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Twin fluid atomizer adalah alat yang digunakan untuk mengatomisasi fluida cair
dengan media fluida gas. Fluida cair yang melewati twin fluid atomizer akan bergesekan
dengan fluida gas bertekanan sehingga fluida cair terdeformasi menjadi droplet.
Aplikasi twin fluid atomizer dengan fluida kerja air dan udara adalah pada sistem
pemadam api di gedung – gedung bertingkat dan sistem peredam gelombang kejut pada
peluncuran roket NASA. Setiap aplikasi twin fluid atomizer tentunya membutuhkan
karakteristik spray yang berbeda. Pada penelitian – penelitian sebelumnya tidak
divariasikan jarak saluran keluar (orifice) udara dan air sehingga tidak dapat
dibandingkan bagaimana karakteristik spray pada twin fluid atomizer, oleh karena itu
pada penelitian ini divariasikan jarak saluran keluar (orifice) udara dan air untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik spray yang dihasilkan. Pada penelitian
ini divariasikan jarak saluran keluar air-udara sebesar -0,5 , 0 , dan 0,5 mm dengan
tekanan udara dijaga konstan 100 kPa, debit udara 33333,33 ml/menit, dan debit air
diatur pada 130, 190, 270, 340, dan 400 ml/menit. Data yang diamati adalah diameter
rata-rata droplet, standar deviasi, skewness dan sudut spray. Data-data tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai karakteristik spray.
Hasil penelitian ini menunjukkan pada GLR yang sama, semakin besar jarak
saluran keluar air-udara akan mengakibatkan diameter rata-rata droplet meningkat,
skewness semakin kecil, standar deviasi cenderung konstan, dan sudut spray yang
terbentuk semakin kecil. Hal ini dikarenakan geometri dari nosel, yang mana saluran
keluar air menghalangi udara bertekanan untuk mengganggu kestabilan air, sehingga
kecepatan udara bertekanan akan berkurang untuk mengganggu kestabilan air dan
mengakibatkan droplet yang terbentuk memiliki diameter rata-rata paling besar, standar
deviasi yang cenderung konstan, skewness dan sudut spray yang paling kecil.

Kata kunci: twin fluid atomizer, jarak saluran keluar air-udara, karakteristik spray
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seiring
meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah prinsip mekanika fluida.
Prinsip mekanika fluida ini diterapkan dalam berbagai alat, seperti twin fluid atomizer. Twin
fluid atomizer adalah alat yang digunakan untuk mengatomisasi fluida cair dengan media
fluida gas. Fluida cair yang melewati twin fluid atomizer akan bergesekan dengan fluida gas
bertekanan sehingga fluida cair terdeformasi menjadi droplet. Contoh aplikasi twin fluid
atomizer dengan fluida kerja air dan udara adalah pada sistem pemadam api di gedung –
gedung bertingkat dan sistem peredam gelombang kejut pada peluncuran roket NASA.
Twin fluid atomizer terdiri dari beberapa bagian inti, antara lain yaitu liquid inlet, air
inlet, mixing chamber, dan orifice. Liquid inlet berfungsi sebagai saluran masuk dari fluida
cair ke dalam mixing chamber. Air inlet berfungsi sebagai saluran masuk dari fluida gas ke
dalam mixing chamber. Mixing chamber berfungsi sebagai tempat bertemunya fluida cair dan
fluida gas sehingga terjadi pencampuran antara fluida cair dan fluida gas. Orifice berfungsi
sebagai saluran keluar dari fluida dan juga sebagai alat penyemprot dari kedua fluida tersebut.
Beberapa parameter yang perlu diperhatikan yaitu desain (geometri dan dimensi) dari twin
fluid atomizer serta properti fluida (viskositas, densitas, temperatur, tekanan, dsb) yang akan
digunakan dalam twin fluid atomizer. Sedangkan karakteristik spray yang dihasilkan oleh
twin fluid atomizer meliputi debit aliran fluida, sudut spray fluida, distribusi dan diameter
droplet.
Lohner dkk (2008) meneliti tentang pengaruh penyusunan nosel gas pada external
twin fluid atomizer terhadap mass median diameter (D50,3) dan jarak radial yang terbentuk.
Pada penelitian tersebut divariasikan penyusunan outlet nosel gas pada external twin fluid
atomizer. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan jet fluida cair berada di tengah
dapat menurunkan mass median diameter droplet seiring meningkatnya jarak radial spray.
Sedangkan atomizer dengan jet fluida gas berada di tengah dapat meningkatkan mass median
diameter droplet seiring meningkatnya jarak radial. Mishra dan Singh (2009) meneliti tentang
pengaruh GLR (gas liquid ratio) terhadap Sauter Mean Diameter (SMD) dan sudut spray
yang dihasilkan. Penelitian tersebut menyimpulkan semakin besar GLR maka diameter
droplet yang dihasilkan menurun dan sudut spray meningkat. Pada jarak aksial yang kecil,
diameter droplet cenderung konstan seiring meningkatnya GLR.
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Pada penelitian – penelitian sebelumnya tidak divariasikan jarak saluran keluar (orifice)
udara dan air sehingga tidak dapat dibandingkan bagaimana karakteristik spray pada twin
fluid atomizer, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti memvariasikan jarak saluran keluar
(orifice) udara dan air untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik spray yang
dihasilkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai
karakteristik spray, seperti debit aliran fluida, sudut spray fluida, distribusi, dan diameter
droplet pada twin fluid atomizer sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan
diteliti, yaitu bagaimana pengaruh jarak saluran keluar (orifice) udara dan air terhadap
karakteristik spray pada twin fluid atomizer.
1.3 Batasan Masalah
Untuk menghindari hal-hal yang tidak dapat dikontrol peneliti karena keterbatasan
penelitian, dibuat batasan masalah sebagai berikut :
1. Kelembaban udara ambien diasumsikan konstan.
2. Massa jenis dan debit udara diasumsikan konstan.
3. Temperatur fluida di dalam twin fluid atomizer diasumsikan konstan.
4. Aliran fluida yang melewati twin fluid atomizer diasumsikan dalam keadaan
steady.
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jarak saluran
keluar (orifice) udara dan air terhadap karakteristik spray pada twin fluid atomizer.
1.5 Manfaat penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Mendapatkan jarak saluran keluar (orifice) udara dan air untuk menghasilkan
karakteristik spray yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Sebagai media untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama
perkuliahan khusunya mengenai prinsip – prinsip ilmu mekanika fluida.
3. Memberikan informasi dan masukan kepada penulis dan pembaca sebagai
pengetahuan dalam proses spray pada twin fluid atomizer.

4. Sebagai dasar maupun literatur untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya
Lohner dkk (2008) meneliti tentang pengaruh penyusunan nosel gas terhadap
mass median diameter pada external twin fluid atomizer dengan jenis free fall. Peneliti
memvariasikan penyusunan outlet nosel gas seperti ditunjukkan pada gambar 2.1
berikut :

(a)

Central gas jet

(b)
Gambar 2.1 Variasi penyusunan outlet nosel gas
(a) Prefilming atomizer dengan jet fluida cair di tengah
(b) Prefilming atomizer dengan jet fluida gas di tengah
Sumber : Lohner dkk (2008:8)
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Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan jet fluida cair berada di
tengah dapat menurunkan mass median diameter droplet seiring meningkatnya jarak
radial spray. Sedangkan atomizer dengan jet fluida gas berada di tengah dapat
meningkatkan mass median diameter droplet seiring meningkatnya jarak radial spray.
Mishra dan Singh (2009) meneliti tentang pengaruh GLR (gas liquid ratio)
terhadap Sauter Mean Diameter (SMD) dan sudut spray yang dihasilkan pada internal
twin fluid atomizer seperti yang ditampilkan pada gambar 2.2 di bawah ini :

