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 چکیده

شار حرارت (، جوشش استخری و الکتروفورتیک، جهت افزایش 2SiO)اکسید سیلیکون دهی نانوذرات دیر این مطالعه از دو روش پوششد

دقیقه با ثابت نگه  60و  40، 20دهی در مدت زمان های استیل مورد استفاده قرار گرفته است. در هر یک از این دو روش، پوششبحرانی نوار

ن دو روش، گیری شده است. با استفاده از ایگرفته شده، زاویه تماس اندازه EDSو  SEMها انجام شده و  با بررسی تصاویر داشتن سایر پارامتر

دوست ایجاد شده، منحنی جوشش و شار حرارت بحرانی محاسبه شده و با روابط تجربی و تحلیلی موجود مقایسه آبدوست و فوقسطوح آب

تر از روش الکتروفورتیک است و در نتیجه دهی شده به روش جوشش استخری کمگردید. نتایج نشان داد که زاویه تماس برای سطوح پوشش

چنین مقایسه نتایج شار حرارتی بحرانی حاضر با نتایج تجربی که تابعی از خواص یابد. همافزایش می توجهیبحرانی به مقدار قابل شار حرارت

 .خوانی بهتری را نشان دادباشند، همسطح می
 

 پوشش به روش جوشش استخری، پوشش به روش الکتروفورتیک، شار حرارت بحرانی :هااژهکلیدو
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Abstract 

In this study, two methods of nano-particle coating, by boiling and electrophoretic, have been used to 

investigate the effect of surface modification on the Critical Heat Flux of stainless steel plates. In each of 

these two methods, the coating was performed for 20, 40, and 60 minutes while other parameters 

remained constant. The SEM1 and EDS2 images were captured and then the contact angles were 

measured using the Stadler technique to study the effect of surface properties on Critical Heat Flux.  

Finally, the boiling curves of the hydrophilic and superhydrophilic surfaces were obtained and then the 

Critical Heat Flux (CHF) is determined. The CHF values were compared with the existing experimental 

data and empirical correlations. It was found that the CHF for nanoparticle coating by pool boiling, is 

significantly higher than those of electrophoretic coating. Also, a comparison of the present Critical Heat 

Flux results with those obtained by the empirical correlations that are a function of surface properties 

showed better agreement. 
 

Keywords: Pool boiling coating, Electrophoretic coating, Critical heat flux 

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                        ایجله علوم و فنون هستهم

Vol. 94, No 4, 2021, P 65-73                                                                                       73-65، ص 1399 زمستان، 4، شماره 94 جلد

Research Article 

Received 21.4.2019, Accepted 22.12.2019 



 66                                                                                                      . . . هبودب بر کونیلیس دیاکسید نانوذرات یدهپوشش یهاروش ریتأث 

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 94, No 4, 2021, P 65-73                                                                                                                 73-65، ص 1399 زمستان، 4، شماره 94 جلد

 مقدمه. 1

ساختار سطح [ به تأثیر فراوان 1از زمانی که جاکوب و فریتز ]

بر افزایش انتقال حرارت جوشش پی بردند، مطالعات بسیاری 

های مختلف های میکرومتری با روشدر راستای ایجاد ساختار

[. به طور کلی هدف از بهبود سطح، 4-2صورت پذیرفته است ]

باشد: شیمی تقل از سطوح حرارتی میکنترل دو مشخصه مس

های انتقال سطح و هندسه سطح، که به صورت مستقیم پارامتر

 دهد. حرارت جوشش را تحت تأثیر قرار می

با پیشرفت در نانوتکنولوژی و مهندسی سطوح، امروزه 

های متنوعی جهت بهبود انتقال حرارت جوشش و نانوساختار

-5طالعه قرار گرفته است ]شار حرارت بحرانی مورد بررسی و م

واسطه پوشش ذرات نانومتری مانند [. این بهبود سطوح به7

باشد. سطوحی های کربن میهای فلزی و آلوتروپفلزات، اکسید

سطوح نشینند نسبت به ها میمتری بر آنکه این ذرات نانو

های انتقال حرارت جوشش )از قبیل بدون پوشش، پارامتر

های ها، فرکانس جدایش حباب و مکشدانسیته مکان هسته

دهند. از سوی دیگر تری را نشان میمویینگی( افزایش بیش

 ای کار که در ناحیه انتقال حرارت جوشش هسته سطوحی

زمانی که باشند. کنند، محدود به شار حرارت بحرانی میمی

 ای از بخار، سطح افتد الیهشار حرارت بحرانی اتفاق می

پوشاند و ضریب انتقال دهنده را به صورت کامل میحرارت

ها ها و نیروگاهکه سیستمیابد. اینحرارت به شدت کاهش می

جهت جلوگیری از افزایش ناگهانی دما و تخریب سطوح 

رانی باشند، بسیار تر از محدوده شار حرارت بححرارتی، پایین

ز اهمیت است. بنابراین افزایش این محدوده سبب افزایش یحا

ایمنی، افزایش نرخ انتقال حرارت و یا کاهش اندازه سیستم 

شود. به طور حرارتی با ثابت نگه داشتن ظرفیت حرارتی آن می

 %32دند که با افزایش [ نشان دا8مثال بونجورینو و همکاران ]

ای به های هستهکتورآشار حرارت بحرانی، توان کارکردی ر

 افزایش است. قابل % 20میزان 

در پژوهش حاضر، تغییرات شار حرارت بحرانی با استفاده از 

دهی جوششی و الکتروفورتیک مطالعه شده و دو روش پوشش

یسه دست آمده با روابط و نتایج تجربی موجود مقاه نتایج ب

 شده است.

