jakości danych ekspery-
mentalnych opisujących właściwości fizyczne nanocieczy, co powinno być dobrym punktem wyjścia
dla grup pracujących nad modelami teoretycznymi.
Dodatkowo, tam gdzie było to możliwe, dokonano porównania otrzymanych wyników z już dostęp-

nymi modelami. Pozwoliło to ocenić, które modele mogą być wykorzystywane do poprawnego opisu
właściwości fizycznych, a które wymagają dalszej pracy i rozwoju lub modyfikacji.
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4.3.3 Wykorzystane techniki i urządzenia pomiarowe

W toku badań, których rezultaty stanowią podstawę prezentowanego osiągnięcia naukowego, korzy-
stałem z następujących urządzeń i stanowisk pomiarowych:

� HAAKE MARS 2 (Thermo Electron Corporation, Karlsruhe, Germany) wraz z zestawem geo-
metrii pomiarowych, opis urządzenia wraz z dyskusją niepewności pomiarowych znaleźć można
w ref. [H1–H3]. Reometr ten pozwala na badanie właściwości reologicznych zarówno w pomiarach
oscylacyjnych i rotacyjnych (przy kontrolowanej prędkości ścinania bądź naprężeniu ścinającym).
Przy pomocy tego urządzenia można, między innymi, zmierzyć naprężenie ścinające w próbce
w szerokim zakresie prędkości ścinania i temperatur (pomiary rotacyjne) oraz zbadać strukturę
lepkosprężystą w szerokim zakresie deformacji i częstotliwości (pomiary oscylacyjne).

� KD2 Pro Thermal Properties Analyzer (Decagon Devices Inc., Pullman, Washington, USA),
opis urządzenia wraz z dyskusją niepewności pomiarowych znaleźć można w ref. [H2–H4]. Układ
pomiarowy pozwala na wyznaczenie współczynnika przewodnictwa cieplnego cieczy i ciał stałych.

� Hot Disk TPS 2500S (Hot Disk AB, Göteborg, Sweden), opis urządzenia wraz z dyskusją nie-
pewności pomiarowych znaleźć można w ref. [H11]. Urządzenie zostało opracowane z myślą
o pomiarach przewodnictwa cieplnego cieczy w warunkach laboratoryjnych z niską niepewnością
pomiarową.

� Drop Shape Analyzer DSA25 (KRÜSS GmbH, Hamburg, Germany), opis urządzenia wraz z dys-
kusją niepewności pomiarowych znaleźć można w ref. [H7]. Sprzęt pozwala, między innymi, badać
napięcie powierzchniowe na granicy nanociecz-powietrze.

� DMA 500 (Anton Paar, Graz, Austria), opis urządzenia wraz z dyskusją niepewności pomia-
rowych znaleźć można w ref. [H9–H10]. Urządzenie było wykorzystywane do pomiaru gęstości
nanocieczy.

� Q2000 (TA Instruments, New Castle, USA), opis urządzenia wraz z dyskusją niepewności po-
miarowych znaleźć można w ref. [H9–H10]. Układ pomiarowy pozwala na wyznaczenie ciepła
właściwego przy stałym ciśnieniu w szerokim zakresie temperatur.

Poza wyżej wymienionym sprzętem użytym do przeprowadzenia kluczowych badań, przy charak-
teryzacji nanocząstek i w ramach przygotowywania próbek korzystałem między innymi z emisyjnych
i transmisyjnych mikroskopów elektronowych (Nova NanoSEM 200 (FEI, Hillsboro, USA), VEGA3
(TESCAN Brno, s.r.o., Brno, Czechy), JEOL-JSM-6301F (JEOL USA Inc., Peabody, USA), JEOL-
JEM-2010F (JEOL, Tokio, Japonia)), urządzeń DLS (Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.,
Worcestershire, UK), Cilas Nano DS (Cilas, Orlean, Francja)), generatorów ultradźwiękowych (Vibra-
Cell VCX130 (Sonics & Materials, Inc., Newtown, USA), Emmi 60 HC (EMAG, Moerfelden-Walldorf,
Niemcy)), Laser Flash Apparatus (LFA 427 Netzsch Gerätebau GmbH, Selb, Niemcy) oraz dyfrakto-
metru rentgenowskiego Bruker D8 Advance (Bruker GmbH, Karlsruhe, Niemcy).

4.3.4 Omówienie wyników opisanych w poszczególnych pracach wchodzących w skład
osiągnięcia

Poniżej zestawiono i pokrótce opisano prace wchodzące w skład omawianego osiągnięcia naukowego.
Zostały tam przedstawione najważniejsze rezultaty otrzymane w toku badań.
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Rysunek 1: Zależność modułu
zachowawczego (G¬) i strat
(G¬¬) od deformacji, oraz za-
leżność naprężenia ścinają-
cego (τ) od prędkości ści-
nania w nanocieczy BN-EG
w T=288,15 K. Symbole ozna-
czają dane eksperymentalne, li-
nie (—) przedstawiają wyniki
otrzymane w ramach modelu
Cerrau.
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[H1] G. Żyła, A. Witek, M. Gizowska, Journal of Applied Physics, 117, 014302 (2015)

Praca [H1] w całości dotyczy właściwości reologicznych zawiesin nanocząstek azotku boru w glikolu
etylenowym w koncentracjach masowych do 20%. Wykorzystane nanocząstki miały postać płatków
z tylko jednym nanometrycznym wymiarem, co potwierdzono przy użyciu mikroskopu elektronowego.
Badania oscylacyjne wykazały istnienie struktury lepko-sprężystej. Warto jednak zauważyć, że

w całym badanym zakresie deformacji moduł zachowawczy spadał, co oznacza niszczenie tej struktury.
Na Rys. 1 przedstawiono zależność modułu zachowawczego (G¬) i strat (G¬¬) w zależności od deformacji
wywołanej w próbce.
W pracy przedstawiono również właściwości tiksotropowe tych materiałów, zbadane w toku ba-

dań rotacyjnych. Wartość tiksotropii, obliczona jako różnica pól powierzchni pod krzywymi płynięcia
otrzymanymi przy zwiększaniu i zmniejszaniu prędkości ścinania, rośnie nieliniowo wraz ze wzrostem
koncentracji nanocząstek w zawiesinie.
Przedstawiono również krzywe płynięcia i lepkości, które wykazały nienewtonowską naturę tych

materiałów w każdej ze zbadanych koncentracji w całym zadanym zakresie prędkości ścinania. Jak
pokazano na Rys. 1 krzywe płynięcia tego materiału mogą być modelowane z wykorzystaniem modelu
Cerrau.

[H2] G. Żyła, International Journal of Heat and Mass Transfer, 92, 751–756 (2016)

W artykule [H2] przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących przewodnictwa cieplne-
go i lepkości nanocieczy Y3Al5O12-EG.
W pracy przedstawiono krzywe płynięcia i lepkości nanozawiesin zawierających nanocząstki w za-

kresie koncentracji masowych od 5% do 20% z krokiem 5%. Pokazano, że te materiały wykazują
charakter newtonowski w całym badanym zakresie prędkości ścinania.
Dodatkowo, lepkość nanocieczy rośnie wraz ze wzrostem koncentracji masowej. Wzrostu tego nie

można poprawnie opisać z wykorzystaniem modelu Einsteina, może być on jednak scharakteryzowany
przez wielomian drugiego rzędu w postaci:
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Rysunek 2: Zależność lep-
kości dynamicznej (η)
i przewodnictwa cieplnego
(k) od frakcji objętościowej
nanocząstek (ϕp) w na-
nocieczy Y3Al5O12-EG
w T=298,15 K. Symbole
oznaczają dane eksperymen-
talne; linie przedstawiają: (—)
funkcję (1), (– – –) wyniki
otrzymane w ramach modelu
Maxwella.

ηnf
ηbf

� 1 � 3, 79ϕp � 22, 90ϕ
2

p, (1)

gdzie η to lepkość dynamiczna, ϕ to frakcja objętościowa, a indeksy nf , bf i p oznaczają odpowiednio
nanociecz, ciecz bazową i nanocząstki.
Zgodnie z przewidywaniami, przewodnictwo cieplne tych nanozawiesin również zależy od kon-

centracji nanocząstek. Wyniki tych badań są o tyle interesujące, że pokazują wzrost przewodnictwa
cieplnego niższy niż zakładany przez klasyczny model Maxwella. Co więcej, inne modele teoretyczne,
powszechnie stosowane w przypadku nanozawiesin, jak np. model Jeffreya czy model Turiana, również
nie opisują w sposób poprawny wzrostu wartości przewodnictwa cieplnego w tym materiale.
Na Rys. 2 przedstawiono główne wyniki tej pracy, tj. zależność lepkości i przewodnictwa cieplnego

od frakcji nanocząstek w nanocieczy.

[H3] G. Żyła, J. Fal, Thermochimica Acta, 637, 11–16 (2016)
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Rysunek 3: Zależność prze-
wodnictwa cieplnego (k) od
frakcji objętościowej nano-
cząstek (ϕp) w nanocieczy
AlN-EG w T=298,15 K. Sym-
bole oznaczają dane eksperymen-
talne, linia (—) przedstawia funk-
cję (2).

W pracy opisano rezultaty badań nad lepkością i przewodnictwem
cieplnym nanozawiesin azotku glinu w glikolu etylenowym (AlN-
EG). Nanociecze zawierające nanocząstki o średnim rozmiarze czą-
stek 20 nm przygotowano w zakresie koncentracji masowych od 5%
do 20% z krokiem 5%.
Uzyskane krzywe lepkości każdej badanej koncentracji wyka-

zały nienewtonowski charakter nanocieczy w całym zakresie pręd-
kości ścinania. Ciecz ta może być określona jako rozrzedzana ści-
naniem, przy czym najgwałtowniejszy spadek lepkości nanocieczy
występuje przy niskich prędkościach ścinania.
Przewodnictwo cieplne wzrasta wraz ze wzrostem frakcji nano-

cząstek w tej zawiesinie. W tym przypadku również zaobserwowa-
no wzrost przewodnictwa cieplnego mniejszy niż zakładany przez
modele teoretyczne. Pokazano, że w badanym zakresie frakcji na-
nocząstek wzrost przewodnictwa cieplnego jest liniowy i może być
opisany funkcją:

knf

kbf
� 1 � 2, 54ϕp, (2)

gdzie k to współczynnik przewodnictwa cieplnego. Wyniki ekspe-
rymentalne oraz dopasowaną funkcję (2) zestawiono na Rys. 3.
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[H4] G. Żyła, J. Fal, J. Traciak, M. Gizowska, K. Perkow-
ski, Materials Chemistry and Physics, 180, 250–255 (2016)
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Rysunek 4: Zależność prze-
wodnictwa cieplnego (k) od
frakcji objętościowej nano-
cząstek (ϕp) w nanocieczy
BN-EG w T=293,15 K. Sym-
bole oznaczają dane eksperymen-
talne, linia (—) przedstawia funk-
cję (3).