Gambar 2.2 Skema nozzle internal twin fluid atomizer
Sumber : Mishra dan Singh (2009:3)
Mishra dan Singh (2009) memvariasikan tekanan air sehingga didapatkan GLR
yang bervariasi. Kemudian SMD diamati pada beberapa jarak aksial tertentu. Dari
penelitian tersebut disimpulkan semakin besar GLR, nilai SMD akan menurun. Namun
pada jarak aksial terkecil SMD cenderung konstan pada nilai GLR yang tinggi.
2.2 Fluida
2.2.1 Definisi dan sifat-sifat fluida
Fluida adalah suatu zat yang berubah bentuk secara terus-menerus (kontinyu)
bila terkena gaya geser sekecil apapun (Streeter, 1958:4), fluida dapat pula didefinisikan
sebagai zat yang dapat mengalir bila terjadi perbedaan tekanan. Gaya geser adalah
komponen gaya yang menyinggung permukaan dan jika dibagi dengan luas permukaan
tersebut menjadi tegangan geser rata-rata pada permukaan itu. Deformasi fluida akibat
tegangan geser digambarkan pada gambar 2.3 berikut :
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Gambar 2.3 Deformasi elemen fluida akibat adanya tegangan geser
Sumber : Streeter (1958:4)
Fluida memiliki berbagai sifat atau properties yang sangat penting dalam
aplikasinya. Sifat-sifat yang dimiliki fluida diam yaitu kerapatan (ρ), berat jenis (γ),
volume jenis (v), specific gravity (s) dan kompresibilitas. Sedangkan untuk fluida
bergerak ada satu sifat yang penting yaitu viskositas.
Kerapatan suatu zat (ρ) adalah perbandingan massa dan volume zat tersebut,
sehingga nilai kerapatan dapat diukur melalui pengukuran massa dan volumenya.
Satuannya adalah kg/m3. Berat jenis (γ) adalah berat zat tiap satuan volume, berat jenis
bergantung pada wadah dimana zat tersebut memenuhinya serta besarnya gravitasi.
Satuannya adalah N/m3. Volume jenis (v) adalah volume yang ditempati oleh massa
fluida tiap satu satuan massa. Specific gravity (s) adalah perbandingan antara massa
jenis dari suatu zat tertentu dengan massa jenis air. Kompresibilitas adalah ukuran
perubahan volume suatu benda dikarenakan perubahan tekanan yang dialami benda
tersebut.
Viskositas (µ) adalah sifat fluida yang menunjukkan kemampuan fluida tersebut
menahan gaya geser. Viskositas terjadi karena adanya interaksi antara molekul-molekul
cairan. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk
sudut fluida yang tertentu maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas.
Hukum viskositas Newton dirumuskan pada persamaan berikut :
(Streeter, 1958:4) (2.1)
Dengan :

= Tegangan geser
= Viskositas
= Laju perubahan fluida

[N/m2]
[N.s/m2]
[1/s]

Viskositas (µ) disebut juga viskositas mutlak atau viskositas dinamik.
Sedangkan viskositas kinematik (ν) merupakan perbandingan antara viskositas dinamik
(µ) terhadap massa jenis (ρ) fluida tersebut.
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2.2.2 Klasifikasi fluida
Klasifikasi fluida berdasarkan hukum viskositas Newton dikelompokkan sebagai
fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Dalam fluida Newtonian terdapat
hubungan linier antara besarnya tegangan geser yang terjadi dengan laju perubahan
bentuk yang diakibatkan viskositas dinamik yang konstan. Contoh dari fluida
Newtonian adalah air, oli, dan udara. Sedangkan pada fluida non-Newtonian terdapat
hubungan tak linier antara besarnya tegangan geser yang diterapkan dan laju perubahan
bentuk. Contoh dari fluida non-Newtonian adalah lumpur, pasta gigi, dan mayonnaise.
Gambar 2.4 di bawah ini menyatakan hubungan tegangan geser terhadap laju perubahan
bentuk pada fluida Newtonian dan non-Newtonian.

Gambar 2.4 Fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian
Sumber : Streeter (1958 : 5)
Berdasarkan kekentalannya, fluida dibagi menjadi fluida inviscid (tidak viskos)
dan fluida viscous (viskos). Aliran inviscid adalah aliran dimana viskositas fluidanya
dianggap nol, sehingga fluida tersebut tidak memberikan tahanan sama sekali terhadap
tegangan geser yang terjadi padanya. Aliran viskos adalah aliran dimana viskositasnya
tidak sama dengan nol. Aliran viskos ini kemudian dibagi menjadi aliran laminar dan
turbulen.
Aliran laminar adalah aliran fluida yang memiliki streamline teratur dan tidak
saling berpotongan antara satu dengan yang lain dan bergerak mengikuti arah kontur
saluran. Pada aliran laminar lapisan – lapisan fluida bergerak secara lancar dan teratur,
dengan tidak ada pencampuran partikel fluida dalam skala besar antara lapisan –lapisan
fluida. Fluida yang bergerak dengan kecepatan rendah dan memiliki viskositas yang tinggi
akan memiliki aliran laminar. Pada aliran laminar kecenderungan untuk turbulensi diredam oleh
gaya viskos yang memberikan tahanan terhadap gerakan relatif lapisan fluida yang berdekatan.
Pada laju aliran rendah, aliran laminar tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir
sepanjang aliran seperti yang ditunjukkan gambar 2.5 berikut :

7

Gambar 2.5 Aliran Laminer.
Sumber: Georgiou (1993: 26).
Aliran turbulen adalah aliran fluida dimana streamline bergerak secara acak ke
segala arah dan saling berpotongan antara satu dan yang lain. Hal ini dikarenakan pada
aliran turbulen memilki partikel – partikel fluida yang bergerak secara acak dengan
saling bertukar momentum dan partikel antar lapisan fluida yang berdekatan, sehingga
fluida bergerak ke segala arah, dan terjadi pembauran aliran fluida. Hal tersebut oleh
Osborne Reynolds digambarkan sebagai bentuk fluida yang bercampur dalam waktu
cepat yang selanjutnya memecah dan menjadi tidak terlihat sebagaimana yang
ditunjukkan oleh Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Aliran Turbulen.
Sumber: Georgiou (1993: 26).
Parameter yang menunjukkan ciri – ciri pola aliran adalah bilangan Reynolds.
Bilangan Reynolds merupakan perbandingan antara gaya inersia terhadap gaya viskos
pada aliran fluida. Hal ini dirumuskan dalam persamaan berikut :
(Streeter, 1958:165) (2.2)
Dengan :

V = Kecepatan aliran fluida
D = Ukuran linier yang mewakili skala panjang dalam aliran
ν = Viskositas kinematik

[m/s]
[m]
[m2/s]

Untuk aliran laminar mempunyai bilangan Re kurang dari 2300. Untuk aliran
transisi berada pada pada bilangan Re 2300 – 4000 biasa juga disebut sebagai bilangan
Reynolds kritis, sedangkan aliran turbulen mempunyai bilangan Re lebih dari 4000.
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2.2.3 Persamaan Kontinuitas
Persamaan kontinuitas merupakan bentuk turunan dari hukum kekekalan massa.
Hukum kontinuitas menyatakan pada kondisi aliran steady massa fluida yang melalui
semua bagian dalam arus fluida per satuan waktu adalah sama. Hal ini berarti massa
fluida per satuan waktu yang mengalir pada sembarang titik adalah konstan.

1

2

masuk

keluar

Maka persamaan kontinuitas dinyatakan dengan rumus :

=

(Streeter, 1958:91) (2.3)

Keterangan :
= Laju aliran massa
= Massa jenis fluida
= Kecepatan aliran
= Luas penampang aliran

[kg/s]
[kg/m3]
[m/s]
[m2]

Untuk fluida – fluida incompressible, maka

= konstan, jadi persamaan

kontinuitas dapat ditulis dalam persamaan berikut :

=

=

(Streeter, 1958:92) (2.4)

Dengan :
= Debit fluida
= Kecepatan aliran
= Luas penampang aliran

[m3/s]
[m/s]
[m2]

Debit fluida merupakan besarnya volume fluida yang mengalir per satuan waktu.
Dari persamaan kontinuitas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampang
aliran, maka kecepatan fluida akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika luas
penampang aliran semakin besar maka kecepatan aliran fluida akan menurun.
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2.2.4 Persamaan Bernoulli
Persamaan Bernoulli menyatakan hubungan energi yang dimiliki fluida, energi
itu di antaranya adalah energi kecepatan, energi tekanan, dan energi elevasi akibat
ketinggian kedudukan fluida tersebut. Zat cair (fluida incompressible) yang mengalir
melalui saluran tertutup (pipa) mempunyai tekanan statis, kecepatan dan ketinggian (z)
yang diukur dari bidang referensi. Head adalah energi spesifik tiap satuan berat yang
dinyatakan dengan:

(Streeter, 1958:96) (2.5)

Dimana :
P
γ
v
g
z

= Tekanan absolut
= Berat jenis fluida
= Kecepatan fluida
= Percepatan gravitasi bumi =
= Elevasi

[N/m2]
[kg/m2.s2]
[m/s]
9,81 [m/s2]
[m]

Persamaan 2.5 di atas berlaku untuk aliran tak-termampatkan dengan asumsi-asumsi
sebagai berikut :