 . روش آزمایش2

دهی مورد استفاده قرار گرفت در این مطالعه دو روش پوشش

که هر کدام سازوکار منحصر به فرد خود را دارد. در ابتدا به 

دهی هر دو روش اشاره خواهد شد و در ادامه شرح نحوه پوشش

گیری شار حرارت بحرانی که در های جوشش و اندازهآزمایش

 گردد.طور یکسان انجام شده تشریح میه هر دو روش ب

 

 دهی  به روش جوشش استخریپوشش 2.1

یابی به برای دستشود. در این روش ابتدا نانوسیال تهیه می

سوسپانسیونی همگن از نانوسیال، ابتدا میزان مورد نیاز 

نانوذرات را در آب دیونیزه ریخته و مخلوط ذرات و سیال را به 

تر شدن آن، با و در ادامه جهت همگن صورت مکانیکی هم زده

 زده دقیقه هم 30استفاده از دستگاه آلتراسونیک، به مدت 

شود. سپس جهت پوشش در این روش، دمای نانوسیال را می

های منبع به دمای جوش رسانده و نوار استیل که به الکترود

DC شود. در این حالت جریان وصل شده، در آن قرار داده می

گردد. این جریان به شکلی است که شار بر قرار می الکتریکی

 تر از شار حرارتی بحرانی حرارتی ایجاد شده توسط آن کم

دقیقه بر قرار  60و  40، 20باشد. این جریان در مدت زمان می

 شود.می
 

 دهی به روش الکتروفورتیکپوشش 2.2

یابی به سوسپانسیونی همگن از نانوسیال، مراحل برای دست

[ 9شود. کارلوت ]ح داده شده در بخش قبلی تکرار میتوضی

را برای نانوسیال  (-mV 5±30) ترین میزان زتاپتانسیلبیش

2SiO  درPH  محاسبه نمود. در این آزمایش نیز  10برابرPH 

، PHسیال همین مقدار قرار داده شد. جهت رسیدن به این 

 NaOHیعنی رسیدن به یک محیط قلیایی، از محلول آبی 

 شود.استفاده می

و  mm 90در این آزمایش از نوارهای نازک استیل به طول 

استفاده شده است. تجهیزاتی که به منظور  mm 4عرض 

دهی به روش الکتروفورتیک مورد استفاده قرار گرفته، پوشش

مشابه به ابعاد ذکر  نشان داده شده است. از دو نوار 1در شکل 

گردد. ها وصل شده، استفاده میشده که به دو سر الکترود

ها به یک منبع باشد. الکترودمی mm 5فاصله بین این دو نوار 
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ولت وصل شده است. با  50تا  0با محدوده ولتاژ  DCتغذیه 

توجه به منفی بودن زتاپتانسیل، پوشش بر روی نواری که به 

 24دهی، شود. پس از  اتمام پوششاد میآند متصل باشد، ایج

 ساعت زمان برای خشک شدن کامل پوشش الزم است.

 

 گیری شار حرارت بحرانیاندازه 2.3

گیری انتقال حرارت جوشش و شار حرارت بحرانی وسایل اندازه

نمایش داده شده است. تجهیزاتی که در این  2در شکل 

یک ظرف آب،  آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است شامل

گیری دمای سیال کننده در زیر ظرف، ترمومتر جهت اندازهگرم

ها در زمان آزمایش باشد. دمای نوارمی DCو یک منبع تغذیه 

شود. گیری میبا استفاده از روش ضریب دمایی مقاومت اندازه

ضریب دمایی مقاومت به صورت نسبت تغییر در مقاومت به 

گراد در دما تعریف شده و به تغییر معادل یک درجه سانتی

 شود:صورت زیر نمایش داده می

 

(1 )                                          
( )

( )

R T
T

R T
  1 

 

های های دقیق، مقدار این ضریب برای نواربا اندازگیری

در  K 00005/0 ± 0006/0-1استیل مورد استفاده برابر با 

تعیین شده است. به دلیل  C 160°تا  25محدوده دمایی 

چنین کوچک بودن ضخامت آن، عدد رسانایی باالی نوار و هم

کند. عدد را برآورده می 1/0تر از بایوت شرط آنالیز المپ کم

Biبایوت از رابطه  hd k  محاسبه شده و مقدار آن 

ضریب  hباشد. در این رابطه، میتر کم 1/0و از مقدار  100/0

ضریب انتقال حرارت هدایت  kضخامت نوار و  dانتقال حرارت، 

تواند مورد استفاده قرار گیرد. از . بنابراین آنالیز المپ میاست

 رو:این

 

(2                                        ) eff W satq h T T   

 
 

 الکتروفورتیک.دهی به روش ای از دستگاه پوششوارهطرح .1شکل 

 

 
 

گیری شار حرارتی جوشش استخری و ای از سیستم اندازهوارهطرح. 2شکل 

  شار حرارت بحرانی.

 

توان با افزایش ولتاژ افزایش داد، که شار حرارتی را نیز می

 شود:صورت زیر محاسبه میمقدار آن به 

 

(3                                                          )IV
q

A
  

 

سطح مقطع نوار  Aولتاژ و  Vجریان الکتریکی،  Iدر این رابطه 

و جریان، شار حرارتی  گیری ولتاژدهند. با اندازهرا نشان می

 گردد.بحرانی محاسبه می

 

 آنالیز عدم قطعیت 2.4

نحوه محاسبه شار حرارتی با استفاده از رابطه  2.3در بخش 

ه شد. جهت بررسی عدم قطعیت در محاسبه شار ی( ارا3)

 [:10شود ]( استفاده می4حرارت بحرانی از رابطه )

 نمونه

 های مسیمیله

 آب اشباع

 هیتر

 درپوش

 منبع تغذیه

 چکنانده

 ترموکوپل
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 (4)                q vI A
w ww w

q I V A

     
           

22 2

 

 

مقطع به صورت استفاده از این رابطه ولتاژ، جریان و سطحبا 

 قطعیت در ولتاژ و جریان به اندازهگردند. عدمدقیق محاسبه می

باشد و در در شار حرارتی، می %1/1درصد در سطح مقطع  1%

 باشد.می % 8/1برابر 

قطعیت، دمای فوق اشباع به دست آوردن عدمه به منظور ب

 شود:صورت زیر تبدیل می

 

(5)                                           
R

T
R


 

   
 

1  

Vگذاری در نهایت با جای
R

I
 ،قطعیت دمای فوق عدم

 شود:به صورت زیر بیان میاشباع 

 

T v I I V

I VI VI VIV
w w w w w w

IV I V IV IV IV


  


           
               
           

1
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
2 2 1

 

(6) 

 

قطعیت دمای شود که عدم(، مشخص می6با محاسبه رابطه )

چنین عدم قطعیت برای است. هم %15تر از فوق اشباع کم

قطعیت آید. عدمدست میه ب %16ضریب انتقال حرارت 

 گزارش شده است.  1پارامترهای مختلف در جدول 

 

 قطعیتپارمترهای کاری و عدم. 1جدول 

 عدم قطعیت )%( پارامتر

 1/1 (2cm)سطح 

 1 (Vولتاژ  )

 1 (Aجریان )

 8/1 (KW.m-2)شار حرارتی 

 15 (Kاشباع )دمای فوق

 16 (k2-W.m-1)ضریب انتقال حرارت 

  

قطعیت در دمای فوق اشباع و ضریب انتقال باال بودن عدم

گیری غیرمستقیم دما است. در مطالعات حرارت ناشی از اندازه

قطعیت دیگر نیز که از این روش استفاده شده است، مقدار عدم

 [.11گزارش شده است ] %12انتقال حرارت  برای ضریب
 

 . نتایج3

دهی و قبل از انجام آزمایش شار حرارتی بحرانی، پس از پوشش

از سطوح گرفته شده و مورفورولوژی سطوح  1SEMهای عکس

گرفته  SEMهای عکس 3گیرد. در شکل مورد بررسی قرار می

دهی به دو روش جوشش استخری و شده پس از پوشش

 الکتروفورتیک  نشان داده شده است. 