Artykuł ten jest kontynuacją pracy [H1] i w całości został po-
święcony przewodnictwu cieplnemu nanocieczy azotek boru - gli-
kol etylenowy (BN-EG). W toku badań zbadano przewodnictwo
cieplne w zakresie koncentracji masowych od 5% do 20% z kro-
kiem 5% i temperatury od 293,15 K do 338,15 K z krokiem 15 K.
W celu wykorzystania modeli teoretycznych opisujących przewod-
nictwo cieplne zawiesin wyznaczono eksperymentalnie również gę-
stość masy i ciepło właściwe nanocząstek wykorzystanych do przy-
gotowania nanocieczy. Następnie, z wykorzystaniem tych danych,
określono przewodnictwo cieplne użytego azotku boru.
W przypadku tych materiałów zaobserwowano znacznie więk-

szy wzrost przewodnictwa cieplnego niż prognozowany przez mo-
dele teoretyczne i jest on jednym z największych raportowanych
w dostępnej literaturze. Jak pokazano w pracy, stosunek przewod-
nictwa cieplnego nanocieczy do przewodnictwa cieplnego cieczy
bazowej dla różnych frakcji nanocząstek w zawiesinie może być
opisany z dużą dokładnością przy pomocy funkcji liniowej:

knf

kbf
� 1 � 13, 53ϕp. (3)

Uzyskane wyniki eksperymentalne i dopasowanie funkcji (3) przedstawiono na Rys. 4. Wydawać
by się mogło, że tak istotny wzrost przewodnictwa cieplnego w tych nanocieczach będzie mógł znaleźć
liczne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Niestety, jak pokazano w pracy [H1], materiały te
charakteryzują się bardzo wysoką lepkością, co w praktyce mocno ogranicza możliwość ich stosowania.

[H5] G. Żyła, J. Fal, Thermochimica Acta, 650, 106–113 (2017)

W pracy [H5] przedstawiono wyniki badań lepkości dynamicznej i przewodnictwa cieplnego nanocieczy
zawierających nanocząstki tlenku krzemu o średnim rozmiarze cząstek w zakresie 7 – 14 nm. Próbki
przygotowano w zakresie koncentracji masowych do 5% z krokiem 1%.
Badanie lepkości dynamicznej pokazało, że w zakresie prędkości ścinania od 100 sÆ1 do 1000 sÆ1

materiały te mają charakter cieczy newtonowskiej. Obserwowany liniowy wzrost lepkości zawiesiny
wraz ze wzrostem frakcji nanocząstek jest większy niż prognozowany przez model Einsteina i może
być opisany przy pomocy funkcji liniowej:

ηnf
ηbf

� 1 � 15, 38ϕp. (4)

Przewodnictwo cieplne tych materiałów również wzrasta ze wzrostem koncentracji nanocząstek.
W badanym zakresie frakcji przewodnictwo cieplne wykazuje liniowy wzrost i może być opisane funkcją:

knf

kbf
� 1 � 1, 36ϕp. (5)

Co ciekawe, w przypadku tych materiałów model Maxwella poprawnie opisuje wzrost przewodnic-
twa cieplnego w zbadanym zakresie frakcji nanocząstek, jak pokazano na Rys. 5.
Uzyskane wyniki zostały użyte do oceny możliwości wykorzystania tych materiałów w procesach

wymiany ciepła w przypadku przepływów laminarnych (kryterium Prashera [21]) i turbulentnych
(obliczenie liczby Mouromtseffa [22]). Niestety, z uwagi na wysoki wzrost lepkości tej nanocieczy przy
jednoczesnym stosunkowo niskim wzroście przewodnictwa cieplnego zdaje się ona nie być interesująca
pod względem ww. zastosowań.
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Rysunek 5: Zależność lepko-
ści dynamicznej (η) i prze-
wodnictwa cieplnego (k) od
frakcji objętościowej nano-
cząstek (ϕp) w nanocieczy
SiO2-EG w T=298,15 K.
Symbole oznaczają dane ekspe-
rymentalne; linie przedstawiają:
(– – –) funkcję (4), (—) wyni-
ki otrzymane w ramach modelu
Maxwella, (— – —) funkcję (5).

[H6] G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, Diamond & Related Materials, 74, 81–89 (2017)

Praca [H6] przedstawia wyniki badań właściwości reologicznych i przewodnictwa cieplnego nanocieczy
zawierających dwa rodzaje mieszanin diamentów i grafitu. Materiały wykorzystane w tej pracy wy-
brane zostały pod kątem potencjalnych zastosowań w zaawansowanych kolektorach słonecznych, co
opisaliśmy w pracy [PD7] (niewchodzącej w skład opisywanego osiągnięcia naukowego). Wykorzystano
dwa rodzaje mieszanin grafitu i diamentów z zawartością popiołów odpowiednio 5,9% i 0,3%, które
zostały zdyspergowane w cieczy bazowej w koncentracji masowej od 1% do 5% z krokiem 1%.
Badania oscylacyjne pokazały, że w obu badanych materiałach występuje struktura lepko-sprężysta,

którą można opisać przy użyciu modułu zachowawczego (G¬) i strat (G¬¬). W przypadku obu rodzajów
nanocieczy można zaobserwować liniowy obszar lepkosprężystości (wartość modułu zachowawczego nie
maleje przy zwiększaniu deformacji). Jednakże po osiągnięciu wartości deformacji około 0,006 wartość
modułu zachowawczego zaczyna spadać, co świadczy o niszczeniu struktury nanocieczy.
Badania rotacyjne pozwoliły na uzyskanie krzywych płynięcia i lepkości tych materiałów. Pokazano,

że wykazują one charakter cieczy nienewtonowskiej rozrzedzanej ścinaniem w całym badanym zakresie
prędkości ścinania (od 0,1 sÆ1 do 1000 sÆ1). Wyjątek stanowi tu nanociecz zawierająca 1% cząstek
o niższej zawartości popiołu, która wykazywała charakter newtonowski i jej lepkość była zbliżona do
lepkości cieczy bazowej. Jest to wynik bardzo interesujący ze względu na potencjalne zastosowanie tych
materiałów. Pokazano również, że te, podstawowe, właściwości reologiczne mogą być dobrze opisane
przy pomocy modelu Herschel-Bulkley (H-B).
Przewodnictwo cieplne obydwóch rodzajów nanocieczy zależy od koncentracji nanocząstek w za-

wiesinie. Wzrost przewodnictwa cieplnego względem frakcji nanocząstek ma charakter liniowy i może
być przedstawiony przy pomocy funkcji:

knf

kbf
� 1 � 2, 21ϕp, (6)

dla nanocieczy opartych o nanocząski zawierające 0,3% popiołu, oraz:

knf

kbf
� 1 � 2, 49ϕp, (7)

w przypadku zawartości 5,9% popiołu.

[H7] G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, International Journal of Heat and Mass Transfer, 113,
1189–1199 (2017)

W pracy [H7] przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości reologicznych, przewodnictwa
cieplnego i napięcia powierzchniowego zawiesin azotku tytanu w glikolu etylenowym (TiN-EG). Przy-
gotowano próbki zawierające od 1% do 5% (w koncentracji masowej) nanocząstek o dwóch różnych
średnich rozmiarach, tj. 20 nm i 50 nm.
Pomiary oscylacyjne pozwoliły na badanie struktury lepkosprężystej. Pokazano, że w obu rodzajach

nanocieczy można zaobserwować istnienie takiej struktury, szczególnie dla najwyższych koncentracji
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Rysunek 6: Zależność na-
prężenia ścinającego (τ)
od prędkości ścinania –
krzywe płynięcia nanocieczy
zawierających mieszaninę
diamentów i grafitu o róż-
nej zawartości popiołów
w T=298,15 K. Symbole
oznaczają dane eksperymentalne
dla nanocieczy zawierającej
mieszaninę grafitu i diamentów
o zawartości popiołu odpo-
wiednio: (Y) 0,3%, (℄) 5,9%,
linie (—) przedstawiają wyniki
otrzymane w ramach modelu
H-B.
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nanocząstek w zawiesinie. W przypadku tych materiałów widoczny jest obszar liniowej lepkospręży-
stości, w którym zwiększanie deformacji nie powodowało spadku wartości G¬. Jednym z bardziej inte-
resujących wyników tych doświadczeń był fakt, że w przypadku nanocieczy zawierających nanocząstki
o średnim rozmiarze 50 nm wartość modułu zachowawczego w obszarze liniowej lepkosprężystości była
większa dla koncentracji masowej 4% niż 5%. Wynik ten został potwierdzony w badaniu właściwości
tiksotropowych, gdzie pokazano, że w przypadku tej zawiesiny wartość tiksotropii jest rzeczywiście
większa dla koncentracji masowej 4% niż 5% co pokazano na Rys. 7.
Krzywe lepkości i płynięcia tych materiałów zostały wyznaczone w cyklu badań rotacyjnych w za-

kresie prędkości ścinania od 0,1 sÆ1 do 1000 sÆ1 w stałej temperaturze 298,15 K. Wyniki tych eks-
perymentów potwierdziły nienewtonowski charakter tych materiałów. Wyjątek stanowiły nanociecze
zawierające 1% i 2% koncentracji masowej nanocząstek o średnim rozmiarze 20 nm, które można za-
klasyfikować jako ciecz newtonowską. Dodatkowo pokazano, że krzywe lepkości i płynięcia mogą być
opisane z wykorzystaniem modelu H-B.
W pracy pokazano, że, w badanym zakresie, przewodnictwo cieplne wzrasta wraz z frakcją nano-

