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Abstract 
Along with the design of a technology product such as computer, smartphone and the others of gadget product which 
have performance more increase but the size is smaller and thinner that caused the lead area for heating transfer to the 
cooling performance is harder. One of ways to get efective working fluid by using TiO2/mercury nanofluid. This research 
was aimed to determined thermophysical properties of TiO2/mercury nanofluid using prediction model which includes 
thermal conductivity, density and viscosity. The data of thermophysical properties was taken with varying the 
temperature and volume fraction of  0.5%, 1% and 1.5% on temperature range 30 °C – 100 °C. The results showed that 
the value of thermal conductivity of TiO2/ mercury nanofluid increased along with the increase of volume fraction and 
temperature. Meanwhile the and dynamic viscosity of TiO2/ mercury nanofluid increased along with the increase of 
volume fraction, but density the decrease. Meanwhile dynamic viscosity of TiO2/ mercury nanofluid the decrease 
occurred along with the rise of temperature. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Seiring perkembangan produk teknologi saat ini 
seperti komputer, smartphone, dan berbagai 
perangkat gadget lainnya  memiliki kemampuan dan 
kinerja yang semakin meningkat yang 
menyebabkan beban pendinginan pada perangkat 
tersebut semakin berat. Hal ini menuntut 
kemampuan sistem pendinginan yang lebih efektif 
dan kemampuan yang tinggi dalam memindahkan 
panas pada perangkat teknologi tersebut. 

Salah satu cara untuk mendapatkan fluida 
kerja pendingin yang efektif adalah menggunakan 
fluida kerja yang memiliki sifat termofisik yang lebih 
baik dibanding fluida konvensional saat ini. Dalam 
hal ini peneliti menggunakan fluida air raksa yang 
memiliki nilai konduktivitas termal yang tinggi 
dibandingkan fluida seperti air maupun udara. 
Kemampuan fluida kerja masih bisa ditingkatkan 
lagi dengan cara menambahkan partikel nano 
sehingga fluida ini disebut dengan fluida nano. 

Fluida nano merupakan suatu campuran 
antara fluida pendingin dengan suatu partikel padat 
yang berukuran nano atau yang disebut partikel 
nano. Ukuran partikel nano berkisar antara 1 nm 
100 nm [Choi, 1995]. Berdasarkan suatu review 
penelitian, partikel nano TiO2  lebih banyak 
didespersikan terhadap fluida dasar air sementara 
penggunaan partikel nano  TiO2 dengan fluida dasar 
air raksa sepengetahuan penulis belum pernah 
dilakukan penelitian [Haddad, 2014]. Hal tersebut 

melatar belakangi penelitian ini sehingga peneliti 
merasa perlu melakukan penelitian tentang partikel 
nano dan fluida untuk memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan tentang fluida nano dan 
penggunaannya di bidang industri dan teknologi. 

Berbagai penelitian sifat termofisik fluida nano 
secara teoritikal dan eksperimental telah banyak 
dilakukan. Beberapa teori model prediksi sifat 
termofisik fluida nano yang ada mampu menjadi 
acuan dan menjadi data pembanding untuk 
penelitian secara eksperimental, sehingga 
diharapkan sifat termofisik fluida nano dapat 
ditentukan menggunakan berbagai korelasi model 
yang ada untuk diterapkan pada fluida dasar dan 
partikel nano lainnya. 

Kumar (2014) melakukan review terhadap 
model teori konduktivitas termal fluida nano 
menunjukkan bahwa peningkatan konduktivitas 
termal fluida nano dipengaruhi oleh berbagai 
parameter seperti fluida dasar, fraksi volume 
partikel nano, ukuran partikel, bentuk partikel, 
temperatur, bentuk permukaan partikel, nilai pH, 
material partikel, gerak partikel Brownian, pengaruh 
pengelompokkan lapisan nano, dan teknik dispersi 
fluida nano  

Tujuan penelitian adalah menentukan sifat 
termofisik fluida nano, meliputi, konduktivitas termal, 
viskositas, dan densitas menggunakan model 
prediksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang 
dilakukan secara eksperimental. 
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2. METODE 
2.1 Partikel Nano 