Aliran bersifat steady



Tidak terdapat gesekan antara fluida dengan saluran



Tidak ada transfer kalor



Tidak ada losses

2.3 Twin Fluid Atomizer
Twin fluid atomizer atau biasa juga disebut dengan twin fluid nozzle adalah alat
untuk menghasilkan atomisasi dengan media dua fluida, yaitu fluida cair dan gas.
Dalam twin fluid atomizer fluida gas digunakan sebagai fluida sekunder yang berfungsi
memecah stabilitas dari fluida cair. Akibat adanya fluida gas, maka fluida cair akan
terpecah menjadi droplet, yang kemudian droplet tersebut akan membentuk spray.
Hasil spray yang dihasilkan dari twin fluid atomizer memiliki karakteristik
tertentu, dimana karakteristik itu meliputi debit aliran fluida, sudut spray, diameter dan
distribusi droplet. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
propertis fluida, bentuk atomizer (geometri dan dimensi) dan kondisi lingkungan sekitar
yang ada pada saat itu.
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Twin fluid atomizer terdiri atas bagian-bagian inti yang meliputi liquid inlet, gas
inlet, mixing chamber, dan orifice. Liquid inlet berfungsi sebagai saluran masuk fluida
cair ke dalam mixing chamber. Gas inlet berfungsi sebagai saluran masuk fluida gas ke
dalam mixing chamber. Mixing chamber berfungsi sebagai ruang pencampuran antara
fluida cair dan fluida gas. Orifice berfungsi sebagai saluran keluar dari campuran fluida
gas dan fluida cair.
Berdasarkan mixing chamber, twin fluid atomizer dibagi menjadi dua macam,
yaitu internal mixing chamber dan external mixing chamber. Pada internal mixing
chamber, fluida cair dan fluida gas bertemu dan bercampur dalam satu ruangan mixing
chamber, sedangkan pada external mixing chamber, fluida cair dan fluida gas bertemu
dan bercampur diluar twin fluid atomizer.

Gambar 2.7 Jenis twin fluid atomizer :
(a) Twin fluid atomizer dengan internal mixing chamber
(b) Twin fluid atomizer dengan external mixing chamber
Sumber : Liu (2000:40)
Kelebihan dari twin fluid atomizer dengan internal mixing chamber adalah dapat
menghasilkan spray yang lebih halus dan ukuran droplet yang lebih kecil. Hal ini
dikarenakan pada saat fluida cair keluar dari liquid inlet fluida cair akan langsung
ditumbuk oleh gas bertekanan, sehingga terjadi tegangan geser antara fluida cair dengan
gas bertekanan dan terjadi atomisasi di dalam mixing chamber. Tetapi kekurangannya
yaitu apabila tekanan dari salah satu fluida lebih tinggi, maka akan menyebabkan fluida
yang lain kehilangan tekanan sehingga tidak mampu untuk menghasilkan atomisasi.
Sedangkan external twin fluid atomizer akan menghasilkan diameter droplet yang lebih
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besar dikarenakan pada saat fluida cair keluar dari liquid inlet tidak langsung ditumbuk
gas bertekanan sehingga fluida cair tidak teratomisasi secara maksimal dan atomisasi
terjadi di luar nosel. Namun kelebihan twin fluid atomizer dengan external mixing
chamber adalah kenaikan tekanan dari salah satu fluida tidak akan mempengaruhi
tekanan fluida yang lainnya, sehingga berapapun besar tekanan dari kedua fluida,
atomisasi akan tetap terjadi.
Pada penelitian ini digunakan air dan udara sebagai fluida kerja twin fluid
atomizer.
2.4 Spray Gun
Spray gun adalah alat untuk menyemprotkan cat yang menggunakan udara
bertekanan untuk mengatomisasi cat untuk disemprotkan pada suatu permukaan. Secara
garis besar terdapat tiga jenis spray gun yaitu tipe umpan berat (gravity-feed), tipe
umpan hisap (suction-feed), dan tipe tekanan (compression). Spray gun yang paling
sering digunakan dalam dunia perbengkelan cat adalah spray gun tipe umpan berat
(gravity-feed) dan tipe umpan hisap (suction-feed) karena lebih sesuai dengan obyek
kerja yang tidak terlalu luas seperti mobil, mini bus dll, sedangkan untuk spray gun tipe
tekanan (compression) biasanya digunakan pada pabrik otomotif pembuat mobil yang
menggunakannya secara terus menerus. Berikut ini adalah gambar konstruksi spray
gun:

Gambar 2.8 Konstruksi spray gun tipe umpan hisap (suction-feed)
Sumber : Abidin (2007:15)
Pada penelitian ini digunakan spray gun tipe tekanan (compression) sebagai twin fluid
atomizer. Prinsip kerja dari spray gun tipe tekanan (compression) ini adalah air diberi
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tekanan oleh pompa dan udara diberi tekanan oleh kompresor untuk dialirkan ke dalam
spray gun dan kemudian air teratomisasi oleh udara bertekanan sehingga terbentuk
spray. Spray gun tipe tekanan ini dapat diubah posisi saluran keluar air dan udaranya,
sehingga sesuai dengan variasi yang dibutuhkan pada penelitian ini.

2.5 Mekanisme Pembentukan Droplet
Untuk memecahkan aliran fluida menjadi droplet, diperlukan energi. Dalam twin
fluid atomizer, energi ini berbentuk energi tekanan dari pompa dan kompresor. Energi
tekanan dikonversikan menjadi energi kecepatan dengan mengalirkan fluida melalui
saluran masing – masing fluida. Dalam twin fluid atomizer proses pembentukan droplet
dibagi menjadi beberapa tahap. Pada saat keluar dari liquid inlet, fluida cair berbentuk
lembaran zat cair (spray sheet). Kemudian spray sheet akan menjadi ligamen – ligamen
fluida cair yang kemudian akan berubah menjadi droplet. Sekumpulan droplet ini akan
membentuk spray. Proses pembentukan droplet ini ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.9 Mekanisme pembentukan droplet
Sumber : Bach dkk (2008:3825)
Proses pembentukan droplet pada twin fluid atomizer ini terjadi karena adanya gas
berkecepatan tinggi yang menumbuk fluida cair. Hal ini menimbulkan tegangan geser
pada permukaan antara fluida cair dan gas sehingga memecah kestabilan fluida cair.
Secara keseluruhan ada dua tahap dalam proses pembentukan droplet, yaitu tahap
pertama adalah pemecahan stabilitas fluida cair dan menjadi ligamen, tahap kedua
adalah pembentukan droplet. Kumpulan droplet ini yang natinya akan membentuk
spray.
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2.6 Karakteristik Spray
Aplikasi penggunaan twin fluid atomizer pada suatu alat memerlukan karakteristik
spray tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Karakeristik spray dari twin fluid
atomizer meliputi :
1. Ukuran droplet
Ukuran droplet dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :


Diameter orifice
Dengan tekanan yang sama, semakin kecil diameter orifice maka ukuran
droplet yang dihasilkan akan semakin kecil.



Letak mixing chamber
Pada

tekanan

yang

sama,

terdapatnya

mixing

chamber

akan

menghasilkan diameter droplet yang lebih kecil dikarenakan pada saat
air keluar dari water inlet akan ditumbuk gas bertekanan di dalam mixing
chamber. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada mixing chamber
diameter droplet yang terbentuk akan lebih besar


Debit dan tekanan fluida gas
Semakin tinggi nilai debit dan tekanan yang digunakan dalam proses
atomisasi, maka ukuran droplet yang dihasilkan akan semakin kecil.

Ukuran droplet ini dapat berupa diameter rata-rata yang dapat dihitung dengan
rumus berikut :

Keterangan :
= diameter rata-rata droplet [mm]
= frekuensi droplet kelas ke-i
= nilai tengah kelas data
2. Sudut spray
Yang dimaksud dengan sudut spray adalah sudut yang dibentuk oleh fluida
yang keluar dari nosel. Sudut spray bergantung pada mixing chamber. Dengan
adanya mixing chamber sudut spray yang terbentuk akan semakin besar. Begitu
pula sebaliknya, jika tidak ada mixing chamber sudut spray yang terbentuk akan
semakin kecil. Spray dari atomizer mempunyai sudut dan lebar tertentu.
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Terdapat dua jenis lebar spray dari cara pengukurannya yaitu lebar spray aktual
dan lebar spray teoritis. Lebar spray teoritis dihitung dengan menarik garis lurus
dari tepi spray dengan orifice. Sedangkan lebar spray aktual dapat diamati
secara langsung dari spray yang keluar dari nosel biasanya digunakan busur
derajat untuk memudahkan pengamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
gambar berikut.