cząstek w zawiesinie. Wyniki doświadczeń pokazują, że przewodnictwo cieplne zawiesin zawierających
mniejsze nanocząstki jest większe; w przypadku obu badanych nanocieczy wzrost przewodnictwa ciepl-
nego był większy niż przewidywania modelu Maxwella. Ten, liniowy, wzrost przewodnictwa cieplnego
może być opisany funkcją:

knf

kbf
� 1 � 5, 26ϕp, (8)

dla nanocieczy zawierających nanocząstki o średnim rozmiarze 20 nm, oraz:

knf

kbf
� 1 � 4, 02ϕp, (9)

dla nanozawiesin cząstek o średnim rozmiarze 50 nm. Pokazano również, że w przypadku tych mate-
riałów, w zbadanym zakresie frakcji nanocząstek, przewodnictwo cieplne może być opisane poprawnie
przy wykorzystaniu modelu Turiana (zob. Rys. 7).
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W pracy przedstawiono także wyniki badań napięcia powierzchniowego (na granicy nanociecz-
powietrze) tych materiałów. Napięcie powierzchniowe rośnie wraz z frakcją fazy stałej w zawiesinie
i wzrost ten jest większy w przypadku nanocieczy zawierających mniejsze nanocząstki jak pokazano
na Rys. 7.
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Rysunek 7: Zależność wartości tiksotropii, przewodnictwa cieplnego (k) w T=298,15 K
i napięcia powierzchniowego (γ) w T=293,15 K od frakcji objętościowej nanocząstek (ϕp)
w nanocieczy TiN-EG. Symbole oznaczają dane eksperymentalne dla nanocieczy zawierających
odpowiednio: (u) TiN o średnim rozmiarze nanocząstek 20 nm, (v) TiN 50 nm; linie przedstawiają:
(—) wyniki otrzymane w ramach modelu Turiana, (– – –) funkcję (8), (— – —) funkcję (9).

[H8] G. Żyła, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 129, 171–180 (2017)

Praca [H8] skupia się na lepkości i przewodnictwie cieplnym nanocieczy zawierającej nanocząstki tlenku
magnezu. Wybór nanocząstek w tym przypadku podyktowany był faktem, że istnieją liczne modele,
które w założeniu mają opisywać fizyczne właściwości tych materiałów, dodatkowo nanociecze tego
typu budzą zainteresowanie ze względu na potencjalne zastosowania. W pracy przedstawiono wyniki
pomiarów lepkości i przewodnictwa cieplnego nanocieczy zawierających wysokie koncentracje masowe
(do 20%) nanocząstek o średnim rozmiarze 20 nm.
Badanie lepkości w zakresie prędkości ścinania od 100 sÆ1 do 1000 sÆ1, w stałej temperaturze

298,15 K, pokazało, że MgO-EG jest cieczą newtonowską. Wartość lepkości wzrasta nieliniowo wraz
z frakcją nanocząstek w zawiesinie. Wyniki potwierdziły, że model lepkości zaprezentowany przez Aido
i in. [23], dedykowany dla nanocieczy MgO-EG, poprawnie opisuje wzrost lepkości tych materiałów,
co pokazano na Rys. 8.
Przewodnictwo cieplne również wzrasta nieliniowo wraz z koncentracją nanocząstek. Co ciekawe,

żaden z sześciu modeli przewodnictwa cieplnego, które zostały sprawdzone w tej pracy, nie opisywał
w sposób prawidłowy zmiany stosunku przewodnictwa cieplnego nanocieczy do cieczy bazowej w zba-
danym zakresie frakcji. Jak przedstawiono na Rys. 8 wzrost przewodnictwa cieplnego w tym przypadku
dobrze opisuje funkcja kwadratowa:

knf

kbf
� 1 � 2, 82ϕp � 25, 97ϕ

2

p. (10)

Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę możliwości wykorzystania tych nanocieczy w procesach wy-
miany ciepła w przypadku przepływów laminarnych (kryterium Prashera) i turbulentnych (oblicze-
nie liczby Mouromtseffa). Pokazano, że materiały te wykazują właściwości, które mogą być korzyst-
ne w przypadku przepływów laminarnych w całym badanym zakresie koncentracji nanocząstek. Dla
najbardziej optymalnego wykorzystania tych materiałów w procesach wymiany ciepła w warunkach
przepływu turbulentnego należy użyć nanocieczy MgO-EG o masowej koncentracji nanocząstek po-
wyżej 10%.
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Rysunek 8: Zależność lepko-
ści dynamicznej (η) i prze-
wodnictwa cieplnego (k) od
frakcji objętościowej nano-
cząstek (ϕp) w nanocieczy
MgO-EG w T=298,15 K.
Symbole oznaczają dane ekspe-
rymentalne; linie przedstawiają:
(—) wyniki otrzymane w ramach
modelu Aido, (– – –) wielomian
(10).
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[H9] G. Żyła, J.P. Vallejo, J. Fal, L. Lugo, International Journal of Heat and Mass
Transfer, 121, 1201–1213 (2018)

W pracy [H9] przedstawiono wyniki kompleksowych badań nad właściwościami fizycznymi nanocieczy
zawierających dwa rodzaje nanodiamentów o różnej czystości: 97% i 87%. W toku realizacji badań eks-
perymentalnie zbadano właściwości reologiczne, gęstość masy, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne
w stałej temperaturze 298,15 K. Oba rodzaje nanocieczy były przygotowane w koncentracjach maso-
wych do 10%.
Oscylacyjne badania reologiczne pokazały, że w obydwu badanych nanocieczach występuje struk-

tura lepkosprężysta z wyraźnie zarysowanym obszarem liniowej lepkosprężystości. Wyniki te zostały
potwierdzone w toku doświadczeń rotacyjnych. W przypadku badań tiksotropii wykazano, że jej war-
tość w obu rodzajach nanocieczy wzrasta nieliniowo wraz z frakcją nanocząstek, dodatkowo jest wyższa
dla nanocieczy zawierających nanodiamenty o wyższej czystości. Krzywe płynięcia i lepkości pokazane
w tej pracy potwierdzają nienewtonowski charakter tych materiałów. Tutaj również zastosowanie zna-
lazł model H-B, który poprawnie modeluje krzywe lepkości nanocieczy zawierających nanodiamenty.
Pokazaliśmy, że czystość diamentów w nanocieczy nie wpływa na wzrost gęstości obserwowany przy

zwiększaniu koncentracji nanocząstek. Dodatkowo gęstość masy może być opisana przy użyciu relacji
Pak i Cho [24] z dobrym przybliżeniem. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że różnica pomiędzy
wartościami przewidywanymi przez ten model a wartościami eksperymentalnymi, pomimo, że bardzo
mała (poniżej 1%), jest większa niż niepewność pomiarowa, co można zaobserwować na Rys. 9.
Badanie ciepła właściwego tych materiałów pokazało, że spada ono wraz ze wzrostem frakcji na-

nocząstek. Pokazaliśmy, że spadek ten nie może być w poprawny sposób modelowany zależnością
przedstawioną przez Pak i Cho [24], która opisuje zależność ciepła właściwego od frakcji objętościo-
wej nanocząstek. W przypadku badanych w tej pracy nanocieczy znacznie lepsze dopasowanie można
osiągnąć przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu Xuan-Roetzel (X-R) [25], który wiąże ciepło
właściwe z frakcją masową nanocząstek. Dodatkowo, wyniki naszych badań, pokazały, że spadek war-
tości ciepła właściwego jest bardziej znaczący w przypadku nanocieczy zawierających nanodiamenty
o mniejszej czystości.
Przewodnictwo cieplne rośnie wraz z frakcją nanocząstek w badanym zakresie. Wzrost ten za-

leży od czystości nanodiamentów w zawiesinie i jest nieznacznie większy w przypadku nanocieczy
zawierających nanocząstki o większej czystości. Eksperymentalnie wyznaczona wartość przewodnic-
twa cieplnego w przypadku obu nanozawiesin była niższa niż wartość teoretyczna przewidywana przez
model Maxwella. Jak pokazano na Rys. 9 model Maxwella poprawnie opisuje przewodnictwo cieplne
nanocieczy zawierających niskie koncentracje nanocząstek.

[H10] G. Żyła, J.P. Vallejo, L. Lugo, Journal of Molecular Liquids, 261, 530–539 (2018)

Praca [H10] w całości poświęcona jest badaniu gęstości i ciepła właściwego nanocieczy zawierających
różne rodzaje azotków. W opisywanych badaniach wykorzystano nanocząstki azotku glinu (AlN), azot-
ku krzemu (Si3N4) i azotku tytanu (TiN). Każdy rodzaj nanocząstek występował w dwóch różnych
rozmiarach. Badania przeprowadzono w trzech temperaturach: 288,15 K, 298,15 K i 308,15 K. Do-
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Rysunek 9: Gęstość masy (ρ), ciepło właściwe (cp) i przewodnictwo cieplne (k) w zależności
od frakcji objętościowej (ϕp) lub masowej (φp) nanocząstek dla nanocieczy zawierających
nanodiamenty o różnej czystości w T=298,15 K. Symbole oznaczają dane eksperymentalne
dla nanocieczy zawierających odpowiednio: (W) nanodiamenty o czystości 97%, ([) nanodiamenty
o czystości 87%; linie przedstawiają wyniki otrzymane w ramach modeli: (—) Pak i Cho, (– – –)
zmodyfikowany X-R, (— – —) Maxwell.

datkowo, wyniki eksperymentalne zebrane w temperaturze 298,15 K zostały zestawione i porównane
z wynikami otrzymanymi w rezultacie zastosowania modeli teoretycznych.
W pierwszej części pracy zbadano gęstość masy tych materiałów i pokazano, że rozmiar nanoczą-

stek ma na nią marginalny wpływ. Podobnie jak w przypadku nanocieczy opisanych w pracy [H9],
eksperymentalnie wyznaczona gęstość masy nanozawiesin azotków była niższa niż przewidywana przez
model Pak i Cho, jednakże różnica ta nie przekraczała 1%.
W części drugiej pokazano, że ciepło właściwe spada wraz z frakcją nanocząstek w nanocieczy. Ze-

stawienie danych eksperymentalnych i modeli teoretycznych pokazało, że najlepsze wyniki daje zmo-
dyfikowany model X-R, który przedstawia zależność ciepła właściwego nanocieczy od frakcji masowej
nanocząstek. Rozbieżności pomiędzy wartościami eksperymentalnymi a przewidywaniami modelu po-
krywane są przez niepewności pomiarowe, możemy zatem stwierdzić, że model ten poprawnie opisuje
ciepło właściwe nanocieczy. Główne rezultaty tej pracy zebrano na Rys. 10, gdzie przedstawiono wyniki
eksperymentalne oraz przewidywania modeli teoretycznych.