روش دیگری که برای بررسی سطوح در این مطالعه به کار 

باشد. گیری زاویه تماس قطره با سطح میرفته است، اندازه

دوستی یا گر میزان آبمیزان زاویه تماس قطره با سطح بیان

های انجام گیریاندازهباشد. با توجه به گریزی سطح میآب

بر روی سطوح سبب  2SiOشده، مشاهده شد که پوشش 

میزان زاویه  2گردد. در جدول دوستی سطح میافزایش آب

 های مختلف گزارش داده شده است.تماس در حالت

گیری زاویه زاویه تماس توسط دستگاه اندازه 2در جدول 

گیری شده ( اندازه-A500SHARIFSOLAR/CAتماس )

بر سطح قرار  µL 2ای به حجم ها قطرهت و در تمامی حالتاس

شود. نمایی از این گیری میداده شده و زاویه تماس آن اندازه

 نشان داده شده است. 4دستگاه در شکل 

شود، در روش نشست طور که مشاهده میهمان

تر شده یا الکتروفورتیک با افزایش زمان نشست، زاویه تماس کم

تر شده دوستنسبت به حالت بدون پوشش آب به عبارتی سطح

است. روش الکتروفورتیک به پارامترهای زیادی از جمله میزان 

ولتاژ اعمالی، زتاپتانسیل و غلظت نانوسیال بستگی دارد. در این 

آزمایش همه عوامل تأثیرگذار بر این روش ثابت و بدون تغییر 

شست در نظر در نظر گرفته شده و تنها عامل تأثیرگذار زمان ن

 شود.گرفته می

دوستی افزایش در روش جوشش استخری میزان آب

دوست شده آبچشمگیری داشته و به عبارت دیگر سطح فوق

انجام شده است. در  2EDSتر آنالیز است. جهت بررسی دقیق

برای سطح پوشش داده شده با هر دو  EDSآنالیز  5شکل 

 روش نشان داده شده است. 
                                                           
1. Electron Scanning Microscope 

2. Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
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 )الف(
 

   
 )ب(

 

 روش الکتروفورتیک.گرفته شده الف( روش جوشش استخری ب(  SEMهای ای از عکسنمونه .3شکل 

 
 مختلفهای میزان زاویه تماس در حالت. 2جدول 

زاویه تماس 

(˚) 

ضخامت 

پوشش 

(nm) 

 های مختلفحالت

 نوار استیل
 

  سطح بدون پوشش - 4/88

  دقیقه 20 73/52 4/77

دهی به روش پوشش

 الکتروفورتیک

 دقیقه 40 31/70 5/63

 دقیقه 60 24/82 5/45

 دقیقه 20 71/405 15 ~
 دهی به روشپوشش

 جوشش استخری
 دقیقه 40 0/646 5 ~

 دقیقه 60 03/888 1 ~

 
  

 گیری زاویه تماس.دستگاه اندازه .4شکل 

 

 دقیقه 40 دقیقه 20
 دقیقه 60

 دقیقه 60 دقیقه 40 دقیقه 20
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 دهی به روش الکتروفورتیک.دهی به روش جوشش استخری )ب( پوششبرای سطوح پوشش داده شده، )الف( پوشش EDSآنالیز  .5شکل 

 

الف نشان داده شده است، در  5که در شکل طور همان
دهی به روش جوشش استخری در میان عناصر، روش پوشش

شود و این ممکن عنصر اکسیژن هم به مقدار کافی یافت می
دهی باشد. این است به خاطر اکسایش سطح در زمان پوشش

تر شدن زاویه تماس و افزایش اکسیژن بر روی سطح سبب کم
های هیدروژنی دوست شدن سطح و پیوندآبدر نتیجه باعث 

کند است که سبب های آب ایجاد میکه اکسیژن با مولکول
 گردد. تر آب با سطح میجذب بیش

در این قسمت نتایج انتقال حرارت جوشش برای سطوح 
 گردد. ه مییدهی ارامورد آزمایش به دو روش پوشش

انتقال های جوشش و تغییرات ضریب منحنی 7و  6های شکل
حرارت نسبت به شار حرارتی برای سطوح بدون پوشش و با 

 دهند.دهی موردنظر نشان میپوشش را برای دو روش پوشش

شود که در هر دو روش، با افزایش زمان مشاهده می
دهی و یا افزایش ضخامت الیه پوشش، شار حرارت پوشش

یا یابد و باعث افزایش درجه فوق داغ سطح )بحرانی افزایش می
گردد. این افزایش شار حرارت کاهش ضریب انتقال حرارت( می

دلیل افزایش ضخامت پوشش در مطالعات دیگری نیز بحرانی به
[. البته افزایش شار 15-12مشاهده و گزارش شده است ]

ای افزایش ضخامت پوشش، دارای بیشینهحرارت بحرانی با 
[ در 12است که مقدار آن توسط تتریولت فرایند و همکاران ]

گزارش شده است. الزم به ذکر است که در  µm 2حدود 
تر پژوهش حاضر، ضخامت نشست نانوذرات در هر دو روش کم

  باشد.می µm 1از 
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)الف( نمودار جوشش )ب( ضریب انتقال حرارت نسبت به شار  .6شکل 
 دهی جوشش استخری.حرارت در روش پوشش

 

 
 

 
 

)الف( نمودار جوشش، )ب( ضریب انتقال حرارت نسبت به شار . 7شکل 
 دهی جوشش استخری.حرارت در روش پوشش

ای بین نتایج شار حرارتی تر، مقایسهبه منظور بررسی بیش

این تر گیری شده و نتایج تحلیلی انجام شده است. بیشاندازه

خواص فیزیکی سیال و مستقل از  روابط فقط تابعی از

باشند. یکی از روابطی که مورد توجه قرار پارامترهای سطح می

[ است که بر اساس تئوری ناپایداری 16گرفته، رابطه زوبر ]

 شود و به صورت زیر است:هیدرودینامیکی بیان می
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 به هندسه جسم بستگی دارد. Kکه در آن 

شود، با تغییر الف مشاهده می 6طور که در شکل اما همان

 های سطح، شار حرارت بحرانی افزایش داشته و در پارامتر

دست ه توان آن را فقط با استفاده از خواص فیزیکی سیال بنمی

 آورد.