 
Partikel Nano yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Titanium Dioksida berukuran partikel 21 nm 
produksi Sigma Aldrich. Spesifikasi sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Sifat termofisik partikel nano Titanium dioxide 

 
Nomor Produk 718467 Keterangan 

Identitas Titanium (IV) dioxide nanopowder 

Rumus Senyawa 
CAS number 
Purity 
Berat molekul 
Diameter 
Bentuk Solid 
Massa jenis 
Konduktivitas termal 
Kalor Spesifik 

TiO2 
3463-67-7 

99,5  
79,87 

21 
Solid 
4250 
8,9 

686,2 

 
 

% 
gr mol-1 

Nm 
 

kg m-3 
W m-1 K-1 
J kg-1 K-1 

 

2.2  Korelasi Konduktivitas Termal 
 
Korelasi untuk memprediksikan nilai konduktivitas 
termal fluida nano adalah persamaan yang 
dikemukakan oleh Maxwell, Timofeeva, Pak dan 
Cho sebagai fungsi dari fraksi volume dan korelasi 
yang diajukan oleh Duangthongsuk dan Wongwises 
yang merupakan fungsi fraksi volume dan 
temperatur. 
 

2.2.1  Model Maxwell 
 
Model Maxwell didasarkan pada berbagai aspek, 
seperti partikel solid, fraksi volume, dan 
konduktivitas termal seperti yang ditunjukan pada 
persamaan berikut: 

   

   
 

                   

                  
   (1) 

Dalam hal ini     adalah konduktivitas termal fluida nano, 
    adalah konduktivitas termal fluida dasar, dan   
adalah fraksi volume fluida nano. 

 

2.2.2 Model Timofeeva 
 

Model ini menerapkan teori medium efektif dalam 
menentukan nilai konduktivitas termal fluida nano. 
Persamaannya sebagai berikut: 

            (2) 
 
 
 
 
 

2.2.3  Model Pak dan Cho 
 

Model mengasumsikan bahwa penambahan partikel 
nano menyebabkan peningkatkan konduktivitas 
termal. Persamaannya sebagai berikut: 

               (3) 
 

2.2.4 Model Duangthongsuk dan Wongwises 
 

Salah satu alternatif model prediksi yang 
mempertimbangkan fraksi volume dan temperatur 
ditunjukan pada persamaan Duangthongsuk dan 
Wongwises berikut: 

                              (4) 

Dalam hal ini a = 1,0191 dan b = 0,0352 merupakan 
konstanta dari persamaan Duangthongsuk dan 
Wongwises (2009). 

 

2.3  Korelasi Densitas 
 
Densitas merupakan parameter penting dalam 
perpindahan kalor. Jika densitas mengalami 
peningkatan setelah fluida dasar ditambahkan 
partikel nano, menandakan bahwa kerapatan 
partikel nano dalam fluida dasar semakin besar 
sehingga akan meningkatkan konduktivitas termal. 
Dalam penelitian ini nilai densitas ditentukan 
dengan menggunakan persamaan berikut: 

                    (5) 

Dalam hal ini     adalah densitas fluida nano,     

adalah densitas partikel nano,      adalah densitas 
fluida dasar, dan   adalah fraksi volume. 

 

2.4 Korelasi Viskositas 
2.4.1  Model Einstein 

 
Model Einstein dinyatakan sebagai fungsi linier 
fluida viskos yang mempertimbangkan fluida dasar, 
bentuk partikel spheres, dan volume partikel yang 
rendah. Peningkatan yang terjadi menunjukan 
peningkatan yang linier terhadap viskositas fluida 
nano seiring penambahan fraksi volume partikel 
nano. Persamaan model Einstein seperti ditunjukan 
pada persamaan berikut: 

                  (6) 

Dengan     adalah viskositas fluida nano,     

adalah fluida dasar, dan   adalah fraksi volume 
partikel terhadap fluida dasar. 
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2.4.2  Model Wang 
 

Pada tahun 1999, Wang, dkk membuat suatu model 
untuk memprediksikan viskositas fluida nano seperti 
yang ditunjukan pada persamaan berikut: 