[H11] G. Żyła, J. Fal, S. Bikić, M. Wanic, Physica E: Low-dimensional Systems and
Nanostructures, 104, 82–90 (2018)

W pracy [H11] zbadano lepkość i przewodnictwo cieplne nanocieczy zawierającej nanocząstki Si3N4
o średnim rozmiarze cząstek 20 nm. Próbki przygotowano w koncentracjach masowych do 10%.
Badania rotacyjne wykazały, że przy niskich koncentracjach nanocząstek zawiesina ta jest cieczą

newtonowską, natomiast wraz ze wzrostem frakcji stałej zaczyna wykazywać właściwości cieczy nie-
newtonowskiej. W przypadku tej nanocieczy również możliwe jest wykorzystanie modelu H-B do opisu
podstawowych właściwości reologicznych jak pokazano na Rys. 11.
Przewodnictwo cieplne tych materiałów rośnie liniowo wraz z frakcją nanocząstek w zawiesinie

i może, w badanym zakresie koncentracji, być opisane zależnością:

knf

kbf
� 1 � 2, 87ϕp. (11)

Na Rys. 11 przedstawiono eksperymentalnie wyznaczoną zależność przewodnictwa cieplnego od
frakcji nanocząstek oraz funkcję (11).
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Rysunek 10: Gęstość masy (ρ) i ciepło właściwe (cp) w zależności od frakcji objętościowej
(ϕp) lub masowej (φp) nanocząstek dla nanocieczy zawierających różne rodzaje azotków
w T=298,15 K. Symbole oznaczają dane eksperymentalne dla nanocieczy zawierających odpowied-
nio: (b) AlN o średnim rozmiarze cząstek 20 nm, () AlN 50 nm, (�) Si3N4 20 nm, (�) Si3N4 80 nm,
(u) TiN 20 nm, (v) TiN 50 nm; linie przedstawiają wyniki otrzymane w ramach modeli: (—) Pak
i Cho, (– – –) zmodyfikowany X-R.
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Rysunek 11: Zależność naprężenia ścinającego (τ) od prędkości ścinania – krzywe płynięcia,
oraz zależność przewodnictwa cieplnego (k) od frakcji objętościowej nanocząstek (ϕp) dla
nanocieczy Si3N4-EG w T=298,15 K. Symbole oznaczają otrzymane dane eksperymentalne; linie
przedstawiają odpowiednio: (—) wyniki otrzymane w ramach modelu H-B, (– – –) funkcję liniową (11).

4.4 Podsumowanie

Przedstawionym osiągnięciem naukowym, w postaci cyklu jedenastu publikacji, jest prezentacja wy-
ników eksperymentalnych badań fizycznych właściwości nanocieczy. W omówionych pracach badano
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właściwości reologiczne, przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe, gęstość masy i napięcie powierzchnio-
we nanocieczy wytworzonych z użyciem tej samej cieczy bazowej – glikolu etylenowego. Zdecydowana
większość materiałów stanowiących przedmiot tych eksperymentów, według mojej najlepszej wiedzy,
nigdy wcześniej nie była obiektem tego rodzaju badań. W Tabeli 1 przedstawiono przebadane nano-
ciecze wraz z wykazem przeprowadzonych pomiarów.

Tabela 1: Zestawienie materiałów i badań przeprowadzonych w ramach omawianego osiągnięcia.

Materiał Właściwości Przewodnictwo Gęstość Ciepło Napięcie Ref.
reologiczne cieplne masy właściwe powierzchniowe

AlN-EG� ³ ³ ³ ³ [H3]
BN-EG ³ ³ [H1,H4]
MgO-EG ³ ³ [H8]
ND-EG�

³ ³ ³ ³ [H9]
ND/G-EG�

³ ³ [H6]
Si3N4-EG

�

³ ³ ³ ³ [H10,H11]
SiO2-EG ³ ³ [H5]
TiN-EG� ³ ³ ³ ³ ³ [H7,H10]
Y3Al5O12-EG ³ ³ [H2]
�Nanociecze zawierające nanocząstki o różnych rozmiarach, �Nanodiamenty, �Mieszanina diamentów i grafitu

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań można pogrupować według badanych właściwo-
ści fizycznych:

Właściwości reologiczne

� Nie można jednoznacznie zaklasyfikować badanych nanocieczy jako grupy materiałów newto-
nowskich albo nienewtonowskich,

� nie można określić właściwości reologicznych na podstawie jedynie rodzaju i koncentracji nano-
cząstek,

� rozmiar nanocząstek ma wpływ na właściwości reologiczne,

� w przypadku diamentów ich czystość ma wpływ na właściwości reologiczne,

� w niektórych nanocieczach występuje struktura lepkosprężysta a w innych nie i jest to związane
z rodzajem wykorzystanych nanocząstek,

� w przypadku występowania struktury lepkosprężystej nie zawsze obserwowany jest obszar linio-
wej lepkosprężystości,

� w nanocieczach może występować struktura tiksotropowa,

� wzrost wartości tiksotropii wraz z frakcją nanocząstek jest nieliniowy i zależy od ich rozmiaru.

Lepkość cieczy to „opór przeciwko płynięciu”, za który w głównej mierze odpowiada tarcie po-
między warstwami cieczy w przepływie laminarnym. Dodanie do cieczy nanocząstek powoduje wzrost
współczynnika tarcia pomiędzy warstwami poprzez wprowadzenie dodatkowego tarcia pomiędzy cząst-
kami i cieczą. Na wzrost lepkości nanocieczy, poza frakcją, mają zatem wpływ parametry zawieszonych
cząstek: a) rozmiar, b) pole powierzchni czynnej, c) rodzaj powierzchni nanocząstek (porowatość, hy-
drofobowość, hydrofilowość). Dodatkowo, poddawanie próbki wysokim prędkościom ścinania może po-
wodować przepływ turbulentny wokół nanocząstek, ale również rozbijanie ewentualnych aglomeratów,
co może być odpowiedzialne za nienewtonowską naturę tych materiałów obserwowaną w przypadku
niektórych nanocieczy. Struktura lepkosprężysta i tiksotropowa może powstawać w wyniku łączenia
się nanocząstek w aglomeraty a nawet łańcuchy. Wraz ze wzrostem frakcji nanocząstek w nanocieczy
struktury te stają się mocniejsze.
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Przewodnictwo cieplne

� Przewodnictwo cieplne zawiesin nanocząstek jest większe niż cieczy bazowej,

� nie można ustalić czy wzrost jest wyższy czy niższy od prognozowanego przez klasyczny model
Maxwella. Charakter wzrostu przewodnictwa cieplnego silnie zależy od rodzaju nanocząstek
w zawiesinie,

� większość przebadanych nanocieczy wykazuje liniowy wzrost przewodnictwa cieplnego wraz z frak-
cją objętościową nanocząstek, jednak w niektórych przypadkach lepsze przybliżenie daje wielo-
mian drugiego rzędu,

� przewodnictwo cieplne zależy od rozmiaru nanocząstek, a w przypadku nanodiamentów od ich
czystości.

Mechanizmem odpowiedzialnym za wzrost przewodnictwa cieplnego wydaje się być przekazywanie
energii nanocząstkom zderzającym się z molekułami cieczy bazowej. Pokazano, że nanociecze zawiera-
jące mniejsze nanocząstki wykazują większe przewodnictwo cieplne przy tym samym rodzaju materiału
i frakcji w zawiesinie.

Gęstość masy

� Gęstość masy nanocieczy zależy od frakcji objętościowej nanocząstek w zawiesinie,

� z pewnym przybliżeniem może być ona opisana przez klasyczny model gęstości mieszaniny dwu-
fazowej użyty po raz pierwszy przez Pak i Cho.

Wyniki eksperymentalne uzyskane w ramach realizacji pracy odbiegają od modelu Pak i Cho [24]
opisującego gęstość masy jako zależną od frakcji nanocząstek:

ρnf � �1 Æ ϕp� ρbf � ϕpρp, (12)

gdzie ρ to gęstość masy. Model ten zakłada, że nanociecze składają się wyłącznie z nanocząstek i cieczy
bazowej.
Warto zauważyć, że w przypadkach opisanych w pracach [H3, H9] eksperymentalnie wyznaczona

wartość gęstości masy jest mniejsza niż przewidywania tego modelu. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku danych przedstawianych w literaturze [26–30]. Odwrotną sytuację, w której ekspery-
mentalnie wyznaczona gęstość masy jest większa niż wynikałoby to z modelu (12) przedstawili Teng
i Hung (nanociecze zawierające Al2O3) [31] oraz Shoghl i inni (Al2O3, MWCNT, CuO, MgO, TiO2
and ZnO) [32]. Jednakże w ramach realizacji tych badań autorzy wykorzystali środki powierzchnio-
wo czynne, które miały na celu poprawę dyspersji nanocząstek, nie podając ich ilości, co w praktyce
uniemożliwia poprawne wykorzystanie modelu (12).
Uważam, że różnice pomiędzy danymi eksperymentalnymi a przewidywaniami modelu (12) wynika-

ją ze sposobu w jaki zostały przygotowane próbki. W metodzie dwukrokowej nanozawiesina powstaje
w wyniku rozdyspergowania suchych nanocząstek w cieczy bazowej. Podczas tego procesu może docho-
dzić do wytwarzania „pustek powietrznych” wewnątrz aglomeratów nanocząstek, jak schematycznie
przedstawiłem na Rys. 12, oraz adsorpcji gazu na powierzchni nanocząstek, co prowadzi do zmniejsze-
nia rzeczywistej gęstości aglomeratów. Te zjawiska nie są uwzględniane w ww. modelu. Rzeczywista
objętość dodatków do cieczy bazowej może być więc wyznaczona jako:

Va � Vp � Vg, (13)

gdzie V to objętość, a indeksy a i g oznaczają odpowiednio: dodatki i gaz. Zatem rzeczywista koncen-
tracja objętościowa składników nanocieczy może zostać obliczona jako:

ϕ �
Va
Vnf

�

Vp � Vg

Vnf
�

Vp

Vnf
�

Vg

Vnf
� ϕp � ϕg. (14)
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Rysunek 12: Schemat przedstawiający przygotowanie nanocieczy przy wykorzystaniu me-
tody dwukrokowej. A) nanocząstki i ich aglomeraty przed dodaniem cieczy bazowej, B) aglomeraty
nanocząstek w cieczy bazowej, C) zdyspergowane nanocząstki w cieczy bazowej, niewielkie wciąż wy-
stępujące aglomeraty, D) powiększenie pojedynczego aglomeratu.