ه شده و شار یهای اخیر ارادر طی سالیکی از روابطی که 

کند، رابطه های سطح مرتبط میحرارت بحرانی را به پارامتر

 شود:[ است که به صورت زیر بیان می17کندلیکار ]
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[ است که به صورت 18ابطه دیگری در این راستا رابطه لیاوو ]ر
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دست آمده در این ه نتایج شار حرارت بحرانی ب 8در شکل 

داده تجربی دیگر مطالعه با نتایج حاصل از روابط ذکر شده و دو 

شود، رابطه زوبر طور که مشاهده میمقایسه شده است. همان

باشد. دهد و مستقل از زاویه تماس میمقدار ثابتی را نشان می

که روند افزایش شار حرارت روابط کندلیکار و لیاوو ضمن این

 دهند، اما بحرانی را تا حدود زیادی به خوبی نشان می

ه های تجربی است. نتایج بتر از دادهشها کمی بیبینی آنپیش

 ]19[دهیر و لیاوو دست آمده در این آزمایش با نتایج تجربی 

های متفاوت را در غلظت 2SiO[ )که نانو ذرات 20سو و چن ]

دست ه بر صفحات مسی نشانده و زوایای تماس متفاوتی ب

 تر است.آورده بودند( نزدیک
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 دست آمده با روابط و ه مقایسه نتایج شار حرارت بحرانی ب .8شکل 

 [.16 ،15های تجربی دهیر و سو ]داده

 

 گیری. نتیجه4

دهی جوشش در این مقاله با استفاده از دو روش پوشش

بر  2SiOهایی از نانوذره استخری و الکتروفورتیک، پوشش

نوارهایی از جنس استیل ایجاد شد. نتایج حاصل از این مطالعه 

 بندی نمود:توان به صورت زیر جمعرا می

 2دهی ذرات پوششSiO وسیله دو روش جوشش استخری ه ب

دوست با زوایای تماس تواند سطوحی آبو الکتروفورتیک می

دهی به روش متنوع ایجاد کند. این زوایای تماس در پوشش

 تری صورت پذیرد.تواند با کنترل بیشالکتروفورتیک می

 دهی به روش جوشش استخری به واسطه اکسایش در پوشش

تری بین سطح و مولکولهای هیدروژنی بیشسطح، پیوند

دوست تبدیل های آب ایجاد شده و سطح به حالت فوق آب

 شود.می

 دهی، افزایش شار حرارت بحرانی در هر دو روش پوشش

 دهد.( را نشان می%130توجهی )قابل

  روابط موجود که برای محاسبه شار حرارت بحرانی در 

استفاده شده )نظیر رابطه زوبر(، ها افزارهای مختلف از آننرم

تری طور کمه های سطح، بدلیل مستقل بودن از پارامتربه

 باشند.منطبق با مقادیر تجربی می

 های سطح روابط جدید )کندلیکار و لیاوو( که تابعی از پارامتر

 بینی های تجربی پیشهستند، کمی فراتر از داده

 کنند. می

 تر به نتایج تجربی وهش نزدیکدست آمده در این پژه نتایج ب
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 مراجع
1. M. Jakob, W.F. Fritz, Versuche uber den 

verdampfungsvorgang, Forsch. Ingenieurwes. 2(12), 

435-447 (1931). 

2. V.K. Dhir, Boiling heat transfer, Annu. Rev. Fluid 

Mech. 30, 365–401 (1998). 

3. I.L. Pioro, W. Rohsenow, S.S. Doerffer, Nucleate 

pool-boiling heat transfer. I: review of parametric 

effects of boiling surface, Int. J. Heat Mass Transfer, 

47 (23), 5033-5044 (2004). 

4. R.L. Webb, The evolution of enhanced surface 

geometries for nucleate boiling, Heat Transfer Eng, 

2 (3–4), 46-69 (1981). 

5. S.G.K. Yen-Wen Lu, Nanoscale surface modification 

techniques for pool boiling enhancement–a critical 

review and future directions, Heat Transfer Eng, 32 

(10), 827-842 (2011). 

6. M. Shojaeian, A. Kosar, Pool boiling and flow 

boiling on micro- and nanostructured surfaces, Exp. 

Therm. Fluid Sci. 63, 45–73 (2015). 

7. S. Bhavnani, et al, Boiling augmentation with 

micro/nanostructured surfaces: current status and 
research outlook, Nanoscale Microscale 

Thermophys. Eng. 18 (3), 197-222 (2014). 

8. J. Buongiorno, et al, Nanofluids for enhanced 

economics and safety of nuclear reactors: an 

evaluation of the potential features, Issues, and 

Research Gaps, Nucl. Technol. 162, 80–91 (2008). 

9. A. Charlot, X. Deschanels, G. Toquer, Submicron 

coating of SiO2 nanoparticles from electrophoretic 

deposition, Thin Solid Films, 553, 148-152 (2014). 

10. S.J. Kline, F.A. McClintock, Describing 

uncertainties in single-sample Experiments, Mech. 

Eng. P. 3, (January 1953). 

11. E. Forrest, et al, Augmentation of nucleate boiling 

heat transfer and critical heat flux using 

nanoparticle thin-film coatings, Int. J. Heat Mass 

Transfer, 53, 58-67 (2010). 

12. M. Tetreault-Friend, et al, Critical heat flux maxima 

resulting from the controlled morphology of 

nanoporous hydrophilic surface layers, Appl. Phys. 

Lett. 108 (24), 243102 (2016). 

13. S.M. Kwark, et al, Nanocoating characterization in 

pool boiling heat transfer of pure water, Int. J. Heat 

Mass Transfer, 53 (21-22), 4579-4587 (2010). 

14. H.S. Ahn, J.M. Kim, M.H. Kim, Experimental study 

of the effect of a reduced graphene oxide coating on 

critical heat flux enhancement, Int. J. Heat Mass 

Transfer, 60, 763-771 (2013). 

15. J.M. Kim, et al, Effect of a graphene oxide coating 

layer on critical heat flux enhancement under pool 

boiling, Int. J. Heat Mass Transfer, 77, 919-927 

(2014). 