Gambar 2.10 Lebar teoritis dan aktual dari spray dan sudut
spray
Sumber : Bach dkk (2008:3826)
3. Distribusi droplet
Distribusi droplet adalah persebaran droplet dalam ruang, atau dikenal
dengan spatial droplet distribution. Terdapat beberapa macam distribusi droplet
yaitu:


Flat spray
Pola semprotan dari flat spray sangat tipis. Biasanya bentuk semprotan
dari flat spray ini berupa oval/elips. Distribusi droplet yang dihasilkan
terkonsentrasi di tengah.



Solid cone spray
Pola semprotan dengan distribusi droplet merata pada seluruh luasan
sudut semprot.



Hollow cone spray
Pola semprotan dengan konsentrasi droplet berada pada sisi luar. Pada
tengah hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali.
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Gambar 2.11 Distribusi droplet : (a) solid cone spray
(b) hollow cone spray
(c) flat spray
Sumber : Bach dkk (2008:3825)
Distribusi droplet dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah arah
aliran fluida menuju mixing chamber, percampuran dan gerakan fluida dalam
mixing chamber, serta gerakan fluida keluar dari nosel.
Pada penelitian ini diamati distribusi ukuran droplet yang dinyatakan dalam
standar deviasi dan skewness berikut :
 Standar deviasi
Standar deviasi digunakan untuk menganalisa distribusi ukuran droplet.
Standar deviasi dihitung dengan rumus berikut :

Keterangan :
s
n
fi
mi

= standar deviasi
= banyaknya data
= frekuensi kelas yang memuat nilai standar deviasi
= nilai tengah kelas data

 Skewness
Skewness juga digunakan untuk menganalisa distribusi ukuran droplet.
Skewness adalah suatu bilangan yang menyatakan kesimetrisan suatu grafik.
Skewness dinyatakan simetris jika nilainya 0. Hal ini menunjukkan jumlah
variasi data di bawah nilai rata-rata sebanding dengan variasi data di atas nilai
rata-rata. Jika skewness bernilai negatif menunjukkan variasi data di bawah
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nilai rata-rata lebih banyak daripada variasi data di atas nilai rata-rata. Begitu
pula sebaliknya, jika skewness bernilai positif menunjukkan variasi data di
atas nilai rata-rata lebih banyak daripada variasi data di bawah nilai rata-rata.
Skewness dapat dihitung dengan rumus berikut :

Keterangan :
Sk = skewness
= diameter rata-rata droplet [mm]
Me = median
s = standar deviasi
2.7 Orifice
Orifice adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran volume
atau massa fluida di dalam saluran yang tertutup (pipa) berdasarkan prinsip beda
tekanan. Alat ini berupa plat tipis dengan gagang yang diapit diantara flens pipa, seperti
yang ditampilkan pada gambar 2.12. Fungsi dari gagang orifice adalah untuk
memudahkan dalam proses pemasangan dan penggantian. Orifice termasuk alat ukur
laju aliran dengan metode rintangan aliran (Obstruction Device). Karena geometrinya
yang sederhana, biaya untuk membuatnya murah dan mudah dipasang atau diganti.

Gambar 2.12 Aliran fluida yang melewati orifice
Sumber : Anonymous 1. 2013
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Fluida yang mengalir melalui pipa ketika sampai pada orifice akan dipaksa untuk
melewati lubang pada orifice. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dan
tekanan. Titik dimana terjadi kecepatan maksimum dan tekanan minimum disebut vena
contracta. Setelah melewati vena contracta kecepatan dan tekanan akan mengalami
perubahan lagi.

Gambar 2.13 Skema aliran dalam orifice
Sumber : Anonymous 2. 2013
Dengan mengetahui perbedaan tekanan pada pipa normal dan tekanan pada vena
contracta, laju aliran volume dan laju aliran massa dapat diperoleh dengan
mensubstitusikan beberapa persamaan berikut :


Persamaan Bernoulli :

(Potter, 1997:646) (2.6)



Persamaan Kontinuitas untuk fluida incompressible :
(Streeter, 1958:92) (2.7)

Dengan mensubtitusikan persamaan 2.6 dan persamaan 2.7, maka:

(Potter, 1997:646) (2.8)
Dengan :
;

(Potter, 1997:646) (2.9)

Maka, dengan ini nilai debit ideal pada daerah vena contracta adalah :

=
Dimana :

(Potter, 1997:646) (2.10)

= Kecepatan aliran di vena contracta

[m/s]
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vc
1

i

γ
g
z
hvc
h1

= Kecepatan aliran di daerah sebelum orifice [m/s]
= Luas penampang vena contracta
[m2]
= Luas penampang pipa sebelum orifice
[m2]
= Debit ideal fluida
[m3/s]
= Tekanan fluida di vena contracta
[N/m2]
= Tekanan fluida pada pipa sebelum orifice [N/m2]
= Berat jenis fluida
[kg/m2.s2]
= Percepatan gravitasi bumi
= 9,81 [m/s2]
= Elevasi
[m]
= Head fluida di vena contracta
[m]
= Head fluida di pipa sebelum orifice
[m]

Akan tetapi nilai debit aktual berbeda dengan nilai debit ideal dimana pada debit
aktual tidak diketahui diameter dari daerah vena contracta. Pada debit aktual, aliran
fluida juga dipengaruhi oleh adanya gesekan fluida terhadap pipa, oleh karena itu
dibutuhkan nilai discharge coefficient (Cd), nilai contraction coefficient (Cc) dan nilai
rasio diameter orifice dan diameter dalam dari pipa (β),sehingga persamaanya menjadi :

Q=

(Potter, 1997:647) (2.11)

Dengan persamaan nilai flow coefficient (K) dan nilai rasio diameter orifice dan diameter

dalam dari pipa (β), yaitu :
(Potter, 1997:647) (2.12)

K =

(Potter, 1997:647) (2.13)

Sehingga persamaannya menjadi :

Q =
Dimana :

(Potter, 1997:647) (2.14)

Cd
Cc
β

= discharge coefficient
= contraction coefficient
= rasio diameter orifice dan diameter dalam pipa

K

= flow coefficient

0
0
1

= Luas penampang vena contracta

[m2]

= Diameter lubang orifice
= Diameter penampang pipa sebelum orifice

[m]
[m]
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2.8 ImageJ
ImageJ adalah sebuah tool ringkas untuk melakukan image processing secara
cepat. Tool ini sangat berguna untuk mengetahui hasil yang didapatkan untuk mengecek
pemrosesan citra yang kita lakukan. Tool ini dibuat dengan menggunakan bahasa
pemrograman Java dan cross platform (Windows, Mac OS X, dan Linux).
Dalam penelitian ini ImageJ digunakan untuk mengkuantifikasi diameter droplet
dari spray yang dihasilkan. Pada ImageJ gambar droplet yang didapatkan dari hasil
visualisasi diproses dengan merubah warna droplet dan sisi kaca sehingga hanya ada
dua warna pada foto, yaitu hitam menandakan droplet yang tertangkap kamera dan
putih adalah area yang tidak terdapat droplet. Kemudian digunakan skala yang
diketahui untuk membandingkan ukuran droplet pada foto dan ukuran sebenarnya,
sehingga didapatkan luas droplet rata-rata.
2.9 Hipotesa
Jarak saluran keluar (orifice) air dan udara berpengaruh terhadap karakteristik
spray pada twin fluid atomizer. Semakin bernilai negatif jarak saluran keluar (orifice)
mengakibatkan diameter droplet yang lebih kecil dan sudut spray yang lebih besar. Hal
ini disebabkan semakin bernilai negatif jarak orifice, maka akan terdapat mixing
chamber dan air akan langsung tertumbuk oleh udara bertekanan, kemudian terjadi
atomisasi sehingga air dapat segera terpecah menjadi droplet dan menghasilkan
diameter droplet yang lebih kecil.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian
Penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan

metode

eksperimental

(experimental research), yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari
data sebab-akibat dalam suatu proses melalui eksperimen untuk memperoleh data
empiris. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah pengaruh variasi jarak saluran
keluar (orifice) udara dan air terhadap karakteristik spray pada twin fluid atomizer.
3.2

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mesin-Mesin Fluida, Jurusan Teknik
Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang pada bulan 4 Mei – 3 Desember
2013.