W efekcie, nanociecze przygotowane metodą dwukrokową mogą być rozpatrywane jako mieszanina
trójfazowa zawierająca ciecz bazową, nanocząstki i powietrze. Aby wyznaczyć poprawnie gęstość masy
tego rodzaju materiałów należy przekształcić model Pak i Cho do postaci:

ρnf � �1 Æ ϕp Æ ϕg� ρbf � ϕpρnp � ϕgρg, (15)

która w przypadku braku frakcji gazowej redukuje się do zależności (12).

Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu

� Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu zależy od koncentracji nanocząstek w zawiesinie,

� klasyczny model teoretyczny zależności ciepła właściwego od frakcji objętościowej nanocząstek
jest poprawny jedynie dla niskich koncentracji,

� znacznie lepsze wyniki daje model, który zakłada zależność ciepła właściwego od frakcji masowej
nanocząstek; tylko on w każdym z badanych przypadków dawał wyniki zgodne z eksperymentem,

� w przypadku nanodiamentów ich czystość ma wpływ na wartość ciepła właściwego i wynika
z obecności domieszek o cieple właściwym niższym od ciepła właściwego diamentów.

Napięcie powierzchniowe

� Napięcie powierzchniowe na granicy nanociecz-powietrze zależy od frakcji objętościowej nano-
cząstek w nanocieczy,

� napięcie powierzchniowe zależy od rozmiaru nanocząstek i dla mniejszych nanocząstek osiąga
większe wartości.

W pracy [H7] pokazano, że wartość napięcia powierzchniowego wzrasta wraz z frakcją nanocząstek
w nanocieczy. W literaturze można jednak znaleźć również odwrotny trend, a więc dane eksperymen-
talne nie pozwalają jasno określić czy napięcie powierzchniowe wzrasta, czy maleje wraz z frakcją
nanocząstek, co zostało rozważone w przeglądowej pracy [PD8]. Ciekawym wynikiem jest potwierdze-
nie, że napięcie powierzchniowe zależy od rozmiaru nanocząstek (osiąga większą wartość dla nanocieczy
zawierających mniejsze nanocząstki), co należy łączyć ze zwiększoną powierzchnią takich nanocząstek
i większymi siłami adhezji na granicy nanocząstka-ciecz bazowa.

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

5.1 Przebieg pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora

W swojej pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora skupiałem się na badaniu podstawowych
właściwości reologicznych zawiesin nanocząstek tlenku itru (Y2O3), spinelu magnezowo-glinowego
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(MgAl2O4) i granatu itrowo-glinowego (Y3Al5O12). W przypadku tych nanocząstek jako ciecz ba-
zową wykorzystano niskolepki alkohol etylowy. Wybór takich nancząstek podyktowany był tym, że
materiały te, z racji struktury kubicznej i własności mechanicznych, są powszechnie wykorzystywane
do produkcji przezroczystej ceramiki. Jedną z metod formowania materiału ceramicznego jest formo-
wanie z masy lejnej i chociaż jest ona w przypadku ceramik przezroczystych nieco zaniechana, to
ma zalety, jak na przykład możliwość formowania elementów o dużych rozmiarach. Aby brać pod
uwagę możliwość wykorzystywania tej techniki niezbędna jest wiedza o właściwościach reologicznych
tych mas, uzyskano ją w cyklu prac [D2–D4]. Zatem, badania prowadzone przeze mnie w ramach
przygotowania rozprawy doktorskiej miały głównie charakter aplikacyjny.
Jednakże jednym z ciekawszych wyników otrzymanych w toku tych badań były krzywe lepkości

nanocieczy zawierającej MgAl2O4, co przedstawiono w pracy [D5]. W toku serii eksperymentów prze-
prowadzonych przeze mnie w laboratoriach Bruker Bio-Spin (Rheistetten, Niemcy) i ThermoFisher
Scientific (Karlsruhe, Niemcy) z wykorzystaniem Rheo-NMR (badanie rotacyjne przy jednoczesnym
obrazowaniu z wykorzystaniem NMR) i RheoScope (pomiary rotacyjne sprzężone z cyklicznie wyko-
nywanymi zdjęciami mikroskopowymi) pokazałem, że wyniki tych badań są ściśle związane z sedy-
mentacją nanocząstek w trakcie badania, co zostało opisane w pracy opublikowanej już po uzyskaniu
stopnia doktora.

Wykaz prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora

D1 J. Wojturska, D. Naróg, G. Żyła, Wpływ wielokrotnego użycia katalizatora enzymatycznego na
wybrane właściwości biodiesla otrzymanego w obecności octanu etylu jako akceptora acylowego,
Przemysł Chemiczny, 91, 1171–1175 (2012), impact factor: 0,344.

D2 G. Żyła, M. Cholewa, A. Witek, Dependence of viscosity of suspensions of ceramic nanopowders
in ethyl alcohol on concentration and temperature, Nanoscale Research Letters, 7, 412 (2012),
impact factor: 2,524.

D3 G. Żyła, M. Cholewa, A. Witek, J. P. Plog, V. Lehmann, T. Oerther, D. Gross, Viscosity of
suspensions of Yttrium Oxide (Y2O3) nanopowder in ethyl alcohol, Journal of Nanoscience
and Nanotechnology, 12, 8920–8928 (2012), impact factor: 1,149.

D4 M. Cholewa, G. Żyła, A. Witek, J. P. Plog, V. Lehmann, T. Oerther, D. Gross, Viscosity of
Yttrium Oxide Y2O3 and Magnesium-Aluminum spinel MgAl2O4 nanopowder suspensions in
ethyl alcohol, Archives of Mechanics, 65, 131–142 (2013), impact factor: 0,745.

D5 G. Żyła, M. Cholewa, A. Witek, Rheological properties of diethylene glycol-based MgAl2O4 na-
nofluids, RSC Advances, 3, 6429–6434 (2013), impact factor: 3,708.

5.2 Przebieg pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora

5.2.1 Badania właściwości elektrycznych nanocieczy

Równolegle do badań tu przedstawionych uczestniczyłem w badaniu właściwości elektrycznych i die-
lektrycznych nanocieczy.
Informacje na temat przewodnictwa elektrycznego nanozawiesin i ich przenikalności dielektrycznej

mogą okazać się bardzo pomocne przy projektowaniu nowych ogniw paliwowych [33–36], tak zwanych
superkondensatorów [37] i baterii przepływowych [38] czy też w druku [39,40]. W celu wykorzystania
pełnego potencjału nanocieczy w wyżej wymienionych aplikacjach niezbędne są badania ich właściwo-
ści, takich jak przewodnictwo elektryczne i przenikalność dielektryczna.
Prowadzone przez nas badania wykazały w każdym z przypadków wzrost przewodnictwa elek-

trycznego z koncentracją nanocząstek w cieczy bazowej i z temperaturą. Wpływ nanocząstek na
przewodnictwo elektryczne nanozawiesin w głównej mierze zależy od rodzaju użytych nanocząstek.
Największym wzrostem przewodnictwa elektrycznego, spośród badanych przez nas materiałów, cha-
rakteryzowały się nanozawiesiny zawierające cząsteczki z grupy azotków: AlN, TiN, Si3N4 (wyniki tych
badań przedstawiono w pracach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: [H3, H7, H11], jednakże
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nie stanowią one wkładu do jego głównego tematu). Z kolei najniższy wpływ dodatku nanocząstek do
cieczy bazowej odnotowano w przypadku tlenków (Tm2O3), co pokazano w pracy [PD4].
W przypadku badań właściwości dielektrycznych również obserwowano istotną zmianę tych wła-

ściwości po dodaniu nanocząstek we wszystkich badanych nanozawiesinach (SC-TiO2-EG, BN-EG,
TiN-EG, ND-EG). Badania te ujawniły zależność zarówno zespolonej przenikalności dielektrycznej jak
i rzeczywistej części przewodnictwa elektrycznego od częstotliwości, koncentracji nanocząstek w cieczy
bazowej i temperatury nanocieczy. W zakresie niskich częstotliwości obserwowano efekty polaryzacji
elektrod, co szczególnie widoczne jest w zależnościach rzeczywistej części przewodnictwa elektrycznego
od częstotliwości, gdzie również można było obserwować występowanie zakresu, w którym częstotli-
wość nie ma wpływu na przewodnictwo elektryczne lub wpływ ten jest bardzo słaby. Obszar ten jest
związany ze stałoprądowym przewodnictwem elektrycznym. Zależność rzeczywistej i zespolonej części
przenikalności dielektrycznej badanych nanozawiesin zależy od rodzaju nanocząstek i ich koncentra-
cji. Wzrost koncentracji nanocząstek w cieczy bazowej w każdym badanym przypadku powodował
zwiększanie się wartości obu składników zespolonej przenikalności dielektrycznej.
Dla nanozawiesin SC-TiO2-EG obserwowano wzrost rzeczywistej części przenikalności dielektrycz-

nej wraz ze wzrastającą koncentracją nanocząstek w cieczy bazowej w początkowym zakresie czę-
stotliwości. Odnotowano również wpływ temperatury na właściwości dielektryczne tych materiałów
polegający na wzroście wartości rzeczywistej części przenikalności dielektrycznej przy niskich czę-
stotliwościach i jej spadku przy wysokich częstotliwościach. Dodatkowo zaobserwowano przesunięcie
obszaru niezależnego od koncentracji nanocząstek w kierunku wyższych częstotliwości. Podobnie jak
w przypadku rzeczywistej części przenikalności dielektrycznej, tak i w przypadku jej zespolonej części
obserwowano wzrost wartości wraz ze wzrostem koncentracji nanocząstek, z tą różnicą, że efekt ten
jest widoczny w całym zakresie badanych częstotliwości. Wyniki tych badań przedstawiono w pracy
[PD2].
Badania przeprowadzone na nanocieczy BN-EG również wykazały zależność zespolonej przenikal-

ności dielektrycznej od koncentracji i temperatury nanocieczy, jak pokazano w ref. [PD3]. Podobnie
jak w przypadku SC-TiO2-EG, dla nanozawiesin BN-EG wzrost temperatury i zawartości nanocząstek
w cieczy bazowej skutkuje wzrostem wartości przenikalności dielektrycznej w całym zakresie badanych
częstotliwości.