16. N. Zuber, Hydrodynamic aspects of boiling heat 

transfer, AECU-4439, Atomic Energy Commission, 

(1959). 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ع(
رب

ر م
مت

ر 
ت ب

ووا
یل

)ک
ی 

ران
بح

ت 
رار

 ح
ار

ش
 

 زاویه تماس

 نشست الکتروفورتیک نشست جوششی

 (9رابطه لیاوو )
 (8رابطه کندلیکار )

 (7رابطه زویر )
 ]20[سو و چن 

 [19دهیر و لیاوو ]
 نتایج مقاله حاضر

https://www.google.com/search?q=1.+M.+Jakob%2C+W.F.+Fritz%2C+Versuche+uber+den+verdampfungsvorgang%2C+Forsch.+Ingenieurwes.+2+(12)%2C+435-447+(1931).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=1.+M.+Jakob%2C+W.F.+Fritz%2C+Versuche+uber+den+verdampfungsvorgang%2C+Forsch.+Ingenieurwes.+2+(12)%2C+435-447+(1931).&aqs=chrome..69i57.612j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk000xk820zK-RFDQgXjfiRJEfnVB4A%3A1612607663344&ei=r3AeYJafFOzIrgTpmYCoCw&q=2.+V.K.+Dhir%2C+Boiling+heat+transfer%2C+Annu.+Rev.+Fluid+Mech.+30%2C+365%E2%80%93401+%281998%29.&oq=2.+V.K.+Dhir%2C+Boiling+heat+transfer%2C+Annu.+Rev.+Fluid+Mech.+30%2C+365%E2%80%93401+%281998%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DlqQNY5akDYImvA2gAcAB4AIABxgGIAcYBkgEDMC4xmAEEoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjWsr3Xh9XuAhVspIsKHekMALUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk000xk820zK-RFDQgXjfiRJEfnVB4A%3A1612607663344&ei=r3AeYJafFOzIrgTpmYCoCw&q=2.+V.K.+Dhir%2C+Boiling+heat+transfer%2C+Annu.+Rev.+Fluid+Mech.+30%2C+365%E2%80%93401+%281998%29.&oq=2.+V.K.+Dhir%2C+Boiling+heat+transfer%2C+Annu.+Rev.+Fluid+Mech.+30%2C+365%E2%80%93401+%281998%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DlqQNY5akDYImvA2gAcAB4AIABxgGIAcYBkgEDMC4xmAEEoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjWsr3Xh9XuAhVspIsKHekMALUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk018sgB9MMiu4zZ9K2gL9X_AVI_zCw%3A1612607719660&ei=53AeYNDUJ-vJrgSnsauwCw&q=3.+I.L.+Pioro%2C+W.+Rohsenow%2C+S.S.+Doerffer%2C+Nucleate+pool-boiling+heat+transfer.+I%3A+review+of+parametric+effects+of+boiling+surface%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+47+%2823%29%2C+5033-5044+%282004%29.&oq=3.+I.L.+Pioro%2C+W.+Rohsenow%2C+S.S.+Doerffer%2C+Nucleate+pool-boiling+heat+transfer.+I%3A+review+of+parametric+effects+of+boiling+surface%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+47+%2823%29%2C+5033-5044+%282004%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQsAMQJ1Ca3gFYmt4BYP3iAWgDcAB4AIAB7QGIAe0BkgEDMi0xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiQ5Kryh9XuAhXrpIsKHafYCrYQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00--aSqQOWqa99csoKrFH6J5D26Kg%3A1612607749793&ei=BXEeYJjwL8jHrgSrm7mwCw&q=4.+R.L.+Webb%2C+The+evolution+of+enhanced+surface+geometries+for+nucleate+boiling%2C+Heat+Transfer+Eng%2C+2+%283%E2%80%934%29%2C+46-69+%281981%29.&oq=4.+R.L.+Webb%2C+The+evolution+of+enhanced+surface+geometries+for+nucleate+boiling%2C+Heat+Transfer+Eng%2C+2+%283%E2%80%934%29%2C+46-69+%281981%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CGrAFYhqwBYMawAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjYhtqAiNXuAhXIo4sKHatNDrYQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02GPq8ejBT61mEDpw0oAiqNHYO8jQ%3A1612607773871&ei=HXEeYK7ONNSk3APOmqSwCw&q=5.+S.G.K.+Yen-Wen+Lu%2C+Nanoscale+surface+modification+techniques+for+pool+boiling+enhancement%E2%80%93a+critical+review+and+future+directions%2C+Heat+Transfer+Eng%2C+32+%2810%29%2C+827-842+%282011%29.&oq=5.+S.G.K.+Yen-Wen+Lu%2C+Nanoscale+surface+modification+techniques+for+pool+boiling+enhancement%E2%80%93a+critical+review+and+future+directions%2C+Heat+Transfer+Eng%2C+32+%2810%29%2C+827-842+%282011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CjmAFYo5gBYOKdAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju0JeMiNXuAhVUEncKHU4NCbYQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02WtRq7hqEeQSnBCW3j88JmlpCtlw%3A1612607795326&ei=M3EeYLaUE8b1qwG3h5eoCw&q=6.+M.+Shojaeian%2C+A.+Kosar%2C+Pool+boiling+and+flow+boiling+on+micro-+and+nanostructured+surfaces%2C+Exp.+Therm.+Fluid+Sci.+63%2C+45%E2%80%9373+%282015%29.&oq=6.+M.+Shojaeian%2C+A.+Kosar%2C+Pool+boiling+and+flow+boiling+on+micro-+and+nanostructured+surfaces%2C+Exp.+Therm.+Fluid+Sci.+63%2C+45%E2%80%9373+%282015%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1DPmQFYz5kBYJukAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAqABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj2-bSWiNXuAhXG-ioKHbfDBbUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02WtRq7hqEeQSnBCW3j88JmlpCtlw%3A1612607795326&ei=M3EeYLaUE8b1qwG3h5eoCw&q=6.+M.+Shojaeian%2C+A.+Kosar%2C+Pool+boiling+and+flow+boiling+on+micro-+and+nanostructured+surfaces%2C+Exp.+Therm.+Fluid+Sci.+63%2C+45%E2%80%9373+%282015%29.&oq=6.+M.+Shojaeian%2C+A.+Kosar%2C+Pool+boiling+and+flow+boiling+on+micro-+and+nanostructured+surfaces%2C+Exp.+Therm.+Fluid+Sci.+63%2C+45%E2%80%9373+%282015%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1DPmQFYz5kBYJukAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAqABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj2-bSWiNXuAhXG-ioKHbfDBbUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01WVFxx-2LbTA4_VxaSWsKJed7dSw%3A1612607817731&ei=SXEeYJuXLJKwrgS4gaOoCw&q=7.+S.+Bhavnani%2C+et+al%2C+Boiling+augmentation+with+micro%2Fnanostructured+surfaces%3A+current+status+and+research+outlook%2C+Nanoscale+Microscale+Thermophys.+Eng.+18+%283%29%2C+197-222+%282014%29.&oq=7.+S.