3.3

Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang ditentukan oleh peneliti sebelum dilakukan
penelitian. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah jarak saluran keluar
(orifice) udara dan air sebesar - 0,5 mm , 0 mm , dan + 0,5 mm. Berikut dimensi
nosel dengan jarak saluran keluar (orifice) air dan udara - 0,5 mm, 0 mm, dan +
0,5 mm :
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(a)

(b)

(c)
Keterangan :

= udara bertekanan
= air

Gambar 3.1 Variasi dimensi orifice : (a) -0,5 mm
(b) 0 mm
(c) +0,5 mm
Gambar geometri, dimensi, dan potongan nosel dapat dilihat pada lampiran 4.
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2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel bebas dan
diketahui setelah penelitian dilakukan. Variabel terikat yang diamati dalam
penelitian ini adalah karakteristik spray yang meliputi:
 Diameter rata-rata droplet
 Standar deviasi
 Skewness
 Sudut spray
3. Variabel Terkontrol (Control Variable)
Variabel terkontrol adalah variabel yang nilainya dapat dikontrol dalam
memvariasikannya atau mengubah dan ditentukan sebelum penelitian dilakukan.
Variabel terkontrol pada penelitian ini adalah debit air masuk nosel dan tekanan
udara :
 Debit air divariasikan sebesar 130 ml/menit, 190 ml/menit, 270 ml/menit,
340 ml/menit, dan 400 ml/menit.
 Tekanan udara dijaga konstan pada 105 Pa dengan debit udara 33333,33
ml/menit.
 Diameter dan jumlah saluran masuk air dan udara tetap.
3.4

Peralatan Penelitian
1. Pompa air
Digunakan untuk mengalirkan air dari bak penampung ke seluruh instalasi pipa uji
dikembalikan lagi ke bak penampung, seperti yang ditampilkan pada gambar 3.2.
Spesifikasi dari alat ini adalah sebagai berikut :
Laju aliran

= 2,78 . 10-4 m3/detik

Head pompa

=1m

Keluaran motor penggerak

= 18 W
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Gambar 3.2 Pompa Air
2. Kompresor
Digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan dari tangki kompresor menuju
instalasi penelitian, berfungsi sebagai pemecah aliran air. Kompresor yang
digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan gambar 3.3.
Spesifikasi dari alat ini adalah sebagai berikut :
Laju aliran

= 1,6 . 10-3 m3/detik

Putaran

= 520 rpm

Tekanan

= 6,86 . 105 Pa

Volume Tangki

= 5,8 . 10-2 m3

Gambar 3.3 Kompresor
3. Selang
Selang dengan diameter

inchi (1,9 cm) digunakan sebagai saluran air dan

udara menuju twin fluid atomizer.
4. Katup
Katup digunakan untuk mengatur debit air masuk twin fluid atomizer.
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5. Air regulator
Digunakan untuk menjaga tekanan udara yang memasuki twin fluid atomizer agar
tetap konstan. Gambar 3.4 menunjukkan air regulator yang digunakan pada
penelitian ini dengan spesifikasi dari alat ini sebagai berikut:
Tekanan : 0 Pa – 1,6 . 106 Pa

Gambar 3.4 Air regulator
6. Flowmeter udara
Digunakan untuk mengetahui nilai debit dari aliran udara yang masuk ke twin fluid
atomizer dengan cara membaca nilai yang terukur pada flowmeter. Gambar 3.5
menunjukan flowmeter udara yang digunakan pada penelitian ini dengan
spesifikasi sebagai berikut :
Debit udara : 0,3 – 3,0 m3/jam

Gambar 3.5 Flowmeter udara
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7. Orifice dan manometer air pipa - U
Digunakan untuk mengetahui nilai debit dari aliran air yang akan masuk ke twin
fluid atomizer dengan cara membaca nilai perbedaan tekanan sebelum dan sesudah
orifice yang terukur dalam manometer air.
8. Kamera
Digunakan untuk mengambil gambar visualisasi dari diameter dan distribusi
droplet pada kaca bening dan juga mengambil gambar spray dari samping untuk
pengukuran sudut spray.
Kamera yang digunakan pada penelitian ini seperti pada gambar 3.6 dengan
spesifikasi sebagai berikut : 12.1 Megapixels, 24x Optical Zoom, 4x Digital Zoom,
47MB Internal Memory, SD/SDHC Memory Card Slot, 3" Vari-angle LCD.

Gambar 3.6 Kamera
9. Spray gun
Spray gun digunakan sebagai twin fluid atomizer yang mengatomisasi fluida cair.
Spray gun yang digunakan adalah spray gun jenis gravity-feed seperti yang tampak
pada gambar 3.7 berikut :

Gambar 3.7 Spray Gun

26
3.5

Skema Instalasi Penelitian
Peralatan penelitian disusun menjadi instalasi penelitian seperti ditunjukkan pada
gambar 3.8.

13

Keterangan:
1. Bak penampung
2. Pompa
3. Katup bypass
4. Katup
5. Orifice
6. Manometer U
7. Spray gun

8. Lampu sorot
9. Kaca bening
10. Kamera
11. Air Regulator
12. Kompresor
13. Flowmeter udara

Gambar 3.8 Skema instalasi penelitian
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Gambar 3.9 Skema visualisasi pengambilan data sudut spray dari twin fluid atomizer

Gambar 3.10 Skema visualisai pengambilan data diameter droplet dari twin fluid
atomizer
3.6

Prosedur Penelitian

 Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan.

2.

Menyusun instalasi penelitian seperti ditunjukkan pada skema instalasi penelitian
pada gambar 3.8.

3.

Memasang twin fluid atomizer dengan jarak saluran keluar air-udara - 0,5 mm

4.

Menyalakan pompa air
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5.

Mengatur tekanan udara dari kompresor sebesar 105 Pa. Kemudian mencatat debit
udara yang terukur pada flowmeter udara.

6.

Mengatur aliran air dari pompa sampai mendapatkan debit aliran air sebesar 130
ml/menit menggunakan beda ketinggian pada manometer.

7.

Mengatur dan menunggu hingga alirannya steady.

8.

Mengambil data dengan melihat karakteristik spray yang keluar dari twin fluid
atomizer.
 Sudut spray didapat dengan cara mengambil visualisasi spray tegak lurus
nosel dengan menggunakan kamera digital seperti ditunjukkan pada gambar
3.9.
 Fluida yang keluar dari twin fluid atomizer dalam bentuk spray disemprotkan
ke kaca bening dengan jarak 50 cm dari sisi keluar twin fluid atomizer.
Kemudian spray diambil visualisasinya dari bawah kaca bening dengan jarak
20 cm dari kaca seperti skema pada gambar 3.10. Data diameter droplet ini
nantinya diproses menggunakan software ImageJ untuk mengkuantifikasi nilai
diameter rata-rata droplet. Sedangkan data distribusi droplet ditampilkan
dalam histogram

9.

Mengulangi langkah no 3 sampai 8 untuk twin fluid atomizer untuk debit air 190
ml/menit, 270 ml/menit, 340 ml/menit, dan 400 ml/menit dengan tekanan udara
konstan untuk semua debit air.

10. Mengulangi langkah no 3 sampai 9 sebanyak 3 kali untuk setiap variasi debit air.
11. Mengulangi langkah no 3 sampai 10 dengan variasi jarak saluran keluar air-udara 0
mm dan 0,5 mm.
12. Menganalisa karakteristik spray yang dihasilkan oleh twin fluid atomizer.
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3.7 Diagram Alir Penelitian
Mulai

Studi Literatur

Persiapan Penelitian
Rumusan Masalah

Pemasangan instalasi

Pengujian twin fluid atomizer dengan variasi
jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm

Mengatur tekanan buang kompresor pada 1 bar,
mencatat debit udara pada flowmeter udara, dan
debit aliran air pompa 130 ml/menit
Mengatur aliran hingga steady

Pengambilan visualisasi :
- Diameter droplet
- Sudut spray
t
i
d
a
k

Mengatur debit aliran air pompa
190, 270, 340, 400 ml/menit

A

B

C

D

t
i
d
a
k

30

B
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sesuai?