                       (7) 

 

2.4.3  Model Batchelor 
 

Model Korelasi Batchelor diajukan dengan 
mempertimbangkan efek gerak partikel Brownian 
seperti ditunjukan pada persamaan berikut: 

                       (8) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Konduktivitas Termal 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan persamaan model prediksi fluida 
nano menunjukkan terjadi peningkatan 
konduktivitas termal fluida nano. Pada model 
Maxwell kenaikan terjadi sebesar 0,04 %, 0,07 %, 
dan 0,11 % pada fraksi volume 0,5 %, 1 %, 1,5 % 
secara berurutan dibanding fluida dasar nya. Pada 
model Timofeeva kenaikan konduktivitas termal 
yang terjadi sebesar 1,49 %, 3 %, dan 4,49 % pada 
fraksi volume 0,5 %, 1 %, 1,5 % secara berurutan 
dibanding fluida dasar nya. Sementara itu pada 
model Pak dan Cho kenaikan konduktivitas termal 
yang terjadi sebesar 3,73 %, 7,47 %, dan 11,2 % 
pada fraksi volume 0,5 %, 1 %, 1,5 % secara 
berurutan dibanding fluida dasar nya. 
 

 
 
Gambar 1. Pengaruh fraksi volume terhadap densitas 

fluida nano 
 

3.2  Densitas Fluida Nano TiO2/Air Raksa 
 
Nilai densitas mengalami penurunan seiring dengan 
penambahan fraksi volume partikel nano (Tabel 2). 
Hal ini disebabkan oleh partikel nano TiO2 yang 
memiliki massa dan densitas yang lebih rendah 
dibandingkan dengan fluida dasar air raksa. 
Penurunan nilai densitas dari fluida dasar dengan 

penambahan fraksi volume 0,5%, 1%, dan 1,5% 
rata-rata 0,3 %; 0,7 %; dan 1 % secara berurutan. 
 

Tabel 2. Densitas fluida nano 

 
Fraksi 

Volume (%) 
𝜌p (g/cm3) 𝜌bf (g/cm3) 𝜌nf (g/cm3) 

0,5 4,26 13,6 13,553 
1,0 4,26 13,6 13,507 
1,5 4,26 13,6 13,460 

 

3.3  Viskositas Fluida Nano TiO2/Air Raksa 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan persamaan model prediksi fluida 
nano menunjukkan terjadi peningkatan viskositas 
fluida nano. Pada model Einstein kenaikan terjadi 
sebesar 1,23 %, 2,45 %, dan 3,74 % pada fraksi 
volume 0,5 %, 1 %, 1,5 % secara berurutan 
dibanding fluida dasar nya. Pada model Wang 
kenaikan viskositas yang terjadi sebesar 3,94 %, 
8,52 %, dan 13,68 % pada fraksi volume 0,5 %, 1 
%, 1,5 % secara berurutan dibanding fluida dasar 
nya. Sementara itu pada model Batchelor kenaikan 
viskositas yang terjadi sebesar 1,29 %, 2,84 %, dan 
4,58 % pada fraksi volume 0,5 %, 1 %, 1,5 % 
secara berurutan dibanding fluida dasar nya. 
Peningkatan nilai viskositas ini secara teoritis 
dikarenakan penambahan konsentrasi partikel 
terhadap fluida dasar, menyebabkan interaksi 
hidrodinamik antara partikel yang memberikan 
gangguan pada sekitar partikel terhadap partikel 
lainnya pada konsentrasi partikel yang lebih tinggi. 
 

 
 

Gambar 2. Nilai viskositas fluida nano 

 

4. SIMPULAN 
 
Nilai konduktivitas termal fluida nano TiO2 / air raksa 
berdasarkan model prediksi mengalami kenaikan 
seiring dengan penambahan fraksi volume. 
Densitas fluida nano mengalami penurunan seiring 
kenaikan fraksi volume. Sementara itu, viskositas 
fluida nano TiO2/air raksa mengalami kenaikan 
seiring dengan penambahan fraksi volume. Hasil 
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penelitian ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan 
metode eksperimental. 
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