+Bhavnani%2C+et+al%2C+Boiling+augmentation+with+micro%2Fnanostructured+surfaces%3A+current+status+and+research+outlook%2C+Nanoscale+Microscale+Thermophys.+Eng.+18+%283%29%2C+197-222+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CeoAFYnqABYNOpAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb34yhiNXuAhUSmIsKHbjACLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01WVFxx-2LbTA4_VxaSWsKJed7dSw%3A1612607817731&ei=SXEeYJuXLJKwrgS4gaOoCw&q=7.+S.+Bhavnani%2C+et+al%2C+Boiling+augmentation+with+micro%2Fnanostructured+surfaces%3A+current+status+and+research+outlook%2C+Nanoscale+Microscale+Thermophys.+Eng.+18+%283%29%2C+197-222+%282014%29.&oq=7.+S.+Bhavnani%2C+et+al%2C+Boiling+augmentation+with+micro%2Fnanostructured+surfaces%3A+current+status+and+research+outlook%2C+Nanoscale+Microscale+Thermophys.+Eng.+18+%283%29%2C+197-222+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CeoAFYnqABYNOpAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb34yhiNXuAhUSmIsKHbjACLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02W-lfdRC7z0C4-l3_5LKtB0XWknw%3A1612607840719&ei=YHEeYMyeK82xrgTHqKeoCw&q=8.+J.+Buongiorno%2C+et+al%2C+Nanofluids+for+enhanced+economics+and+safety+of+nuclear+reactors%3A+an+evaluation+of+the+potential+features%2C+issues%2C+and+research+gaps%2C+Nucl.+Technol.+162%2C+80%E2%80%9391+%282008%29.&oq=8.+J.+Buongiorno%2C+et+al%2C+Nanofluids+for+enhanced+economics+and+safety+of+nuclear+reactors%3A+an+evaluation+of+the+potential+features%2C+issues%2C+and+research+gaps%2C+Nucl.+Technol.+162%2C+80%E2%80%9391+%282008%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQR1CjpgFYo6YBYIqsAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQLAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjMzoesiNXuAhXNmIsKHUfUCbUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02W-lfdRC7z0C4-l3_5LKtB0XWknw%3A1612607840719&ei=YHEeYMyeK82xrgTHqKeoCw&q=8.+J.+Buongiorno%2C+et+al%2C+Nanofluids+for+enhanced+economics+and+safety+of+nuclear+reactors%3A+an+evaluation+of+the+potential+features%2C+issues%2C+and+research+gaps%2C+Nucl.+Technol.+162%2C+80%E2%80%9391+%282008%29.&oq=8.+J.+Buongiorno%2C+et+al%2C+Nanofluids+for+enhanced+economics+and+safety+of+nuclear+reactors%3A+an+evaluation+of+the+potential+features%2C+issues%2C+and+research+gaps%2C+Nucl.+Technol.+162%2C+80%E2%80%9391+%282008%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQR1CjpgFYo6YBYIqsAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQLAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjMzoesiNXuAhXNmIsKHUfUCbUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02nWc6-BmrV7TYMnMnWaYzrxlT9pQ%3A1612607863966&ei=d3EeYMqkOuvIrgSI9ZeoCw&q=9.+A.+Charlot%2C+X.+Deschanels%2C+G.+Toquer%2C+Submicron+coating+of+SiO2+nanoparticles+from+electrophoretic+deposition%2C+Thin+Solid+Films%2C+553%2C+148-152+%282014%29.&oq=9.+A.+Charlot%2C+X.+Deschanels%2C+G.+Toquer%2C+Submicron+coating+of+SiO2+nanoparticles+from+electrophoretic+deposition%2C+Thin+Solid+Films%2C+553%2C+148-152+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CDxAJYg8QCYPXJAmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiKvJK3iNXuAhVrpIsKHYj6BbUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03YKsY_SVOERmBHXcSVwshE8pmBUg%3A1612607907709&ei=o3EeYNvlKuWjrgTsvK-oCw&q=10.+S.J.+Kline%2C+F.A.+McClintock%2C+Describing+uncertainties+in+single-sample+Experiments%2C+Mech.+Eng.+3%2C+%28January+1953%29.&oq=10.+S.J.+Kline%2C+F.A.+McClintock%2C+Describing+uncertainties+in+single-sample+Experiments%2C+Mech.+Eng.+3%2C+%28January+1953%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CXhwFYl4cBYN6MAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwibw4DMiNXuAhXlkYsKHWzeC7UQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03YKsY_SVOERmBHXcSVwshE8pmBUg%3A1612607907709&ei=o3EeYNvlKuWjrgTsvK-oCw&q=10.+S.J.+Kline%2C+F.A.+McClintock%2C+Describing+uncertainties+in+single-sample+Experiments%2C+Mech.+Eng.+3%2C+%28January+1953%29.&oq=10.+S.J.+Kline%2C+F.A.+McClintock%2C+Describing+uncertainties+in+single-sample+Experiments%2C+Mech.+Eng.+3%2C+%28January+1953%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CXhwFYl4cBYN6MAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwibw4DMiNXuAhXlkYsKHWzeC7UQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03uMK-AoaRaUuID3-lWZVHckWNLBw%3A1612607926978&ei=tnEeYK2fO-eOrwTcrpuoCw&q=11.+E.+Forrest%2C+et+al%2C+Augmentation+of+nucleate+boiling+heat+transfer+and+critical+heat+flux+using+nanoparticle+thin-film+coatings%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53%2C+58-67+%282010%29.&oq=11.+E.+Forrest%2C+et+al%2C+Augmentation+of+nucleate+boiling+heat+transfer+and+critical+heat+flux+using+nanoparticle+thin-film+coatings%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53%2C+58-67+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CqzgFYqs4BYK7TAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwit0pjViNXuAhVnx4sKHVzXBrUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03uMK-AoaRaUuID3-lWZVHckWNLBw%3A1612607926978&ei=tnEeYK2fO-eOrwTcrpuoCw&q=11.+E.+Forrest%2C+et+al%2C+Augmentation+of+nucleate+boiling+heat+transfer+and+critical+heat+flux+using+nanoparticle+thin-film+coatings%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53%2C+58-67+%282010%29.&oq=11.+E.+Forrest%2C+et+al%2C+Augmentation+of+nucleate+boiling+heat+transfer+and+critical+heat+flux+using+nanoparticle+thin-film+coatings%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53%2C+58-67+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CqzgFYqs4BYK7TAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwit0pjViNXuAhVnx4sKHVzXBrUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk025pHgiYYWBR51X32eYWuDCidK4kA%3A1612607955473&ei=03EeYIinHPCSwPAPgeaSqAs&q=12.