D

tidak

D
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k
tidak
Pengulangan a
Pengulangan data
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data 3 kali
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D
D
D
ap
ya
ta
ak
a
Twin fluid atomizerV
dengan jarak saluanah
keluar air-udara 0,5 mm
lD
ia
dt
ya
?a
.
Pengolahan Data
V
a
l
Analisa dan pembahasan
i
d
?
.
Kesimpulan dan saran

Selesai

C

Gunakan twin fluid atomizer
dengan jarak saluan keluar
air-udara 0 mm dan 0,5 mm

tidak

BAB IV
PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Hasil Pengujian
Data hasil pengujian twin fluid atomizer dengan variasi jarak saluran keluar air dan
udara -0,5 mm, 0 mm, dan 0,5 mm dapat dilihat pada tabel 4.1. Tekanan udara masuk nosel
(Pudara) sebesar 105 Pa dengan debit udara 2 m3/jam atau 33333,33 ml/menit. Data hasil
pengujian berupa beda ketinggian pada manometer dan sudut spray dalam tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1 Data hasil pengujian
Q air
(ml/menit)
130
190
270
340
400

GLR (gas to
liquid ratio)
256,41
175,44
123,46
98,04
83,33

Δh
(mmH2O)
6
13
27
43
55

Sudut spray ( º)
-0,5
0
0,5
24,95
22,9
19,45
27,15
24,68
20,55
28,05
26,6
23,05
29,33
27,79
24,69
32,63
30,23
25,73

Pada gambar 4.1 berikut ditampilkan contoh visualisasi droplet pada jarak saluran keluar airudara 0 mm dengan debit air 340 ml/menit yang didapatkan dari pengujian :

Gambar 4.1 Visualisasi diameter droplet

Gambar 4.2 berikut merupakan contoh visualisasi sudut spray pada jarak saluran keluar airudara 0 mm dengan debit air 340 ml/menit yang didapatkan dari pengujian :
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Gambar 4.2 Visualisasi sudut spray
4.2 Contoh Perhitungan Data
 Contoh perhitungan data diambil dari data twin fluid atomizer dengan jarak saluran
keluar air-udara 0 mm dan debit air 340 ml/menit.


Q air aktual

= 340 ml/menit = 5,67 . 10-6 m3/s

 Q air teoritis
Data yang telah diketahui :
a. ρair

= massa jenis air pada 27º C

= 996,512 kg/m3

b. g

= percepatan gravitasi

= 9,81 m/s2

c. D0

= diameter lubang orifice

= 3 mm = 0,003 m

d. D1

= diameter penampang pipa sebelum orifice = 6 mm = 0,006 m



 Luas penampang vena contracta(Avc)

 Kecepatan aliran air (va)
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 Debit teoritis aliran air (Qteo)

Data beda ketinggian air pada manometer, debit alir air teoritis, dan debit alir air
aktual ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2 Data beda ketinggian air pada manometer, debit alir air teoritis, dan debit
alir air aktual
Qaktual
(ml/menit)

Qteoritis
(ml/menit)

6
13
27
43
55

130
190
270
340
400

150,21
221,1
318,65
402,13
454,79

Hubungan debit air teoritis (Qteoritis) terhadap debit air aktual (Qaktual)
450
400
y = 0.869x - 2.995
350
Qaktual (ml/menit)



Δh
(mm)

300
250
200
150
100
50

0
0

100

200

300

400

500

Qteoritis (ml/menit)

Gambar 4.3 Grafik hubungan debit air teoritis (Qteoritis) terhadap debit air aktual
(Qaktual)
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Grafik di atas menunjukkan hubungan debit air teoritis masuk nosel dengan
debit air aktual masuk nosel. Dari hasil kalibrasi manometer didapatkan persamaan :
Qaktual = 0,869 (Qteoritis) – 2,995
Dalam penelitian ini debit air teoritis masuk nosel didapatkan dari hasil
perhitungan melalui penurunan persamaan Bernoulli, hukum kontinuitas, dan tekanan
hidrostatis, sedangkan debit air aktual didapatkan dari hasil penampungan spray pada
gelas ukur dalam rentang waktu 1 menit.
 Contoh perhitungan GLR (gas to liquid ratio) :
Debit udara (Q udara) = 2 m3/jam = 33333,33 ml/menit

 Diameter rata-rata droplet ( )
 Menentukan diameter rata-rata droplet menggunakan software ImageJ
Untuk memperoleh ukuran diameter droplet dilakukan dengan cara
meletakkan kaca transparan secara tegak lurus dengan ujung nosel pada jarak
50 cm. Kaca transparan digunakan untuk menghindarkan droplet air menumbuk
lensa kamera. Mika juga digunakan dalam pengambilan visualisasi droplet untuk
menghindarkan droplet air menumbuk kaca. Pengambilan visualisasi droplet
dilakukan sesaat sebelum droplet menumbuk kaca.Hal ini dilakukan dengan cara
mika diambil sesaat setelah kamera mengambil visualisasi droplet. Sehingga akan
memperoleh visualisasi droplet awal sebelum menumbuk kaca. Setelah proses
pengambilan visualisasi, foto yang dihasilkan diproses dengan menggunakan
ImageJ, salah satu contoh hasil visualisasi terdapat pada gambar 4.1. Pada ImageJ
gambar droplet yang didapatkan dari hasil visualisasi diproses dengan merubah
warna droplet dan sisi kaca sehingga hanya ada dua warna pada foto. Kemudian
dipilih area terluar spray (daerah dengan batas garis kuning) untuk menentukan
diameter droplet karena droplet terkonsentrasi di area dalam spray. Pada gambar
4.4 berikut ini ditunjukkan visualisasi droplet setelah diproses menggunakan
software ImageJ :
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Gambar 4.4 Visualisasi droplet setelah diproses dengan ImageJ

Gambar 4.5 di bawah menunjukkan contoh hasil pemotongan dari salah satu area
di dalam garis kuning

Gambar 4.5Hasil pemotongan dari salah satu area di dalam garis kuning
Pada gambar diatas, warna hitam menunjukkan droplet air sehingga
gambar tersebut dapat diolah pada software ImageJ untuk memperoleh ukuran
diameter dari droplet air.Droplet air berukuran polydisperse, oleh karena itu
dicari rata-ratanya agar memudahkan dalam menghubungkan dengan parameter
lainnya. Software ImageJ akan mengkuantifikasi diameter droplet dan diameter
rata-ratanya.
Hasil dari foto pemrosesan dengansoftware ImageJsudah dalambentuk
satuan panjang (mm). Gambar pada kamera terjadi skala perbesaran dari ukuran
sebenarnya dan satuan pada kamera adalah satuan piksel, sehingga untuk
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mengetahui perubahan yang terjadi digunakan penggaris sebagai media
pembanding dengan ukuran sebenarnya sebesar 2,54 mm. Berikut adalah hasil
kuantifikasi diameter rata-rata droplet yang dihasilkan menggunakan software
ImageJ :
Tabel 4.3 Hasil kuantifikasi luas rata-rata droplet dengan menggunakan ImageJ

No.

Luas droplet
(mm2)

Diameter droplet
(mm)

1.
2.
3.
4.
5.
...
...
...
789.
790.
791.
792.
793.

0,00601
0,00921
0,01404
0,049
0,06735
...
...
...
0,02712
0,13116
0,16595
0,14604
0,27177

0,0875
0,1083
0,1337
0,2498
0,2929
...
...
...
0,1859
0,4088
0,4598
0,4313
0,5884

Gambar 4.6 berikut menampilkan hasil kuantifikasi luas rata-rata droplet
menggunakan ImageJ :

Gambar 4.6 Hasil kuantifikasi diameter rata-rata droplet menggunakan
software ImageJ
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Hasil kuantifikasi droplet kemudian

perlu dikelompokkan menjadi beberapa

kelas untuk melakukan perhitungan standar deviasi dan skewness. Diameter
droplet yang diperoleh dari ImageJ dikelompokkan menjadi 32 kelas dengan
interval masing-masing kelas yaitu 0,02. Kelas dengan diameter paling kecil yaitu
0-0,02 mm dan kelas dengan diameter terbesar yaitu 0,62 – 0,64 mm, seperti yang
ditampilkan pada Tabel 4.4 di bawah ini :
Tabel 4.4 Perhitungan statistik data diameter droplet
Kelas diameter

fi

fk

mi

mi2

fi.mi

fi.mi2

0 - 0,02

0

0

0,01

0,0001

0

0

0,02 - 0,04

0

0

0,03

0,0009

0

0

0,04 - 0,06

0

0

0,05

0,0025

0

0

0,06 - 0,08

0

0

0,07

0,0049

0

0

0,08 - 0,1

0

0

0,09

0,0081

0

0

0,1 - 0,12

2

2

0,11

0,0121

0,22

0,0242

0,12 - 0,14

3

5

0,13

0,0169

0,39

0,0507

0,14 - 0,16

2

7

0,15

0,0225

0,3

0,045

0,16 - 0,18

2

9

0,17

0,0289

0,34

0,0578

0,18 - 0,2

5

14

0,19

0,0361

0,95

0,1805

0,2 - 0,22

8

22

0,21

0,0441

1,68

0,3528

0,22 - 0,24

7

29

0,23

0,0529

1,61

0,3703

0,24 -0,26

8

37

0,25

0,0625

2

0,5

0,26 - 0,28

14

51

0,27

0,0729

3,78

1,0206

0,28 - 0,3

23

74

0,29

0,0841

6,67

1,9343

0,3 - 0,32

30

104

0,31

0,0961

9,3

2,883

0,32 - 0,34

41

145

0,33

0,1089

13,53

4,4649

0,34 - 0,36

55

200

0,35

0,1225

19,25

6,7375

0,36 - 0,38

67

267

0,37

0,1369

24,79

9,1723

0,38 - 0,4

72

339

0,39

0,1521

28,08

10,9512

0,4 - 0,42

86

425

0,41

0,1681

35,26

14,4566

0,42 - 0,44

81

506

0,43

0,1849

34,83

14,9769

0,44 - 0,46

76

582

0,45

0,2025

34,2

15,39

0,46 0,48

69

651

0,47

0,2209

32,43

15,2421

droplet (mm)
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Lanjutan Tabel 4.4
0,48 - 0,5