5.2.2 Badania właściwości optycznych nanocieczy

Nanociecze mogą znaleźć zastosowanie w zaawansowanych systemach odzyskiwania energii słonecz-
nej, co zostało przedstawione w pracach [16,17,41]. Aby możliwe było praktyczne wykorzystanie tych
materiałów niezbędna jest wiedza dotycząca ich właściwości optycznych. Jedną z nanocieczy, która
może znaleźć zastosowanie w tego typu systemach są nanozawiesiny mieszaniny grafitu i diamentów,
których właściwości termofizyczne przedstawiono w ref. [H6]. W wyniku serii eksperymentów, przepro-
wadzonych w Largo E. Fermi National Institute of Optics, (Florencja, Włochy), zbadano właściwości
optyczne tych materiałów. W pracy [PD7] pokazaliśmy, że te nanociecze charakteryzują się znacznie
mniejszą transmitancją niż przezroczysta ciecz bazowa (EG) i mogą znaleźć zastosowanie w kolektorach
słonecznych. Pokazaliśmy również, że w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczer-
wieni, przy natężeniu światła porównywalnym do światła słonecznego, wokół nanocząstek tworzą się
pęcherzyki pary. Jest to interesujący wynik, który pozwala rozważać wykorzystanie tych materiałów
do odsalania wody.
Brałem również udział w badaniach właściwości optycznych nanocieczy Si3N4-EG, w których wy-

niku wyznaczono współczynnik załamania światła tych materiałów oraz transmitancję i absorbancję.
Rezultaty otrzymane w toku tych badań stanowią część pracy [H11].

5.2.3 Badania teoretyczne i eksperymentalne cieczy jonowych i opartych o nie nanocie-
czy

Cieczami jonowymi nazywa się grupę materiałów, które zbudowane są wyłącznie z jonów. Znaczna
część stopionych soli to ciecze jonowe, jednakże temperatura topnienia większości soli jest wysoka
(dochodzi do 1000 K), więc w praktyce przyjmuje się, że termin ciecze jonowe odnosi się do mate-
riałów, które występują w postaci cieczy poniżej 373,15 K w ciśnieniu atmosferycznym. W licznych
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przeglądowych pracach przedstawiono potencjalne zastosowania tych materiałów [42–45].
Praca [PD5] skupia się na syntezie, charakteryzacji i teoretycznych badaniach cienkich warstw

przygotowanych z wykorzystaniem cieczy jonowych. Przedstawiliśmy tam metodę niskokosztowego
wytwarzania elastycznych, hydrofilowych warstw organiczno-nieorganicznego hybrydowego polimeru
z cieczą jonową. Dodatkowo zbadaliśmy jakie są właściwości tego materiału z domieszką nanoczą-
stek magnetycznych γ-Fe2O3. Część badań przeprowadzono z wykorzystaniem rozproszonych zasobów
komputerowych polskiej infrastruktury PLGrid.
W pracy [PD6] przedstawiliśmy kompleksowe teoretyczne badanie struktury, natury interakcji

i właściwości fizykochemicznych sześciu typów cieczy jonowych. Energia oddziaływań anionowo - ka-
tionowych, wartości termochemiczne, teoretyczna szczelina pasma, uporządkowanie energii orbitalnej
cząsteczek, deskryptory aktywności chemicznej oparte na DFT (potencjał chemiczny, twardość che-
miczna i wskaźnik elektrofilowości), oraz określono rozkład gęstości stanów tych par jonowych.
W ostatnim czasie zaczęto wykorzystywać ciecze jonowe jako bazę do wytwarzania nanocieczy.

Otrzymane w ten sposób nanozawiesiny mają interesujące właściwości fizykochemiczne i mogą znaleźć
liczne zastosowania, co zostało przedstawione w aktualnych pracach przeglądowych z tego zakresu [46–
48].
W pracy [PD11] przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących lepkości zawiesin, których podstawą

były różne rodzaje cieczy jonowych syntezowane przez nas. Pokazaliśmy, że sposób syntezy nanocieczy
ma istotny wpływ na właściwości reologiczne tych materiałów.
Przedstawiliśmy również sposób syntezy nanocieczy powstałych na bazie uwodnionego siarczanu

żelaza. Scharakteryzowaliśmy te materiały pod względem właściwości elektrochemicznych i pokazali-
śmy również możliwość wykorzystania tych materiałach w systemach gromadzenia energii [PD12].

5.2.4 Badanie sedymentacji nanocząstek w zawiesinach

Mając na uwadze potencjalne zastosowanie nanocieczy jednym z krytycznych zjawisk jest występowa-
nie sedymentacji, czyli gromadzenia się nanocząstek na dnie zbiornika pod wpływem siły ciężkości [49].
Problem ten nie występuje w przypadku zastosowań tych materiałów w przemyśle kosmicznym, jed-
nakże w większości przyziemnych aplikacji jest on istotny. Konieczne jest zatem ilościowe, lub choćby
jakościowe określenie szybkości sedymentacji.
W ramach swojej pracy naukowej zaproponowałem budowę urządzenia do pomiaru sedymentacji

w nanocieczach. Pomysł ten został następnie dopracowany i uzyskał ochronę jako:

� G. Żyła, M. Cholewa, Urządzenie do pomiaru sedymentacji w nanozawiesinach, Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, patent nr P.404339; zgłoszenie ogłoszono: 22.12.2014, o udzieleniu
patentu ogłoszono: 30.09.2016.

Rozwiązanie opiera się na wykonaniu serii zdjęć próbki nanozawiesiny, a następnie ich analizie. Przy
pomocy oprogramowania komputerowego wyznaczana jest objętość cząstek zawiesiny, która zgroma-
dziła się na dnie zbiornika. Możliwa jest obserwacja próbki w dłuższym czasie, co daje informacje
odnośnie szybkości sedymentacji w nanozawiesinie.

5.2.5 Współautorstwo prac przeglądowych

W swojej pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora współuczestniczyłem w przygotowaniu trzech
artykułów przeglądowych. Poniżej przedstawiłem pokrótce te prace.
W pracy [PD1] zestawiliśmy właściwości paramagnetycznych cieczy jonowych. Przedstawiono tam

podstawowe właściwości fizyko-chemiczne tych materiałów. Dodatkowo nakreśliliśmy potencjalne moż-
liwości zastosowań tych zaawansowanych materiałów w różnorodnych dziedzinach, takich jak kataliza,
synteza nanomateriałów, procesy ekstrakcji, rozpuszczanie celulozy, separacja magnetyczna czy ad-
sorpcja gazu.
Wyniki badań z zakresu napięcia powierzchniowego i zwilżalności nanocieczy zostały zebrane w ar-

tykule przeglądowym [PD8]. Zestawienie obejmuje niemal siedemdziesiąt artykułów, których autorzy
przedstawiają wyniki eksperymentalne i teoretyczne. Niestety na podstawie dostępnej literatury nie
udało się określić jednoznacznie czy dodanie nanocząstek do cieczy bazowej zwiększa czy zmniejsza
wartość napięcia powierzchniowego (w zestawieniu przedstawiono prace opisujące obydwa zachowania,
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dodatkowo część nanocieczy została przygotowana z wykorzystaniem środków powierzchniowo czyn-
nych). Według mojej najlepszej wiedzy wzmiankowany artykuł jest pierwszym i jedynym artykułem
przeglądowym poświęconym badaniu napięcia powierzchniowego i zwilżania nanocieczy.
Innym interesującym zastosowaniem nanocieczy jest wykorzystanie ich w zaawansowanych syste-

mach elektrycznych. Nanociecze, w których ciecz bazową stanowią oleje transformatorowe są w tym
obszarze wyjątkowo interesujące, gdyż (a) poprawiają zdolność odbierania ciepła poprzez zwiększone
przewodnictwo cieplne i (b) mają wyższą wartość napięcia przebicia niż ciecz bazowa. Badania opi-
sujące napięcie przebicia zawiesin nanocząstek w olejach transformatorowych zostały przedstawione
w pracy [PD9]. Zdecydowana większość przedstawionych tam rezultatów pokazuje znaczący (nawet
trzykrotny) wzrost napięcia przebicia olejów transformatorowych po dodaniu do nich nanocząstek.
Daje to nadzieję na zwiększenie sprawności sieci elektrycznych przy minimalnych nakładach finanso-
wych i może być szczególnie interesujące w kontekście szeroko dyskutowanej potrzeby oszczędzania
energii elektrycznej.

Wybrane prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora3

PD1 A. Joseph, G. Żyła, V. I. Thomas, P. R. Nair, A.S. Padmanabhan, S. Mathew, Paramagnetic
ionic liquids for advanced applications: A review, Journal of Molecular Liquids, 218, 319–331
(2016), impact factor: 3,648.

PD2 J. Fal, A. Barylyak, K. Besaha, Y. V. Bobitski, M. Cholewa, I. Zawlik, K. Szmuc, J. Cebulski,
G. Żyła, Experimental Investigation of Electrical Conductivity and Permittivity of SC-TiO2-EG
Nanofluids, Nanoscale Research Letters, 11, 375 (2016), impact factor: 2,833.