+M.+Tetreault-Friend%2C+et+al%2C+Critical+heat+flux+maxima+resulting+from+the+controlled+morphology+of+nanoporous+hydrophilic+surface+layers%2C+Appl.+Phys.+Lett.+108+%2824%29%2C+243102+%282016%29.&oq=12.+M.+Tetreault-Friend%2C+et+al%2C+Critical+heat+flux+maxima+resulting+from+the+controlled+morphology+of+nanoporous+hydrophilic+surface+layers%2C+Appl.+Phys.+Lett.+108+%2824%29%2C+243102+%282016%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1DihwFY4ocBYO6MAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI3OPiiNXuAhVwCRAIHQGzBLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk025pHgiYYWBR51X32eYWuDCidK4kA%3A1612607955473&ei=03EeYIinHPCSwPAPgeaSqAs&q=12.+M.+Tetreault-Friend%2C+et+al%2C+Critical+heat+flux+maxima+resulting+from+the+controlled+morphology+of+nanoporous+hydrophilic+surface+layers%2C+Appl.+Phys.+Lett.+108+%2824%29%2C+243102+%282016%29.&oq=12.+M.+Tetreault-Friend%2C+et+al%2C+Critical+heat+flux+maxima+resulting+from+the+controlled+morphology+of+nanoporous+hydrophilic+surface+layers%2C+Appl.+Phys.+Lett.+108+%2824%29%2C+243102+%282016%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1DihwFY4ocBYO6MAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI3OPiiNXuAhVwCRAIHQGzBLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00PpLcpvyvvi62oiogbpUNl7JAZwg%3A1612607975193&ei=53EeYIGYC4GprgSU6JmoCw&q=13.+S.M.+Kwark%2C+et+al%2C+Nanocoating+characterization+in+pool+boiling+heat+transfer+of+pure+water%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53+%2821-22%29%2C+4579-4587+%282010%29.&oq=13.+S.M.+Kwark%2C+et+al%2C+Nanocoating+characterization+in+pool+boiling+heat+transfer+of+pure+water%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53+%2821-22%29%2C+4579-4587+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DziQFY84kBYIePAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjBp5fsiNXuAhWBlIsKHRR0BrUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00PpLcpvyvvi62oiogbpUNl7JAZwg%3A1612607975193&ei=53EeYIGYC4GprgSU6JmoCw&q=13.+S.M.+Kwark%2C+et+al%2C+Nanocoating+characterization+in+pool+boiling+heat+transfer+of+pure+water%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53+%2821-22%29%2C+4579-4587+%282010%29.&oq=13.+S.M.+Kwark%2C+et+al%2C+Nanocoating+characterization+in+pool+boiling+heat+transfer+of+pure+water%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+53+%2821-22%29%2C+4579-4587+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DziQFY84kBYIePAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjBp5fsiNXuAhWBlIsKHRR0BrUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03Q2uBM56LlqhMIkaxGh4y93n-YIA%3A1612607995768&ei=-3EeYOyyLsWTwPAPyryOsAs&q=14.+H.S.+Ahn%2C+J.M.+Kim%2C+M.H.+Kim%2C+Experimental+study+of+the+effect+of+a+reduced+graphene+oxide+coating+on+critical+heat+flux+enhancement%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+60%2C+763-771+%282013%29.&oq=14.+H.S.+Ahn%2C+J.M.+Kim%2C+M.H.+Kim%2C+Experimental+study+of+the+effect+of+a+reduced+graphene+oxide+coating+on+critical+heat+flux+enhancement%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+60%2C+763-771+%282013%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D4nwFY-J8BYP6kAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwisnP_1iNXuAhXFCRAIHUqeA7YQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03Q2uBM56LlqhMIkaxGh4y93n-YIA%3A1612607995768&ei=-3EeYOyyLsWTwPAPyryOsAs&q=14.+H.S.+Ahn%2C+J.M.+Kim%2C+M.H.+Kim%2C+Experimental+study+of+the+effect+of+a+reduced+graphene+oxide+coating+on+critical+heat+flux+enhancement%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+60%2C+763-771+%282013%29.&oq=14.+H.S.+Ahn%2C+J.M.+Kim%2C+M.H.+Kim%2C+Experimental+study+of+the+effect+of+a+reduced+graphene+oxide+coating+on+critical+heat+flux+enhancement%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+60%2C+763-771+%282013%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D4nwFY-J8BYP6kAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwisnP_1iNXuAhXFCRAIHUqeA7YQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02Y9VaPIys_Codpl693Fnu6VOyW-Q%3A1612608018276&ei=EnIeYIqUEJOGwPAPhMqioAs&q=15.+J.M.+Kim%2C+et+al%2C+Effect+of+a+graphene+oxide+coating+layer+on+critical+heat+flux+enhancement+under+pool+boiling%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+77%2C+919-927+%282014%29.&oq=15.+J.M.+Kim%2C+et+al%2C+Effect+of+a+graphene+oxide+coating+layer+on+critical+heat+flux+enhancement+under+pool+boiling%2C+Int.+J.+Heat+Mass+Transfer%2C+77%2C+919-927+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsgQFY7IEBYI-HAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiK5dyAidXuAhUTAxAIHQSlCLQQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00O4GMjbp3y7bwR6Z8Tf40GON6u6w%3A1612608036997&ei=JHIeYOmpPIiwrgSzs46oCw&q=16.+N.+Zuber%2C+Hydrodynamic+aspects+of+boiling+heat+transfer%2C+AECU-4439%2C+Atomic+Energy+Commission%2C+%281959%29.&oq=16.+N.+Zuber%2C+Hydrodynamic+aspects+of+boiling+heat+transfer%2C+AECU-4439%2C+Atomic+Energy+Commission%2C+%281959%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DZkAFY2ZABYNeWAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBBKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjpy9OJidXuAhUImIsKHbOZA7UQ4dUDCA0&uact=5