57

708

0,49

0,2401

27,44

13,4456

0,5 - 0,52

40

748

0,51

0,2601

20,4

10,404

0,52 - 0,54

23

771

0,53

0,2809

12,19

6,4607

0,54 - 0,56

10

781

0,55

0,3025

5,5

3,025

0,56 - 0,58

9

790

0,57

0,3249

5,13

2,9241

0,58 - 0,6

3

793

0,59

0,3481

1,77

1,0443

0,6 - 0,62

0

793

0,61

0,3721

0

0

0,62 - 0,64

0

793

0,63

0,3969

0

0

317,993

190,0831

Σ

Keterangan :
= diameter rata-rata droplet (mm)
= frekuensi droplet kelas ke-i
= nilai tengah kelas data
 Median

Keterangan :
Me
L0
n
fk
f0
c

= median
= tepi bawah kelas yang mengandung median
= banyaknya data
= frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median
= frekuensi kelas yang memuat median
= panjang interval kelas
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 Standar deviasi

Keterangan :
s
n
fi
mi

= standar deviasi
= banyaknya data
= frekuensi kelas yang memuat nilai standar deviasi
= nilai tengah kelas data

 Skewness

Keterangan =
Sk =
=
Me =
s =

skewness
diameter rata-rata droplet (mm)
median
standar deviasi
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Berikut data hasil perhitungan diameter rata-rata droplet, skewness, dan standar
deviasi dalam tabel 4.5 berikut :
Tabel 4.5 Data hasil perhitungan
Jarak saluran keluar air-udara

No

1
2
3
4
5

Debit air
(ml/menit)

130
190
270
340
400

GLR
(gas to
liquid
ratio)

256,41
175,44
123,46
98,04
83,33

-0,5 mm

0 mm

Dratarata

+0,5 mm

DrataS

Sk

DrataS

rata

Sk

rata

S

Sk

(mm)

(mm)

(mm)

0.314

0.096 -0.424 0.353

0.093 -0.495 0.371

0.092 -0.547

0.333

0.086 -0.407 0.366

0.085 -0.493 0.385

0.092 -0.579

0.361

0.096 -0.53

0.09

0.092 -0.631

0.385

0.089 -0.639 0.401

0.079 -0.65

0.411

0.084 -0.763 0.433

0.087 -0.758 0.456

0.379

-0.565 0.395
0.42

0.089 -0.705
0.091 -0.833

4.3 Analisa Grafik
4.3.1 Grafik hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap diameter droplet ratarata pada jarak saluran keluar air-udara yang berbeda

Gambar 4.7 Hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap diameter rata-rata
droplet pada jarak saluran keluar air-udara yang berbeda
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Dari gambar 4.7 terlihat bahwa semakin besar GLR, maka diameter rata-rata
droplet yang dihasilkan juga akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan pada GLR
yang semakin besar, rasio debit udara terhadap debit air semakin meningkat. Hal ini
disebabkan debit air semakin menurun sehingga liquid sheet yang terbentuk pada
saluran keluar air akan semakin tipis dan pendek. Hal ini mengakibatkan diameter ratarata droplet yang dihasilkan akan semakin kecil dengan debit udara yang konstan.
Pada gambar 4.7 juga terlihat bahwa pada jarak saluran keluar air-udara -0,5
mm dihasilkan diameter rata-rata droplet yang paling kecil. Hal ini disebabkan
geometri dari atomiser yang mengakibatkan pada saat air keluar dari saluran keluarnya
akan langsung diganggu kestabilannya oleh udara bertekanan di dalam mixing chamber
sehingga terjadi kontak antara permukaan air dengan udara bertekanan. Hal ini
mengakibatkan terjadinya tegangan geser antara permukaan air dengan udara
bertekanan. Kemudian saat keluar dari atomiser air tersebut akan terpecah menjadi
ligamen dan bergesekan dengan udara ambien yang menyebabkannya terpecah menjadi
droplet. Sedangkan pada variasi jarak saluran keluar air-udara 0,5 mm saluran keluar
air menghalangi udara bertekanan untuk mengganggu kestabilan air, seperti yang
tampak pada gambar 4.8. Saat udara keluar dari nosel akan cenderung mengembang,
sehingga kecepatan udara akan berkurang untuk mengganggu stabilitas air. Hal tersebut
mengakibatkan droplet yang terbentuk memiliki diameter rata-rata paling besar
dibandingkan variasi lainnya.
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Mixing
chamber

(a)

(b)

(c)
Keterangan :

= udara bertekanan
= air

Gambar 4.8 Skema aliran fluida pada variasi jarak saluran keluar air-udara
(a) Jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm
(b) Jarak saluran keluar air-udara 0 mm
(c) Jarak saluran keluar air-udara 0,5 mm
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4.3.2 Grafik hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap standar deviasi pada
jarak saluran keluar air-udara yang berbeda

Gambar 4.9 Hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap standar deviasi pada
jarak saluran keluar air-udara yang berbeda
Dari gambar 4.9 dapat dilihat GLR (gas to liquid ratio) berpengaruh terhadap
standar deviasi pada variasi jarak saluran keluar air-udara. Standar deviasi
menunjukkan penyimpangan data diameter droplet dari nilai rata-ratanya. Jika
semakin besar nilai standar deviasinya, maka penyimpangan data dari nilai rataratanya pun semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika nilai standar deviasi semakin
kecil, maka penyimpangan data dari nilai rata-ratanya akan semakin rendah. Hal ini
menunjukkan frekuensi dari tiap kelas droplet tidak jauh berbeda dengan kelas droplet
rata-ratanya.
Pada gambar 4.9 tampak bahwa pada variasi jarak saluran keluar air-udara 0,5
mm nilai standar deviasi cenderung konstan seiring kenaikan GLR. Hal ini
menunjukkan penyimpangan data dari nilai rata-rata pada jarak saluran keluar airudara tidak jauh berbeda pada tiap debit air. Hal ini dikarenakan saluran keluar air
menghalangi udara bertekanan untuk mengganggu kestabilan air, sehingga kecepatan
udara bertekanan akan berkurang untuk mengganggu kestabilan air. Selain itu air akan
bergesekan dengan udara bertekanan dan udara ambien di luar atomiser. Hal ini
mengakibatkan droplet yang terbentuk memiliki diameter relatif besar. Sedangkan
pada variasi jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm nilai standar deviasi tidak konstan
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seiring bertambahnya GLR. Hal ini dikarenakan kontak antara air dan udara
bertekanan terjadi di dalam mixing chamber, sehingga debit air masuk nosel akan
mempengaruhi variasi diameter droplet yang dihasilkan.
4.3.3

Grafik hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap skewness pada jarak
saluran keluar air-udara yang berbeda