PD3 J. Fal, M. Cholewa, M. Gizowska, A. Witek, G. Żyła, Dielectric Properties of Boron Nitride-
Ethylene Glycol (BN-EG) Nanofluids, Journal of Electronic Materials, 46, 856–865 (2017),
impact factor: 1,566.

PD4 J. Fal, A. Sidorowicz, G. Żyła, Electrical Conductivity of Ethylene Glycol Based Nanofluids with
Different Types of Thulium Oxide Nanoparticles, Acta Physica Polonica A, 132, 146–148
(2017), impact factor: 0,857.

PD5 A. Joseph, M. M. Xavier, G. Żyła, P. Radhakrishnan Nair, A. S. Padmanabhanad, S. Mathew,
Synthesis, characterization and theoretical studies on novel organic-inorganic hybrid ion-gel po-
lymer thin films from a γ-Fe2O3 doped polyvinylpyrrolidone-N-butylpyridinium tetrafluoroborate
composite via intramolecular thermal polymerization, RSC Advances, 7, 16623–16636 (2017),
impact factor: 2,936.

PD6 A. Joseph, V. I. Thomas, G. Żyła, P. S. Alapat, S. Mathew, Theoretical Probing of Weak Anion-
Cation Interactions in Certain Pyridinium based Ionic Liquid Ion-Pairs and the Application of
Molecular Electrostatic Potential in their Ionic Crystal Density Determination: A Comparative
Study Using Density Functional Approach, The Journal of Physical Chemistry A, 122 (1),
328–340 (2018), impact factor: 2,836.

PD7 E. Sani, N. Papi, L. Mercatelli, G. Żyła, Graphite/diamond ethylene glycol-nanofluids for solar
energy applications, Renewable Energy, 126, 692–698 (2018), impact factor: 4,900.

PD8 P. Estellé, D. Cabaleiro, G. Żyła, L. Lugo, S.M.S. Murshed, Current trends in surface tension and
wetting behavior of nanofluids, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94, 931–944
(2018), impact factor: 9,184.

PD9 J. Fal, O. Mahian, G. Żyła, Nanofluids in the Service of High Voltage Transformers: Breakdown
Properties of Transformer Oils with Nanoparticles, a Review, Energies, 11, 2942 (2018), impact
factor: 2,676.

3
Kompletna lista prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora znajduje się w załączniku 4. do wniosku o prze-

prowadzenie postępowania habilitacyjnego.
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PD10 J. P. Vallejo, G. Żyła, L. Lugo, J. Fernndez-Seara, Rheological behaviour of functionalized graphe-
ne nanoplatelet nanofluids based on water and propylene glycol:water mixtures, International
Communications in Heat and Mass Transfer, 99, 43–53 (2018), impact factor: 4,463.

PD11 A. Joseph, J. Fal, G. Żyła, S. Mathew, Nanostructuring of 1-butyl-4-methylpyridinium chlori-
de in ionic liquid-iron oxide nanofluids, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,
zaakceptowano do druku, DOI: 10.1007/s10973-018-7495-1 (2018), impact factor: 2,209.

PD12 A. Joseph, M. M. Xavier, J. Fal, G. Żyła, S. Sasi, P. Radhakrishnan Nair, A. S. Padmanabhan,
S. Mathew, Synthesis and Electrochemical Characterization of Electroactive IoNanofluids with
High Dielectric Constant from Hydrated Ferrous Sulphate, Chemical Communications, 55,
83–86 (2019), impact factor: 6,290.

5.3 Prowadzona współpraca międzynarodowa

5.3.1 Kierowanie międzynarodowymi projektami badawczymi

� Study of Fundamental Chemical and Physical Properties of Magnetic Ionic Liquid Nanofluids,
2015–2017; India-Polish Inter-Governmental Science & Technology Cooperation Programme;
grant nr DST/IND/POL/P-06/2014; jako kierownik ze strony Polski (kierownik ze strony Indii:
prof. dr Suresh Mathew).
W ramach realizacji projektu powstały prace [PD1, PD5, PD6, PD11, PD12].

5.3.2 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

� Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE), 2016–2020, European
Cooperation in Science and Technology (COST); akcja nr COST Action CA15119, jako członek
Management Committee, koordynator Training Schools.
W ramach aktywności w tej sieci powstały prace [H6, H7, H9, H10, H11, PD7, PD8, PD10].

5.3.3 Pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych

� Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia, 04.11.2018 – 11.11.2018,
jako wykładowca w ramach programu Erasmus+.

� Istituto Nazionale di Ottica, Florencja, Włochy, 15.10.2018 – 28.10.2018,
jako profesor wizytujący w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-41554.

� University of Novi Sad, Nowy Sad, Republika Serbii, 09.04.2018 – 23.04.2018,
jako profesor wizytujący.

� Lund University, Lund, Szwecja, 12.03.2018 – 25.03.2018,
jako profesor wizytujący w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-39396.

� Univesida de Vigo, Vigo, Hiszpania, 04.09.2017 – 18.09.2017,
jako profesor wizytujący w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-37989.

� Université de Rennes 1, Rennes, Francja, 06.03.2017 – 19.03.2017,
jako profesor wizytujący w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-35961.

� Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia, 19.02.2017 – 25.02.2017,
jako wykładowca w ramach programu Erasmus+.

� Mahatma Gandhi University, Kottayam, Indie, 14.09.2015 – 28.09.2015,
jako profesor wizytujący w ramach wspólnego grantu DST/IND/POL/P-06/2014.
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5.3.4 Opieka nad naukowcami goszczącymi w Polsce

� J.P. Vallejo (Univesida de Vigo, Hiszpania), 10.05.2018 – 09.07.2018,
wizyta w ramach hiszpańskiego stypendium doktorskiego ENE2014-55489-C2-2-R.

� L. Mercatelli (National Institute of Optics, Largo E. Fermi, Włochy), 18.02.2018 – 23.02.2018,
wizyta w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-39314.

� dr S. Bikić (University of Novi Sad, Republika Serbii), 04.02.2018 – 18.02.2018,
wizyta w ramach indywidualnego grantu COST-STSM-CA15119-39322.

� J.P. Vallejo (Univesida de Vigo, Hiszpania), 20.10.2017 – 19.12.2017,
wizyta w ramach hiszpańskiego stypendium doktorskiego ENE2014-55489-C2-2-R.

� prof. S. Mathew (Mahatma Gandhi University, Indie), 01.02.2017 – 14.02.2017,
wizyta w ramach wspólnego grantu DST/IND/POL/P-06/2014.

� prof. S. Mathew (Mahatma Gandhi University, Indie), 24.11.2015 – 08.12.2015,
wizyta w ramach wspólnego grantu DST/IND/POL/P-06/2014.

6 Podstawowe dane bibliometryczne

6.1 Liczba publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR)

37
(w tym po uzyskaniu stopnia doktora: 32)

6.2 Sumaryczny IF publikacji według listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania

96,637
(w tym sumaryczny IF prac [H1–H11]: 31,203)

6.3 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (bez autocytowań)

158
(w tym liczba cytowań prac [H1–H11]: 101)

6.4 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

10

7 Omówienie planów naukowo-badawczych na najbliższe lata

Uważam, że pomimo trudności technologicznych związanych z sedymentacją nanocząstek w zawie-
sinach materiały te są wciąż interesujące pod względem aplikacyjnym. Pomimo znaczącego wzrostu
zainteresowania zarówno badaniami teoretycznymi jak i eksperymentalnymi nanocieczy wciąż nie ist-
nieją spójne modele teoretyczne opisujące podstawowe właściwości fizyczne tych systemów, wydaje się
zatem, że są potrzebne dalsze badania w tym zakresie.
Spośród moich planów naukowo-badawczych związanych z nanocieczami wyróżnić można kilka

głównych obszarów pokrótce przedstawionych w kolejnych sekcjach.

7.1 Budowa stanowiska pomiaru przewodnictwa cieplnego

Podstawowym narzędziem pomiaru przewodnictwa cieplnego w prowadzonych przeze mnie badaniach
jest obecnie urządzenie KD2 Pro Thermal Properties Analyzer (Decagon Devices Inc., Pullman, Wa-
shington, USA). Jest to instrument powszechnie stosowany do badania nanocieczy, jednakże posiada
liczne wady. Jedną z głównych niedogodności jest wysoka niepewność pomiarowa; urządzenie to zapro-
jektowane jest do wykorzystywania w warunkach terenowych i producent określa niepewność względną
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pomiaru na poziomie 5%. Korzystanie z tego urządzenia w ściśle kontrolowanych warunkach labora-
toryjnych pozwala obniżyć niepewność, jak pokazano w pracach [50, 51]. W przypadku stanowiska
pomiarowego skonstruowanego w Laboratorium Fizyki Miękkiej Fazy Skondensowanej PRz, względną
niepewność pomiarową udało się zredukować do poziomu 2%, co pokazałem w pracy [H2].
Inny problem stanowi brak informacji o izolacji elektrycznej sondy pomiarowej. Jak pokazano

w pracach dotyczących pomiarów przewodnictwa cieplnego cieczy metodą transient line heat sour-
ce przewodnictwo elektryczne elementu pomiarowego może znacząco wpływać na otrzymane rezul-
taty [52]. W pracach [52, 53] przedstawiono koncepcje budowy stanowisk pomiarowych do pomiaru
przewodnictwa cieplnego z niską niepewnością. Szczególnie interesujące rozwiązanie zaproponowano
w pracy [52], gdzie do budowy elementu pomiarowego wykorzystano drut talantowy. Ma on tę zaletę,
że po poddaniu tego materiału działaniu wysokiej temperatury w otoczeniu tlenowym na powierzch-
ni metalu powstaje cienka (rzędu nanometrów) warstwa Ta2O5, która jest izolatorem elektrycznym.
W omawianych pracach udało się uzyskać wyniki przewodnictwa cieplnego cieczy z niepewnością
względną nieprzekraczającą 0,5%.
Jednym z moich podstawowych zadań będzie budowa, w oparciu o wyżej wymienione publika-

cje, stanowiska pomiarowego przewodnictwa cieplnego cieczy z dużą dokładnością. Pierwsze rezultaty
tych prac wydają się obiecujące. Udało się zbudować komorę pomiarową, obecnie trwają prace nad
oprogramowaniem sterującym pomiarami, pozwalającym na zapis i analizę otrzymanych wyników.