 . . . خلفی سین، حنژادکاظمی سین، حرحیمیان عارف                                                                                                                           73

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 94, No 4, 2021, P 65-73                                                                                                                 73-65، ص 1399 زمستان، 4، شماره 94 جلد

17. S.G. Kandlikar, A Theoretical model to predict pool 

boiling CHF incorporating effects of contact angle 

and orientation, J. Heat Transfer, 123, 1071-1079 

(2001). 

18. L. Liao, R. Bao, Z.H. Liu, Compositive effects of 

orientation and contact angle on critical heat flux in 

pool boiling of water, Heat Mass Transfer, 44, 1447-

1453 (2008).  

19. V.K. Dhir, S.P. Liaw, Framework for a unified 

model for nucleate and transition pool boiling, J. 

Heat Transfer, 111, 739–746 (1989). 

20. C.C. Hsu, P.H. Chen, Surface wettability effects on 

critical heat flux of boiling heat transfer using 

nanoparticle coatings, International Journal of Heat 

and Mass Transfer, 55, 3713-3719 (2012). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  
as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

 استناد به این مقاله
اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت دهی نانوذرات دیهای پوششتأثیر روش (،1399) ، سیدمحمد میروکیلیاخوان، اعظم سین خلفی، حنژاد، حسین کاظمیعارف رحیمیان

 73-65، 94، بحرانی

DOI: 10.24200/nst.2021.1171 
Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1171.html 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02ZNsjJZZ4mk4H-Dmi8u5TTa1Ryig%3A1612608057685&ei=OXIeYL7jKMWIrwTPkqOoCw&q=17.+S.G.+Kandlikar%2C+A+Theoretical+model+to+predict+pool+boiling+CHF+incorporating+effects+of+contact+angle+and+orientation%2C+J.+Heat+Transfer%2C+123%2C+1071-1079+%282001%29.&oq=17.+S.G.+Kandlikar%2C+A+Theoretical+model+to+predict+pool+boiling+CHF+incorporating+effects+of+contact+angle+and+orientation%2C+J.+Heat+Transfer%2C+123%2C+1071-1079+%282001%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1DFmQFYxZkBYOKeAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj-48GTidXuAhVFxIsKHU_JCLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00xzpxaxlWd9rKT0Cyl69ueXj4KWA%3A1612608079642&ei=T3IeYO7YJs-IrwSxvI6oCw&q=18.+L.+Liao%2C+R.+Bao%2C+Z.H.+Liu%2C+Compositive+effects+of+orientation+and+contact+angle+on+critical+heat+flux+in+pool+boiling+of+water%2C+Heat+Mass+Transfer%2C+44%2C+1447-1453+%282008%29.+&oq=18.+L.+Liao%2C+R.+Bao%2C+Z.H.+Liu%2C+Compositive+effects+of+orientation+and+contact+angle+on+critical+heat+flux+in+pool+boiling+of+water%2C+Heat+Mass+Transfer%2C+44%2C+1447-1453+%282008%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DBfVjBfWCTgwFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiuvP6didXuAhVPxIsKHTGeA7UQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00hC0Wbs09wNpLicc9W3396-E27ow%3A1612608097845&ei=YXIeYOeMM-HIrgTA_5LYCQ&q=19.+V.K.+Dhir%2C+S.P.+Liaw%2C+Framework+for+a+unified+model+for+nucleate+and+transition+pool+boiling%2C+J.+Heat+Transfer%2C+111%2C+739%E2%80%93746+%281989%29.&oq=19.+V.K.+Dhir%2C+S.P.+Liaw%2C+Framework+for+a+unified+model+for+nucleate+and+transition+pool+boiling%2C+J.+Heat+Transfer%2C+111%2C+739%E2%80%93746+%281989%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CYkgFYmJIBYMKWAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwinwdWmidXuAhVhpIsKHcC_BJsQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00hC0Wbs09wNpLicc9W3396-E27ow%3A1612608097845&ei=YXIeYOeMM-HIrgTA_5LYCQ&q=19.+V.K.+Dhir%2C+S.P.+Liaw%2C+Framework+for+a+unified+model+for+nucleate+and+transition+pool+boiling%2C+J.+Heat+Transfer%2C+111%2C+739%E2%80%93746+%281989%29.&oq=19.+V.K.+Dhir%2C+S.P.+Liaw%2C+Framework+for+a+unified+model+for+nucleate+and+transition+pool+boiling%2C+J.+Heat+Transfer%2C+111%2C+739%E2%80%93746+%281989%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1CYkgFYmJIBYMKWAWgAcAV4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwinwdWmidXuAhVhpIsKHcC_BJsQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03p4AVb3RMOEO4LKm2brDFcemL55A%3A1612608118503&ei=dnIeYO-GHrGxrgTMhLO4Cw&q=20.+C.C.+Hsu%2C+P.H.+Chen%2C+Surface+wettability+effects+on+critical+heat+flux+of+boiling+heat+transfer+using+nanoparticle+coatings%2C+International+Journal+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+55%2C+3713-3719+%282012%29.&oq=20.+C.C.+Hsu%2C+P.H.+Chen%2C+Surface+wettability+effects+on+critical+heat+flux+of+boiling+heat+transfer+using+nanoparticle+coatings%2C+International+Journal+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+55%2C+3713-3719+%282012%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D1fVj1fWCTgwFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjvmcKwidXuAhWxmIsKHUzCDLcQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03p4AVb3RMOEO4LKm2brDFcemL55A%3A1612608118503&ei=dnIeYO-GHrGxrgTMhLO4Cw&q=20.+C.C.+Hsu%2C+P.H.+Chen%2C+Surface+wettability+effects+on+critical+heat+flux+of+boiling+heat+transfer+using+nanoparticle+coatings%2C+International+Journal+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+55%2C+3713-3719+%282012%29.&oq=20.+C.C.+Hsu%2C+P.H.+Chen%2C+Surface+wettability+effects+on+critical+heat+flux+of+boiling+heat+transfer+using+nanoparticle+coatings%2C+International+Journal+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+55%2C+3713-3719+%282012%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D1fVj1fWCTgwFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjvmcKwidXuAhWxmIsKHUzCDLcQ4dUDCA0&uact=5
https://jonsat.nstri.ir/article_1171.html