Gambar 4.10 Hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap skewness pada jarak
saluran keluar air-udara yang berbeda
Dari gambar 4.10 terlihat bahwa semakin meningkatnya GLR (gas to liquid
ratio), maka skewness yang dihasilkan semakin meningkat. Sedangkan pada GLR
yang sama nilai skewness tertinggi pada variasi jarak saluran keluar air-udara -0,5
mm.
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(a)
(b)
(c)
Gambar 4.11 Contoh kesimetrisan grafik (skewness) dalam histogram
(a) Skewness bernilai negatif
(b) Skewness bernilai 0
(c) Skewness bernilai positif
Sumber : smartstat. 2014
Gambar 4.11 menjelaskan mengenai skewness. Skewness adalah derajat
kesimetrisan suatu grafik. Skewness dinyatakan simetris jika nilainya 0. Hal ini
menunjukkan jumlah variasi data di bawah nilai rata-rata sebanding dengan variasi
data di atas nilai rata-rata. Jika skewness bernilai negatif menunjukkan variasi data di
bawah nilai rata-rata lebih banyak daripada variasi data di atas nilai rata-rata. Begitu
pula sebaliknya, jika skewness bernilai positif menunjukkan variasi data di atas nilai
rata-rata lebih banyak daripada variasi data di bawah nilai rata-rata seperti pada
gambar 4.11 (c).
Pada gambar 4.10 tampak bahwa semakin besar GLR maka nilai skewness
akan meningkat. Hal ini dikarenakan pada GLR yang semakin besar, rasio debit udara
terhadap debit air semakin meningkat. Hal ini diakibatkan debit air yang semakin
menurun, sehingga liquid sheet yang terbentuk semakin tipis dan pendek. Akibatnya,
variasi diameter droplet di bawah nilai rata-ratanya semakin sedikit, sehingga
skewness semakin besar seiring bertambahnya GLR.
Selain itu pada gambar 4.10 juga tampak bahwa pada GLR yang sama,
skewness terbesar pada variasi jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm. Hal ini
dikarenakan pada jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm memiliki geometri atomiser
yang mengakibatkan udara bertekanan dapat langsung mengganggu kestabilan air di
dalam mixing chamber, sehingga terjadi tegangan geser antara permukaan air dengan
udara bertekanan yang mengakibatkan air menjadi liquid sheet, seperti yang tampak
pada gambar 4.8 (a). Kemudian saat keluar dari atomiser liquid sheet akan bergesekan
dengan udara ambien yang menyebabkannya terpecah menjadi ligamen, dan
kemudian menjadi droplet. Hal ini mengakibatkan droplet yang terbentuk memiliki
diameter terkecil dibanding variasi jarak saluran keluar air-udara lainnya, sehingga
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variasi diameter droplet di bawah nilai rata-ratanya pun lebih sedikit dibanding variasi
jarak saluran keluar air-udara lainnya.
4.3.4

Grafik hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap sudut spray pada
jarak saluran keluar air-udara yang berbeda

Gambar 4.12 Hubungan antara GLR (gas to liquid ratio) terhadap sudut spray pada
jarak saluran keluar air-udara yang berbeda
Dari gambar 4.12 dapat dilihat bahwa dengan penambahan GLR maka sudut
spray yang terbentuk akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan pada GLR yang semakin
besar, rasio debit udara terhadap debit air semakin meningkat. Hal ini diakibatkan debit
air yang semakin menurun, sehingga kecepatan aliran air akan semakin menurun sesuai
dengan rumus :
Q=A.v
dengan : Q
A
v

= Debit fluida
= Luas penampang aliran
= Kecepatan aliran fluida

[m3/det]
[m2]
[m/det]

menurunnya kecepatan aliran air ini akan menurunkan tingkat turbulensi yang terjadi
pada aliran air, sehingga akan menurunkan komponen kecepatan fluida, yaitu kecepatan
aksial dan kecepatan radial. Hal ini dikarenakan dengan debit air yang semakin turun,
maka kecepatan dan tekanan air semakin menurun pula, sehingga arah aliran air akan
cenderung lebih menyempit ketika keluar dari saluran keluarnya. Oleh karena itu, sudut
spray yang terbentuk akan semakin kecil.
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Pada gambar 4.8 (a) juga tampak bahwa pada variasi jarak saluran keluar airudara -0,5 mm udara bertekanan akan langsung mengganggu kestabilan air di dalam
mixing chamber. Hal ini mengakibatkan kecepatan udara bertekanan akan semakin
besar dibanding pada variasi lainnya, sehingga sudut spray yang terbentuk akan lebih
besar daripada variasi yang lain. Sedangkan pada jarak saluran keluar air-udara 0,5 mm
sudut spray lebih kecil jika dibandingkan pada variasi jarak saluran keluar airudarayang lain. Hal ini disebabkan geometri atomiser, yang mana saluran keluarair
menghalangi aliran udara bertekanan untuk menabrak air sehingga kecepatan udara
bertekanan berkurang untuk mengganggu stabilitas air. Oleh karena itu sudut spray
yang dihasilkan juga lebih kecil dibandingkan variasi lainnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari penelitian mengenai pengaruh jarak saluran keluar air dan udara terhadap
karakteristik spray pada twin fluid atomizer, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 Penambahan debit air masuk nosel dapat menurunkan GLR, sehingga meningkatkan
diameter droplet rata-rata dan sudut spray. Namun akan menurunkan nilai skewness.
Sedangkan standar deviasi pada 0,5 mm cenderung konstan.
 Pada GLR yang sama, jarak saluran keluar air-udara -0,5 mm menghasilkan diameter
droplet rata-rata paling kecil. Namun, memiliki nilai skewness dan sudut spray yang
paling besar.

5.2 Saran
1. Perlunya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jarak saluran keluar air
dan udara terhadap karakteristik lain dari spray, misal tegangan permukaan droplet
agar lebih diketahui karakteristiknya untuk aplikasi di dunia industri.
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Lampiran 1
Langkah pemrosesan gambar dengan ImageJ
Langkah pemrosesan gambar luas rata-rata droplet dengan ImageJ :
1.

Open, membuka file
Aktifkan software ImageJ, kemudian klik open untuk membuka file yang
gambarnya akan diproses, misal : IMG_5210

Gambar ImageJ : Tahap membuka file
2.

Mengatur skala pada gambar
Tahap selanjutnya adalah mengatur skala gambar terhadap software ImageJ. Pada
proses ini skala acuannya adalah penggaris dengan ketelitian 2,54 mm. Caranya
adalah membuat garis lurus terhadap gambar penggaris tiap garisnya, kemudian
Analyze

Set Scale. Pada windows set scale masukkan parameter known distance

= 2,54 mm dan 1 mm di kolom unit of length seperti pada gambar berikut :

2,54

Gambar ImageJ : Tahap mengatur skala pada gambar
3.

Memperjelas gambar droplet
o Find edges
Perintah ini berfungsi untuk membatasi atau memisahkan bagian yang akan
dianalisa, Process

Find edges

Gambar ImageJ : Find Edges

o Proses smooth
Proses ini untuk mempertajam hasil find edges. Process

Smooth.

Gambar ImageJ : Smooth
o Mengubah menjadi 8-bit
Mengubah gambar menjadi grayscale agar hasil sortir gambar semakin
jelas. Image

Type

8-bit

Gambar ImageJ : mengubah menjadi 8-bit

o Binary
Tahap terakhir sebelum pengukuran adalah perintah binary. Perintah ini
berfungsi memperjelas visualisasi gambar droplet yang akan diamati dan
diukur. Process

Binary

Make Binary

Gambar ImageJ : Make Binary
4. Mengukur luas rata-rata droplet dengan langkah – langkah sebagai berikut :
o Circle
Buat satu lingkaran sebagai daerah pengukuran.

Gambar ImageJ : Buat lingkaran sebagai daerah pengukuran
o Analyze Particles
Dari lingkaran (circle) yang dibuat lakukan proses pengukuran droplet pada
gambar dengan perintah Analyze

Analyze Particles.

Gambar ImageJ : Tahap menganalisa partikel
Pada window Analyze Particles pilih beberapa pilihan sesuai pada gambar
agar menghasilkan hasil pengukuran.

5. Menampilkan hasil pengukuran
Hasil pengukuran akan menampilkan dua buah window, window yang pertama
menampilkan hasil pengukuran seluruh area yang diukur, dan yang kedua
menunjukkan nilai rata – rata dari droplet yang diukur.

Gambar ImageJ : Hasil akhir pengukuran

Lampiran 2
Visualisasi droplet dan sudut spray pada berbagai variasi debit air dan jarak saluran
keluar air-udara
Debit air 130 ml/menit


Jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Jarak saluran keluar air dan udara 0 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)



Jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Debit 190 ml/menit
Jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)



Jarak saluran keluar air dan udara 0 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)

Debit 270 ml/menit
 Jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Jarak saluran keluar air dan udara 0 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)



Jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)

Debit 340 ml/menit
 Jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)



Jarak saluran keluar air dan udara 0 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)

Debit 400 ml/menit
 Jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)


(b)

Jarak saluran keluar air dan udara 0 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)



Jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
Foto pengambilan data diameter rata-rata droplet (a) dan sudut spray (b)

(a)

(b)

Lampiran 3
Histogram diameter droplet pada berbagai debit air dan jarak saluran keluar air-udara
Debit 130 ml/menit


Histogram jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm

Debit 190 ml/menit


Histogram jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm

Debit 270 ml/menit


Histogram jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm

Debit 340 ml/menit


Histogram jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm

Debit 400 ml/menit


Histogram jarak saluran keluar air dan udara -0,5 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0 mm



Histogram jarak saluran keluar air dan udara 0,5 mm
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