7.2 Budowa stanowiska badań napięcia powierzchniowego

Przedstawiony w pracy [PD8] przegląd aktualnych prac z zakresu badań napięcia powierzchniowego
nanocieczy pokazuje, że jest to dziedzina leżąca poza głównym nurtem zainteresowań badaczy. Dodat-
kowo, na podstawie zaprezentowanych tam prac nie można w sposób jednoznaczny określić jaka jest
zależność napięcia powierzchniowego od frakcji nanocząstek w nanocieczy.
Obecnie, w Laboratorium Fizyki Miękkiej Fazy Skondensowanej PRz, trwają prace nad stanowi-

skiem pomiarowym umożliwiającym pomiar napięcia powierzchniowego w oparciu o metodę pierście-
niową du Nouya. Układ pomiarowy składa się z wagi analitycznej oraz układu mechanicznego odpowie-
dzialnego za ruch platynowego pierścienia. Utrzymanie stałej prędkości wyciągania pierścienia możliwe
jest dzięki silnikowi prądu stałego z przekładnią, kontrolowanego przez mikroprocesor wykorzystują-
cy regulator PID. Waga jak i układ przemieszczający połączone są z komputerem, który umożliwia
kontrolę urządzeń, przeprowadzanie pomiaru oraz obliczenie mierzonego napięcia powierzchniowego
z wykorzystaniem współczynnika przedstawionego przez Zuidema i Watersa [54]. Obecnie zakończono
pierwszy etap budowy tego stanowiska polegający na zaprojektowaniu układu, zakupie i wykonaniu
(metodą druku 3D) niezbędnych elementów, a następnie montażu i przygotowaniu oprogramowania
sterującego. Trwają prace nad kalibracją układu i wyznaczeniem niepewności pomiarowej.
W ramach środków inwestycyjnych PRz, zakupiono komercyjny tensjometr PI-MT1A.KOM (Polon-

Izot, Warszawa, Polska), który pozwoli na weryfikację otrzymanych danych. Po uruchomieniu opisa-
nego stanowiska pomiarowego i nowo zakupionego komercyjnego systemu możliwe będzie eksperymen-
talne wyznaczanie napięcia powierzchniowego nanocieczy, które dotychczas nie były obiektem tego
rodzaju badań.

7.3 Budowa stanowiska pomiaru szybkości sedymentacji w nanozawiesinach

Jak przedstawiono w sekcji 5.2.4, jednym z wyników moich badań jest przedstawienie metody pomiaru
sedymentacji w nanozawiesinach i urządzenia wykorzystującego tę metodę. Trwają prace nad budową
tego urządzenia w Laboratorium Fizyki Miękkiej Fazy Skondensowanej PRz.
Stanowisko składać się będzie z komory pomiarowej wewnątrz której panować będzie stała tempe-

ratura kontrolowana za pomocą ogniw Peltiera. Próbki nanocieczy o różnych koncentracjach (umiesz-
czone w prostopadłościennych szklanych kuwetach) ustawione będą przed obiektywem kamery wysokiej
rozdzielczości, za próbkami znajdować się będzie źródło światła w postaci klastra 300 lamp LED. Jed-
norodność oświetlenia zapewniona będzie przez zastosowanie filtru rozpraszającego. Obraz z kamery
będzie analizowany przez program komputerowy, wykorzystujący algorytmy analizy obrazów w celu
określenia szybkości sedymentacji dla każdej z próbek zgodnie z założeniami ww. patentu. Planowany
termin ukończenia tego przedsięwzięcia to druga połowa 2019 roku.
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Urządzenie zaplanowano w taki sposób, że możliwe będzie prowadzenie pomiaru przewodnictwa
cieplnego przy jednoczesnej ocenie szybkości sedymentacji nanocząstek. Badania takie mogą dać bar-
dzo interesujące wyniki określające wpływ sedymentacji na przewodnictwo cieplne nanocieczy, co jest
istotne z punktu widzenia potencjalnych zastosowań.

7.4 Badania właściwości fizycznych cieczy jonowych i nanocieczy opartych o nie

Ciecze jonowe wydają się być szczególne interesujące pod względem potencjalnych zastosowań w za-
awansowanych procesach wymiany ciepła. Stan wiedzy z zakresu podstawowych właściwości fizycznych
tych materiałów jest jednak ubogi. Wykorzystanie potencjału badawczego Laboratorium Fizyki Mięk-
kiej Fazy Skondensowanej Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z grupą prof. Suresh Mathew
(Mahatma Gandhi University, Kottayam, Indie), posiadającą duże doświadczenie w syntezie cieczy
jonowych, może prowadzić do stworzenia bazy danych opisującej podstawowe właściwości fizyczne tej,
interesującej, grupy materiałów i przedstawienia licznych zastosowań tych materiałów. Planuję zatem
kontynuację tej współpracy i dalsze prowadzenie badań w tym zakresie.

7.5 Dalsze badania podstawowych właściwości fizycznych nanocieczy

Oczywiście planuję kontynuowanie badań dotyczących podstawowych właściwości fizycznych nano-
cieczy. Uważam, że dopóki nie zostaną w pełni zrozumiane i opisane wszystkie mechanizmy odpo-
wiedzialne za zmianę właściwości fizycznych zawiesin nanocząstek, spowodowane przez wzrost frakcji
nanocząstek w zawiesinie, ich strukturę, rozmiar i kształt, badania eksperymentalne w tym zakresie
powinny być kontynuowane.

8 Wybrane przykłady innej działalności

8.1 Prowadzone zajęcia dydaktyczne i wykłady

W ramach pracy dydaktycznej na Politechnice Rzeszowskiej przeprowadziłem 2835 godzin zajęć ze
studentami (laboratoria: 1530 h, ćwiczenia rachunkowe: 840 h, zajęcia projektowe: 120 h, wykłady:
345 h). Obecnie prowadzę następujące cykle wykładów:

� Fizyka (na I roku kierunku Informatyka),

� Fizyka I (na I roku kierunku Elektrotechnika),

� Fizyka II (na I roku kierunku Elektrotechnika),

� Metody Fizyczne w Technice i Medycynie (na III roku kierunku Inżynieria Medyczna).

8.2 Wybrana działalność popularyzatorska

� Uczestniczyłem w audycji „Radiowe Centrum Nauki” Polskiego Radia Rzeszów; w materiale
„Kontrola EKG na odległość?” przedstawiono układ pomiaru sygnału EKG przygotowany przez
Michała Wanica w ramach realizacji pracy inżynierskiej, której byłem promotorem.

� Wygłosiłem popularno-naukowe wykłady dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
w ramach cyklu „Spotkania z Fizyką” (w latach 2012, 2014, 2015 i 2017); dodatkowo w roku
2017 zorganizowałem wykład prof. Suresh Mathew z Mahadma Ghandi University (Kottayam,
Indie), który w owym czasie przebywał w Polsce w ramach naszego wspólnego grantu.

� Organizowałem zwiedzanie Laboratorium Fizyki Miękkiej Fazy Skondensowanej w ramach or-
ganizowanych przez Politechnikę Rzeszowską „Nocnych Spotkań z Nauką” (w latach 2014, 2015
i 2017).

� W trzydziestą rocznicę katastrofy w Czarnobylu udzieliłem dwóch wywiadów do lokalnych gazet
(Tygodnik Sanocki, 22 kwietnia 2016, nr 16 (1268), str. 12: „Niewiedza gorsza od promienio-
wania!”, Super Nowości, 26 kwietnia 2016, nr 80 (4916), str. 17: „Cała prawda o Czarnobylu”),
w których starałem się przybliżyć rzeczywiste przyczyny i skutki tego wydarzenia.

27



8.3 Udział w komitetach konferencji międzynarodowych

� 1st International Conference on Nanofluids (ICNf) and the 2nd European Symposium on Nano-
fluids (ESNf), 2019, Castellon de la Plana, Hiszpania, jako członek komitetu naukowego.

� 13th International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Con-
densed Matter, 2018, Rzeszów, Polska, jako członek komitetu organizacyjnego.

� SOFT X-ray Diagnostics for Fusion Plasma: Summer School Of Plasma Diagnostics, 2015, Bez-
miechowa, Polska, jako członek komitetu organizacyjnego, koordynator ze strony Politechniki
Rzeszowskiej.

8.4 Recenzowanie publikacji dla czasopism międzynarodowych

Przygotowałem 127 recenzji artykułów dla 32 czasopism indeksowanych na liście Journal Citation
Reports4, w tym między innymi dla:

� Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (impact factor: 2,209; liczba recenzji: 23),

� Journal of Molecular Liquids (impact factor: 4,513; liczba recenzji: 16),

� Materials (impact factor: 2,467; liczba recenzji: 15),

� International Journal of Heat and Mass Transfer (impact factor: 3,891; liczba recenzji: 12),

� Thermochimica Acta (impact factor: 2,189; liczba recenzji: 7),

� Applied Thermal Engineering (impact factor: 3,771; liczba recenzji: 6),

� Renewable Energy (impact factor: 4,900; liczba recenzji: 4),

� Powder Technology (impact factor: 3,230; liczba recenzji: 4),

� Solar Energy Materials and Solar Cells (impact factor: 5,018, liczba recenzji: 3),

� Soft Matter (impact factor: 3,709, liczba recenzji: 2).

8.5 Udział w komitetach redakcyjnych czasopism

1. Journal of Molecular Liquids, Elsevier; jako edytor wydania specjalnego (guest editor) „Advances
in Rheological Behavior of Nanofluids and Ionanofluids” (zaplanowany w 2019 r.). Więcej infor-
macji o tym przedsięwzięciu można znaleźć pod adresem: https://www.journals.elsevier.com/journal-
of-molecular-liquids/call-for-papers/advances-in-rheological-behavior

2. Physics for Economy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej; jako członek komitetu redak-
cyjnego.
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Research Letters, 6(1):221, 2011.

[51] MJ Pastoriza-Gallego, L Lugo, D Cabaleiro, JL Legido, and MM Piñeiro. The Journal of
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